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 توطئة
 

ة ف هذا المدخل إلى المارآسية هو نتاج تجارب دروس عديدة ألقيت في مناضلين شباب، في لحظات مختل                    
ى           . من السنوات الخمس عشرة األخيرة     د إل د تختلف من بل ناها والتي ق وهو مرتبط باالحتياجات التربوية التي لمس

 .»نموذجي« البتة أنه مدخل لذا ال نّدعي. آخر ومن وسط إلى آخر
ادية        ة االقتص ة والنظري ة التاريخي ة المادي ي نظري ية ف ه يتضمن العناصر األساس ن آون و، فضال ع وه

ار «المارآسية وتاريخ الحرآة العمالية وقضايا استراتيجية الحرآة العمالية المعاصرة وتكتيكها، يحتوي على   » ابتك
ى      ة األول إن الفصل   : يبدو محّيرا للوهل ة          ف ا نظري ذي يعرض عرضا منهجي ادي والفصل ال ديالكتيك الم ق بال المتعل

 .المادية التاريخية يردان في نهاية الكتاب وليس في بدايته
ة        »مراجعة منهجية «طبعا، ليس هذا االبتكار      أن عرضا حول     : ، بل هو عبرة مستمدة من مالحظة اختباري

ر م         وادر أآث وين آ دئين    الدياليكتيك يصلح فاتحة لمدرسة تك ا لمدرسة مناضلين مبت ة    . م فهؤالء يستوعبون النظري
ا يستطيع المرء           . بصورة أفضل إذا ُشرحت لهم بشكل ملموس إلى أبعد حد ممكن           وانه ألفضل بالتالي االنطالق مم

ه مباشرة   د من ي، االستغالل الرأسمالي –التأآ اعي، النضال الطبق اوت االجتم ديالكتيك -التف اهيم ال ى مف  وصوال إل
ة المجتمع والتناقضات                    األآ د توضيح حرآ ك بع ثر تجريدا وأساسية، بوصفها المنطق العام للحرآة والتناقض، وذل

 . التي تمزقه
ة شخصية             رة تربوي ى خب ؤدي       . ليس في األمر سوى اختيار مبني عل د ت ديهي أن تجارب أخرى ق ومن الب

ى ضوء             هذا ونبقى على استعداد للعودة إلى بنية أآ       . إلى استنتاجات مختلفة   ا، عل دخل، إذا أثبت لن ثر تقليدية لهذا الم
ا  . تجارب، أن طريقة العرض التقليدية تسمح لمناضلي القاعدة أن يستوعبوا جوهر المارآسية بصورة أفضل           بيد أنن

 .نجيز لنفسنا أن نشك في هذا األمر في الوقت الراهن
 
 رنست ماندلإ
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  التاريخوالنضاالت االجتماعية عبر التفاوت االجتماعي/ 1
 

  التفاوت االجتماعي في المجتمع الرأسمالي المعاصر-1
واطنين ال       . في بلجيكا، يوجد توزيع هرمي للثروة وللسلطة االجتماعية   رم، نجد ثلث الم ذا اله ففي قاعدة ه

ة  وفي ق . إنهم غير قادرين على االّدخار وال على التملك       . يملكون شيئا سوى ما يكسبونه ويصرفونه، سنة بعد سنة         م
ل عن    . الثروة القومية الخاصة  نصف  من المواطنين يملكون    % 4الهرم، نجد    ين يملكون    % 1إن ما يق من البلجيكي

رى        200وبينهم  . أآثر من نصف ثروة البالد المنقولة      ى      ) holdings( عائلة تتحكم بالشرآات الكب التي تسيطر عل
 .مجمل الحياة االقتصادية القومية

ى أن         إن دراسة نشرها حديثا معه     ة   % 50د اإلحصاءات والدراسات االقتصادية القومي أشارت إل من األم
ل من       1975من الثروة القومية عام     % 5الفرنسية لم يكونوا يملكون أآثر من        دي أق ين أي ، بينما نصف هذه الثروة ب

روة    . »الثروات«من األسر، وذلك مع حسبان المساآن وودائع صناديق التوفير في فئة            % 10  من األسر     %1أّما ث
 . بوثيرة مقدارها ضعفا ثروة األسر ذات المداخيل المتواضعة1975 و1949األآثر ثراء فقد ازدادت بين عامي 

ل عن          ا يق ائالت   % 1أما  في الواليات المتحدة، فقد جاء في تقدير إحدى لجان مجلس الشيوخ أن م من الع
ك  ة تمل اهمة، وأن  % 10األمريكي رآات المس هم الش ع أس ن جمي ذه  % 0,2م ي ه ن ثلث ر م ك أآث ائالت تمل ن الع م

 .من الثروة الخاصة% 67من السكان أآثر من % 2وفي سويسرا، يملك . األسهم
ريكيين       الي األم اع الم ناعة والقط ل الص ان مجم ا آ تثناءات  (ولم ض االس دا بع اس   ) ع ى أس ا عل منظم

دى      من المواطنين األمريكيين % 99، نستطيع القول أن لدى      »الشرآة المغفلة « ا ل ى مم % 0,1 سلطة اقتصادية أدن
 .من السكان

ام         ا أم اء، تفاوت االت البق ا في احتم ليس تفاوت المداخيل والثروات واقعا اقتصاديا وحسب، بل يستتبع تفاوت
ل الحرب،                     . الموت ا، قب هكذا نجد أن معدل وفيات األطفال آان في عائالت العمال غير المتخصصين، في بريطاني

ع في            . آان في العائالت البورجوازية   أآثر من ضعفي ما      وتشير إحصائية رسمية إلى أن معدل وفيات األطفال ارتف
ة الرأسمالية،     23,9 وفات لكل ألف والدة في المهن الحرة، و    19,1، إلى   1951فرنسا، سنة    اة في البورجوازي  وف

د التجار، و  34,5 وفاة عند موظفي التجارة، و   28,2و د الحرف   36,4 وفاة عن اة عن ال    42,5يين، و وف د العم اة عن  وف
زراعيين، و       44,9المتخصصين، و    ال ال ال نصف المتخصصين و     51,9 وفاة الفالحين والعم د العم اة عن  61,7 وف

د                  ! وفاة عند العمال غير المتخصصين     ال ق ات األطف دل وفي هذه النسب لم تتغير عمليا حتى اليوم، بالرغم من أن مع
 .انخفض في جميع الفئات
ة المحافظة        وقد نشرت مؤخ    ر بلجيك   «را الصحيفة البلجيكي د           » الليب ة عن ّون اللغ ق بتك ة تتعل دراسة مكرب

ين من       . الطفل نتين األولي تؤآد هذه الدراسة أن العبء اإلضافي الذي غالبا ما يعاني منه طفل عائلة فقيرة خالل الس
ذا العبء يجرّ          ي، ه ذي يفرضه المجتمع الطبق ة      حياته، من جراء التخلف الثقافي ال ة من حيث إمكاني  عواقب دائم

يم   تطيع تعل ب ال يس ي عواق ة، وه تيعاب مواضيع علمي او«اس ا »متس ويض قصدا، أن يبطله إن . ، ال يقصد التع ف
ين                             تاين ب بير وأينش وزار وشيكس ال م وف من أمث اعي يخنق تطور أل اوت االجتم ول أن التف عبارة الروائي التي تق

ت صح  ا زال ارة م ذه العب عب، ه ي عصر  أوالد الش ى ف ة يحة لألسف حت دمات االجتماعي ة الخ  Welfare(دول
state!( 

د      ل بل ل آ ة داخ ة القائم ات االجتماعي ار الفروق ين االعتب ذ بع ا أن نأخ ذا، ال يتوجب علين ي عصرنا ه وف
م  . وحسب ة صناعيا والقس دان المتقدم ل من البل دد قلي ين ع ائم ب اوت الق ار التف ين االعتب ذ أيضا بع م أن نأخ ل يه ب

 ).البلدان المستعَمرة والشبه المستعَمرة(األعظم من البشرية الذي يعيش في البلدان المسماة بالمتخلفة 
واد   ن الم د م ن نصف العدي ر م تهلك أآث اج الصناعي وتس ن نصف اإلنت ر م تج أآث دة تن ات المتح  فالوالي

مالي الم الرأس ي الع ة الصناعية ف ود بكمي550ويتصرف . األولي ا من الهن ا  مليون ل عم ة تق والذ والطاق ات من الف
الم فال يتعدى             .  ماليين من البلجيكيين   9يتصرف به    دان الع ر بل واقعي في أفق ردي ال دخل الف ا ال دخل   % 8أّم من ال
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وفي . من الدخل العالمي  % 15من سكان الكرة األرضية سوى على       % 67وال يحصل   . الفردي في البلدان األخرى   
ل آل        الهند، يبلغ عدد األمهات اللوا     ين   100تي يمتن من جراء العواقب المباشرة لألمومة، في مقاب  ألف والدة، ثالث

 .ضعف عددهن في الواليات المتحدة
ائج دان     :نت واطن البل ا م ي يتناوله ات الت ن نصف الحراري د ع ا ال يزي وم م ل ي دي آ واطن الهن ل الم  يأآ

اد      70رب، ليصل إلى     عاما في الغ   65والعمر المتوسط الذي يتعدى     . المتقدمة في الغرب    عاما في بعض البلدان، يك
 . عاما في الهند30ال يبلغ 

  التفاوت االجتماعي في المجتمعات السابقة-2
ابقة التي تعاقبت                         ع المجتمعات الس الم الرأسمالي، في جمي نجد تفاوتا اجتماعيا مماثال للذي هو قائم في الع

 ).ية على األرض، التي نملك عنها شهادات خطيةأي خالل تلك المرحلة من وجود البشر(خالل التاريخ 
 :1ال برويير» أطباع«نقلناه عن 17هاآم وصفا لبؤس الفالحين الفرنسيين في نهاية القرن 

ا الشمس،         « اء، حرقته ف، سوداء، دآن ي الري ا، منتشرة ف ورا وإناث ات المتوحشة، ذآ رى بعض الحيوان ن
ا،          .  تقهرمرتبطة باألرض التي تنبشها وتحرآها بمثابرة ال      ى أرجله دما تقف عل اطق، وعن ا يشبه الصوت الن ا م له

انيا وهي بالفعل من البشر  ا إنس ز األسود . تظهر وجه ار، حيث يعيشون من الخب ى أوآ اء إل د المس ينسحبون عن
 .…»والماء والجذور

ع عشر            ويس الراب ا ل  في  2قارنوا هذه الصورة عن فالحي ذلك العصر بصورة الحفالت الباهرة التي أقامه
اوت            ن التف اذة ع ورة أّخ متم ص د رس ون ق ك، تكون راف المل بالء وإس ة الن ا بتخم اي، قارنوه ر فرس ة قص حديق

 .االجتماعي
ة العصر الوسيط ع بداي ي مجتم ان 3ف ي معظم األحي تأثر ف ل يس يد النبي ان الس ة، آ ة القنان ذي شهد هيمن  ال

ي   . بنصف عمل الفالحين األقنان أو بنصف محصولهم       وف         وآان ثمة أس ل أل ات ب ى أرضهم مئ دون يعمل عل اد عدي
 .فكان آل سيد يحصل سنويا على ما يساوي محصول مئات بل ألوف الفالحين. األقنان

د،         (وآان األمر على هذه الصورة في شتى مجتمعات الشرق الكالسيكي            ارس، الهن ل، ف مصر، سومر، باب
يمثلهم آتبة وآالء  (ك العقاريون أّما أسيادا أو ملوآا  حيث آان المجتمع قائما على الزراعة وآان المال       ) الصين، الخ 

 ).لمصلحة الضرائب الملكية
ل         » هجاء المهن «لقد ترك لنا آتاب      ة، قب ام، صورة عن الفالحين         3500الذي ُآتب في مصر الفرعوني  ع

 .ات الطفيليةالذين استغلهم هؤالء الكتبة الملكيون وقد قارنهم المزارعون الناقمون بالحيوانات الضارة والحشر
ة            ى العبودي غ          . أّما العصور القديمة اليونانية والرومانية، فقد آان قائما عل ك المجتمع أن يبل وإذا استطاع ذل

ام من                وا من تخصيص قسم ه ة تمكن دن القديم ى أن سكان الم مستوى عاليا من الثقافة، فسبب األمر يعود جزئيا إل
 .، حيث ُترك العمل اليدوي أآثر فأآثر للعبيد وحدهموقتهم لنشاطات سياسية وثقافية وفنية ورياضية

  التفاوت االجتماعي والتفاوت الطبقي-3
ي اوت طبق اعي بتف اوت اجتم ل تف ل ذي . ليست آ ر متخصص وأجر عام ين أجر عامل غي رق ب إن الف ف

 .اختصاص عال ال يجعل منهما عضوي طبقتين اجتماعيتين مختلفتين
د      اوت يم ه          إن التفاوت االجتماعي تف ي، وتحافظ علي اة االقتصادية وسيرها الطبيع ة الحي جذوره في بني

 .المؤسسات االجتماعية والقانونية الرئيسية في عصره، وتزيد من حدته
 :فلنوضح هذا التعريف ببعض األمثلة

                                 
 ).م(عن أخالق زمانه  » Les caractéres» «األطباع«أديب فرنسي، مؤلف آتاب ): 1694-1645( البرويير - 1
 )م(وك فرنسا ، من اعظم مل)1715-1638 (14 لويس - 2
 ).بين القرن الخامس والقرن الخامس عشر الميالديين( أي القرون الوسطى - 3
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ون فرنك                          در بنصف ملي ه جمع رساميل تق ا، علي ر في بلجيك ل آل     4لكي يصبح المرء رب عمل آبي  مقاب
ون  100 عامل يتطلب بالتالي جمع رأسمال ال يقل عن         100إن مصنعا صغيرا يستخدم     . جارهعامل يجري استئ    ملي

ا دون           200والحال أن أجر العامل الصافي ال يتعدى أبدا تقريبا          . فرنك  ألف فرنك سنويا فحتى إذا عمل خمسين عام
ال ل       ن الم ي م ا يكف ع م ل جم تطيع العام يش، ال يس ل والع دا لألآ ا واح ماليا أن يصرف فلس بح رأس ل .  يص فالعم

ى     مالي إل ع الرأس ام المجتم ذور انقس د ج كل إذا أح مالي، يش ة االقتصاد الرأس زات بني د مي و أح ذي ه أجور، ال الم
ين باألساس ين مختلفت اج، : طبقت ائل إنت ة وس داخيلها مالك دا أن تصبح بواسطة م ي ال تستطيع أب ة الت ة العامل الطبق

 .رأسماليينوطبقة مالكي وسائل اإلنتاج أو ال
ى                             ذين يستطيعون أن يصلوا إل ين ال ى بعض التقني ى جانب الرأسماليين بحصر المعن ه يوجد إل صحيح أن

فقط من الطالب     % 7 إلى   5والحال أن   . غير أن التكوين التقني المطلوب هو تكوين جامعي       . مراآز إدارة المنشآت  
 .والحالة هي نفسها في معظم البلدان االمبريالية… لالجامعيين في بلجيكا، في العقود األخيرة، هم من أبناء العما

داخيلهم أو            ة م ال، سواء من جه ام العم ة الرأسمالية أم ى الملكي إن المؤسسات االجتماعية تقطع الطريق إل
الي        يم الع ه                          . من جهة نمط التعل وم، وتحافظ علي ائم الي ا هو ق ات آم ى طبق ام المجتمع إل ذه المؤسسات تبقى انقس ه

 .وتديمه
اال عن                حتى ذآروا أمث دين أصبحوا من          « في الواليات المتحدة حيث يحلو لبعضهم أن ي ال مجته اء عم أبن

ة ذوو أصول        % 90، تبّين نتيجة استقصاء أن      »أصحاب المليارات بفضل دأبهم في العمل      من مدراء المنشآت الهام
 .برجوازية آبيرة ومتوسطة

ذآورة،        .فاوت طبقي تهكذا نجد عبر التاريخ تفاوتا اجتماعيا تبلور في           ففي آل مجتمع من المجتمعات الم
ر        ياد    : نجد طبقة من المنتجين تعيل بعملها المجتمع بأسره وطبقة مسيطرة تعيش من عمل الغي ة أو أس فالحون وآهن

ياد        ان وأس ة، أقن ة والروماني ة اليوناني ي العصور القديم د ف ياد عبي د وأس رق، عبي ات الش ي إمبراطوري ة ف أو آتب
 . في بداية العصر الوسيط، عمال ورأسماليون في العصر البرجوازيإقطاعيون

  المساواة االجتماعية في ما قبل التاريخ البشري-4
رة األرضية    ى الك رية عل اة البش ن حي يط م زء بس وى ج كل س اريخ ال يش ر أن الت ل  .  غي ا قب بقه م د س فق

ا الك  ت خالله ي آان رية الت ود البش ن وج ة م ك المرحل اريخ، أي تل ولتينالت ة والحضارة مجه ت بعض . تاب د بقي وق
ذه                ا ه ى أيامن ل حت ب، ب ى زمن قري ة حت ل التاريخي ا قب ة في شروط العيش م والحال أن البشرية   . الشعوب البدائي

 .جهلت التفاوت الطبقي طوال القسم األعظم من وجودها ما قبل التاريخي
 من خالل استعراضنا لبعض مؤسسات       وسوف يتضح لنا الفرق األساسي بين جماعة بدائية ومجتمع طبقي         

 .تلك الجماعات
اء األناسة         د من علم دثنا العدي ا (فقد ح ادة          ) أنتربولوجي رة وهي ع ة آثي د شعوب بدائي ادة نجدها عن عن ع

د الحصاد  هبة بع االت مس يم احتف ة  . تنظ ة األناس ا عالم د وصفت لن د وق ت مي د شعب مارغري االت عن ذه االحتف ه
ابو آرابيش   ا    5الب ا                        في غيني ائالتهم بكامله دعون ع وق المتوسط، ي ذين حصدوا محصوال ف ع ال دة، حيث جمي  الجدي

ك المحصول       ائض ذل ن ف م م م األعظ تهالك القس ى اس تمر حت االت تس ي احتف ارآة ف ى المش رانهم إل ع جي . وجمي
 »..إن هذه االحتفاالت تشكل إجراء مالئما لمنع الفرد من مراآمة ثروات«:مارغريت ميدوتضيف 

ة ن جه ة م الم األناس رى، درس ع ة   آش أخ دة، هي قبيل ات المتح وب الوالي ت جن ة قطن د قبيل ام وتقالي  نظ
ة                           .هوبيالـ ة النظر األخالقي دانا من وجه دأ م ة مب ة الفردي دأ المزاحم ر مب ا، يعتب .  في هذه القبيلة، وبخالف مجتمعن

 .»ربح«يجهلون من  ألعابا رياضية، ال يحسبون أبدا العالمات وهوبيفعندما يلعب األوالد الـ
اط اقتصادي رئيسي    ة آنش ارس الزراع دما تم ات، عن ى طبق د إل م بع م تنقس ي ل ة الت اعات البدائي إن المش

ا  تثمار األرض جماعي وم باس ة، ال تق ل أرضا معين رة . وتحت تثمره لفت ل تس ى حق ة عل ل عائل ل تحصل آ د أن . ب بي
ا  . عضاء المشاعة بامتيازات على حساب اآلخرين الحقول يعاد توزيعها مرارا للحؤول دون تمتع أي عضو من أ           أّم

                                 
 . فرنك بلجيكيا تقريبا25 الدوالر األمريكي يساوي - 4
 .من شعوب أوقيانيا السوداء:  البابو- 5
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اعي  تثمارها جم إن اس ات ف روج والغاب ام . الم ةإن نظ اعة القروي ة الخاصة  المش اب الملكي ى غي ي عل ذا، المبن  ه
رة        . لألرض، قد وجد عند البحث في نشوء الزراعة لدى جميع شعوب العالم تقريبا             أنه يثبت أن المجتمع في تلك الفت

 .سما إلى طبقات على صعيد القريةلم يكن منق
راد                  اوت مواهب األف أّما األفكار الشائعة التي تردد دائما والقائلة أن التفاوت االجتماعي يجد جذوره في تف

انية  «وبالتالي نتاج   » أنانية اإلنسان الغريزية  «أو آفاآتهم، وأن انقسام المجتمع إلى طبقات هو نتاج           ة اإلنس ، »الطبيع
اج            . اس علمي لها  فهي أفكار ال أس    يس نت انية   «إن اضطهاد طبقة اجتماعية لطبقة أخرى ل ة اإلنس اج     »الطبيع ل نت ، ب

فلم يكن ثمة أغنياء وفقراء دوما ولن       . إنه اضطهاد لم يكن موجودا دوما ولن يبقى إلى األبد         . تطور تاريخي للمجتمع  
 .يبقى أغنياء وفقراء إلى األبد

  التاريخ التمرد ضد التفاوت االجتماعي عبر-5
اج       ا، إذا، نت ا إطالق ة  «إن انقسام المجتمع إلى طبقات والملكية الخاصة لألرض ولوسائل اإلنتاج ليس الطبيع

انية ة     . »اإلنس ادية واالجتماعي ات االقتص ع وللمؤسس ور للمجتم اج تط ا نت ف     . إنهم آ وآي اذا نش رى لم وف ن وس
 .سيزوالن

ة        في الواقع، ما أن يظهر انقسام المجتمع إلى طبقات         اة المشاعية القديم ى الحي ه إل .  حتى يبدي اإلنسان حنين
م            ين في حل ذا الحن ذهبي   «ونجد تعبيرات ه ى األرض                   » العصر ال د فجر وجود البشرية عل اد عن ه س ال أن ذي يق ال

ول   . والذي وصفه األدباء الكالسيكيون الصينيون، شأنهم في ذلك شأن الكتاب اإلغريق والالتينيين             6فرجيليوس ويق
ن    بوضوح  م تك ة الخاصة ل ا، أي أن الملكي مها جماعي ان يجري تقاس ذهبي، آ ك العصر ال ي ذل أن المحاصيل، ف
 .موجودة

ق                           ات يشكل مصدر القل ى طبق ام المجتمع إل اء الشهيرين أن انقس هذا وقد اعتبر العديد من الفالسفة والعلم
 .االجتماعي، وقد وضعوا مشاريع إلزالة هذا االنقسام

وف ال و ذا الفيلس اني ه ونيون ع  7أفالط ي تصيب المجتم دد أصل المصائب الت ة  «:  يح ى أصغر مدين حت
 .»في حالة حرب) وآأنهما(منقسمة إلى قسمين، مدينة فقراء ومدينة أغنياء تتعارضان 

ذين   يحية األول ال ة المس اء الكنيس م آب ن ث يح وم ي عصر المس اثرت ف ي تك ة الت يع اليهودي إن الش ذلك، ف آ
ك       راث تل ى ت ى مشاعية                         حافظوا عل ودة إل اة متحمسين لع انوا دع ين، آ رن الثالث والخامس الميالدي ين الق  الشيع ب

لن تتكلم أبدا عن ملكيتك، ألنك إذا آنت تنعم بثرواتك الروحية بالمشاع، فحري              «:القديس برنابا فقد آتب   . األمالك
اع ة بالمش ك المادي نعم بثروات ى . »أن ت د ألق انوسوق ديس قبري ات عديالق روات  مرافع م الث ى تقاس ا إل ا فيه دة دع

اس  ع الن ين جمي اوي ب ديس . المتس ان الق ذهب وآ م ال ا ف ن صاحيوحن رقة «:  أول م ي الس ة ه ديس . »الملكي والق
ر                       أوغسطينوس،   ل أن يغي ة الخاصة، قب ى الملكي ة عل حتى هو، بدأ بإلقاء مسؤولية العنف والصراعات االجتماعي

 .الحقا وجهة نظره
ذا التقل   تمر ه د اس د      وق يما عن يط، ال س ر الوس وال العص د ط يزي  ي يس االس ديس فرنس د رواد الق  وعن

ع البشر       «: في القرن الرابع عشر   جون بول   هاآم ما قاله الرائد اإلنكليزي      . 8اإلصالح يجب إلغاء القنانة وجعل جمي
 .»إن ترفهم ناتج عن آدحنا.. إن الذين يسمون باألسياد يستهلكون ما ننتجه نحن. متساوين

اب                  وفي   يما في آت » الطوبى «العصر الحديث، أخيرا، نرى مشاريع مجتمع المساواة تصبح أدق وأدق، س
انيلال،     لإليطالي   » مدينة الشمس «وآتاب  توماس مور،   لإلنكليزي   ات الفرنسي     توماس آامب ي    وآتاب وراس دالل ف

 ).18القرن (موريللي للفرنسي » قانون الطبيعة«و» وصية جان ميلييه«، وفي )17القرن (
ى، أي              ة ال تحص ردات فعلي ة تم ت ثم اعي، آان اوت االجتم د التف ري ض رد الفك ذا التم ب ه ى جان وإل

اريخ الصراعات           . انتفاضات من قبل الطبقات المضطَهدة ضد مضطِهديها       إن تاريخ جميع المجتمعات الطبقية هو ت
 .الطبقية التي تمزقها

                                 
 .أعظم شعراء روما):  ق م19-71( فرجيليوس - 6
 .ة اليونانأحد أشهر فالسف):  ق م347-427( أفالطون - 7
 .حرآة دينية أدت إلى االنفصال عن الكنيسة الكاثوليكية وتأسيس البروتيستنتية:  اإلصالح- 8
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  الصراعات الطبقية عبر التاريخ-6
ر األشكال               إن الصراعات بين ال    طبقة المستِغلة والطبقة المستَغلة أو بين مختلف الطبقات المستِغلة تتخذ أآث

 .تنوعا حسب المجتمع المعني ومرحلة تطوره المحددة
إمبراطوريات الشرق   (» نمط اإلنتاج اآلسيوي  «هكذا فقد حصلت تمردات عديدة في مجتمعات ما يسمى بـ           

ات               وقد تعاقبت انتفاضات فالحي   ). الكالسيكي الي في اإلمبراطوري ة ال تحصى في تاريخ السالالت التي سادت بالتت
 .وشهدت اليابان أيضا عددا آبيرا من االنتفاضات الفالحية ، خاصة في القرن الثامن عشر. الصينية

د                       ة من تمردات العبي ر منقطع لة غي ة سلس ة والروماني ة اليوناني ان أشهرها   –وقد عرفت العصور القديم آ
ة             -تكوسبقيادة سبار  ة الروماني ين     .  التي ساهمت إلى حد بعيد في سقوط اإلمبراطوري صراع  » األحرار «ونشب ب

 . مرابين، بين غير مالكين ومالكين-عنيف بين طبقة من الفالحين المستدينين وتجار
دات                       ياد اإلقطاعيين وبل ين األس ة ب وفي العصر الوسيط، في ظل النظام اإلقطاعي، جرت صراعات طبقي

رة قائ رفيين    ح ين بعض الح دات، وب ذه البل ار داخل ه رفيين والتج ين الح اج البضاعي الصغير، وب ى اإلنت ة عل م
بالء اإلقطاعيين والفالحين              . المدينيين والفالحين المجاورين للمدن    ين الن ة ب وجرت باألخص صراعات طبقية عنيف

كاال      ذه الصراعات أش ذت ه اعي، واتخ ر اإلقط ن الني تخلص م اولوا ال ذين ح ا   ال ات فرنس ي عامي ا ف ة تمام ثوري
 .وحروب الفالحين في إنكلترا وبوهيميا وألمانيا في القرن السادس عشر

ين الحرفيين والصناع،                      ين المعلم ة، وب بالء والبرجوازي ين الن ة ب وعرفت األزمنة الحديثة صراعات طبقي
ة و     اء من جه ة  «وبين رجال المصارف والتجار األغني دن م   » السواعد العاري خ   في الم ة األخرى، ال ذه  .. ن الجه ه

 الصراعات هي مقدمة الثورات البرجوازية والرأسمالية الحديثة ونضال البروليتاريا الطبقي ضد البرجوازية
* * * * * * * 

 المراجع
 .البيان الشيوعيإنجلس   . مارآس وف. ك
 ).الجزءان الثاني والثالث (دحض دوهرنغإنجلس، . ف

 .تاريخ االشتراآيةماآس بير، 
 .مصادر االشتراآية، توماس مورآاوتسكي، . ك

 .الطوبى اإلنكليزيةمورتون، 
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 المصادر االقتصادية للتفاوت االجتماعي/ 2
 

  المشاعات البدائية القائمة على الفقر-1
دقع                         ر الم اريخي، عاش اإلنسان في شروط من الفق ل الت ا قب م يكن   . طوال القسم األعظم من وجوده م ول

ائل لل ارللبشر من وس هم سوى القنص وصيد األسماك وقطف الثم وت الضروري لعيش ى الق آانت . حصول عل
ا                ديها        . البشرية تعيش بالتطفل على الطبيعة، حيث لم تكن تزيد الموارد الطبيعية التي آانت أساس بقائه م يكن ل ل ل ب

 .أية سيطرة على هذه الموارد
ة الصعوبة   آانت المشاعات البدائية منظمة بشكل يضمن بقاءها الجماع     ان آل   . ي في شروط عيش بالغ وآ

ام                  اد إلطع اج القوت يكفي بالك اء المشاعة، وإنت رد ضروري لبق فرد يشارك إلزاميا في العمل حيث أن عمل آل ف
ة العمل بصورة                         . الجماعة ا من إمكاني ة بالمجاعة وحرمته ى قسم من القبيل ولو وجدت امتيازات مادية لحكمت عل

ة من                   . روط البقاء الجماعي  عقالنية ونسفت بالتالي ش    ك المرحل اعي، في تل ذي جعل التنظيم اإلجتم هو ذا السبب ال
 .تطور المجتمعات البشرية، ينزع إلى المحافظة على حد أقصى من المساواة داخل الجماعات البشرية

ة    هوبهاوس ووهيلر وغينسبرغ،  وقد الحظ علماء األناسة اإلنكليز       في   بعد دراستهم للمؤسسات االجتماعي
 . قبيلة بدائية، الحظوا غيابا تاما للطبقات االجتماعية لدى جميع القبائل التي جهلت الزراعة425

  ثورة عصر الحجر المصقول-2
ة             ة األرض وتربي ات زراع ون تقني د تك ة إّال بع ورة ثابت دل بص م يع ي ل ر األساس ن الفق ع م ذا الوض ه

ى           إن الفضل في اآتشاف تقنية زراعة األرض،        . الحيوانات ود إل ورة اقتصادية في وجود البشرية، يع ر ث وهو أآب
اريخ      ل الت ا قب ي م ة األخرى ف افات الهام ن االآتش لة م ن فضل سلس ود له ا يع اء، آم ة (النس ة الخزاف يما تقني الس

دءا                   15وقد تدعمت الزراعة منذ     ). والحياآة رة األرضية، ب دة من الك ة عدي ا، في أمكن يالد، تقريب  ألف سنة قبل الم
د والصين                   على ا  ى مصر والهن ألرجح بآسيا الصغرى وبالد ما بين النهرين وإيران وترآستان، وامتدت تدريجيا إل

طية ا المتوس مالية وأوروب ا الش ي   . وإفريقي ه حصل ف ر المصقول ألن ورة عصر الحج ة بث ار الزراع مى انتش ويس
وهو أحدث    (الحجر المصقول     عصر من العصور الحجرية آانت فيه أدوات عمل اإلنسان الرئيسية مصنوعة من              

 ).العصور الحجرية
الي          ادرا بالت ا   –لقد جعلت ثورة عصر الحجر المصقول اإلنسان قادرا على إنتاج قوته بنفسه وق ى حد م  -إل

األمر  مخزونات من المؤن، وسمحت بتكوين  . وقد قلصت ارتهان اإلنسان البدائي بقوى الطبيعة      . على التحكم ببقائه  
وتهم               الذي سمح بدوره بتحر    اج ق ر بعض أعضاء المشاعة من ضرورة إنت ان تطور         . ي ذا أصبح باإلمك تقسيم  هك

ة العمل البشري          اقتصادي للعمل،  د سوى مالمحه في               .  أي تخصص مهني، يزيد إنتاجي دو بع ذا التخصص ال يب ه
دثا عن ا                          رن السادس عشر، متح ل في الق ة اإلسبان األوائ ود المجتمع البدائي، ألنه آما قال أحد الرحال د  «: لهن يري

 . »البدائيون استعمال آل ما لديهم من الوقت لجمع المؤن، ألنهم لو استعملوه بطريقة أخرى لعانوا من الجوع

  النتاج الضروري والنتاج االجتماعي الفائض-3
اعي                دما يكون    . إن ظهور فائض آبير ودائم من المؤن هو الذي يحدث انقالبا في شروط التنظيم االجتم فعن

ة                       هذا الف  اوية للمشاعة القروي ة المتس ر البني ة وأخرى، ال يغي ين قري را ب بيا ومبعث ه يسمح فقط      . ائض صغيرا نس إن
 .بإعالة بعض الحرفيين والموظفين، أمثال الذين بقوا خالل آالف السنين في القرى الهندية

ين،                        اء عسكريين أو ديني ل زعم رة من قب ى مساحات آبي وائض عل دما    لكن عندما يتم حصر هذه الف  أو عن
اعي، يمكن                          اوت اجتم ق شروط ظهور تف اليب الزراعة، تستطيع خل ة بفضل تطوير أس تتكاثر الفوائض في القري

ات القرصنة       ة المؤن       (استعمالها إلعالة أسرى الحرب أو أسرى عملي ابقا بسبب قل ون س انوا يقتل ذين آ ويمكن  ). ال
 . ظهرت العبودية في العالم اإلغريقيهكذا: إجبار هؤالء على العمل ألجل المنتصرين لقاء قوتهم

ذا ظهرت    : ويمكن استعمال الفائض ذاته إلعالة طائفة من الكهنة والجنود والموظفين واألسياد والملوك            هك
 ). مصر، بابل، إيران، الهند، الصين(الطبقات المسيطرة في إمبراطوريات الشرق القديم 
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وينتهي استعمال اإلنتاج االجتماعي بمجمله لسد  . تماعياجا يستكمل التقسيم االقتصادي للعمل بتقسيم   هعند
 :بل ينقسم هذا اإلنتاج بعدئذ إلى قسمين. حاجات المنتجين

 . أي قوت المنتجين الذين لوال عملهم ألنهار المجتمع بأسرهالناتج الضروري، -
 .المالكة أي الفائض الذي ينتجه المنتجون والذي تحتكره الطبقات النتاج االجتماعي الفائض، -

ؤرخ  اآم وصف الم ديمهايشلهايم ه الم الق ي الع ى ف دن األول ور الم ة «: لظه ز المدني ألف سكان المراآ يت
وع              … الجديدة ا تعيش من الري اج العمل الزراعي            (بقسمهم األعظم من شريحة علي ائض نت ك ف ا تتمل .) م.أ-أي أنه

ذه الشريحة           ويجب أن نضيف إليهم الموظفين وا     . مؤلفة من أسياد ونبالء وآهنة     يلهم ه ذين تع لمستخدمين والخدام ال
 .»العليا بصورة غير مباشرة

ة التي هي         -الطبقات المنتجة والطبقات المسيطرة   -هكذا يؤدي ظهور الطبقات االجتماعية         إلى والدة الدول
دعم   إن انقسام المجتمع إل . المؤسسة الرئيسية لحفظ الشروط االجتماعية القائمة، أي التفاوت االجتماعي     ات يت ى طبق

 .بتملك الطبقات المسيطرة لوسائل اإلنتاج

  اإلنتاج والتراآم-4
ان عن   ع ينتج ن المجتم ل جزء م ن قب ائض م اعي الف اج االجتم ك النت ة وتمل ات االجتماعي وُّن الطبق إن َتَك

 .وال يستمران إّال بفضل صراع اجتماعي دائمصراع اجتماعي 
ة –سه مرحلة   بيد أن ظهور الطبقات يشكل في الوقت نف        ه يسمح بفصل             -حتمي دم االقتصادي، لكون  من التق

 .وظيفتين اقتصاديتين أساسيتين هما وظيفة اإلنتاج ووظيفة المراآمة
ولم يكن  . في المجتمع البدائي، آان جميع الرجال والنساء القادرين يعملون في إنتاج القوت بصورة رئيسية             

ك الشروط، أن يخصصوا سوى القلي             ا والتخصص في        بوسعهم، في تل ل من الوقت لصنع أدوات العمل وتخزينه
دة               ثال     (صنعها والبحث المنهجي عن أدوات عمل أخرى والتمرس في تقنيات عمل معق دين م ة  ) آعمل التع والمراقب

 …المنهجية لظواهر الطبيعة، الخ
ا يكفي من                  راغ     إن إنتاج نتاج اجتماعي فائض يسمح بمنح قسم من البشرية م رغ   وقت الف ك    ليتف لمجمل تل

ة                . ازدياد إنتاجية العمل  النشاطات التي تيسر     ات العلمي ى التقني فأوقات الفراغ هذه هي أساس الحضارة وتطور أول
ويرافق انفصال المجتمع إلى طبقات انفصال العمل الذهني        . والكتابة...) علوم الفلك والهندسة والمياه والمعادن الخ     (

 . الفراغ تلكعن العمل اليدوي، الذي هو نتاج أوقات
ع                          يح لجمي ر من أن يت ا أن المجتمع أفق اريخي، طالم دم الت يشكل إذن انقسام المجتمع إلى طبقات شرطا للتق

ة، ال   . غير أن ثمن هذا التقدم باهظ     ). لوظيفة المراآمة (أعضائه التفرغ للعمل الذهني      فحتى عشية الرأسمالية الحديث
ل إالّ  ة العم اد إنتاجي افع ازدي ن من تفيد م ةيس ات المالك نوات  .  الطبق م خالل الس ة والعل دم التقني ل تق ن آ الرغم م وب

دي          الح الهن ع الف د أن وض ر، نج ادس عش رن الس ة والق ارة القديم دايات الحض ين ب ي تفصل ب ة االف الت األربع
 .والصيني والمصري، بل حتى اليوناني والسالفي، لم يتبدل بصورة حسية

 جل المساواة سبب فشل آافة ثورات الماضي من أ-5
رية       ر البش ائض، لتحري اعي الف اج االجتم ري، أي النت ع البش ه المجتم ذي ينتج ائض ال ي الف دما ال يكف عن
وم                       ورة محك ين البشر ث بأسرها من الكدح المرهق الدائم، فإن أية ثورة اجتماعية تهدف إلى إعادة المساواة البدائية ب

 .رجين من التفاوت االجتماعي القديمفهي ال تستطيع أن تجد سوى مخ. عليها بالفشل سلفا
دائي             - دقع الب ر الم ى الفق ودة إل دا والع ائض عم اعي ف اج اجتم ادة     .  أما تدمير آل نت ؤدي إع دها سوف ت عن

 .ظهور التقدم التقني بسرعة إلى التفاوتات االجتماعية ذاتها التي آانت الغاية إلغاءها
 .ة مالكة جديدة أو نزع ملكية الطبقة المالكة القديمة لصالح طبق-

ادة                ا بقي د روم رة،           سبارتكوس، هذا بالضبط ما حصل في انتفاضة عبي ى الشيع المسيحية واألدي  وفي أول
ي      يحيين ف ة المس ورة الهراطق ي ث ة الصينية، وف ي اإلمبراطوري ت ف ي تتال ة الت ف االنتفاضات الفالحي ي مختل وف

 .ا المهاجرون في أمريكا، الخ، وفي المستعمرات الشيوعية التي أسسه15بوهيميا في القرن 
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ي      اد ف اعي ح اوت اجتم ور تف ادة ظه إن إع ه، ف ى الوضع ذات ية أدت إل ورة الروس دعي أن الث ودون أن ن
ا                                ة مستوى تطور قواه ورة، في عدم آفاي داة الث يا غ ر روس االتحاد السوفياتي اليوم تجد تفسيرها األساسي في فق

 .1923-1918تيجة إخفاق الثورة في أوروبا الوسطى خالل مرحلة المنتجة وفي انعزال الثورة في بلد متأخر بن
 ال يستطيع أن يتطور إّال        -هو ذا هدف االشتراآية    –إن مجتمعا متساويا قائما على الوفرة وليس على الفقر          

ع المنتجين من                      ر جمي  على قاعدة اقتصاد متقدم يكون النتاج االجتماعي الفائض مرتفعا فيه إلى حد أنه يسمح بتحري
ائف    ا بالوظ ام جماعي ن القي ر م ذا األخي تمكن ه راغ لي ات الف ن أوق ي م ا يكف ره م ع بأس نح المجتم دح مرهق ويم آ

 ).وضيفة المراآمة(اإلدارية في الحياة االقتصادية واالجتماعية 
ى تمكن من االنطالق            15لماذا احتاج االقتصاد البشري إلى         ائض حت اعي الف اج االجتم  ألف سنة من النت

اج                 الضرور ي لظهور مالمح حل اشتراآي للتفاوت االجتماعي؟ سبب ذلك هو أنه طالما تملكت الطبقات المالكة النت
تعمالية  (االجتماعي الفائض بشكل منتجات     يم اس تج   (، شكل استهالآها الخاص    )ق ر من اد   ) استهالك غي سقف ازدي

 .اإلنتاج الذي رغبت بتحقيقه
ياد الع         ديم، وأس بالء         إن معابد وملوك الشرق الق ياد الن ة، واألس ة والروماني ة اليوناني د في العصور القديم بي

م                      يعهم ل بالء اإلقطاعيين في العصر الوسيط، جم والتجار الصينيين والهنود واليابانيين والبيزنطيين والعرب، والن
ؤن والمالبس الف     ن الم اهم م ا آف اتهم م ي قصورهم وبالط وا ف ا آدس اج طالم ادة اإلنت ي زي دوا مصلحة ف ة يج خم

ا         . والتحف الفنية  ل مضحك  (فثمة حدود ال يستطيع االستهالك والترف تجاوزه في المجتمع اإلقطاعي لجزر     : مث
ـ                      الي ب ة بالت ة مرهون ة االجتماعي ذاء حصرا وآانت المكان وزن …هاواي، اتخذ النتاج االجتماعي الفائض شكل الغ

 ).آل فرد
د           ة    ش –وعندما يتخذ الناتج االجتماعي الفائض شكل النق ائض القيم يس         -كل ف ان استعماله ل  ويصبح باإلمك

دة   )سلع إنتاجية(القتناء سلع استهالآية وحسب بل أيضا سلع تجهيزية     –، عند ذلك فقط تجد الطبقة المسيطرة الجدي
اج           -البورجوازية ر محدود لإلنت اد غي ع        .  مصلحة في ازدي ق جمي ة الضرورية لتطبي د الشروط االجتماعي ذا تول هك
 .لعلمية في االنتاج، أي الشروط الضرورية لظهور الرأسمالية الصناعية الحديثةاالآتشافات ا

 . اضطهاد النساء، أول شكل واسع لال مساواة االجتماعية-6
بين المجتمع الشيوعي البدائي للجماعة والعشيرة، واألشكال األولى للمجتمع القائم على سيطرة طبقية على              

ثال(أخرى  ودي م المجتمع العب يطرة  ، هن)آ ة مس ل طبق ا بشكل آام د تطورت خالله ن ق م تك ة ل ة انتقالي ك مرحل ال
د من                  . مالكة، لكن تأسست إبانها ال مساواة اجتماعية واضحة         ذا النموذج من المجتمعات العدي ى وجود ه يشهد عل

ديانات              ات وال اطير والخراف ي األس ه الخصوص ف ى وج ارزة عل زال ب ا ت ي م ية الت اف الماض ار واألوص اآلث
أآثر                               »بدائيةال« ر ف ا السوداء، وإن بشكل أآث اف إفريقي وم في جزء من أري ائم الي ذلك المجتمع القرابي الق ، لكن آ

 .تشويها، تبعا الندماجه بالمجتمع الطبقي المسيطر في آل البلدان التي ما يزال على قيد الحياة فيها
د الرجال      هذا الشكل األول المؤسس لال مساواة واالضطهاد االجتماعيين هو شك          ى ي ل اضطهاد النساء عل

اتج              . في المجتمعات البدائية التي بلغت هذا الطور من التقدم         يس ن و ل دء، فه واضطهاد النساء لم يكن موجودا منذ الب
ى مجتمع           . جبرية بيولوجية تلقي بثقلها على الجنس النسوي       اريخ وإل ل الت ا قب ى م ود إل رة تع ال بل ثمة معطيات آثي

ا   . ؤآد أن المساواة بين الجنسين بقيت قائمة زمنا طويال  شيوعية العشيرة وت   ومع أنه تنقصنا المعطيات التي تسمح لن
ا في                     ا مهيمن بتعميم هذه الظاهرة على مجمل البشرية البدائية، فثمة دالئل ساطعة على أن النساء لعبن دورا اجتماعي

دى      » الهة الخصب  «النتشار لـ ويكفي أن نتذآر الظاهرة واسعة ا     . العديد من المجتمعات على األقل     يدة للسماء، ل آس
ذآور                   ة ال م لآلله ه الواحد     (فجر الزراعة التي اخترعتها النساء، من أجل االستنتاج أن اإلحالل المعم م لالل محل  ) ث

اهيم             . هذه االلهة، ال يمكن أن يكون عرضيا       إن الثورة في السماء تعكس ثورة حدثت على سطح األرض، وقلب المف
 .ج عن قلب الشروط االجتماعية للعالقات المتبادلة بين الرجال والنساءالدينية نات

اعي حين يتكرس               تعباد النساء االجتم يئا عصر اس يئا فش تح ش ى أن يفت ة األول ويمكن أن يبدو غريبا للوهل
ول      ال الحق ة  (دورهن االقتصادي المهيمن عن طريق وظيفتهن األساسية في أعم ورة النيوليتي ي  ). الث ه ل ة  إّال أن س ثم

 .أي تناقض حقيقي
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ة، بشكل مضاعف                    ورة القبيل ة تصبح النساء المصدر الرئيسي لث ا تزدهر الزراعة البدائي من  : فبمقدار م
ال   ات لألطف ن منجب ث ه ن حي ة وم يات لألغذي ات الرئيس ن المنتج ث ه د  . حي م يع ديموغرافي ل ور ال ك أن التط ذل

د         يستشعر به آتهديد، بل آنعمة محتملة انطالقا فقط من         ذا الحد أو ذاك، ولق ى ه ة مضمونة إل قاعدة تمون باألغذي
 .أصبحت النساء بفعل ذلك موضوعات جشع اقتصادي وهو ما لم يكن ممكنا في عصر الصيد وقطاف األثمار

تم نزع سالح النساء،      . وليمكن إنجاز هذه التبعية، توجب حدوث سلسلة متالزمة من التحوالت االجتماعية          
ك األساطير                     . أصبحت حكرا على الذآور   أي أن مهنة األسلحة      ى ذل دء، تشهد عل ذ الب ائدا من م يكن س ع ل وهذا الواق

ارات                 9العديدة المتعلقة باألمازونات   اس في آل الق ان الن ا في أذه ر        .  والتي لم تزل تحي د تغي رأة ق ا أن وضع الم آم
ابع االجت  زواج وإضفاء الط د ال ى قواع ت عل ة أدخل ديالت جذري ل تع ق بفع ة بشكل عمي ال، بغي ى األطف اعي عل م

 .ضمان هيمنة نظام األبوة
ة           ذي         10ومع تطور الملكية الخاصة، ومن ثم توطيدها، اتخذت العائلة البطريرآي ائي ال دريج الشكل النه  بالت

ة            اريخ المجتمعات الطبقي م من ت داد قسم مه ى امت ا     . احتفظت به، رغم تعديالت متتالية، عل د أصبحت هي ذاته ولق
ات الرئيسية، التي ال يمكن االستعاضة عنها، والتي تضمن استمرار الملكية الخاصة عبر اإلرث              واحدة من المؤسس  

ى السلطة             (والقمع االجتماعي بكل صوره      ة عل د الموافق ة التي تؤب ة من عل   «بما فيها البنى الذهني والطاعة  » اآلتي
ة     غدت منطلقا لعمليات تمييز ال تحصى على حساب النساء في آل دو              ). العمياء اة االجتماعي ر الحي رات  . ائ والتبري

يطرة        ة المس ن األيديولوجي زأ م زء ال يتج زات ج ذه التميي ى ه وي عل ي تنط ة الت بقات المنافق ة والمس األيديولوجي
ات        . المرتبطة بالطبقات المالكة جمعاء التي تعاقبت في التاريخ        ة الطبق وهي بذلك قد طبعت، جزئيا على األقل، ذهني

 .ا ذهنية البروليتاريا الحديثة في النظام الرأسمالي وغداة إطاحتهالمستَغلة، بما فيه
***** 
 :المراجع

 . البيان الشيوعيإنجلس   . مارآس  ف. ك
 ).الجزء الثاني والثالث (دحض دوهرينغانجلس، 

 ؟ماذا حدث في التاريخغوردن شايلد، 
 .اإلنسان صنع نفسهغوردن شايلد، 

 .العمل في اليونان القديمةغلوتز، 
 .العمل في العصر الوسيطبواسوناد، 

 ).الفصول األربعة األولى (النظرية االقتصادية المارآسيةماندل، . أ

                                 
 )م. ( النساء المحاربات في آسيا الصغرى- 9

 ).م. ( على أساس النظام األبوي المرتكز على سيطرة األب- 10
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 الدولة، أداة السيطرة الطبقية/ 3
 

  التقسيم االجتماعي للعمل ونشوء الدولة-1
د مسلحا وآل  وآان آل فر  . في المجتمع البدائي الال طبقي، آان جمهور المواطنين يقوم بالوظائف االدارية          

الم                        ات المشاعة بالع ة وبعالق اة الجماعي ة بالحي رارات المتعلق فرد يشارك في الجمعيات العامة التي آانت تصدر الق
 .وآذلك فإن النزاعات الداخلية آان يحسمها أعضاء المجتمع. الخارجي

ة التي عاشت ف                    ك المشاعات البدائي اد في تل ي ظل شيوعية   طبعا ليس من داع إلى تجميل الوضع الذي س
ة          . العشيرة أو القبيلة فقد آان مجتمعا فقيرا منتهى الفقر         وى الطبيع ة ق ا االخالق    . وآان اإلنسان يعيش تحت رحم أّم

ا آانت                             ا، يبقى أنه ا آانت تطبق جماعي إذا صح أنه ة، ف ة والخارجي يم في النزاعات الداخلي والتقاليد وقواعد التحك
دات الس         م                   . حريةمطبوعة بالجهل والخوف والمعتق ان يحك ل هو أن المجتمع آ ه بالمقاب ذي يجب التشديد علي إن ال
 .نفسه بنفسه في حدود معلوماته وإمكاناته
ة «و» الجماعة البشرية  «و» المجتمع«ليس صحيحا بالتالي أن مفاهيم       ا وتشمل        » الدول ة تقريب آانت متماثل

د عاشت البشرية طوال آال        : بالعكس تماما . بعضها بعضا عبر العصور    م يكن            فق ف وآالف السنين في مجتمعات ل
 .فيها دولة

ى                               را عل دء، حك ا في الب وم به ان مجموعة أعضاء المجتمع يق دما تصبح وظائف آ ة عن تجمع  تولد الدول
 :منفصل من الرجال

 . جيش منفصل عن جمهور المواطنين المسلحين-
 . قضاة منفصلون عن جمهور المواطنين الذين يحاآمون أشباههم-
ا                         زعماء و  - ابلون دوم م ق ا وه ون مؤقت ذا النشاط أو ذاك يعين ادة له راثيون، ملوك، نبالء، بدل ممثلين أو ق
 .لإلبدال

 .منفصلون عن سائر المجتمع) آهنة، آتبة، مدرسون، فالسفة، مثقفون متنفذون(» منتجو أيديولوجية «-
زدوج اج تحول م ة هي إذن نت م : إن والدة الدول ائض دائ اعي ف اج اجتم ور نت م من ظه ر قس يسمح بتحري
ق             ا يخل ة   المجتمع من الزام القيام بعمل لتأمين عيشه بم ة             الشروط المادي ذا القسم في وظائف المراآم  لتخصص ه

ـ             اعي وسياسي يسمح ب ائر أعضاء الجماعة عن ممارسة الوظائف             عزل واإلدارة، ومن جهة ثانية، تحول اجتم  س
 .السياسية التي آانت باألمس وظائف الجميع

 دولة في خدمة الطبقات المسيطرة ال-2
ى                      را عل ة، حك ذ لحظة معين آون الوظائف التي آان يمارسها في البدء جميع أعضاء المجتمع أصبحت، من

ا   ة أناس ى أن ثم ه إل د ذات ير بح ع يش ذا الواق ال، ه ن الرج ع منفصل م م مصلحة تجم زلله ذا الع ام به ي القي إن . ف
نظم لعزل أع      م           الطبقات المسيطرة هي التي تت د تسمح له تَغلة والمنتجة عن ممارسة وظائف ق ات المس ضاء الطبق

 .بإزالة االستغالل الذي تم فرضه عليهم
ك  . إن مثال الجيش والتسلح لهو أسطع برهان على ما سبق    فإن والدة الطبقات المسيطرة تتم عن طريق تمل

د من ال     . النتاج االجتماعي الفائض من قبل جزء من المجتمع        رون      وقد شهد العدي ة، خالل الق رى اإلفريقي ل والق قبائ
ران،           (األخيرة، تكرار لتطور هو أصل والدة الدولة في أقدم إمبراطوريات الشرق             رين، إي ين النه ا ب الد م مصر، ب

خ    ع                            .): الصين، الهند ال دء لجمي ا في الب ة، آانت تعطى مجاني دايا وخدمات في شكل مساعدة متبادل ات وه إن هب ف
 .إلزامية وتحولت إلى ريوع وضرائب وسخراتاألسر، أصبحت تدريجيا 

فإن تجمعات من الرجال       . وهذا يتم باألخص تحت إآراه األسلحة     .  هذه الفرائض  تأمينبيد أنه ينبغي أيضا     
ين أو قراصنة أو لصوصا            –المسلحين   ر  -مهما آانت تسميتهم، جنودا أو ذرآي ات،       تجب ي الحيوان زارعين ومرب  الم
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ات المسيطرة                 والحقا الحرفيين والتجار، ع      اجهم لصالح الطبق ي عن قسم من إنت ى التخل ك التجمعات      . ل وتحمل تل
 .السالح لهذا الغرض، ويتوجب عليها منع المنتجين من أن يتسلحوا هم أيضا

ا صارما                 د تحريم ى العبي ا عل اء السالح محرم ان اقتن ة، آ ذلك  . في العصور القديمة اليونانية والروماني وآ
ان ا    م            . لعصر الوسيط  األمر بالنسبة ألقن ا أسرى حرب ل م إّم ا ه ا م ين غالب د والفالحين األول إن العبي وباألصل، ف

ار           يعدموا، أو فالحو مناطق محتلة، أي ضحايا        بعض اآلخر احتك بعض التي تمنح ال زع السالح من ال سيرورة ن
 .السالح

ة بصيغة    ف الدول دما يلخص تعري ى، عن ذا المعن ق، به ى ح س عل دريك إنجل ع: إن فري ال تجم ن الرج  م
ة المنتجة                . المسلحين ر  . طبعا، فإن الدولة تقوم بوظائف أخرى غير تسليح الطبقة المالكة ونزع السالح من الطبق غي

اريخ من     . أن وظيفتها، في التحليل األخير، هي وظيفة إآراه يمارسها قسم من المجتمع ضد قسم آخر                 يس في الت ول
ة ة الليبرالي ر األطروح دت بموجب البرج-شيء يسمح بتبري ة ول ة أن الدول ة القائل د«وازي اق«أو » عق ه » إتف أبرم

بل يؤآد آل شيء، على العكس، إن الدولة نتاج إآراه وعنف يمارسه بعضهم ضد          . طوعا جميع أعضاء مجتمع ما    
 .بعضهم اآلخر

إن                        ائض، ف اعي الف اج االجتم ك النت ى تمل ذا  وإذا آان ظهور الدولة يتيح للطبقات المسيطرة أن تحافظ عل ه
ة أن              . التملك يسمح آذلك بتعويض أعضاء جهاز الدولة       ا أمكن للدول م، آلم ائض أه اعي الف وآلما آان النتاج االجتم

 .تتنظم بعدد من الجنود والموظفين واأليديولوجيين مرتفع أآثر فأآثر
فافة بصورة خاصة                    ات ش ذه العالق دما   .  إن تطور الدولة في العصر الوسيط اإلقطاعي قد جعل ه غ  فعن يبل

د الجيش وجابي الضرائب وذا صالح                        ه قائ ل إقطاعي في إقطاعت  إلصدار   يةالنظام اإلقطاعي ذروته، آان آل نبي
ات ذوي             . العملة ومديرا عاما لالقتصاد    لكن اتساع بعض اإلقطاعات وقيام مراتب بين النبالء وظهور دوقات وآونت

ذآر بصفة شخصية عمال          سلطة على مساحات شاسعة من األراضي، أمور جعلت من ممارسة                  ة ال الوظائف آنف
 .ويصح األمر باألحرى بالنسبة للملوك واألباطرة. مستحيال

خ   : هكذا تظهر شخصيات تجسد االنفصال بين تلك الوظائف       اء، ال وزراء واألمن . القهارمة والمارشاالت، ال
ي                       ان الس د أو أقن ذه الشخصيات آانت باألصل من العبي تقاق أن ه ا          ويبين لنا علم االش ا آانت خاضعة آلي د، أي أنه

 .للطبقة المسيطرة

  اإلآراه العنيف واالحتواء اإليديولوجي-3
ة              ة مسيطرة قائم إذا آانت الدولة، في التحليل األخير، تجمعا من الرجال المسلحين، وإذا آانت سلطة طبق

راه    في التعيين األخير على اإلآراه العنيف، يبقى أن هذه السلطة ال تستطيع أن تقتصر ح               ذا اإلآ ى ه ال  . صرا عل ق
ى العنف              . نابليون بونابرت أنه يمكن عمل أي شيء بالحراب، عدا الجلوس عليها           وم إّال عل ا ال يق ا طبقي إن مجتمع ف

 .المسلح قد يصبح في حال من الحرب األهلية الدائمة، أي في حال من األزمة بالغة الحدة
ى أخرى، ال           ى اإلطالق عن جعل المنتجين، أعضاء        لذا ال غنى من أجل تدعيم سيطرة طبقة عل ى عل  غن

م وعادل                         ه أمر حتمي ودائ ى أن ة عل ل أقلي ائض من قب اعي الف اج االجتم ك النت ذا  . الطبقة المستَغلة، يقبلون بتمل وله
ة  «إن . السبب ال تقوم الدولة بوظيفة قمع فحسب، بل تقوم أيضا بوظيفة احتواء أيديولوجي   م  » منتجي األيديولوجي ه

 .نون هذه الوظيفة األخيرةالذين يؤم
ط، أي   عمل اجتماعي إن من خصائص البشرية أنها ال تستطيع تأمين عيشها إّال بواسطة             ام رواب  يقتضي قي

 .عالقات إنتاج، بين البشر
ذي يسمح بتطور                            ين البشر، األمر ال ة، ب هذه الروابط التي ال غنى عنها تفرض ضرورة تواصل، أي لغ

اهيم  (» ارإنتاج األفك «الوعي والفكر و   ر             ). أي المف ة بتفكي اة البشرية مرفق ة في الحي ال الهام ع األعم إن جمي ذا ف هك
 .حولها في ذهن البشر

ل يفكر معظم      . وال يخترع دوما آل فرد أفكارا جديدة      . غير أن هذا التفكير ال يجري بصورة عفوية تماما         ب
ي ع     ا، ف ة وأيض ة أو الكنيس ي المدرس ا ف ار تعلموه طة أفك راد بواس ن   األف تعارة م ار مس طة أفك ذا بواس رنا ه ص

ديولوجيات، هو       . التلفزيون أوالراديو، من اإلعالنات أو من الصحف  ار المسماة باإلي ار، ونظم األفك إن إنتاج األفك
 .وهو يظهر أيضا آاحتكار ألقلية صغيرة في المجتمع. إذا محدود جدا
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ة         ة السائدة  إن اإليديولوجية السائدة، في آل مجتمع طبقي، هي أيديولوجي ك    .  الطبق والسبب األول في ذل
 .هو أن منتجي األيديولوجية مرتهنون ماديا بمالكي النتاج االجتماعي الفائض

ياد والكنيسة          ان األس بالء        (في بداية العصر الوسيط، آ ى جانب الن ر، إل اري إقطاعي آبي ك عق ) وهي مال
اعي واالقتصادي، أوصى التجار ورجال           وعندما تبدل الوضع  . ينفقون على الشعراء والرسامين والفالسفة      االجتم

ة                فية أو فني ة أو فلس ال أدبي ى أعم ى جاءت               . المصارف األغنياء هم أيضا عل م يخف، حت ادي ل ان الم د أن االرته بي
وا ألجل                            ل عمل ائدة، ب ة الس م خاضعا مباشرة للطبق د عمله م يع ة ل سوق  «الرأسمالية وظهر معها منتجو أيديولوجي

 .»مغفلة
ن ا يك و، أي   مهم ا ه ع آم ة للمجتم ة مثبت دال وظيف ال ج ائدة هي ب ة الس ة األيديولوجي إن وظيف ر، ف ن أم  م
ة يطرة الطبقي انونإن . للس رره  الق ائدة ويب ة الس كل الملكي ي ش ب .  يحم ةوتلع هالعائل دور ذات ا .  ال دينأّم يعظ ال  ف

ول مصيرهم     ة السائدة       وتحاول   . المستَغلين بقب ار السياسية واألخالقي ائدة بواسطة            أن األفك ة الس م الطبق رر حك  تب
فية   ائق نص طات أو حق ه (سفس ي صاغها غوت ة الت ثال، األطروح ة أن  11م ية وضدها، والقائل ورة الفرنس اء الث  أثن

 ).ال تغيروا النظام القائم: خالصة القول. الفوضى التي يخلقها النضال ضد الظلم هي أسوأ من الظلم ذاته

 ولوجية الثورية األيديولوجية السائدة واأليدي-4
ائدة              لكن إذا صح أن األيديولوجية السائدة      ة الس ة الطبق ي قط أن        ،  في آل عصر هي أيديولوجي ذا ال يعن فه

 تجول في آل    -ومبسطة–بصورة عامة   . الموجودة في مجتمع طبقي معين هي أفكار الطبقة السائدة         الوحيدة   األفكار
 :لمجتمع طبقي ثالث فئات آبيرة من األفكار، على األق

 .األفكار التي تعكس مصالح الطبقة السائدة في عصرها، وهي األفكار السائدة-
ذا  . أفكار طبقات سادت سابقا، وقد هزمت وأزيحت عن السلطة، لكنها ال تزال تمارس نفوذا على الناس               - ه

ار    .قوة ثبات الوعي، الذي هو دائما متأخر بالنسبة للواقع المادي         األمر يعود إلى      ونشرها مستقالن     فإن نقل األفك
 .ويجوز بالتالي أن يبقى لقوى اجتماعية لم تعد سائدة نفوذ على األفكار. جزئيا عما يجري في دائرة اإلنتاج المادي

ا،                     - ا من أجل تحرره دأت آفاحه د ب ا ق ا، لكنه أفكار طبقة جديدة ثورية صاعدة، ال تزال تحت سيادة غيره
 .ر مضطهديها قبل أن تتمكن من إطاحة االضطهاد بالفعلويتوجب عليها أن تتخلص، ولو جزئيا، من أفكا

ذا الصدد                     دا في ه وذجي ج ا نم ة       . إن مثال القرن التاسع عشر في فرنس ائدة آانت البرجوازي ة الس . فالطبق
ى               رن حت ة الق ا، من بداي اء خاصون به ون وأدب وآان لديها مفكرون ورجال قانون وأيديولوجيون وفالسفة وأخالقي

ورة الفرنسية العظمى             وآانت طب . نهايته م  . قة النبالء نصف اإلقطاعية قد أزيحت بوصفها طبقة سائدة من قبل الث ول
نة      رش س ى الع ون إل ة البورب وع عائل طة رج لطة بواس ى الس د إل يما  . 1815تع ديولوجيتها، ال س ر أن أي غي

بالء، ب                   ا الن ى بقاي يس فقط عل ى أجزاء من         االآليروسية، استمرت بممارسة نفوذ عميق، طوال عقود، ل ل أيضا عل
 .وحتى من الطبقة العاملة) فالحين(البرجوازية وشرائح من البرجوازية الصغيرة 

د أخذت       ا ق بيد أنه، إلى جانب األيديولوجية البرجوازية واأليديولوجية نصف اإلقطاعية، آانت البرولييتاري
 . وصوال إلى المارآسية وعامية باريس ثم المشاعيين،13، ثم البالنكيين12تتطور، بدءا بأيديولوجية البابوفيين

  الثورات االجتماعية والثورات السياسية-5
ي   ي ف ائدة وانحصر الصراع الطبق ة الس يادة الطبق ي، خفت المعارضة لس ع طبق تقرار مجتم ا زاد اس آلم

 وفي المقابل،   .نزاعات محدودة ال تهدد بنية ذلك المجتمع، أي ما يسميه المارآسيون عالقات اإلنتاج أو نمط اإلنتاج               
ة    ة الحاآم يادة الطبق ين، تصاعدت المعارضة لس اج مع نمط إنت اعي ل تقرار االقتصادي واالجتم ا تصدع االس آلم

 .الثورة االجتماعية هذه السيادة، مسألة إسقاطوتطور الصراع الطبقي إلى حد طرح مسألة 

                                 
 .من مشاهير األدباء األلمان): 1832-1749( غوته - 11
 .قائد ثوري فرنسي، له مذهب قريب من الشيوعية): 1797-1760(  بابوف - 12
 .1848 وأحد قادة ثورة 1839قائد انتفاضة ثورية في فرنسا سنة ) 1881-1805( بالنكي - 13
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ل              تَغلة والخاضعة تقب ات المس م           تنفجر ثورة اجتماعية عندما ال تعود الطبق ه حتمي ودائ ى أن  باستغاللها عل
م،                            رر حكمه ة التي تب ا وال باأليديولوجي م له ل بقمعه ام العنيف وال تقب وعادل، عندما ال تعود تخاف من إآراه الحك

 .وعندما تجمع القوى المادية والمعنوية الضرورية إلسقاط الطبقة السائدة
ة          التنظي . مثل هذه الشروط ينتج عن تحوالت اقتصادية عميق ذان      ف ان، الل اج القائم اعي ونمط اإلنت م االجتم

ا                 ا الحق ا لتطوره فيصطدم  . سمحا خالل مرحلة معينة بتطوير القوى المنتجة وثروة المجتمع المادية، يصبحان عائق
ة اج االجتماعي ات اإلنت اعي، وبعالق ه االجتم اج بتنظيم ع اإلنت ورات : توس ع الث ي لجمي در األساس و ذا المص ه

 .اريخاالجتماعية في الت
وتفترض إزاحة الطبقة السائدة سابقا عن سلطة       . إن الثورة االجتماعية تستبدل حكم طبقة بحكم طبقة أخرى        

ة ية. الدول ورة سياس ة إذا بث ة مرفق ورة اجتماعي ل ث ة . فك اء الملكي ة بإلغ ة بصورة عام ورات البرجوازي ز الث وتتمي
تبدالها بسلطة سياسية هي في قبضة مجالس تنتخ          ة  المطلقة واس ا البرجوازي ة سلطة      . به ات العام د ألغت الجمعي فق

ورة         . الملك فيليب الثاني في ثورة البلدان الواطئة        1649وحطم البرلمان اإلنكليزي ملكية شارل األول المطلقة في ث
ثالث عشرة        . اإلنكليزية ات المتحدة ال ى الوالي وحطمت  . وحطم الكونغرس األمريكي سيادة الملك جورج الثالث عل

 . الفرنسية1789يات المختلفة ملكية البوربون في ثورة الجمع
ية          ورة سياس ل ث ية، فليست آ ورة سياس ه ث ت نفس ي الوق ي ف ة ه ورة اجتماعي ل ث ه إذا صح أن آ د أن بي

وري        ثورة سياسية فقط   إن  . بالضرورة ثورة اجتماعية   تبدال الث ة             تقتضي االس لشكل من السيادة، لشكل من دول
 .الطبقة ذاتها بشكل آخر من دولة طبقة،

ة     1870 و1848 و1830هكذا فإن الثورات الفرنسية في أعوام    الي ملكي  آانت ثورات سياسية أقامت بالتت
دة  ة وحي ة اجتماعي م طبق ة لحك ية مختلف ا أشكال سياس ة، وآله ة الثاني د اإلمبراطوري ة بع ة الثاني وز والجمهوري يولي

لسياسية شكل دولة الطبقة االجتماعية ذاتها، انسجاما مع مصالح         بصورة عامة، ُتغيِّر الثورات ا    . البرجوازية: واحدة
ة تتعاقب في السلطة               ذه الطبق ذه                . مهيمنة لشرائح وأقسام شتى من ه دا ه ره أب اج األساسي ال تغي ر أن نمط اإلنت غي

 .الثورات

  خصائص الدولة البرجوازية-6
ة            بل اآتفت ع  . لم تخلق البرجوازية الحديثة جهاز دولتها من العدم        ة الملكي از دول ى جه ا باالستيالء عل موم

 .المطلقة، ومن ثم أعادت ترتيبه لتجعل منه أداة تخدم مصالحها الطبقية
ة     ا األيديولوجي ة ووظيفته ا القمعي ن وظيفته ا، فضال ع ة بأنه ة البرجوازي ز الدول ة(تتمي وم )االحتوائي ، تق

أ   : بوظيفة ال غنى عنها لحسن سير االقتصاد الرأسمالي          ة ت اج الرأسمالي       مين  وظيف ة لإلنت اج   .الشروط العام  فاإلنت
ل         . الرأسمالي، بالفعل، إنتاج قائم على الملكية الخاصة وبالتالي على المزاحمة          ذات يحول دون التماث وهذا الواقع بال

ى                ان األغن و آ ى      . بين المصلحة الجماعية للبورجوازية بوصفها طبقة ومصلحة أي رأسمالي ول ة عل فتحصل الدول
 ).انجلس. ف(» الرأسمالي الجماعي المثالي«إنها : ل معين لتتمكن من تمثيل تلك المصلحة الجماعيةاستقال

ة   ة، يقتضي وجود شروط قانوني ل مثالي ة، ب مالي أن يعمل بصورة طبيعي تطيع االقتصاد الرأس ولكي يس
ى       يقتضي على األقل سوقا قومية م     . وأمنية مستقرة ومتساوية بالنسبة لجميع الرأسماليين      ا عل وحدة ونظاما نقديا قائم

ة    ة         . عملة واحدة أو على عدد محدود نسبيا في العمالت القومي ا عن الملكي نجم عفوي ذه الشروط ال يمكن أن ت آل ه
 .إن الدولة البرجوازية هي التي تخلقها. الخاصة أو عن المزاحمة الرأسماليتين

ى       وعندما تكون البرجوازية مزدهرة وصاعدة اقتصاديا ومتأآدة      ل إل يا، تمي ا وسياس من سيطرتها اجتماعي
وا      ذي وصفناه ت م البرجوازي       . تقليص الوظائف االقتصادية للدولة إلى الحد األدنى ال ا في شروط إضعاف الحك أّم

 .وانحداره، فتحاول البورجوازية، على العكس، أن توسع هذه الوظائف لتؤمن لنفسها ضمانات ربح خاص
 ******* 

 المراجع
 .البيان الشيوعيإنجلس،   . فمارآس  و. ك
 .أصل العائلة والملكية الخاصة والدولةانجلس، . ف
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 .المادية التاريخيةهرمن غورتر، 
 .نظرية المادية التاريخيةبوخارين، 
 .المسائل األساسية في المارآسيةبليخانوف، 

 األخالق والتصور المادي للتاريخك آاوتسكي، 
 . اإلمبراطورياتمن العشائر إلىدافي، . موريه وج. أ
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 إلى نمط اإلنتاج الرأسمالي من اإلنتاج البضاعي الصغير/ 4
 

  اإلنتاج من أجل سد الحاجات واإلنتاج من أجل التبادل-1
اج                        ان اإلنت ورة عصر الحجر المصقول، آ ا ث ة التي خلقته م داخل المشاعة القروي دائي، ث في المجتمع الب

دا              . نتجة الم اتيهدف باألساس إلى سد حاجات الجماع      ولم يكن التبادل سوى طارئ، وال يطول غير جزء طفيف ج
 .من المنتوجات التي آانت في حوزة المشاعة

دا للعمل                 ا متعم اج تنظيم ذا الشكل من اإلنت ل ه اعي مباشرة           . ويفترض مث الي اجتم ه هو بالت . والعمل في
د وليس عل(والقول أن تنظيم العمل متعمد ال يعني بالضرورة أنه تنظيم واع        ل يمكن   . ، وال تنظيم دقيق  )ميا بالتأآي ب

اط        تحكم بالنش راء الخاص ي ى اإلث ع إل ن داف يس م ه ل دفة، بالضبط ألن ا للص ور متروآ ن األم د م ون العدي أن يك
اوب النشاطات               . االقتصادي فاألخالق والعادات السلفية والتقاليد والطقوس والدين والسحر يمكنها جميعا أن تحدد تن

يس                . المنتجة ووتيرتها  ا بشكل أساسي لسد الحاجات المباشرة للجماعات، ول بيد أن هذه النشاطات مخصصة دوم
 .للتبادل أو لإلثراء بوصفه هدفا بحد ذاته

ي      د  . وينبثق تدريجيا من مثل هذا التنظيم للحياة االقتصادية شكل من التنظيم االقتصادي هو نقيضه الكل فبع
ى وحدات             تقدم تقسيم العمل وظهور فائض معين، تتفت       دريجيا إل رى، عائالت    (ت طاقة عمل الجماعة ت عائالت آب

ين أعضاء الجماعة         . تعمل باالستقالل بعضها عن البعض اآلخر      ) أبوية ابع الخاص للعمل     ويفصل ب ة   الط  والملكي
اج    ائل اإلنت ل لوس ل، ب ات العم ة لمنتوج ات      . الخاص د عالق ن عق ة م اء الجماع اص أعض ابع الخ ذا الط ع ه فيمن

نهم          اقتصادية ا بي دة ومباشرة، فيم ة متعم اة                    .  اجتماعي راد في الحي ين الوحدات أو األف د من تشارك مباشر ب م يع ول
 .بواسطة تبادل منتجات عملهماالقتصادية، بل أصبحت العالقات تتم 

 نتاج للعمل االجتماعي يخصصه منتجه للتبادل وليس الستهالآه الخاص أو استهالك الجماعة             البضاعةإن  
ذي آانت               التي ينتم  ي إليها مباشرة، فهي، أي البضاعة، تفترض وضعا اجتماعيا مختلفا اختالفا عميقا عن الوضع ال

ة     . فيه آتلة المنتجات مخصصة لالستهالك المباشر من قبل الجماعات التي أنتجتها           ة حاالت انتقالي ا، ثم ثال،  (طبع م
لكن إذا أردنا أن ندرك جيدا الفرق       ). ي السوق مزارع سد الحاجات المعيشية في عصرنا، التي تبيع فائضا صغيرا ف          

ين المباشر ووضع   ية الستهالك المنتج اج مخصصا بصورة رئيس ه االنت ون في اعي يك ين وضع اجتم األساسي ب
يكون فيه اإلنتاج مخصصا للتبادل، فلنتذآر الجواب الساخر الذي أجاب بع االشتراآي األلماني فردينان السال أحد                  

ا                 : اليين في عصره  االقتصاديين الليبر  تج نعوش ازات، ين اول في شؤون الجن الن، وهو مق ن ف ا ب يد فالن ربما أن الس
 …الستعماله الخاص أوال والستعمال أعضاء أسرته، وال يبيع سوى الفائض الذي يبقى لديه

  اإلنتاج البضاعي الصغير-2
ارب        ا يق ل  م يم      ألف سنة، في الشرق    12 ألف أو  10ظهر إنتاج البضائع أوال قب  األوسط، في إطار تقس

ذي        . أساسي أولي للعمل بين حرفيين مهنيين وفالحين، أي بنتيجة ظهور المدن           إننا نطلق على التنظيم االقتصادي ال
م       ه اس ق علي اجهم، نطل روط إنت ياد ش ون أس ين ال يزال ل منتج ن قب ادل م ل التب ن أج اج م ه اإلنت ب في اج : يغل اإلنت

 .البضاعي الصغير
ة وضمن                  وبالرغم من أنه     يما في العصور القديم آانت ثمة أشكال متعددة لإلنتاج البضاعي الصغير، ال س

ع عشر والسادس                 رنين الرب ين الق اره الرئيسي إّال ب نمط اإلنتاج اآلسيوي، لم يشهد اإلنتاج البضاعي الصغير ازده
مالية، نظرا  ة والش ة الجنوبي دان الواطئ ي البل مالية والوسطى وف ا الش ي إيطالي ذه عشر ف ي ه ة ف  الضمحالل القنان

ى           الحقوق إل ا ومتساوين ب المناطق وفي تلك العصور، ولكون مالكي البضائع الذين التقوا في أسواقها أحرارا عموم
 .هذا الحد أو ذاك

اج         ى اإلنت ائم عل ع ق ائع، ضمن مجتم الكي البض ز م ذي مي ذا ال بيتين ه اواة النس ة والمس ابع الحري إن ط
ا             البضاعي الصغير، هو بال      ادل بعينه ة التب إدراك وظيف ذي يسمح ب ع النشاطات        : ضبط ال السماح باستمرارية جمي

ل                دة من قب رارات متعم ذه النشاطات بق رتهن ه دون أن ت دما وب ات متق المنتجة الرئيسية، بالرغم من تقسيم للعمل ب
 .الجماعات أو أسيادها
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 لليد العاملة بين شتى فروع النشاط الرئيسية  فمحل تنظيم العمل القائم على التوزيع، المتعمد، والمدبر سلفا،     
ه أن الصدفة               » حر «و» فوضوي«لسد حاجات المجتمع المباشرة، يحل تقسيم للعمل         دو في ذا الحد أو ذاك، يب ى ه إل

ع           ). أدوات العمل (تتحكم بذاك التوزيع للطاقات اإلنتاجية الحية أو الميتة          واعي لتوزي دي أو ال ومحل التخطيط التقلي
د      (لكنه ينبغي عليه أن يحل بطريقة تضمن استمرارية الحياة االقتصادية           . قات يحل التبادل  هذه الطا  دون العدي يس ب ل

وتضمن عموما أن تجد جميع النشاطات الرئيسية من         ) واألزمات وانقطاعات إعادة اإلنتاج   » الحوادث العابرة «من  
 .يمارسها

  قانون القيمة-3
ل              إن الطريقة التي تتحكم بالتبادل هي        ى األق ادل  . بالذات ما يضمن هذه النتيجة، في األجل المتوسط عل فتب

ه  . وتبادل نتاجات يوم عمل مزارع بنتاجات يوم عمل حائك          . البضائع بحسب آميات العمل الضرورية إلنتاجها      وأن
دما  لواضح أن التبادل ال يستطيع أن يقوم سوى على هذا التعادل، بالضبط عند بداية اإلنتاج البضاعي الصغي              ر، عن

. ال يزال تقسيم العمل بين الفالح والحرفي تقسيما أوليا وعندما ال تزال نشاطات حرفية عديدة تمارس في المزرعة                   
ل من النشاطات األخرى                     أ بأق ولحصل نقص في      . ولوال ذلك لترك هذا النشاط المنتج أو ذاك بسرعة، إذا آان يكاف

الي ا        ع بالت ذا النشاط      هذا المجال، نقص يرفع األسعار ويرف ائمون به ا الق أة التي يجنيه ذا تكون النشاطات    . لمكاف هك
ذول،    : قاعدة التعادلالمنتجة قد أعيد توزيعها بين مختلف قطاعات النشاط، بما يعيد          لقاء آمية معينة من العمل المب

 .الحصول على الكمية ذاتها من القيمة في التبادل
 

ع       على القانون ا » قانون القمة «إننا نطلق اسم     ادل، توزي ذا التب م، بواسطة ه لذي يحكم تبادل البضائع ويحك
وم في جوهره               . القوى العاملة وجميع الطاقات اإلنتاجية بين شتى فروع النشاط         انون اقتصادي يق ل، إذا، ق ه بالفع إن

يم       ى تنظ ي تشرف عل ات الت ن العالق زة ع ر ومتمي ين البش ودة ب ات معق ى عالق ل، عل يم العم ن تنظ كل م ى ش عل
 .تصاد مخطط وفقا لتقاليد منتجين متشارآين أو إلختياراتهم الواعيةلالق

د أن أصبح عمال خاصا                 اعي بالعمل بع راف االجتم ة االعت انون القيم ى، ينبغي أن    . يضمن ق ذا المعن وبه
ع         اوية للجمي الي أن يكون إسكافي آسول،       . يستند القانون إلى أساس من المقاييس الموضوعية، المتس ل بالت فال يعق

ة                        ي تج في نهاي د أن ل أن يكون ق ل، ال يعق وم عم اهر في ي ا إسكافي م اج حذاءين ينتجهم ومي عمل إلنت ى ي حتاج إل
و وجد     . المطاف ضعفي القيمة التي أنتجها اإلسكافي الماهر  ارة، ل ة المه مثل هذا التنظيم للسوق، يكافئ الكسل أو قل

 .رتداد السريع، بل إلى االضمحاللألدى بمجتمع قائم على تقسيم العمل والعمل الخاص إلى اال
ادل عمل                 ا     إن تعادل أيام العمل، الذي يضمنه قانون القيمة، هو لهذا السبب تع ة متوسطة اجتماعي  .بإنتاجي

ة      ة اإلنتاجي هذه اإلنتاجية المتوسطة هي إجماال مستقرة ومعروفة لدى الجميع في مجتمع ما قبل رأسمالي، ألن التقني
ديد أو   بط ش ه ب ور في اتتط ور قطع ول إذا . ال تتط ا   نق ل الضروري اجتماعي ة العم ددها آمي ائع تح ة البض إن قيم

 .إلنتاجها

  ظهور الرأسمال-4
ا منتجات   ى السوق ومعهم ي الصغير إل زارع الصغير والحرف اج البضاعي الصغير، يصل الم ي اإلنت ف

ا اري وال    . عملهم تهالآهما الج ا إلس ان إليه ات يحتاج تريا منتج ا ليش يص   فيبيعانه ن تلخ يهما ويمك ا بنفس  ينتجانه
 .البيع من أجل الشراء: نشاطهما في السوق بصيغة

وم    بيد أنه سريعا ما يقتضي اإلنتاج البضاعي الصغير ظهور   دى العم ة ل ا   (وسيلة تبادل مقبول ق عليه يطل
رق،       إن وسيلة التبادل هذه، التي يمكن مبادلة جميع ا        . لتسهيل التبادل ) »المعادل العام «أيضا اسم    ا دون ف لبضائع به
د   اعي للعمل شخصية                             . هي النق يم االجتم د في التقس دم جدي ان أن تظهر بنتيجة تق د، يصبح باإلمك ومع ظهور النق

ه    صاحب المال، : اجتماعية أخرى، طبقة اجتماعية أخرى     ل ل ه المرابي   .  المستقل عن مالك البضائع بذاتها والمقاب إن
 .ةأو التاجر المتخصص في التجارة الدولي

دا عن نشاط الفالح الصغير أو الحرفي                          ذا بنشاط في السوق مختلف ج ه    .  ويقوم صاحب المال ه ا أن فبم
ى العكس أن يشتري لكي                             ل عل ع لكي يشتري، ب د شغله أن يبي م يع يصل إلى السوق ومعه مبلغ معين من المال، ل

ر أن الهدف من    إن الفالح أو الحرفي الصغيرين يبيعان لكي يشتريا بضاعة مختلفة عمّ       . يبيع ا ينتجانه بنفسيهما، غي
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ذا الحد أو ذاك            ال ال يستطيع أن             . العملية يبقى سد حاجات مباشرة إلى ه إن صاحب الم العكس، ف يشتري لكي    «وب
ع    «إن  . من أجل سد حاجاته فقط    » يبيع اجر إّال          » الشراء من أجل البي ه في نظر صاحب المصرف أو الت ى ل ال معن

ة،   إن ازدياد قيمة المال عن طريق الحصول على         . المبلغ الذي جاء به إلى السوق     إذا باع لقاء مبلغ يفوق       فائض قيم
 .هو معنى نشاط المرابي أو التاجراإلثراء بوصفه هدفا بذاته، أي 

 هو إذا آل قيمة تحاول أن      -إذ أنه هو المعني، بشكله األولي والبدائي، شكل الرأسمال النقدي         –إن الرأسمال   
ة            تحصل على فائض ق    ائض قيم ا عن ف ق بحث ذا التعريف المارآسي للرأسمال يتعارض مع            . يمة، آل قيمة تنطل ه

د من    ى، بمزي ل، أو حت ل أن الرأسمال هو ببساطة آل أداة عم ة والقائ ي الموجزات البرجوازي ائع ف التعريف الش
 على موز هو أول  بمثل هذا التعريف، فإن أول قرد ضرب شجرة موز بعصا للحصول     . »آل سلعة دائمة  «اإلبهام،  
 …رأسمالي

رة  ى الفك رة أخرى عل د م ة : فلنؤآ مال«إن مقول ع »الرأس أن جمي أنها ش والت االقتصادية«، ش ، ال »المق
ى                ة عل ا قائم ى آونه النظر إل ا إّال ب ين البشر،       يمكن فهمه ة ب ة اجتماعي ة     عالق يح لصاحب رأسمال أن        أي عالق تت

 .يتملك فائض قيمة

 الية من الرأسمال إلى الرأسم-5
مالي اج الرأس ع وجود نمط اإلنت د وجدت وجرى . ال يتطابق وجود الرأسمال م اميل ق إن رس العكس، ف ب

ر         امس عش رنين الخ ي الق ة ف ا الغربي ي أوروب مالي ف اج الرأس ط اإلنت ل والدة نم نين، قب وال آالف الس داولها ط ت
 .والسادس عشر

ل رأسم     وقد ظهر المرابي والتاجر أوال داخل مجتمعات           ا قب ى نمط            الية،م ة عل ة أو قائم ة، إقطاعي  عبودي
ى        . إنهما يعمالن في هذه المجتمعات خارج دائرة اإلنتاج بصورة رئيسية         . اإلنتاج االسيوي  ال إل ان دخول الم ويؤمن
ا       (مجتمع طبيعي    ى                    )هذا المال يأتي من الخارج عموم دا أدن وفران ح د، وي ة أتت من بعي دخالن منتجات آمالي ، وي
 .قات المالكة التي ال تحوز على ثروات منقولة وللملوك واألباطرة أيضامن التسليف للطب

وهو ذا أصال مصيره      . مثل هذا الرأسمال ضعيف سياسيا، وليس بمنأى عن االبتزاز والسلب والمصادرة            
ا                              . االعتيادي ا بكامله ى أّال يوظفه ا ويحرص عل ه يخفي جزءا منه ى أن رة، حت ه بغي ال ثروت لذا يحمي صاحب الم

ا ادرتها خوف ري مص ن أن تج ي العصر      .  م اميل ف ات أصحاب الرس رى تجمع ادرات بعض أث ت المص د طال فق
رواتهم            .  في القرن الرابع عشر في فرنسا      14الوسيط، أمثال فرسان المعبد    د خسر رجال المصارف اإليطاليون ث وق

 .بعد أن مولوا حروب ملوك إنكلترا، ألن هؤالء الملوك لم يسددوا ديونهم
ما راآم إن الرأس تطيع أن يت و–ل ال يس ون   -أن ينم دما يك د أو ذاك، إّال عن ذا الح ى ه  بصورة متواصلة إل

ك الحين، يصبح        . ميزان القوى السياسي قد تغير إلى حد أصبحت عنده المصادرات أصعب فأصعب             ذ ذل دخول  من
 .رأسمالية الحديثة، ممكنةممكنا، وتصبح معه والدة نمط اإلنتاج الرأسمالي، والدة الالرأسمال في دائرة اإلنتاج 

اج، ومستأجر سواعد    . لم يعد اآلن صاحب الرساميل مجرد مراب أو مصرفي أو تاجر       إنه مالك وسائل إنت
ل هو   . ولم يعد فائض القيمة مستخرجا من دائرة التوزيع  . ومنظم لإلنتاج وصاحب معمل أو مصنع      تج ب  بصورة  من

 .مستمرة خالل سيرورة اإلنتاج ذاتها

 ائض القيمة؟ ما هو ف-6
ية، ال       داول بصورة رئيس رة الت ي دائ اميل ف ل أصحاب الرس دما يعم مالي عن ل الرأس ا قب ع م ي المجتم ف

ي                ويمكن أن يكون   . يستطيعون أن يتملكوا فائض قيمة إّال باستغالل مداخيل طبقات أخرى في المجتمع بشكل طفيل
ائض الزراعي              ثال       (أصل فائض القيمة الطفيلي هذا أّما جزءا من الف ع اإلقطاعي م بالء أو      ) من الري ه أوال الن امتلك

إن فائض القيمة هذا هو في جوهره نتاج الخداع          . االآليروس، وأّما جزءا من مداخيل الحرفيين والفالحين الضامرة       
اليين وفرنسيين                    . والسلب روات تجار إيط ى ث وقد لعبت القرصنة والنهب وتجارة الرقيق دورا رئيسيا في تكون أول
ز، في العصر الوسيط         وفلمند ل من                    . يين وألمان وإنكلي دة بأق ا ممارسة شراء البضائع في أسواق بعي ولعبت الحق

                                 
وقد صودرت ثروتهم واعدموا حرقا في . جمعية فرسان شارآوا في الحروب الصليبية واغتنوا فاصبحوا رجال مصاريف:  فرسان المعبد- 14
 .رن الرابع عشرالق



 20

ة والوسطى، لعبت دورا                       ا الغربي قيمتها، ثم إعادة بيعها بأآثر من قيمتها في أسواق منطقة البحر المتوسط أو أوروب
 .مماثال

ا    ن نش وى ع نجم س ذا ال ي ة آه ائض قيم ن الواضح أن ف ه لم لإن روة  . طات تحوي ل ث ا مجم زداد به وال ي
زد            . بل يخسر بعضهم ما يربحه بعضهم اآلخر      . المجتمع بأسره  م ت ة للبشرية ل ة اإلجمالي روة المنقول إن الث وبالفعل ف

ة       . طوال آالف السنين إّال ازديادا بسيطا، إّال أن األمر قد تبدل منذ والدة نمط اإلنتاج الرأسمالي                ائض القيم ك أن ف ذل
تج بل هو اآلن  . ، منذ ذلك الحين، مسحوبا ببساطة من سيرورة تداول البضائع لم يعد  الي    من  بصورة مستمرة، وبالت

 .يزداد توسعا بصورة مستمرة، خالل اإلنتاج بالذات
ا أن المنتجين  د رأين ا، وفالحين(لق دا، وأقنان انوا ) عبي مالية آ ل الرأس ا قب ة م ات الطبقي ع المجتمع ي جمي ف

ان بوسعهم استهالآه بأنفسهم                  مضطرين لتقسيم أس   ى قسم آ اج الضروري   (بوع عملهم أو إنتاجهم السنوي إل ، )النت
ا تحصل في المصنع الرأسمالي،        ). النتاج االجتماعي الفائض(وقسم آانت الطبقة السائدة تتملكه     إن الظاهرة ذاته ف

ين     » اء الحر والبيع الحر   الشر«بالرغم من أنها مموهة بمظهر العالقات التجارية التي تبدو آأنها تحكم             لقوة العمل ب
 .الرأسمالي والعامل

ه       ه  (عندما يبدأ العامل العمل في المصنع، في بداية يوم عمل واد      )أو أسبوع عمل ى الم ة إل ه يضيف قيم ، فإن
وم        ) أو أيام (وبعد عدد من ساعات     . األولية التي يعمل بها    ي العمل، يكون قد أعاد إنتاج قيمة تعادل بالضبط أجره الي

ائض                            ). أو األسبوعي ( ى فلس من ف م يحصل عل ذات، يكون الرأسمالي ل ك اللحظة بال ولو توقف عن العمل في تل
اجر    . غير أن الرأسمالي لن تكون لديه في هذه الشروط أية مصلحة في شراء قوة العمل      . القيمة المرابي أو الت و آ فه

ه ليشتريها                إنه يشتري قوة العمل ل    . »يشتري لكي يبيع  «في العصر الوسيط،     ا أنفق ى مم اج أعل ى نت ا عل يحصل منه
تج          . ، هي بالضبط فائض قيمته، أي ربحه      »اإلضافة«، هذه   »الزودة«هذه   ان ين وأنه لمفهوم بالتالي أن العامل، إذا آ

اني أو تسعا                                بعا أو ثم تا أو س ل س ع ساعات ب يس أرب ل، سوف يعمل ل ع ساعات عم و،  . معادل أجره خالل أرب فه
ع أو الخمس          خالل الساعتين أ   ثالث أو األرب ة لصالح الرأسمالي            »اإلضافية «و ال ائض قيم تج ف وال يلقى شيئا     ، ين

 .مقابله
ه الرأسمالي                 اني، يتملك : وسوف يصرخ بعضهم     .  إن مصدر فائض القيمة هو إذا عمل إضافي، عمل مج

رقة« ذه س ل ه ون . »!ب ي أن يك واب ينبغ ال«والج م وآ ال . »نع ل، وآ ة نظر العام ن وجه م م ة نظر نع ن وجه  م
 .»قوانين السوق«الرأسمالي و

وق     ي الس تر ف م يش مالي ل إن الرأس ل ف ل  «وبالفع ا العام وف ينتجه ي س ة أو الت ة المنتج تر . »القيم م يش ل
لو فعل ذلك ألرتكب فعال سرقة بكل معنى الكلمة ودفع ألف          (العامل، أي العمل الذي سوف يقوم به العامل         » عمل«

ذه    . العامل قوة عمل لكنه اشترى ). فرنكفرنك لقاء ما قيمته ألفا      وة العمل ه ة خاصة،   ولق ا أن لكل بضاعة    قيم آم
ائض    . فإن قيمة قوة العمل تحددها آمية العمل الضرورية إلعادة إنتاجها، أي إلعالة العامل وأسرته               . قيمتها ويجد ف

ة البضائع الض                     ا العامل وقيم ة التي ينتجه ين القيم ارق ب أمين عيشه   القيمة مصدره في ظهور ف المعنى  (رورية لت ب
ة    . هذا الفارق يعود الزدياد إنتاجية عمل العامل ). العريض للكلمة  اد إنتاجي د ازدي ويستطيع الرأسمالي أن يتملك فوائ

 .العامل قد وضع في شروط لم تعد تخوله إنتاج عيشه الخاصوألن قوة العمل أصبحت بضاعة العمل، ألن 

 ة شروط ظهور الرأسمالية الحديث-7
 :إن الرأسمالية الحديثة نتاج ثالثة تحوالت اقتصادية واجتماعية

يش  -أ اج والع ائلهم لإلنت ن وس ين ع رد    .  فصل المنتج ة، بط ي الزراع يما ف ذا الفصل، ال س رى ه د ج وق
الفالحين الصغار من أراضي األسياد التي تم تحويلها إلى مروج، وفي الصناعة الحرفية، بتحطيم جمعيات الحرف                 

 .ية، وبتطور الصناعة المنزلية وبالتملك الخاص لألراضي العذراء، الخالقروسط
وظهور هذه الطبقة يفترض أوال      . هي البرجوازية الحديثة  :  تكون طبقة اجتماعية تحتكر وسائل اإلنتاج      -ب

ى حد أن أصحاب الرساميل النقد                     ة إل ا ثمين اج يجعله ائل اإلنت م تحوال في وس دي، ث ة  تراآمها للرساميل بشكل نق ي
وقد حققت ثورة القرن الثامن عشر الصناعية، التي جعلت اآلالت أساس            . الهامة وحدهم يستطيعون الحصول عليها    
 .اإلنتاج، حققت هذا التحول بصورة نهائية
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ا وهي           .  تحول قوة العمل إلى بضاعة  -ج وة عمله يئا سوى ق ك ش ة ال تمل تج عن ظهور طبق هذا التحول ين
 .يع قوة العمل هذه لمالكي وسائل اإلنتاجمضطرة، من أجل العيش، أن تب

ا    « يئا سوى م ون ش ن األوالد وال يملك د م اء والعدي نهم عبء نس د م ل العدي ادحون يتحم راء وآ اس فق أن
ديهم      د                         : »يمكنهم آسبه بعمل أي ة الي ة، ورد في التماس آتب في مدين ا الحديث ارع للبروليتاري في  (هو ذا وصف ب

 .رن السادس عشرفي نهاية الق) البلدان الواطئة
ار    ة االختي ك حري اريين ال يمل ن البروليت ور م ذا الجمه ان ه ا آ ه  –ولم وة عمل ع ق ين بي ار ب وى االختي س

ة في                       مضطر فهو   -والجوع الدائم  ذي تفرضه الشروط الرأسمالية العادي ثمن ال ه ال وة عمل سوق  « ألن يقبل آثمن لق
ل ا»العم ر اجتماعي ي المق ى المعيش د األدن راه  إن ا. ، أي الح ذا االآ طرهم ه ذين يض ة ال ي طبق ا ه لبروليتاري

 .االقتصادي إلى بيع قوة عملهم بصورة متواصلة إلى هذا الحد أو ذاك
 ***** 
 المراجع

 .، األجور واألسعار واألرباحمارآس. ك
 .، مدخل إلى االقتصاد السياسيلوآسمبورغ. ر
 .، مدخل إلى النظرية االقتصادية المارآسيةماندل. أ
 .، النظرية االقتصادية المارآسيةدلمان.  أ
 .، مدخل إلى االقتصاد السياسيفالييه. سالمة وج. ب
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 االقتصاد الرأسمالي/ 5
 

  خصائص االقتصاد الرأسمالي-1
 :يعمل االقتصاد الرأسمالي وفقا لجملة من المميزات الخاصة به والتي نذآر من بينها

اج بضائع،      ان اإلنتاج هو في جوهره         -أ ع في السوق      أي إن إنت د للبي اج مع ي للبضائع     . ت ع الفعل دون البي فب
ا أن            ة بمجمله ة البرجوازي ذي أنتجه الشغيلة      تحقق المنتجة، ال تستطيع المنشآت الرأسمالية والطبق ة ال ائض القيم  ف

 .والذي تحتوي عليه قيمة البضائع المصنوعة
روط  -ب اج ضمن ش اج  يجري اإلنت ائل اإلنت ة الخاصة لوس ذه ا. الملكي ة  ه ة الخاصة ليست بمقول لملكي

ة اقتصادية             ل هي مقول ام األول، ب القوى المنتجة           . حقوقية في المق ي أن سلطة التصرف ب ا تعن اج   (إنه ائل اإلنت وس
بعض اآلخر تسيطر                       ) والقوى العاملة  ين المنشآت منفصلة بعضها عن ال ليست في حوزة المجتمع، بل هي مفتتة ب

زة     مالية متمي ات رأس ا تجمع ال(عليه ة     م ات مالي ة أو تجمع رآات مغفل ائالت، ش ون، ع رارات ). كون فردي إن ق
ى أساس المصلحة   ت، عل ذ هي أيضا بشكل مفت ى الظرف االقتصادي تتخ د عل د بعي ى ح ؤثر إل ي ت التوظيف الت

 .الخاصة والمستقلة لكل وحدة رأسمالية أو تجمع رأسمالي
ا  (وبما أن اإلنتاج لم تعد تحد منه التقاليد  .ضرورات المزاحمة يتم اإلنتاج ألجل سوق مغفلة وتحكمه       -ج آم

إن آل رأسمال خاص     )آما في جمعيات الحرف في العصر الوسيط      (أو التشريعات   ) في المشاعات البدائية   آل  (، ف
ر من السوق             ) مالك، آل منشأة أو آل تجمع رأسمالي       ار القسم األآب م للمبيعات والحتك يسعى جهده لبلوغ أعلى رق

 .القرارات المماثلة التي تتخذها منشآت أخرى تعمل في المجال ذاتهدون المباالة ب
ربح            -د ل       .  إن هدف اإلنتاج الرأسمالي هو تحقيق الحد األقصى من ال ا قب ة م ات المالك ا آانت الطبق وبينم

الية الرأسمالية تعتاش من النتاج االجتماعي الفائض وتستهلكه إجماال بصورة غير منتجة، يتحتم على الطبقة الرأسم              
ر منتجة             ا، بصورة غي ر  . هي أيضا أن تستهلك جزءا من النتاج االجتماعي الفائض، أي من األرباح التي حققته غي

ا في                           ذي يقتضي أن تستطيع بيعه ع بضائعها، األمر ال تمكن من بي اح، أن ت ذه األرب أنه ينبغي عليها، لكي تحقق ه
اج      وينبغي في سبيل ذ   . السوق بسعر أدنى من أسعار المنافسين     اليف اإلنت ى خفض تك در عل ك أن تق يلة   . ل ا الوس أّم

فهي توسيع قاعدة االنتاج، أي زيادة اإلنتاج، بواسطة آالت أآثر فأآثر           ) سعر التكلفة (األنجع لخفض تكاليف اإلنتاج     
أعظم       . اتقانا ى السعي         . غير أن هذا يتطلب رساميل أعظم ف ر الرأسمالية عل ذي يجب ة هو إذا ال إن سوط المزاحم
 .ء الحد األقصى من الربح لتتمكن من تطوير التوظيفات المنتجة إلى أقصى حدورا

ـ ل         -ه ن أج اج م ل إنت ب، ب ربح فحس بيل ال ي س ا ف يس إنتاج مالي ل اج الرأس ين أن اإلنت ذا يتب راآم  هك ت
تم   أي أ (فإن منطق الرأسمالية يقتضي بالفعل أن يراآم القسم األعظم من فائض القيمة بصورة منتجة                . الرأسمال ن ي

ة إضافية  د عامل ة إضافية، وي واد أولي مال إضافي بشكل آالت وم ى رأس ه إل ر )تحويل تهلك بصورة غي ، ال أن يس
 ).االستهالك الخاص للبرجوازية وخدمها(منتجة 

ائج متناقضة ى نت راآم الرأسمال إل اج من أجل ت ؤدي اإلنت تمر . وي تتبع تطور اآلالت المس ة، يس فمن جه
ى           ة وإلنتاجية العمل    ازدهارا للقوى المنتج   العمل  «يخلق األسس المادية لتحرر اإلنسانية من اضطرارها مكرهة إل

ا   ا للرأسمالية          . »بعرق جبينه ة تاريخي ة التقدمي ذي يفرضه البحث عن الحد               . هي ذي الوظيف لكن تطور اآلالت، ال
تتبع،                     ذا التطور يس دون انقطاع، ه د ب راآم الرساميل المتزاي ربح وعن ت ة أخرى، إخضاع     األقصى من ال  من جه

التي تفقدها دوريا التخصص     » قوانين السوق «العامل لآللة بصورة أآثر فأآثر قساوة وإخضاع الجماهير الكادحة لـ         
وبصورة  (الستالب الشغيلة  للقوى المنتجة هو في الوقت نفسه تطور متزايد الحدة           الرأسماليإن االزدهار   . والعمل

م         ) لمجتمع البرجوازي غير مباشرة، استالب جميع أفراد ا      على صعيد أدوات عملهم ومنتجات عملهم وشروط عمله
ة    هم عام روط عيش ـ     (وش تعمالهم ل تهالآهم واس روط اس ا ش ا فيه راغ «بم ت الف ا   ) »وق انية حق اتهم اإلنس وعالق

 .بمواطنيهم
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  سير االقتصاد الرأسمالي-2
ى    من أجل الحصول على الحد األقصى من الربح وتطوير تراآم الرأسمال       ن، يتوجب عل إلى أبعد حد ممك

ا بشكِل                      الرأسماليين أن يقلصوا إلى أقصى حد ذاك القسم من القيمة الجديدة، التي أنتجتها قوة العمل والذي يعود إليه
ة                  »الدخل المخلوق «فإن هذه القيمة الجديدة، هذا      . ُأجور ا، باستقالل عن أي اج ذاته ، تتحدد بالفعل في سيرورة اإلنت

أجورين                  . مشكلة توزيع  ذلها مجمل المنتجين  الم ر حصة        . وهي تقاس بمجموع ساعات العمل التي ب ا تكب در م فبق
ة    ائض القيم ا حصة ف وع، تصغر حتمي دفعها ذاك المجم ي ي ة الت ور الفعلي ادة  . األج ماليون لزي عى الرأس ا س وآلم

 .الحصة العائدة لفائض القيمة، آلما اضطروا إلى تقليص الحصة المخصصة لألجور
 :لوسيلتين الرئيسيتين اللتين يجهد الرأسماليون بواسطتهما لزيادة حصتهم، أي لزيادة فائض القيمة هماإن ا
د    ( إطالة يوم العمل     -أ ا في العدي من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر في الغرب، وحتى أيامن

دان شبه المستعمرة       ة وتخفيض         ) من البل ى   «وتقليص األجور الفعلي ارآس        .  المعيشي  »الحد األدن ا يسميه م ذا م ه
 .فائض القيمة المطلقزيادة 

تهالآية  -ب لع االس رة الس ي دائ ه ف ل وإنتاجيت ة العم ادة آثاف ذ  ( زي ي الغرب من يلة ف ذه الوس ادت ه د س وق
وبالفعل، فإذا سمحت زيادة إنتاجية العمل في صناعات السلع االستهالآية وفي             ). النصف الثاني للقرن التاسع عشر    

عة، إذا سمحت للعامل الصناعي المتوسط بأن يعيد إنتاج قيمة تشكيلة محددة من تلك السلع االستهالآية بثالث                 الزرا
ه العامل                 ذي يقدم ة ال ائض القيم ان ف ا، يصبح بامك ساعات عمل بدل االضطرار إلى العمل خمس ساعات إلنتاجه

اني ساعات           لرب عمله االنتقال من نتاج ثالث ساعات إلى نتاج خمس ساعات عمل م             وم العمل محددا بثم . ع بقاء ي
 .فائض القيمة النسبيهذا ما يسميه مارآس زيادة 

ى            . آل رأسمالي يسعى للحصول على الحد األقصى من الربح         اج إل ادة اإلنت ك لزي ويسعى أيضا من أجل ذل
ة ثابت     (أقصى حد، وألن ينخفض باستمرار سعر الكلفة وسعر المبيع           ذين يحددان بوحدات نقدي ك،   ). ةالل وبنتيجة ذل

ر                 ة واألآث ة «تجري المزاحمة في األمد المتوسط اختيارا بين المنشآت الرأسمالية، فتبقى األآثر إنتاجي دون » إيرادي
ة فهي ال تحقق              . سواها ع بأسعار عالي ربح    «أّما المنشآت التي تبي ى      »الحد األقصى من ال ا األمر إل ل ينتهي به ، ب

 .ستوعبها المنافسونإنها تفلس أو ي. زوال ربحها آليا
ربح   دل ال اوي مع ى تس ؤدي إل ماليين ت ين الرأس ة ب ى  . إن المزاحم آت إل م المنش ر بمعظ ي األم فينته

اعي الموظف                      ة للرأسمال االجتم ة اإلجمالي ر الكتل ل األخي ربح متوسط تحدده في التحلي اء ب اضطرارها إلى االآتف
أ        ذي ينتجه مجمل الم ام في        . جورين المنتجين والكتلة اإلجمالية لفائض القيمة ال دم ه نعم بتق وحدها المنشآت التي ت

ك المتوسط         أرباح فائضة اإلنتاجية أو بهذا الوضع االحتكاري أو ذاك، تحصل على           وق ذل ر  . ، أي على أرباح تف غي
 .أن المزاحمة الرأسمالية ال تسمح إجماال لألرباح الفائضة أو لالحتكارات بأن تستمر لوقت غير محدود

اج      إن الفروق ط اإلنت ي نم ات ف د بالتوظيف د بعي ى ح تحكم إل ي ت ي الت ط ه ربح المتوس ذلك ال بة ل ات بالنس
ى من                     . الرأسمالي ربح أعل فتترك الرساميل القطاعات حيث الربح أدنى من المتوسط وتتدفق نحو قطاعات حيث ال
ا               (المتوسط   م ترآته تينات، ث يارات في الس ة         آانت، مثال، الرساميل تتدفق نحو صناعة الس دفق نحو قطاع الطاق  لتت

ذه  ). في سبعينات قرننا   لكن هذه الرساميل، بتدفقها نحو القطاعات حيث معدل الربح أعلى من المتوسط، تخلق في ه
ه                  القطاعات مزاحمة حادة وفيض إنتاج وانخفاضا ألسعار المبيع ولألرباح حتى يستقر معدل الربح في المستوى ذات

 .لقطاعاتإلى هذا الحد أو ذاك في جميع ا

  تطور األجور-3
ة البضاعة   . إحدى ميزات الرأسمالية هي أنها تحول قوة العمل البشرية إلى بضاعة  وة العمل   –وتحدد قيم ق

ا  ). أي قيمة جميع البضائع الضروري استهالآها إلعادة تكوين قوة العمل         (بتكاليف إعادة إنتاجها     إن األمر يتعلق هن
 .ات الذاتية أو العرضية لتجمعات أفراد، أآانوا عماال أو أرباب عملإذا بكم موضوعي، مستقل عن التقدير

إنها تتضمن، عالوة على عنصر     : بيد أن لقيمة قوة العمل ميزة خاصة بالمقارنة مع قيمة أية بضاعة أخرى            
وة العم        . قابل للقياس بدقة، عنصرا متغيرا  وين ق ادة تك ة البضائع التي تقتضيها إع من  ل إن العنصر الثابت هو قيم

ة                (وجهة النظر الفيزيولوجية     ذل طاق ى ب درة عل أي البضائع التي تسمح للعامل باستعادة حريرات وفيتامينات، والق
الوثيرة                دونها عن العمل ب ة «عضلية وعصبية محددة يعجز ب التي يفرضها التنظيم الرأسمالي للعمل في            » العادي
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ادي   «لتي تدخل في أّما العنصر المتغير فهو قيمة البضائع ا    ). برهة معينة  ى المعيشي الع د    » الحد األدن في زمن وبل
ة     . محددين، والتي ليست جزءا من الحد األدنى المعيشي الفيزيولوجي     رة من قيم ويسمي مارآس هذه الحصة األخي

الجزء      اريخي «قوة العمل ب اريخي                        . »األخالقي -الت اج تطور ت ل هو نت يس أيضا بجزء عرضي، ب ه ل ي أن ذا يعن ه
ل االقتصادي المارآسي،             . في ميزان القوى بين الرأسمال والعمل      وحالة معينة  ذات من التحلي وعند هذه النقطة بال

 .يصبح الصراع الطبقي بماضيه وحاضره عامال مساهما في تحديد االقتصاد الرأسمالي
و  ر ه وقاألج عر الس لس وة العم ة   .  لق ة البضاعة المعني ول قيم ذب ح وق، يتذب عار الس ع أس إن . وآجمي

ك                   الجيش االحتياطي الصناعي،     جات  تمو ذبات األجر، وذل د تذب ة تساهم بصورة خاصة في تحدي أي جيش البطال
 :بثالثة معان
ا صناعيا   ( عندما يعاني بلد رأسمالي من بطالة دائمة بالغة األهمية     -أ الي متخلف ، تتعرض  )عندما يكون بالت

ى المعيشي         . واهااألجور ألن تكون دائما إّما دون قيمة قوة العمل أو في مست       اد تقترب من الحد األدن ة تك ذه القيم ه
 .الفيزيولوجي
 عندما تتقلص البطالة الجماهيرية الدائمة في األمد الطويل، ال سيما بنتيجة التصنيع في العمق والهجرة                 -ب

م  ي مراحل الظرف االقتصادي المالئ ل ف وة العم ة ق وق قيم ي ف تطيع األجور أن ترتق ة، تس تط. الجماهيري يع ويس
وة العمل                         ة ق دة في قيم ة بضائع جدي ى دمج قيم ى      . النضال العمالي أن يؤدي في األمد الطويل إل ويمكن للحد األدن

 .المعيشي المعترف به اجتماعيا أن يزداد ازديادا فعليا، أي أن يتضمن حاجات جديدة
كان        -ج ات الس ة بحرآ ناعي مرهون اط الص يش االحتي ات ج ت تموج والدات وال ( ليس دل ال ات مع ) وفي

ة أيضا وخاصة                 ل هي مرهون راآم الرأسمال     وحرآات الهجرة الدولية للبروليتاريا فحسب، ب ه  بمنطق ت ففي  .  عين
). »عمل ميت   «(الصراع من أجل البقاء في وجه المزاحمة، ينبغي على الرأسماليين أن يستبدلوا اليد العاملة بآالت                

د ال  ن الي ا م ة أفواج تبدال بصورة دائم ذا االس ذف ه اجويق ارج اإلنت ة خ ه. عامل دور نفس ات ال ي . وتلعب األزم وف
ادة،             » سخونة «المقابل، في مراحل الظرف االقتصادي المالئم و       وثيرة ح راآم الرأسمال ب دم ت دما يتق االقتصاد، عن

 .يتقلص جيش االحتياط الصناعي
 

ين الرأسمال وال       . ليس إذا من قانون صارم يتحكم بتطور األجور         إن الصراع الطبقي ب ا    ف عمل يحدد جزئي
ال لتوسيع           د العم وجي ويجه ى المعيشي الفيزيول هذا التطور، حيث يجهد الرأسمال لتخفيض األجور إلى الحد األدن
ذا                    ا في ه وب تلبيته دة المطل د من الحاجات الجدي دمج المزي ك ب العنصر التاريخي والمعنوي في ترآيب األجر وذل

ا هي إذا عوامل                إن درجة االنسجام والتنظيم والتضامن      . األجر وعي الطبقي في صفوف البروليتاري والكفاحية وال
د تطور األجور         ى                           . تساهم في تحدي يال إل ة للجدل م ر قابل ل يمكن أن نالحظ بصورة غي د الطوي ه في األم ر أن غي

ى الشغيلة          حصة  فإن  .  للطبقة العاملة  االفقار النسبي  ى     القيمة الجديدة التي تخلقها البروليتاريا والتي تعود إل ل إل ، تمي
دة التي        ). األمر الذي يمكن باألصل أن يرافقه ارتفاع في األجور الواقعية         (االنخفاض   إن الفارق بين الحاجات الجدي

ة الحاجات بواسطة                            ى تلبي درة عل ة، والق ذات، من جه اج الرأسمالي بال ار اإلنت أثارها تطور القوى المنتجة وازده
 .التوسعاألجور المقبوضة من جهة أخرى، يميل إلى 

و مؤشر واضح                    إن الفارق المتعاظم بين ازدياد إنتاجية العمل في األمد الطويل وازدياد األجور الواقعية له
بي ار النس تة  . لإلفق ة أو س والي خمس ل بح ة العم بعينات، ازدادت إنتاجي ة الس ى بداي رن العشرين حت ة الق ذ بداي فمن

ة والوسطى    أضعاف في الصناعة والزراعة في الواليات المتحدة األ        ال    . مريكية وفي أوروبا الغربي لكن أجور العم
 .الواقعية لم تزدد سوى بضعفين أو ثالثة أضعاف خالل الحقبة ذاتها

  قوانين تطور الرأسمالية-4
الي           ة تخص بالت وانين تطور معين ا لق إن نمط اإلنتاج الرأسمالي، من حيث ميزات سيره بذاتها، يتطور وفق

 :طبيعته الخاصة
 
 ز الرأسمال وتمرآزه ترآ-أ
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ى المنشآت األصغر       . في المزاحمة، تبتلع األسماك الكبيرة األسماك الصغيرة       رة عل فتتغلب المنشآت الكبي
ة                      دخل التقني اج واسع النطاق وال أن ت حجما التي تحوز على إمكانيات أقل وال تستطيع أن تستفيد من إيجابيات اإلنت

ة باستمرار        فيزداد بالتالي حجم  . األآثر تقدما وآلفة   رن، آانت المنشآت        ). ترآز الرأسمال   ( المنشآت الطليعي ل ق قب
ر    100أّما اليوم، فثمة منشآت يعمل فيها أآثر من          .  أجير استثناء  500التي يعمل فيها     وفي الوقت نفسه،      .  ألف أجي

 ). سمالتمرآز الرأ(يتم ابتالع العديد من المنشآت المغلوبة في المزاحمة من قبل منافسيها الظافرين 
 
  تبلتر السكان العاملين التدريجي-ب

ابهم الخاص                  املين لحس وال . يقتضي تمرآز الرأسمال بأن يتقلص باستمرار عدد أرباب العمل الصغار الع
زداد ه للعيش ي وة عمل ع ق ى بي املين المضطر إل كان الع م الس ك قس ي . ينف ذا التطور ف ة به ام المتعلق هي ذي األرق

 :تؤآد الميل بصورة ساطعةالواليات المتحدة، وهي 
 تطور البنية الطبقية في الواليات المتحدة

 )بالنسبة المئوية من السكان العاملين(

 السنة األجراء المقاولون والمستقلون

36.9% 62% 1880 

33.8% 65% 1890 

30.8% 67.9% 1900 

26.3% 71.9% 1910 

23.5% 73.9% 1920 

20.3% 76.8% 1930 

18.8% 78.2% 1939 

17.1% 79.8% 1950 

14.0% 84.2% 1960 

8.9% 89.9% 1970 

 
زداد                            دة، ت ى شرائح عدي الرغم من انقسامه إل اري، ب ذا الجمهور البروليت إن ه ائعة، ف وخالفا ألسطورة ش

دوي ومستخدم في مصرف وموظف حكومي                   . درجة انسجامه ازديادا هاما بدل أن تتراجع       ين عامل ي رق ب إن الف
ى             صغير هو أقل الي    زوع إل رن، سواء من حيث مستوى المعيشة أو من حيث الن رن أو ق وم مما آان قبل نصف ق

 .االنضمام إلى نقابة وإلى اإلضراب أو من حيث احتمال بلوغ الوعي المعادي للرأسمالية
ا   إن تبلتر السكان التدريجي في النظام الرأسمالي ينجم باألخص عن      ات اإلنت ة لعالق ج إعادة اإلنتاج التلقائي

ا أعاله          الرأسمالية األجور، منخفضة   .  من جراء التوزيع البرجوازي للمداخيل، وهي إعادة إنتاج سبق أن ذآرناه ف
تهالآية        اريين االس ات البروليت ة حاج تخدم إّال لتلبي ة، ال تس ت أو مرتفع ة  (آان رة أو مؤجل واء مباش ز ). س ويعج

آز الرأسمال تكاليف إنشاء أآثر فأآثر ارتفاعا تقطع         من جهة أخرى، يستتبع تر    . البروليتاريون عن مراآمة ثروات   
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ام                           ل أيضا أم ة وحسب، ب ة العامل ام مجموع الطبق يس أم رة ل الطريق إلى ملكية المنشآت الصناعية والتجارية الكبي
 .الغالبية العظمى من البرجوازية الصغيرة

  ازدياد الترآيب العضوي للرأسمال-ج
ى قسمين         يمكن تقسيم رأسمال آل رأسمالي، وبا      ع الرأسماليين، إل يكرس األول لشراء     . لتالي رأسمال جمي

ة واد أولي ة وم ى . آالت وأبني ا إل ل جزءا منه وة العمل وتنق ا ق اج، حيث تحافظ عليه ة خالل اإلنت ه ثابت ى قيمت وتبق
ي تصنعها م  . المنتجات الت م اس ذا القس ى ه ارآس عل ق م تيطل مال الثاب راء ق. الرأس اني لش م الث وة ويكرس القس
 .هذا القسم وحده ينتج فائض القيمة. الرأسمال المتغيرويطلق مارآس عليه اسم . العمل، أي لدفع األجور

ك      –تقنية  إن نسبة الرأسمال الثابت إلى الرأسمال المتغير هي في آن واحد نسبة              الستعمال هذه اآلالت أو تل
ة ويجب ت                واد األولي ة من الم امالت            بصورة مربحة، يجب إعطاؤها هذه الكمي ال والع دد من العم ذا الع خصيص ه

دد من اآلالت                    : بالقيمة ونسبة   -للعمل عليها  ذا الع ال لتشغيل ه هذا القدر من األجور منفق لشراء هذا العدد من العم
يشير مارآس إلى هذه النسبة المزدوجة بين الرأسمال الثابت           . التي آلفت هذا المبلغ، لتحويل مواد أولية بهذا السعر        

 .الترآيب العضوي للرأسمالل المتغير بعبارة والرأسما
ددا    . ومع تطور الرأسمالية الصناعية، تميل هذه النسبة إلى االزدياد      ة وع واد األولي فإن آتلة متزايدة من الم

ة    ). 1000 أو   100 أو   10أو  (من اآلالت سوف يحرآها عامل واحد       ) وأآثر فأآثر تعقيدا  (متزايدا   وسوف تقابل آتل
 .ور قيمة تميل إلى االرتفاع أآثر فأآثر منفقة لشراء مواد أولية وآالت وطاقة وأبنيةواحدة من األج

  ميل المعدل الوسطي للربح إلى االنخفاض-د
ى               . هذا القانون يتبع بصورة منطقية القانون السابق       ربح إل زع ال إذا ازداد الترآيب العضوي للرأسمال، ن ف

 .ما أن الرأسمال المتغير وحده ينتج فائض القيمة، أي الربحاالنخفاض بالنسبة إلى الرأسمال اإلجمالي ب
انون ترآز الرأسمال أو       » مستقيمة« وليس بصدد قانون يفرض نفسه بصورة        ميليإننا بصدد قانون     مثل ق

املين كان الع ر الس انون تبلت ل. ق ذا المي اآس ه ل شتى تع إن عوام ل، ف دل . وبالفع اد مع و ازدي ل ه ذه العوام م ه أه
د  ). نسبة الكتلة اإلجمالية لفائض القيمة إلى الكتلة اإلجمالية لألجور        (جراء، ازدياد معدل فائض القيمة      استغالل األ  بي

ربح                        دل الوسطي لل ي للمع أنه ال بد من أن نالحظ أن ازدياد معدل فائض القيمة ال يستطيع أن يبطل االنخفاض الميل
ة العمل              فثمة حد ال يستطيع األجر الواقعي وال حتى       . بصورة ثابتة  د إنتاجي دون تهدي  األجر النسبي أن يسقطا تحته ب

ع    (االجتماعية ومردود اليد العاملة، في حين ليس من حد الزدياد الترآيب العضوي للرأسمال           و يستطيع أن يرتف فه
 )automatiséesبال حدود في المنشآت المؤّللة 

  التحول الموضوعي لإلنتاج إلى إنتاج اجتماعي-هـ
ابرة مع                            في بداية اإل   ات ع يم سوى عالق تقلة عن األخرى ال تق ة مس أة خلي نتاج البضاعي، آانت آل منش

اعي،                  . ممّونين وزبائن  دائم، التقني واالجتم ادل ال ان المتب وآلما تطور النظام الرأسمالي، انعقدت روابط من االرته
. ا على جميع القطاعات األخرى    فتنعكس أزمة في قطاع م    . بين منشآت وفروع من عدد متزايد من البلدان والقارات        

ع البشر هي أساس     ين جمي ترآة ب ة اقتصادية مش ة تحتي أة الجنس البشري، بني ذ نش ى من رة األول د، للم ذا تول هك
 .تضامنهم في عالم الغد الشيوعي

  التناقضات المالزمة لنمط اإلنتاج الرأسمالي-5
 :لرأسمالي على أساس قوانين تطوره تلكيمكن استخالص جملة من التناقضات األساسية في نمط اإلنتاج ا

أآثر، والفوضى                         -أ ر ف د وواع أآث أة رأسمالية، وهو تنظيم متعم  التناقض بين تنظيم اإلنتاج داخل آل منش
 .المتفاقمة أآثر فأآثر في مجمل اإلنتاج الرأسمالي والناتجة عن بقاء الملكية الخاصة واإلنتاج البضاعي المعمم

ول   -ب ين التح اقض ب اص         التن ك الخ ى التمل ة عل اعي، والمحافظ اج اجتم ى إنت اج إل وعي لإلنت الموض
ده  . للمنتجات والربح ووسائل اإلنتاج  وأنه عندما يبلغ االرتهان المتبادل بين المنشآت والفروع والبلدان والقارات، ح

اء الرأسما                  م،     األقصى، يسفر عن آون هذا النظام برمته ال يسير إّال وفقا ألوامر حفنة من أثري ليين وحسابات ربحه
 .يسفر عن طابعه العبثي اقتصاديا والمقيت اجتماعيا في آن واحد
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 التناقض بين ميل النظام الرأسمالي إلى تطوير القوى المنتجة بشكل غير محدود، والحدود الضيقة التي                -ج
دف    ا أن ه املين، طالم ور الع اعي لجمه ردي واالجتم تهالك الف ى االس ن أن يفرضها عل د م د ال ب و الح اج ه اإلنت

 .األقصى من فائض القيمة، األمر الذي يقتضي بالضرورة تحديد األجور
ة       -د ذه الطاق  التناقض بين ازدهار عظيم للعلم والتقنية مع ما يمثالنه من طاقة لتحرر اإلنسان، وإخضاع ه

ع البضائع          راء من القوى المنتجة لمقتضيات بي ا       وإث ذي يحول دوري ى      الرأسماليين، األمر ال وى المنتجة إل ذه الق ه
ل أيضا                  (قوى تدمير    ة، ب ة الفاشية الدموي السيما في زمن األزمات االقتصادية والحروب ووالدة أنظمة الديكتاتوري

 .اشتراآية أو همجية: ، واضعا البشرية هكذا أمام خيار)في األخطار التي تهدد بيئة اإلنسان الطبيعية
اج           التطور المحتم للصراع الطبقي بين ا      -هـ لرأسمال والعمل، الذي ينسف دوريا الشروط العادية إلعادة إنت

 .14 و11 و9 و8وسوف ننظر في هذه المسألة بصورة أآثر تفصيال في الفصول . المجتمع البرجوازي

  أزمات فيض اإلنتاج الدورية-6
اج               ا في أزمات فيض اإلنت ى    . جميع التناقضات المالزمة لنمط اإلنتاج الرأسمالي تنفجر دوري ل إل إن المي ف

رواج              اش وال ل اإلنع الي مراح ا بالتت از عبره دورات يجت اج ب ير اإلنت ى س ة، وإل اج الدوري يض اإلنت ات ف أزم
ه وحده    » السخونة«و ذه  اتساع يمكن أن يختلف   . واألزمة والكساد، هذا الميل مالزم لنمط اإلنتاج الرأسمالي، ول  ه

 . النظام الرأسماليالتموجات بين حقبة وأخرى، غير أنها واقع حتمي في
ادية   ات اقتص د حصلت أزم ة  (لق اج االعتيادي ادة اإلنت ي إع ات ف ى انقطاع ل  ) بمعن ا قب ات م ي المجتمع ف

اج      لكنها ليست في آال الحالين      . الرأسمالية، وتحصل أيضا أزمات في المجتمع ما بعد الرأسمالي         أزمات فيض اإلنت
اميل،  ائع ورس ا  بض ي إنت ات نقص ف األحرى أزم ي ب ل ه تعماليةب يم اس اج   . ج ق يض اإلنت ة ف ز أزم ذي يمي إن ال

ة تنتشر والبؤس             ا   (الرأسمالية هو أن المداخيل تنخفض والبطال د        ) والجوع غالب ادي ق اج الم يس ألن اإلنت يحالن، ل
وفرة           نخفض النشاط االقتصادي ألن    . انخفض بل عكس ذلك، ألنه ازداد بصورة تخطت بكثير القوة الشرائية المت في

 .وليس ألنها نقصت ماديالم يعد بيعها ممكنا  المنتجات
ربح وفوضى    دل الوسطي لل اض المع د، انخف ي آن واح د ف ة، نج اج الدوري يض اإلنت ات ف ي أساس أزم ف
ى     وازي عل ع البرج ط التوزي ي يفرضها نم دود الت ار الح اج دون اعتب وير اإلنت ى تط ل إل مالي والمي اج الرأس اإلنت

اهير الكادحة   ح آاف بنتيجة         إن ق. استهالك الجم ى رب دا من الرساميل يصبح عاجزا عن الحصول عل سما متزاي
د من         . فتتقلص التوظيفات وتنتشر البطالة   . انخفاض معدل الربح   دد متزاي ع بخسارة لع ذا العامل البي ويتضافر مع ه

 .البضائع ليسرع في هبوط عام لفرص العمل والمداخيل والقوة الشرائية والنشاط االقتصادي بمجمله
ا النظام الرأسمالي                        إ يلة التي يحوز عليه ذه العوامل والوس اج ه اج هي في آن واحد نت ن أزمة فيض اإلنت

دة   آت عدي الس منش ة البضائع وإف اض قيم ى انخف ؤدي إل ة ت ا فاألزم ا جزئي ة . ليبطل مفعوله الي قيم تقلص بالت وت
ادة      . راآمهذا األمر يسمح بإعادة صعود لمعدل الربح ونشاط الت        . الرأسمال اإلجمالي  ة بزي وتسمح البطالة الجماهيري

 .معدل استغالل اليد العاملة، األمر الذي يؤدي إلى النتيجة ذاتها
ة وسياسية متفجرة                    ة اجتماعي ى أزم ذ إل . إن األزمة االقتصادية تفاقم التناقضات االجتماعية ويمكنها أن تنف

تبداله بنظ  مالي أصبح ناضجا الس ام الرأس ى أن النظ ير إل ا تش وارد  إنه ّذر الم انية، ال يب ر إنس ة وأآث ر فعالي ام أآث
ة                   . البشرية والمادية  لكنها ال تؤدي تلقائيا إلى انهيار هذا النظام، بل ينبغي أن يطيحه عمل واع من قبل الطبقة الثوري

 .الطبقة العاملة: التي خلقها

  توحيد البروليتاريا وتفتيتها-7
ا االنضباط الصناعي، ومع             تخلق الرأسمالية البروليتاريا، وترآزها ف      ة، وتبث فيه د أهمي ي مشاريع تتزاي

اح          . هذا االنضباط التعاضد والتضامن األولي في مواقع العمل        ه يترافق مع السعي وراء أقصى األرب إّال أّن هذا آل
ة آكل               – ة البورجوازي دة أو بالنسبة للطبق ى ح أخوذ عل ة واعي   . سواء بالنسبة لكل مشروع رأسمالي م ذه الطبق ة وه

دها  ة وتوحي وى البروليتاري ز الق أن ترآي ة ب ة، والمتمثل ارات النضاالت العمالي ى انفج ه أول ذي أآدت ع ال ا للواق تمام
 .يشكالن تهديدا عظيما لمصالحها
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ة متناقضة مزدوجة             اج مصحوب بحرآ اريخي           : لذا فتطور نمط اإلنت ل الت ة المي ة، ثم األساسي  –فمن جه
د البر    -على المدى الطويل   ى صفوفها، ومن               إلى توحي أجورين، وإدخال التجانس إل ا، أو مجمل الشغيلة الم وليتاري

ق إخضاع بعض                       ى شرائح عن طري يمها إل جهة أخرى، هنالك محاوالت متكررة لتفتيت الطبقة البروليتارية وتقس
بيا                 ديولوجيات  . شرائحها الستغالل مضاعف والضطهاد من نوع خاص، في حين يتم تمييز شرائح أخرى نس  إن أي

ذه األشكال                     ر وتثبيت ه خاصة، من مثل العنصرية، والتمييز الجنسي، والشوفينية، وآره األجانب، تلعب دور تبري
ا                 الخاصة من االستغالل المضاعف واالضطهاد، التي ولدت داخل البلدان الرأسمالية األولى بالذات، لكن التي زاده

 .ى المستوى العالمياالستعمار واإلمبريالية حدة وارتفعا بها إلى الذروة عل
لقد آان االستخدام الكثيف لعمل النساء واألحداث واحدة من الوسائل المفضلة التي استخدمها الصناعيون                   

ى    . األجور في المانيفاآتورات والمصانع األولى    » آسر«األولون، من أجل     في الوقت ذاته، استندت البورجوازية إل
ر   االت أخ ى وآ ه الخصوص، وإل ى وج ة، عل ة   الكنيس ل الطبق زرع داخ ي ت ة، لك ديولوجيات الرجعي ر األي ى لنش

أن              ة ب رة القائل رأة هو في األسرة         «العاملة وشرائح آادحة أخرى من السكان الفك ان الم ولى    » مك ه ينبغي أّال تت وأن
 ).حيث قد يؤدي ذلك أيضا إلى خفض األجور(النساء المهن المميزة 

ين      إن العامالت والمستخدمات في النظام الرأسما   ع لالستغالل المضاعف من وجهت . لي يتعرضن في الواق
ى                            دفع أجور أدن دني أو ب أة الرجال، سواء بتصنيفهن المت ى من مكاف أوال ألنهن يحصلن بمعظمهن على مكافأة أدن

ال      ه رأس الم ذي يتملك ة ال ائض القيم غ ف رة مبل د مباش ا يزي و م او، وه ل متس اء عم ن لق اة  . له يم الحي م ألن تنظ ث
ادة                      –ة  االجتماعي ة أساسية لالستهالك وإع ا هي خلي ة بم ة البطريرآي االقتصادية البورجوازية يتمحور حول العائل

ه مخصصا                      . اإلنتاج المادي لقوى العمل    ابال ل ين مق ة عمال ال يتلق دمن داخل العائل والحال أن النساء مضطرات ليق
ه              هذ. لتهيئة الطعام، والتدفئة والغسل وتعهد األطفال وتربيتهم، الخ        ة، ألن ائض القيم يس مصدرا مباشرا لف ا العمل ل

اليف                           ا يخفض تك دار م اعي، بمق ة االجتم ائض القيم ال يتجسد في سلع، إّال أنه يزيد بصورة غير مباشرة من مبلغ ف
ة   ة البرجوازي اتق الطبق ى ع ي عل ل الت وة العم اج ق ادة إنت ه  . إع ل وجبات تري آ اري أن يش ى البروليت ان عل وإذا آ

دم ته وخ ارج  والبس ه خ ة ألطفال ة وتربي دمات حراس دفع خ ه أن ي ان علي وق، وإذا آ ن الس ة م ات التنظيف  والتدفئ
ى                                 أ إل ا بوسعه أن يلج ه، طالم ا هو علي د بشكل ملموس عم د ألجره المتوسط أن يزي الدوامات المدرسية، آان ال ب

خ        ا  .. العمل غير المدفوع أجره الذي تضطلع به شريكته وبناته ووالدته، ال اعي     وهو م ة االجتم ائض القيم  يخفض ف
 .بالقدر نفسه

ة ال                      اج الصناعي، يتطلب حرآ ة وتخفيضاته لالنت ه المفاجئ إن الطابع المتشنج لإلنتاج الرأسمالي، بزيادات
ي   ة ف فياتها الدوري ن تص ة وم د العامل دفق الي ن ت نجا م ل تش ل«تق وق العم ية . »س اليف السياس ض التك ولخف

ال                   واالجتماعية لهذه الحرآات ال    ا، من مصلحة رأس الم انية ال يستهان به عنيفة المصحوبة بتوترات وتعاسات إنس
نيعا      ل تص دان أق ن بل ة م ة قادم د عامل زود بي ي       . أن يت نقص ف ؤس وال ن الب ة ع ا الناجم ى طاعته د عل و يعتم فه

ذه ال                        ين ه د ب ادات والتقالي ات في الع ى االختالف ا عل ر، آم ة      االستخدام، في البدء، األآثر حدة بكثي ة والطبق د العامل ي
دان                   » الوطنية«العاملة   اريين من آل البل من أجل إعاقة تطور تضامن حقيقي ووحدة طبقية يشمالن مجمل البروليت

 .ومن آل األمم
مالي  اج الرأس اريخ نمط اإلنت ل ت ذا آ رة صاحبت هك رة آبي ات هج ى . إن حرآ ون إل ديون يتوجه فااليرلن

ى     ون إل را واسكتلندا، والبولوني ى     إنكلت اليون إل بانيون والبرتغ ون الشماليون واالس م األفريقي ا، واإليطاليون ث ألماني
اطق المحيط     فرنسا، والهنود إلى المستعمرات البريطانية في البدء، ثم إلى بريطانيا فيما بعد، والصينيون إلى آل من

ما         ا الش ى أمريك اجرين إل ن المه ة م ات متتالي ان، وموج ى الياب ون إل ادي، والكوري ديون،  (لية اله ز، وايرلن إنكلي
رون          د السود في الق ى العبي ون، باإلضافة إل وإيطاليون، ويهود، وبولونيون، ويونانيون، ومكسيكيون، وبورتوريكي

 .واألرجنتين وأستراليا) السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر
ا                 ة ظاهرات متش درجات مختلف د صاحبتها ب ة ق بهة من االستغالل   آل من هذه الموجات من الهجرة الكثيف

اءة             . المضاعف واالضطهاد  ر إس فالمهاجرون يعملون في القطاعات األقل أجرا، ويجبرون على أداء األشغال األآث
اتهم األم                     يم بلغ ا من آل تعل واخ، محرومين عموم وات واألآ ا ال       . للصحة، محشورين في الغيت م يتعرضون لم وه

ز       يما من أجل الحصول         (يحصى من أشكال التميي اوية         الس ة المتس ة والسياسية والنقابي وق المدني ى الحق ة  )عل ، بغي
ة           عدم  «إعاقة تطورهم الثقافي واألدبي وإبقائهم فاقدي المعنويات معرضين لالستغالل المضاعف، وترآهم في حال

 ).تتضمن الطرد إلى بلدان المنشأ أو اإلبعاد التعسفي(تفوق حالة البروليتاريا الوطنية والمنظمة » استقرار
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ا     فوف البروليتاري ي ص رة ف ة المنتش بقات األيديولوجي ة«إن المس تغالل  » الوطني ا االس رر بنظره تب
اء،         ال ونس داث، رج دين وأح ى راش ة إل ة العامل دائمين للطبق ة ال ت والتجزئ ي التفتي اعف وتبق ين«المض » وطني

 .ومهاجريين، مسيحيين ويهود، سود وبيض، عبرانيين وعرب، الخ
بما فيه على مستوى الدفاع عن مصالحها األآثر        –ريا أن تخوض بنجاح نضالها للتحرر       وال يمكن للبروليتا  

 . إّال إذا اتحدت وتنظمت بصورة تؤآد التضامن الطبقي والوحدة على صعيد آل المأجورين-مباشرة واألآثر أولية
اء واأل           ا النس رض له ي تتع اعف الت تغالل المض ز واالس كال التميي ل أش د آ ال ض إن النض ذا ف داث ل ح

ع    ذلك م ق آ ل يتواف ا وحسب، ب يا أوالي انيا وسياس ا إنس يس واجب راق المضطهدة ل ات واألع اجرون والقومي والمه
غيلة  ع الش ة لجمي ى    . المصلحة الطبقي ة عل بقات القائم ل المس ذون آ م ينب اه جعله غيلة باتج ة للش ة المنهجي إن التربي

ره األجا   وفينية وآ ين والعنصرية والش ين الجنس ز ب ود   التميي تغالل المضاعف ولجه دة لالس كل قاع ي تش ب، الت ن
 .التفتيت والتجزئة الدائمين للبروليتاريا، هي إذا من المهمات األساسية للحرآة العمالية
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  رأسمالية االحتكارات– 6
 

د       . ال يبقى سير نمط اإلنتاج الرأسمالي على حاله منذ نشأته        انيفكتورات التي تمت اول رأسمالية الم دون تن فب
 :من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر، يمكن تمييز طورين في تاريخ الرأسمالية الصناعية بحصر المعنى

رن   ) 1760بعد عام   (لذي يبدأ بالثورة الصناعية      طور رأسمالية المزاحمة الحرة ا     - وينتهي في ثمانينات الق
 .التاسع عشر

 . طور اإلمبريالية الذي يمتد منذ ثمانينات القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا-

  من المزاحمة الحرة إلى االتفاقات الرأسمالية-1
تقلة في آل    طوال الطور األول من وجود الرأسمالية الصناعية تميزت بوجود عد      د آبير من المنشآت المس

ثمن   . ولم يكن بوسع أية منشأة أن تسيطر على السوق      . فرع من الفروع الصناعية    ع ب فكانت آل واحدة تحاول أن تبي
 .أقل لتتمكن من تصريف بضاعتها

روع الصناعي           ة من الف ق في جمل م يب ة تبدل هذا الوضع عندما أدى الترآز والتمرآز الرأسماليان إلى أنه ل
ذه المنشآت أن       . من اإلنتاج % 80أو  % 70أو  % 60سوى عدد محدود من المنشآت ينتج بمجمله         فأصبح بإمكان ه

ا حسب                           ذ التصريف بينه ع مناف ك بتوزي ع، وذل تتحد لتحاول الهيمنة على السوق، أي الكف عن خفض أسعار المبي
 .ميزان القوى الراهن

ة الحرة ال             ذا االنحدار للمزاحم ل ه ة حدثت في الوقت نفسه               لقد سهلت مث ة هام ورة تكنولوجي : رأسمالية ث
روع                  استبدال المحرك البخاري بالمحرك الكهربائي والمحرك االنفجاري آمصدر الطاقة الرئيسي في الصناعة وف

ية ات الرئيس ة   . النقلي ناعات الحديث ن الص ة م ورت جمل ة،   –فتط زة الكهربائي ناعة األجه ة، ص ناعة الكهربائي الص
روع الصناعية         -طية، صناعة السيارات، الكيمياء الترآيبية    الصناعة النف  ا في الف  تطلبت تكاليف إنشاء أهم بكثير مم

 .القديمة، األمر الذي قلص منذ البدء عدد المتزاحمين الممكنين
 :إن األشكال الرئيسية لالتحادات بين الرأسماليين هي

 شترآة في االتحاد على استقاللها الكارتيل والنقابة في فرع صناعي، حيث تحافظ آل منشأة م- 
 . التروست واندماج المنشآت، حيث يزول هذا االستقالل ضمن شرآة عمالقة واحدة–
حيث يسيطر عدد صغير من الرأسماليين على منشآت  ) holding( المجموعة المالية والشرآات الكبرى    -

 .اآلخرعديدة في بضعة فروع صناعية، تبقى مستقلة قانونيا بعضها عن البعض 

  الترآزات المصرفية والرأسمال المالي-2
ات تحصل أيضا في                             ا التي تتحقق في مجال الصناعة والنقالي إن سيرورة ترآز وتمرآز الرأسمال ذاته

ة في    توفي نهاية هذا ال. مجال المصاريف  اة المالي طور، يهيمن عدد صغير من المصارف العمالقة على مجمل الحي
 .البلدان الرأسمالية

آت   إن ا روض للمنش نح ق و م مالي ه ام الرأس ي النظ ي للمصارف ف دور الرئيس ز  . ل دما يصبح الترآ وعن
نح القروض             ي لم ار فعل ى احتك ذا   . المصرفي متقدما جدا، يحوز عدد صغير من رجال المصارف عل ويجرهم ه

ى الرساميل المقروض                  د عل ون بقبض الفوائ ذين يكتف لبيين، ال دائنين الس ديد   األمر إلى تخطي سلوك ال ة بانتظار تس
 .القروض عندما يبلغ الدين أجله

رة في                  ة أو متصلة، تجد مصلحة آبي ة في نشاطات متماثل نح قروضا للمنشآت العامل فالمصارف التي تم
ا  ذه المنشآت ومالءته ع ه ة جمي ى الصفر  . ضمان إيرادي اح إل قوط األرب أن تحول دون س إن مصلحتها تقتضي ب

 .مصارف بالتالي لإلسراع في الترآز والتمرآز الصناعيين، ولفرضهما أحيانافتتدخل ال. بنتيجة مزاحمة شرسة
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رة      تات آبي ق تروس يط لخل ادرات تنش ذ مب تطيع أن تتخ دور، تس ذا ال ا به ي قيامه ذلك أن  . وف تطيع آ وتس
آت       مال المنش ي رأس اهمات ف ى مس روض عل اء الق راض لتحصل لق ال االق ي مج ة ف ا االحتكاري تعمل مواقعه تس

 .هكذا يتطور الرأسمال المالي، أي الرأسمال المصرفي الذي يدخل في الصناعة ويحتل فيها موقع مهيمنا. الكبيرة
ى                             ة تسيطر في آن واحد عل ارات مجموعات مالي فتبرز في قمة هرم السلطة في عصر رأسمالية االحتك

أمين    (المصارف وعلى مؤسسات مالية أخرى       رة في         ) مثل شرآات الت ى التروستات الكبي ات    وعل الصناعة والنقلي
خ رى، ال ازن الكب ى المخ ا  . وعل تهرت بينه ماليين، اش ار الرأس ن آب ة م تون«إن حفن ائالت الس ات » الع ي الوالي ف

 .في فرنسا، تمسك بيدها جميع مقاليد السلطة االقتصادية في البلدان اإلمبريالية» والمائتا عائلة«المتحدة األمريكية 
ر مجموع  و عش يطر نح ا، تس ي بلجيك ب بعض   ف ى جان ن االقتصاد، إل ي م م األساس ى القس ة عل ات مالي

رة   ة الكبي ات األجنبي ة       . المجموع ات المالي ض المجموع ارس بع دة، تم ات المتح ي الوالي ان،  (وف يما مورغ الس
خ  ا، ال ك أوف أميرآ د، بن ة آليفالن يكاغو، مجموع ة ش ون، مجموع ون، مل ر، ديب ى ) روآفيل دا عل عة ج ة واس هيمن

القديمة تشكيل نفسها بسهولة       ) تراستات (الزيباتسوواألمر آذلك في اليابان حيث أعادت       . قتصاديةمجمل الحياة اال  
وه        . بعد أن بدا أنها تفككت إثر الحرب العالمية الثانية         والمجموعات اليابانية الرئيسية هي ميتسوبيشي وميستوي وايت

 .وسوميدومو وماروبيني

 .احمة الحرة رأسمالية االحتكارات ورأسمالية المز-3
ت رة زال ة الح ارات أن المزاحم ور االحتك ي ظه رع صناعي أصبح . ال يعن ل ف األحرى أن آ ي ب وال يعن

 : بل يعني قبل آل شيء وفي قطاعات االحتكارات. تحت الهيمنة النهائية لمنشأة واحدة
 . إن المزاحمة لم تعد تجري بصورة عادية عن طريق خفض األسعار-أ
ى              أن التروستات الكب   -ب ك، تحصل عل رة أصبحت، بنتيجة ذل ة،     ي اح فائضة احتكاري دل      أرب ى مع  أي عل

 .ربح أعلى من معدل ربح المنشآت العاملة في القطاعات غير االحتكارية
 : وتستمر المزاحمة من جهة أخرى

 . داخل قطاعات االقتصاد غير االحتكارية وهي ال زالت عديدة-أ
ة عن طري         -ب ع             بين االحتكارات، بصورة عادي ر خفض أسعار المبي ات غي يما خفض سعر       (ق تقني ال س

وى     »حرب أسعار «، وبصورة استثنائية أيضا عن طريق       )الكلفة، واالعالنات، الخ   زان الق دما يكون مي ، خاصة عن
 .بين التروستات قد تغير، وتكون الغاية تكييف تقسيم األسواق مع ميزان القوى الجديد هذا

ة، عن الطريق          ف» القومية« بين االحتكارات    -ج ة «ي السوق العالمي ـ » العادي بصورة  » حرب األسعار   «ل
ة، ال يبقى سوى بعض المنشآت             . رئيسية ى في السوق العالمي بيد أن ترآز الرأسمال يمكن أن يتقدم إلى حد أنه حت

 . تتقاسم منافذ التصريفآارتيالت دوليةفي فرع من الفروع الصناعية، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خلق 

  تصدير الرساميل-4
ا،     اج فيه اد اإلنت ن ازدي د م ة إّال شرط أن تح واق االحتكاري ى األس يطر عل ارات أن تس تطيع االحتك ال تس

يما بنتيجة                         . وبالتالي تراآم الرأسمال   رة، ال س ى رساميل واف ة أخرى عل ا تحوز من جه ارات ذاته لكن هذه االحتك
ز إذا بظاهرة الرساميل الفائضة في              إن ع . األرباح الفائضة االحتكارية التي تحققها     صر الرأسمالية اإلمبريالي يتمي

أيدي احتكارات البلدان اإلمبريالية، وهي رساميل تبحث عن حقول جديدة للتوظيفات فيصبح تصدير الرساميل هو             
 .أيضا ميزة رئيسية للعصر اإلمبريالي

ن ا       ى م ا أعل ا ربح ق فيه ن أن تحق دان يمك و بل در نح اميل تص ذه الرس ات   ه ي القطاع ط ف ربح المتوس ل
ة                  ة للصناعة اإلمبريالي دان صناعات مكمل ك البل تعمالها    . المتزاحمة في البلدان اإلمبريالية، لتحفز في تل ويجري اس

 ).في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية(قبل آل شيء لتطوير إنتاج مواد أولية نباتية ومعدنية في البلدان المتخلفة 
م يكن                       طالما آانت الرأسما   ة ومؤن فحسب، ل واد أولي ع بضائعها وشراء م لية تعمل في السوق العالمية لبي

القوة العسكرية             ا ب ام دخول                  (لديها مصلحة آبيرة في شق طريقه دم الحواجز أم وة آانت تستعمل له ذه الق د أن ه بي
ع التي   مثال، حرب األفيون التي خاضتها بريطانيا العظمى لتجبر اإلمبراطورية الصينية     –البضائع    على رفع الموان
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ة               ). أعاقت استيراد األفيون القادم من الهند البريطانية       ل مكان دأ تصدير الرساميل يحت لكن هذا الوضع تغير عندما ب
 .مهيمنة في عمليات الرأسمال الدولية

د                    ة في بل وفي حين يدفع ثمن بضاعة مباعة خالل بضعة أشهر آحد أقصى، ال يتم استهالك رساميل موظف
دان       . وى بعد سنوات طويلة   ما س  ى البل ة عل فتصبح بالتالي لدى القوى اإلمبريالية مصلحة آبيرة في إقامة رقابة دائم

ا       –ويمكن أن تكون هذه الرقابة غير مباشرة        . التي وظفت فيها تلك الرساميل     من خالل حكومات عميلة للخارج لكنه
دان شبه المستعمرة       -في دول مستقلة شكليا    ا يمك   . في البل ة مباشرة          -ن أن تكون مباشرة       آم  من خالل إدارة تابع
ة دول اإلمبريالي ي  -لل تعمرةف دان المس ـ  . البل ز إذا ب الي يتمي ر اإلمبري ى  إن العص الم إل يم الع ى تقس ل إل مي

 .إمبراطوريات استعمارية ومناطق نفوذ للدول اإلمبريالية الكبرى
ة       (لقد حصل هذا التقسيم في فترة معينة         ك            ) 1900-1880خاصة في حقب ائم في تل وى الق زان الق ا لمي وفق

دول                   : الفترة ة، الضعف النسبي لل ة والبلجيكي ات الفرنسية والهولندي هيمنة بريطانيا العظمى، القوة الهامة لإلمبريالي
 .ألمانيا، الواليات المتحدة، إيطاليا واليابان: »الشابة«اإلمبريالية 

ة      دول اإلمبريالي ابة «وسوف تجهد ال لة من   بواس » الش ة  طة سلس زان    الحروب اإلمبريالي دل مي  لتستعمل تب
الم لصالحها   يم للع ذا التقس ر ه ل تغيي ن أج وى م ية: الق ى، الحرب  -الحرب الروس ة األول ة، الحرب العالمي الياباني

 .العالمية الثانية
ذ                           ة ومناف واد أولي ول لتوظيف الرساميل ومصادر م ى حق إنها حروب تخاض ألجل النهب، للحصول عل

ل  تصر ن أج روب م زة، وليست ح ال«يف ممي ة أو ضدها«(سياسي » مث ع الديموقراطي تبدادية أو »م ع االس ، م
دها    ية أو ض ع الفاش دها، م ر         ) ض ل العص ي تتخل تعماري الت تح االس روب الف ى ح ق عل ا تنطب ة ذاته والمالحظ

ا والحرب الصينية              (اإلمبريالي   ا ضد        الي-ال سيما، في القرن العشرين، حرب إيطاليا ضد ترآي ة وحرب إيطالي اباني
ا  ). حرب الجزائر، حرب فيتنام، الخ(أو الحروب االستعمارية ضد حرآات تحرر الشعوب        ) الحبشة التي يسعى فيه

أحد الطرفين وراء النهب بينما يدافع الشعب المستعَمر أو شبه المستعمر عن قضية عادلة بسعيه وراء اإلفالت من     
 .االستعباد اإلمبريالي

 اإلمبريالية والبلدان التابعةالبلدان -5
م            ى األم ال والصناعة عل ار رجال الم ة من آب ة سيطرة لحفن الي ال يشهد إقام إن العصر اإلمبري ذا، ف هك

دان                   .  اإلمبريالية فحسب  ى شعوب البل دان عل بل يتميز أيضا بإقامة سيطرة للبرجوازية اإلمبريالية في حفنة من البل
 .تمثل ثلثي الجنس البشريالمستعمرة وشبه المستعمرة، التي 

دان المستعمرة وشبه المستعمرة               اميلها    . وتستخرج  البرجوازية اإلمبريالية ثروات طائلة من البل در رس وت
إن التقسيم العالمي  . ، يتم تصديرها من جديد إلى الدول اإلمبريالية       أرباحا فائضة استعمارية  الموظفة في هذه البلدان     

ؤدي                    للعمل القائم على مبادلة منتج     يم ي ذا التقس ة مستخرجة في المستعمرات، ه واد أولي ة بم ات الصناعة اإلمبريالي
رى من العمل           تبادل غير متساو  إلى   ات آب ة    (، تبادل فيه البلدان الفقيرة آمي ل آثاف ه عمل أق ى من    ) ألن ات أدن بكمي

ة ) ألنه عمل أآثر آثافة (العمل   ا    وتتمول اإلدارة االستعم  . تصدرها البلدان اإلمبريالي ارية بواسطة ضرائب تنتزعه
 .من الشعوب المستعمرة، وتصدر جزءا هاما منها إلى الدولة اإلمبريالية

ا االقتصادي    ل نموه بة لتموي ة تضيع بالنس دان التابع ن البل تخرجة م وارد المس ذه الم ع ه إن . جمي ذا ف هك
 . بالنسبة لجنوب الكرة األرضيةأحد مصادر التخلف الرئيسيةاإلمبريالية 

 ر الرأسمالية المتأخرة عص-6
ة     : يمكن تقسيم العصر اإلمبريالي بدوره إلى طورين       يكية «عصر اإلمبريالي ا        » الكالس ة م ذي يشمل حقب ال

ة                                دأ مع الحرب العالمي ذي يب أخرة ال ين الحربين، وعصر الرأسمالية المت ا ب ة م ى وحقب ة األول قبل الحرب العالمي
 .الثانية أو مع نهايتها

ففي . حدار الرأسمالية، يمتد ترآز وتمرآز الرأسمال أآثر فأآثر على الصعيد العالمي          في هذا العصر من ان    
ومي        ة األساسية   «حين شكل التروست االحتكاري الق الي الكالسيكي، أصبحت           » الخلي الشرآة  في العصر اإلمبري

أخرة    » الخلية األساسية « هي   متعددة القوميات  د أن عصر الرأسما      . في عصر الرأسمالية المت ز     بي أخرة يتمي لية المت
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في الوقت نفسه بتسارع لالبتكار التكنولوجي وبحقب أقصر الستهالك الرأسمال الموظف في اآلالت وباضطرار                    
ة                المنشآت الكبرى لحساب تكاليفها وتوظيفاتها ولتخطيطها بصورة أآثر دقة، وبالميل إلى البرمجة االقتصادية للدول

 .ارالذي ينجم بصورة طبيعية عن ذاك االضطر
ة قطاعات   اعدة الدول ّوم بمس ة لتع ة اضطرار البرجوازي د بنتيج ة االقتصادي يتزاي دخل الدول إن ت ذلك ف آ
د مربحة،                         م تصبح بع ة ل ة قطاعات طليعي صناعية أصبحت في وضع من اإلفالس المزمن، ولتمول بواسطة الدول

ة   ق الدول ؤمن عن طري رى ولت ارات الكب اح االحتك طةضمانة ألرب يما بواس ة ، الس ات الدول يس ( طلبي خاصة، ول
 .واإلعانات والمساعدات، الخ) حصرا، طلبيات عسكرية

ة                  اة االقتصادية من جه ة في الحي هذا التداول المتزايد لإلنتاج من جهة، وهذا التدخل المتزايد للدولة القومي
ا              أخرة، أحد تعبيراته دة في عصر الرأسمالية المت ة النظام    أخرى، يسببان جملة من التناقضات الجدي  الرئيسية أزم

 .التضخم الدائمالنقدي العالمي التي يغذيها 
دان            ول البل تعمارية وبتح ات االس م لإلمبراطوري ك معم ا بتفك أخرة أيض مالية المت ر الرأس ز عص ويتمي
ل آل شيء من         المستعمرة إلى بلدان شبه مستعمرة وبإعادة توجيه تصديرات الرساميل التي أصبحت اآلن تنتقل قب

ة تصنيع                بلد إ  دان المستعمرة، وببداي ى البل ة إل دان اإلمبريالي يس من البل محصور خاصة في    (مبريالي إلى آخر ول
ة    . في البلدان شبه المستعمرة   ) دائرة السلع االستهالآية   ة المحلي ل البرجوازي إن هذا التصنيع ليس فقط محاولة من قب

يضا نتيجة لكون تصديرات اآلالت والسلع التجهيزية تشكل        في البلدان التابعة لكبح حرآات التمرد الشعبية، بل هو أ         
 .اليوم القسم األعظم من تصديرات البلدان االمبريالية ذاتها

ذات، وال التحوالت       ة بال دان اإلمبريالي ي سير االقتصاد الرأسمالي داخل البل فال التحوالت التي حدثت ف
تنتاج            المتعلقة باقتصاد البلدان شبه المستعمرة وبالسير اإلجم       ادة النظر في االس الي للنظام اإلمبريالي، تسمح إذا بإع

ه عصر   . الذي وصل اليه لينين قبل أآثر من نصف قرن والمتعلق بالمعنى التاريخي اإلجمالي للعصر اإلمبريالي     إن
لتحرر  إنه عصر شعاره النزاعات العنيفة والحروب اإلمبريالية وحروب ا      . تفاقم جميع التناقضات بين اإلمبرياليات    

ة ومي والحروب األهلي يس   . الق ورة، ول أآثر خط ر ف ارات األآث ورات المضادة، واالنفج ورات والث ه عصر الث إن
 .عصر تقدم هادئ وسلمي للحضارة

وآم هو أحرى أن نستبعد األساطير التي تقول أن االقتصاد الغربي الحالي لم يعد اقتصادا رأسماليا بحصر                  
 قد سدد ضربة قاضية لألطروحة       1975-1974قتصاد الرأسمالي الدولي في سنتي      إن االنكماش المعمم لال   . المعنى

أمين               » اقتصاد مختلط «القائلة أننا نعيش في      ة بت ل السلطات العام مزعوم، يسمح فيه تنظيم الحياة االقتصادية من قب
ة                 ر منقطع ع بصورة غي ة الجمي ة وتوسيع رفاهي ة الكامل د أثبت ال  . النمو االقتصادي والعمال رة أخرى أن    لق ع م واق

ه                     اج، وأن ة وفيض إنت ة جماهيري ا ببطال ه دوري ذا االقتصاد وتتسبب في تحكم به مقتضيات الربح الخاص ال زالت ت
 .بالتالي اقتصاد ال يزال رأسماليا

ات   ر التجمع اء، ال أآب وقراطيين والعلم ل التكن ة، ب دراء والبيروقراطي ة أن الم ة القائل إن األطروح ذلك ف آ
» سادة«إن العديد من    . هم الذين يديرون المجتمع الغربي، أطروحة ال تستند إلى أي برهان علمي جدي            الرأسمالية،  

رتين         ه الرأسمال        . المجتمع هؤالء قد فقدوا منصبهم خالل فترتي االنكماش األخي ل ب ذي يقب داب السلطات ال إن انت ف
ا، يشمل معظم               دا الجوهري      الكبير ويحسنه داخل الشرآات العمالقة التي يسيطر عليه ا ع ة، م :  صالحياته التقليدي

أقدس  «قرارات التعيين األخير حول األشكال والتوجهات األساسية الستثمار الرأسمال وتراآمه، أي آل ما يتعلق بـ              
ذين  . أولوية ربح االحتكارات، التي يمكن التضحية في سبيلها بتوزيع أرباح األسهم على المساهمين            : »المقدسات فال

ذا  ي ه رون ف ة الصغار  ي ى التضحية بملكي ل إل ة، ينسون المي د مهم م تع ة الخاصة ل ى أن الملكي ا عل ر برهان األم
 .الخاصة ألجل ملكية حفنة من الكبار، وهو ميل مهيمن منذ بداية الرأسمالية

 ******* 
 

 :المراجع
 ، اإلمبريالية أعلى مراحل الرأسماليةلينين
 ، الرأسمال الماليهيلفردنغ. ر
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 )14، 12،13الفصول (رية االقتصادية المارآسية ، النظماندل .  أ
 .1970، اإلمبريالية عام جاليه. ب
 .، سيرورة التخلفسالمة. ب
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 النظام اإلمبريالي/ 7
 

  التصنيع الرأسمالي وقانون التطور المتفاوت والمرآب-1
ى     وامتدت تدريجيا، خالل القرن     . ولدت الرأسمالية الصناعية الحديثة في بريطانيا العظمى       التاسع عشر، إل

ان             ى الياب دان           . معظم بلدان أوروبا الغربية والوسطى وإلى الواليات المتحدة، والحقا إل دا أن وجود بعض البل د ب وق
ائرة                      دان الس ة من البل ذات التصنيع األولي لم يكن حائال دون دخول الرأسمالية الصناعية وتوسعها في سلسلة متتالي

 .على درب التصنيع
دون                 على العكس، فق   دان وب ك البل د دمرت الصناعة الكبيرة البريطانية والبلجيكية والفرنسية، دمرت في تل

ة     ). الصناعة الحرفية والصناعة المنزلية   (رحمة أشكال اإلنتاج ما قبل الصناعية        لكن الرساميل البريطانية والبلجيكي
دانها الخاصة  والفرنسية آانت ال تزال لديها حقول واسعة للتوظيفات مفتوحة أمامها في      اال     . بل د حلت إجم ذا فق وهك

ة الرخيصة                         ة البضائع األجنبي ا مزاحم ة التي دمرته دريجيا محل الصناعة الحرفي ة ت ة قومي ا    . صناعة حديث ذا م ه
يا القيصرية                 ا وروس ا وبوهيمي بانيا والنمس ا وإس ا وإيطالي ا  (حصل باألخص بالنسبة إلنتاج المنسوجات في ألماني بم

 .دان الواطئة، الخوالبل) فيها بولندا
ا             دال آلي ذا الوضع تب دل ه م     . ومع والدة العصر اإلمبريالي ورأسمالية االحتكارات، تب اريخ، ل ك الت ذ ذل فمن

مالي    ور الرأس هل التط ة يس مالية العالمي وق الرأس ير الس د س ادي«يع دان  »الع ق، للبل ي العم يما التصنيع ف ، والس
ى صورة        وتفقد عب .المتخلفة، بل أصبح بالعكس يعرقله ل تطورا عل دا اق دل بل دم ي ارة مارآس القائلة أن آل بلد متق

 .مستقبله الخاص، تفقد هذه العبارة صحتها التي حافظت عليها طوال عصر الرأسمالية المزاحمة الحرة
ذآرها         (ثالثة عوامل رئيسية     ن ن دة ل ر األساسي في سير االقتصاد              ) وعوامل إضافية عدي ذا التغي تحدد ه

 :دوليالرأسمالي ال
دم             -أ ى تق ة وتحوز عل  اتساع اإلنتاج بالجملة للعديد من بضائع البلدان اإلمبريالية التي تغرق السوق العالمي

ي               اج صناعي أول ر ال                 ف في اإلنتاجية وسعر الكلفة بالنسبة لكل إنت اج األخي ذا اإلنت ى حد أن ه ة إل دان المتخلف ي البل
ي            يعود يستطيع أن ينطلق فعال على صعيد واسع ويص         اج األجنب ة اإلنت ديا في وجه مزاحم فتصبح الصناعة    . مد ج

ة  ة أيضا(الغربي ا الصناعة الياباني دريجي  ) والحق ن اإلفالس الت ة م ك المرحل د تل أآثر بع ر ف تفيد أآث ي تس هي الت
 .قياللصناعة الحرفية والصناعة المنزلية والمانيفكتورة في بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية وآسيا وأفري

دان الرأسمالية المصنعة                       - ب ذا الحد أو ذاك في البل  أن فائض الرساميل، الذي يظهر بصورة دائمة إلى ه
ة ويطور                    دان المتخلف ة واسعة من تصدير الرساميل نحو البل ق حرآ دريجيا، يطل التي تسيطر االحتكارات عليها ت

ة      مكملة وليست منافسة   فيها فروع إنتاج     ى               . بالنسبة للصناعة الغربي يمن عل ة التي ته إن الرساميل األجنبي ذا ف  هك
عالوة على  . اقتصاد هذه البلدان تفرض عليها التخصص في إنتاج المواد األولية المعدنية والنباتية وفي إنتاج المؤن              

ل آل               ة قب دافع الدول دان المستعمرة أو شبه المستعمرة، ت ى وضع البل دريجيا إل ذلك، ففي هذه البلدان التي تنحدر ت
ة ضد                 . ء عن مصالح الرأسمال األجنبي    شي ة الصناعة الجنيني فهي ال تتخذ بالتالي حتى اإلجراءات البسيطة لحماي

 .مزاحمة المنتجات المستوردة
ة                -ج  تخلق هيمنة الرساميل األجنبية على اقتصاد البلدان التابعة وضعا اقتصاديا واجتماعيا تحافظ فيه الدول

ة       على مصالح الطبقات السائدة القدي     ا بصورة جذري دل إزالته الي، ب مة وتدعمها، بربطها بمصالح الرأسمال اإلمبري
ة                ورات الديموقراطي ا جرى خالل الث ذا الحد أو ذاك آم ات       -إلى ه ة والوالي ا الغربي رى في أوروب ة الكب البرجوازي

 .المتحدة
ن ت   الي يمك ي عصر اإلمبري دولي ف مالي ال د لالقتصاد الرأس ذا التطور الجدي ل ه انون إن مجم لخيصه بق

ى     –فالبنية االجتماعية واالقتصادية في البلدان المتخلفة      . التطور المتفاوت والمرآب   دان عل ذه البل أو في جملة من ه
ة    .  ليست في سماتها األساسية بنية مجتمع إقطاعي صرف وال بنية مجتمع رأسمالي صرف   -األقل أثير هيمن تحت ت

ة وشبه رأسمالية ورأسمالية     الرأسمال اإلمبريالي، تدمج هذه البنية بص     . ورة استثنائية سمات إقطاعية وشبه إقطاعي
وة الرأسمال           ي       –إن القوة االجتماعية السائدة هي ق اال الرأسمال األجنب ه إجم ة ال تمارس       . لكن ة المحلي فالبورجوازي



 36

ان بو            . بالتالي السلطة السياسية   ل من فالحين          وال تتألف غالبية السكان بالتالي من األجراء، وال من األقن ام، ب جه ع
اة   -يخضعون بدرجات متفاوتة البتزاز المالك العقاريين شبه اإلقطاعيين وشبه الرأسماليين والتجار           رابين وجب  الم

ه                 . الضرائب وبالرغم من أن هذا الجمهور الكبير يعيش جزئيا خارج اإلنتاج البضاعي بل خارج اإلنتاج النقدي، فإن
ة                 يصاب بالنتائج الكارثية لتذبذب    ائج اإلجمالي ة من خالل النت ة العالمي ة في السوق اإلمبريالي واد األولي ات أسعار الم

 .التي تجرها هذه التذبذبات على االقتصاد القومي

 استغالل البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة من قبل الرأسمال اإلمبريالي-2
ة        إن تدفق الرساميل األجنبية نحو البلدان التابعة، المستعمرة وشب         ه المستعمرة، قد تسبب طوال عقود متعاقب

ذي يشكل إحدى  الي، األمر ال ل الرأسمال اإلمبري ار إنسان من قب ر من ملي بالنهب واالستغالل واالضطهاد ألآث
وإذا  ظهرت الرأسمالية على األرض وهي  . الجرائم الرئيسية التي تقع مسئوليتها على النظام الرأسمالي في تاريخه    

ا         تنضح الدم والعر   ق به ة التي ينطب ق من جميع مسامها آما قال مارآس، فإن هذا التعريف ال ينطبق في مكان بالدق
 .في البلدان التابعة

ام األول تحت شعار       تح االستعماري  يندرج العصر اإلمبريالي في المق دم من     . الف ا، إن االستعمار أق طبع
رأس األخضر            فقد سبق أن أحل الفاتحون اإلسبان والبرتغاليو      . اإلمبريالية ن الحرق والقتل في الجزر الخضراء وال

وآذلك في بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية، مبيدين في آل مكان تقريبا قسما آبيرا من السكان المحليين، إن لم يكن                
يعهم مالية . جم ا الش ود أمريك انية إزاء هن ر إنس ة أآث يض بطريق تعمرون الب رف المس م يتص تح . ول ق ف وتراف

 .الهند من قبل بريطانيا العظمى بسلسلة من الفضاعات، وآذلك بالنسبة لفتح الجزائر من قبل فرنساإمبراطورية 
ا                   يا وأوقياني ا وآس ر من إفريقي ى قسم آبي فتعاقبت  . ومع والدة العصر اإلمبريالي، امتدت هذه الفضاعات إل

ة     على نطاق واسع المجازر ونقل السكان وطرد الفالحين من أراضيهم وإدخال العم               م يكن القنان اري، إن ل ل اإلجب
 .بالفعل

ة  «هذه الممارسات الال إنسانية بتأآيدها على تفوق العرق األبيض و    » تبرر«إن العنصرية    رسالته التاريخي
ا الخاصة                        . »الحضارية ة، تجرد العنصرية الشعوب المستعمرة من ماضيها الخاص وثقافته ر حذاق وبصورة أآث

ار     وعزتها العرقية، ال بل تجردها       من لغتها في الوقت نفسه الذي تنتزع فيه منها ثرواتها القومية وقسما هاما من ثم
 .عملها

م بوحشية أفظع من أن              وإذا تجرأ العبيد المستعمرون على التمرد ضد السيطرة االستعمارية، جرى قمعه
ات المتحدة،                    . توصف ود في الوالي ردون مت«نساء وأطفال هنود ذهبوا ضحية المجازر في حرب الهن ديون  » م هن

ة، عشرات                ران الملكي البريطاني بال رحم وضعوا أمام مدافع أطلقت النار، قبائل في الشرق األوسط قصفها الطي
اي          » انتقاما«اآلالف من الجزائريين المدنيين ذهبوا ضحية المجازر         ة في م ك    : 1945من االنتفاضة الوطني آل ذل

ا      .  الجماعية الصريحة، بل يكررها تماما     ينذر بأوحش فظاعات النازية، بما فيها اإلبادة       و أوروب وإذا سخط برجوازي
ة،                          ى شعوب أوروبي ق عل دما طب اك العرق األبيض عن وأمريكا على هتلر سخطا شديدا، فألنه  ارتكب جريمة انته

 .لحساب اإلمبريالية األلمانية، ما أصاب شعوب آسيا وأمريكا وأفريقيا على يد اإلمبريالية العالمية
ا يفرضه              إن اقت  ي وم دان،      . صاد البلدان التابعة خاضع برمته لمصالح الرأسمال األجنب ذه البل ففي معظم ه

ة الرئيسية                         ا ال تصل المراآز المدين الموانئ، لكنه تصل السكك الحديدية مراآز اإلنتاج العاملة من أجل التصدير ب
بعض ها ب د   . بعض تيراد والتص اطات االس ؤمَّن نش ي الم اء التحت دم البن ية والصحية   ويخ بكات المدرس ا الش ير، أّم

 .إن القسم األعظم من السكان يعاني من األمية والجهل والبؤس. والثقافية فتعاني من تخلف مخيف
أآيد أن دخول الرأسمال األجنبي قد سمح بتطور معين للقوى المنتجة وخلق بعض المدن الصناعية الكبيرة                

 .يا في الموانئ والمناجم والمزارع والسكك الحديدية واإلدارة العامةوطّور جنينا متفاوت األهمية من البروليتار
ا     ا وأمريك يا وأفريقي ي آس ة أن مستوى معيشة السكان المتوسطين ف دون مبالغ ول ب ا نستطيع أن نق د أنن بي

ين  قد راوح مكانه أو تراجع خالل ثالث أرباع القرن التي تفص ) عدا بعض البلدان صاحبة االمتيازات    (الالتينية   ل ب
 .بداية االندفاع نحو االستعمار الشامل للبلدان المتخلفة وانتصار الثورة الصينية
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 الحاآمة في البلدان شبه المستعمرة» الكتلة الطبقية«-3
ي     ة الت ا الطريق ر تعمق ا أآث م فهم ي نفه دت«لك به    » جم تعمرة وش دان المس ة البل يطرة اإلمبريالي ا الس به

ي، يجب أن نوسع             » عادي« تصنيع تدريجي    المستعمرة في تطورها وحالت دون     نمط الرأسمالي الغرب فيها على ال
ة   ول طبيع ر ح رح أآث ة«الش ات االجتماعي ة الطبق الي   » آتل ر اإلمبري الل العص دان خ ذه البل ي ه ة ف الحاآم

 .بالنسبة للتطور االقتصادي واالجتماعي» الكتلة«وما تستتبعه هذه » الكالسيكي«
نبي بكثافة إلى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، تكون الطبقة السائدة المحلية           عندما يدخل الرأسمال األج   

ي   (مؤلفة إجماال من مالك عقاريين   د المعن الفين مع   ) شبه إقطاعيين وشبه رأسماليين بمقادير تختلف حسب البل متح
دان أفري       . الرأسمال التجاري والمصرفي أوالمرابي    ا نجد مجتمعات          أّما في البلدان األآثر تخلفا آبل ا السوداء، فإنن قي

 .قبلية في طور التفكك تحت التأثير المديد لتجارة العبيد
تغالل             يطات الس ا آوس ة ويعامله ائدة المحلي ات الس ذه الطبق ع ه ي م مال األجنب اال الرأس الف إجم ويتح

ه ير  . الفالحين والشغيلة المحليين ويدعم عالقاتها االستغاللية مع شعوبها الخاصة             ى أن ة     حت ا بصورة هام ع أحيان ف
مالي دة من االستغالل الرأس ع إدخال أشكال جدي مالي ويدمجه م ل الرأس ا قب كله م ذا بش تغالل ه ي . درجة االس فف

اني  تعمار البريط ّول االس ال، ح دار،البنغ اطرة   الزمن ة األب ي خدم اة ضرائب ف رد جب ي األمس مج انوا ف ذين آ  ال
 .راضي التي آانوا يجبون الضرائب عليهاالمغول، حولهم إلى مالك آاملي الحقوق لأل

ذه                      د تطور ه ا تجمي ع بطابعه ة، تطب دان المتخلف ة في مجتمع البل ة هجين ات اجتماعي هكذا تظهر ثالث طبق
 :البلدان االقتصادي واالجتماعي

ة - ة،  طبق ة الكومبرادوري نهم   البرجوازي رآاء تعي رد ش ن مج دء م ي الب ون ف ة تتك ة محلي ي برجوازي وه
ات ا تقلين      المؤسس اولين مس ى مق دريجيا إل ون ت م ويتحول ن ث ون م دير، ويغتن تيراد والتص ة لالس ر أن . ألجنبي غي

ا           ) »الخدمات«و(منشآتهم تنحصر بصورة رئيسية في دائرة التجارة         أّما أرباحهم فتوظف إجماال  في التجارة والرب
 .وشراء األراضي والمضاربة العقارية

د             ). الكوالك-المرابين-رالتجاأو  ( المرابين  -التجار طبقة   - دي يفكك تقالي دخول البطيء لالقتصاد النق إن ال
ذا الحد أو ذاك،             . التعاون داخل المشاعة القروية    ى ه ى أراض خصبة إل دة، عل يئة والجي ومع تعاقب المحاصيل الس

راء،          . يتقدم التفاضل االجتماعي في القرية بدون رحمة       اء والفالحون الفق ويخضع هؤالء    ويتواجه الفالحون األغني
دما ال يكفي المحصول                        ذور والمؤن عن تدانة لشراء الب أآثر فأآثر ألولئك، حيث يضطر الفالحون الفقراء إلى االس

رابين -فيقعون تحت تبعية التجار    . حتى لتغطية الحاجات األآثر أولية     نهم          -الم ذين يصادرون م اء ال  الفالحين األغني
 .ت ال تحصىتدريجيا ملكية حقولهم ويخضعونهم إلبتزازا

ة - ة    طبق ا الريفي به البروليتاري ا   (ش ملت الحق ي ش يين«الت دينيين» الهامش رين  ). الم ين المفق إن الفالح
ا     را لتخلفه ناعة، نظ ي الص ال ف دون عم يهم ال يج ن أراض رودين م ف أو   . والمط ي الري اء ف ى البق فيضطرون إل

تأجرون قطع أرض لكي ي  اء أو يس ين األغني واعدهم للفالح ؤجرون س ع  ي اء ري ة لق ة بائس ى عيش ا عل حصلوا منه
ا     ) أو حصة من المحصول في نظام المحاصصة           (عقاري   أآثر بهظ ر ف ا زاد بؤسهم ونقص استخدامهم         . أآث وآلم

ا،            . قوة، آان الريع الذي هم على استعداد لدفعه الستئجار حقل أآثر ارتفاعا            ر ارتفاع اري أآث ع العق ان الري ا آ وآلم
األحرى لشراء األرض                تراجعت مصلحة أصحاب الرسا    اميلهم ب ل يستخدمون رس . ميل في توظيفها في الصناعة ب

ة وبقي                         ة للسلع االستهالآية وبقيت الصناعة متخلف وآلما آان بؤس جمهور الفالحين أآبر، ضاقت السوق الداخلي
 .نقص االستخدام قويا

اج      بل بعكس ذلك، غ. ليس التخلف إذا نتيجة لنقص مطلق في الرساميل أو الموارد      ا تشكل حصة النت ا م الب
ة  . االجتماعي الفائض من الدخل القومي حصة أآبر في البلدان المتخلفة مما في البلدان المصنعة  إن التخلف نتاج بني

ة ال يتجه بصورة رئيسية نحو                   اجتماعية واقتصادية، ناجمة عن السيطرة االمبريالية، تجعل تراآم الرساميل النقدي
وعي   (وظيف المنتج، األمر الذي يتسبب في نقص استخدام           التصنيع وال حتى نحو الت     ورن       ) آمي ون ا ق ضخم إذا م

 .بالبلدان اإلمبريالية
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  حرآة التحرر القومي-4
آان محتما مع مرور الزمن أال يخضع مئات الماليين من البشر لنظام استغالل واضطهاد آانت تفرضه                       

ة    . اسطة األجهزة اإلدارية والقمعية لتي في خدمتها      عليهم حفنة من آبار رأسماليي البلدان اإلمبريالية بو        فمدت حرآ
ة تبنت                المثقفينتحرر قومي جذورها تدريجيا في صفوف        ا، حرآ يا وأفريقي ة وآس ا الالتيني  الشباب في بلدان أمريك

ة ارا ديموقراطي ى -أفك ة عل ار الغرب، لتعارض السيطرة األجنبي تراآية من أفك تراآية واش به اش ل ش ة ب برجوازي
ابال ة  . ده ة حول المصالح المختلف دان التابع ي البل ة، تتمحور ف ادي لإلمبريالي ة ذات التوجه المع إن النزعة القومي

 :لثالث قوى اجتماعية
ل  - ل آل شيء من قب ا قب تم تبنيه ة ي ة الصناعية الفتي ة القومي ذه البرجوازي ه ه ان تحوز في ي آل مك ، ف

ر   . تتزاحم مع مصالح الدول اإلمبريالية المسيطرة األخيرة على قاعدة مادية خاصة تجعل مصالحها    ال األآث إن المث
 الذي قاده غاندي والذي دعمته بقوة المجموعات الصناعية   حزب المؤتمر الهندينموذجية في هذا الصدد هو مثال     

 .الهندية الكبيرة
 التي سوف   ية الناشئةالحرآة العمال بحفز من الثورة الروسية، يمكن أن يتم تبني النزعة القومية من قبل        -

ة              ة في     . تجعل منها على األخص أداة تعبئة للجماهير المدينية والقروية ضد السلطة القائم ر نموذجي ال األآث إن المث
ود                    هذا الصدد هو مثال الحزب الشيوعي الصيني منذ العشرينات ومثال الحزب الشيوعي في الهند الصينية في العق

 .الالحقة
ة   يمكن أن تحفز النزعة     - ة وللفالحين،       القومي ة الصغيرة المديني ردات للبرجوازي تتخذ آشكل   انفجار تم

ة     سياسي شكل  ورة  .  النزعة الشعبية القومي ة         1910إن ث ذا الشكل من الحرآ يكية هي النموذج األخص له  المكس
 .المناهضة لإلمبريالية

ة         ة متتالي ات داخلي ذي عرف تمزق يا القيصرية في     –بوجه عام، فإن تأزم النظام اإلمبريالي ال ة روس هزيم
ام       1905، ثورة عام    1905-1904الحرب ضد اليابان في سنتي       ورة ع  1917 الروسية، الحرب العالمية األولى، ث

ة سنوات       ة    1932-1929الروسية، ظهور الحرآة الجماهيرية في الهند والصين، أزم  االقتصادية، الحرب العالمي
ة في سنتي          الثانية، هزائم اإلمبريالية الغربية على     ة       1942-1941 يد اإلمبريالية الياباني ة الياباني ة اإلمبريالي ، هزيم

ا                -1945في سنة    زا قوي ة حف دان التابع د تلقت   .  تأزم النظام اإلمبريالي هذا قد حفز حرآة التحرر القومي في البل وق
 .1949هذه الحرآة دفعها الرئيسي عند انتصار الثورة الصينية عام 

تعَمرة                   إن المشكالت التكت   دان المس ومي في البل ة التحرر الق يكية واالستراتيجية التي تنجم عن ظهور حرآ
ة    (والشبه المستعَمرة، بالنسبة للحرآة العمالية العالمية        ر         )والمحلية في البلدان التابع ا بصورة أآث تم تناوله ، سوف ي

ا ه . 4، والفصل الثالث عشر، النقطة     4تفصيال في الفصل العاشر، النقطة       ى أن الواجب      أم د عل ا فنكتفي بالتأآي ن
اهير          ا جم الخاص للحرآة العمالية في البلدان اإلمبريالية هو أن تؤيد بال شروط آل حرآة وآل عمل فعلي تقوم بهم

ذا  . البلدان المستعَمرة والشبه المستعَمرة  ضد االستغالل واالضطهاد اللذين تعاني منهما على يد الدول اإلمبريالية   ه
ومي التي هي                  الوالجب يق  تضي تمييزا صارما بين الحروب اإلمبريالية، وهي حروب رجعية، وحروب التحرر الق

ك،            ة من النضال أو تل ذه المرحل حروب عادلة بصرف النظر عن القوة السياسية التي تقود الشعب المضطهد في ه
 .المضطهدةوينبغي على البروليتاريا العالمية في هذه الحروب أن تعمل ألجل انتصار الشعوب 

 االستعمار الجديد-5
كال            ديل أش ى تع ة إل ر اإلمبريالي د ج ة ق ة الثاني رب العالمي داة الح ومي غ رر الق ة التح ار حرآ إن ازده

ر مباشرة             . سيطرتها على البلدان المتخلفة    ى غي د تقلص   . فقد تحولت هذه السيطرة تدريجيا من سيطرة مباشرة إل وق
دد، في غضون          . لتي تديرها الدول االستعمارية مباشرة      بسرعة عدد المستعمرات بحصر المعنى، ا      ذا الع ل ه وانتق

ى بعض الوحدات فقط              ة          . عقدين، من حوالي السبعين إل ات االستعمارية اإليطالي ا اإلمبراطوري ارت بمعظمه وانه
 .والبريطانية والهولندية والفرنسية وأخيرا البرتغالية واإلسبانية

ات ا   ا زوال اإلمبراطوري م يحصل طبع ل      ل ن قب ورة م ادة للث ة ومض ة دموي ذا دون مقاوم تعمارية ه الس
الي     ة          . قطاعات هامة من الرأسمال اإلمبري ة التي خاضتها اإلمبريالي ك الحروب االستعمارية الدموي ى ذل تشهد عل

صينية وفي    الهولندية في أندونيسيا، واإلمبريالية البريطانية في ماليزيا وفي آينيا، واإلمبريالية الفرنسية في الهند ال             
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ة السويس سنة                » الحمالت«الجزائر، آما تشهد عليه      ة لحمل ل دموي .  ضد مصر    1956األقصر مدة لكن التي ال تق
ة   ارك رجعي ا آمع دو تاريخي ؤومة تب ال المش ذه األعم ر أن ه ه   . غي ا علي ان محكوم ر آ تعمار المباش ا أن االس يقين

 .بالوزال
ة تفكك النظام اإلم              ي البت ه ال يعن المي   بيد أن زوال الي الع ذا النظام في الوجود، وإن في               . بري ل يستمر ه ب

ة كال معدل ة    . أش واد األولي ي تصدير الم تعمرة محصورة ف به المس دان ش ن البل ى م ة العظم ى الغالبي ل . فتبق وتظ
ين درجة تطور    . خاضعة لجميع النتائج المضرة للتبادل االستغاللي غير المتساوي    ويستمر التباعد، بدل التقارب، ب

ة         هذ دان اإلمبريالي ين القسم           . ه البلدان ودرجة تطور البل افة ب د المس زداد بع وبي «والقسم   » الشمالي «وي من  » الجن
 .الكرة األرضية، من حيث الدخل الفردي ومستوى الرفاهية

ة،               دان المتخلف هذا ويقتضي تحول السيطرة اإلمبريالية المباشرة إلى سيطرة إمبريالية غير مباشرة على البل
را ة الصناعية  إش ق للبرجوازي ة«آا أوث ا    » القومي تتبع أيض دان، ويس ذه البل ي ه ة ف اهير الكادح تغالل الجم ي اس ف

وى            . إسراعا ما لسيرورة التصنيع في جملة من البلدان شبه المستعمرة          وازين الق دل م نجم في آن واحد عن تب هذا ي
ية  اهير ا    (السياس غط الجم ت ض ام تح ا للنظ ازال محتم كل تن ه يش اظمأي أن ية   ) لمتع الح األساس دل المص ن تب وع

 .للمجموعات اإلمبريالية الرئيسية بذاتها
اآلالت «وأصبحت فئة   . إن طبيعة البضائع المصدرة من قبل البلدان اإلمبريالية قد شهدت بالفعل تبدال هاما            

ت            » والسلع التجهيزية ووسائل النقل    ا السلع االس والذ  تحتل فيها الصدارة بعد أن آانت تحتلها فئت والحال  . هالآية والف
ز                ة دون أن تحف أنه يستحيل أن تصدر التروستات االحتكارية الرئيسية قدرا أآبر فأآبر من اآلالت إلى البلدان التابع

 ).المحصور إجماال وبوجه خاص في صناعة السلع االستهالآية(فيها بعض أشكال التصنيع 
د ف       ات تج ددة القومي رآات متع إن الش رى، ف ة أخ ن جه ي    وم لحة ف ة مص تراتيجيتها العالمي ار اس ي إط

ذي     ات الالحق ال ع المبيع را لتوس ا، نظ دء تقريب ذ الب ا السوق من ل فيه ة لتحت دان التابع ن البل دد م ي ع راس ف االنغ
الي والرأسمال الصناعي         ) joint-ventures(هكذا تتعمم صيغة المنشآت المشترآة      . تتوقعه بين الرأسمال اإلمبري

ة شبه                في تلك   » القومي« البلدان، أآان رأسماال خاصا أو رأسمال دولة، حيث تشكل هذه الصيغة إحدى ميزات البني
 .ويزداد بالتالي ثقل الطبقة العاملة في المجتمع. االستعمارية

تغاللية  ية واس ة قاس ة إمبريالي ي منظوم ة ف ة تظل منخرط ذه البني اد  . ه ث تك دودا، حي ى التصنيع مح ويبق
خ      + الطبقات الميسورة    : من السكان % 25و% 20عدى إجماال ما بين     ال تت » سوقه الداخلية « وادر، ال ون والك التقني

ائال     . الفالحون األغنياء +  اهير ه تقلص          . ويضل بؤس الجم دل أن ت ة ب د التناقضات االجتماعي ا تبقى      : فتتزاي من هن
 .طاقة االنفجارات الثورية المتتالية في البلدان التابعة

ذه الشروط، تكتسب  ي ه ةف دة أهمي ة جدي ي : شريحة اجتماعي ة الت ة الدول ا بيروقراطي دير«أنه اال » ت إجم
إلدارة                  قطاعا مؤمما هاما وتنصب نفسها ممثلة لالهتمامات القومية تجاه الخارج، لكنها تستغل في الواقع احتكارها ل

 .لتجري تراآمها الخاص على نطاق واسع
 

 ******* 
 

 :المراجع
 .راحل الرأسمالية، اإلمبريالية أعلى ملينين

 .، الثورة الدائمةتروتسكي
 .، األممية الثالثة بعد لينينتروتسكي

 ).الفصول الستة األخيرة(، تراآم الرأسمال لكسمبورغ. ر
 .، اإلمبريالية واالقتصاد العالميبوخارين. ن
 .1970، اإلمبريالية عام جاليه .  ب
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 .، سيرورة التخلفسالمة.ب
 .نمية، االقتصاد السياسي للتباران. ب

 ).نصوص مختارة(، المارآسيون والمسألة القومية فايل-لوفي-هوبت
 .، بعد اإلمبرياليةبراون-ميخايل برات
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  نشأة الحرآة العمالية الحديثة-8
 

ين                  منذ أن وجد عمال مأجورون، أي قبل تكون الرأسمالية الحديثة بكثير، حصلت ظاهرات صراع طبقي ب
ه «بقي ليس بنتاج نشاطات تحريضية من قبل أفراد  فالصراع الط . أرباب العمل والعمال   العكس،  . »يدعون إلي إن  ب ف

 .مذهب الصراع الطبقي هو نتاج ممارسة الصراع الطبقي التي سبقته

  الصراع الطبقي األولي للبروليتاريا-1
 :اليةهذه المطالب هي الت. تتمحور التجليات األولية لصراع األجراء الطبقي حول مطالب ثالثة على الدوام

ال لصالح                        . زيادة األجور . أ اب العمل والعم ين أرب اعي ب اتج االجتم ع الن ديل توزي ة لتع يلة فوري وهي وس
 .األجراء

ع لصالح       . ب ذا التوزي ديل ه يلة مباشرة أخرى لتع إنقاص ساعات العمل دون تخفيض األجر، وهي وس
 .الشغيلة

وة االقتصادية،        ففي حين يستحوذ رب العمل، مالك رأس الم       . حرية التنظيم . ج ال ووسائل اإلنتاج، على الق
ذه   . يجد العمال أنفسهم منزوعي السالح طالما هم يخوضون فيها بينهم صراعا تنافسيا للحصول على عمل            ضمن ه

ة«الشروط، تصب  د اللعب توى  » قواع يض مس تطيعون تخف ذين يس ه الحصر، ال ى وج ماليين عل ي صالح الرأس ف
 .طر العمال للقبول بها خشية فقدان عملهم، وبالتالي لقمة عيشهماألجور قدر ما يشاءون، فيما يض

ق         ليس للشغيلة فرصة الحصول على منافع من خالل النضال الذي يواجهون به أرباب العمل، إّال عن طري
م    . إلغاء هذه المنافسة التي تفرق بينهم، ورفضهم جميعا أن يعملوا ضمن شروط غير ممكن قبولها               إن التجربة تعلمه

 .يعا أنه إن لم تكن لهم حرية التنظيم، آانوا منزوعي السالح في مواجهة الضغط الرأسماليسر
لقد اتخذ الصراع الطبقي األولي الذي يخوضه البروليتاريون طابعا تقليديا يتمثل بالرفض الجماعي للعمل،              

ديمتين                   . أي باإلضراب  ار قصص إضرابات حدثت في مصر والصين الق دونو أخب ائع       .وينقل لنا م ذلك وق دينا آ  ل
 .إضرابات حدثت في مصر في ظل اإلمبراطورية الرومانية، السيما في القرن األول من التاريخ الميالدي

  الوعي الطبقي األولي للبروليتاريا-2
ى وجه الخصوص     .  من التنظيم الطبقي     -أولية–إن تنظيم إضراب يتطلب على الدوام درجة ما          يتطلب عل

ي،    وهو حل قائم على      عمل جماعي،    ألجراء يتوقف على  معرفة أن خالص آل من ا      بالتعارض مع    التضامن الطبق
 ).المتمثل بمحاولة زيادة الربح الفردي دون اهتمام بدخول بقية األجراء(الحل الفردي 

اري    ي البروليت وعي الطبق ى لل كل األول ي الش ة ه ذه المعرف ون  . ه أجورين يتعلم ك أن الم ى ذل يضاف إل
ذه أيضا للتخفيف          .  إضراب أن ينشئوا صناديق مساعدة     فطريا خالل تنظيم   اون ه تم إنشاء صناديق مساعدة والتع ي

خ                    ة، ال رات البطال ك  . قليال من عدم استقرار الوجود العمالي، وللسماح للبروليتاريين بالدفاع عن أنفسهم خالل فت تل
 .هي األشكال األولية للتنظيم الطبقي

ن ال    ة م كال األولي ذه األش ة     إّال أن ه ة للحرآ داف التاريخي ي األه ب وع ين ال تتطل يم الطبقي وعي والتنظ
 . من جانب الطبقة العاملةعمل سياسي مستقلالعمالية، وال فهم ضرورة 

ى        ا إل الي موقعه ي العم ل السياس ى للعم كال األول د األش ذا تج ة   هك ة البرجوازي ار الراديكالي ى يس أقص
ى               15اآوس بابوف غرإن مؤامرة المتساوين التي نظمها      . الصغيرة ة تهدف إل ة سياسية حديث ل أول حرآ ، والتي تمث

 .تجميع وسائل اإلنتاج، ظهرت إبان الثورة الفرنسية إلى أقصى يسار اليعاقبة
ة          ة واألدبي وى المادي ئ الق ئ لمجيء مجتمع اشتراآي، ويهي  London Corresponding Societyيهي

ورة الفرنسية         ذآورة       . التي حاولت تنظيم حرآة تضامن مع الث ة الم . إّال أن القمع البوليسي تمكن من سحق المنظم

                                 
 ).م( أحد الوجوه األآثر تقدما التي برزت إبان الثورة الفرنسية ومثلت مصالح الكادحين الفرنسيين لتلك الفترة    - 15
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ة،               ة الحروب النابوليوني د نهاي ور، بع ام     لكن نشأت على الف راع الع ة مانشستر          رابطة االقت - التي تشكلت في منطق
الي                           ى أقصى يسار الحزب الراديك ى وجه الخصوص، وآانت إل ال عل البورجوازي  (ليفربول الصناعية من عم

غير ام      لق). الص ي ع ة ف و الدامي داث بيترل د أح ارع بع ة     1817د تس ن الحرآ تقلة ع ة مس ة عمالي ال حرآ  انفص
االقتراع          الشارطيالبورجوازية الصغيرة، ونشأ هكذا بعد قليل الحزب          أول حزب عمالي بصورة أساسية، يطالب ب

 .العام

  االشتراآية الطوباوية-3
ذات، أي عصاميون          تلك الحرآات األولية للطبقة العاملة قادها آلها          autodidactesإلى حد بعيد عمال بال

ة                  ة، تتطلب دراسات علمي ة واقتصادية واجتماعي ار ساذجة حول موضوعات تاريخي آانوا غالبا ما يصوغون أفك
ا بعمق       رنين          . متينة آي تتم معالجته ى هامش التطور العلمي في الق ك الحرآات إذا عل ى  . 18 و17تطورت تل عل

ال                 عكس ذلك، وفي إطار    اويين من أمث ار الطوب رين الكب ل المفك ود أوائ توماس   هذا التطور العلمي بالذات تقع جه
رن       (، وآامبانيال   )16مستشار إنكلترا في القرن      (مور ه       )17آاتب إيطالي في الق ن، وشارل فوريي ، وروبيرت أوي

ار  ). 19 و 18آّتاب في القرنين    (وسان سيمون    وا    حاول هؤالء الكّتاب أن يجمعوا آل مع ة ليقوم ف عصرهم العلمي
 :بصياغة
وازي    . أ ع البورج ز المجتم ي تمي ك الت يما تل ة، ال س اواة االجتماعي ال مس اد ل د ح ن  (نق ي أوي ا يعن و م وه

 )وفورييه وسان سيمون
 .مخطط تنظيم مجتمع متساو، قائم على الملكية الجماعية. ب

ة      بهدين الوجهين لعمل آبار االشتراآيين الطوباويين، يشكل هؤال        إّال . ء الرواد الحقيقيين لالشتراآية الحديث
 :أن ضعف نظامهم يكمن في

ه             . أ ذي يحلمون ب الي ال ة         (واقع أن المجتمع المث ر االشتراآية الطوباوي ا تعبي ى      ) من هن ل أعل ينطرح آمث
التطو     ة ب ا عالق ن دونم ك م نة، وذل اس وإرادة حس ه الن م يبذل د للفه ر جه دة عب ة واح ه دفع اؤه وبلوغ وب بن ر مطل

 .التاريخي الذي يؤدي إليه المجتمع الرأسمالي بالذات إلى هذا الحد أو ذاك
ا،             . ب واقع أن تفسيرات الظروف التي ظهرت خاللها الال مساواة االجتماعية والتي يمكن أن تختفي خالله

ة  ل ثانوي ى عوام وم عل ا وتق يرات ناقصة علمي ل، ال(هي تفس نفس، الجه م ال ال، عل ف، األخالق، الم ، وال )خالعن
وى            البنيويةتنطلق من المشكالت      االقتصادية واالجتماعية، مشكالت التفاعل بين عالقات اإلنتاج ومستوى تطور ق

 .اإلنتاج

 البيان الشيوعي- والدة النظرية المارآسية  -4
ي  ية ف ة المارآس اء النظري رى أن إرس ذات، ن ين بال ذين الحقل ي ه ة ف ة األلماني ، )1845(األيديولوجي

ان الشيوعي     ا، في    وخصوص دما حاسما        ) 1847(البي ا يشكل تق ز، إنم ارآس وإنجل ذي وضعه م ة   . ال فمع النظري
 .المارآسية، يتجسد الوعي الطبقي العمالي في نظرية علمية من المستوى األرفع

ا                    ان يعرفهم ان آ ذان المفهوم ي، فه لم يكتشف مارآس وإنجلز مفهومي الطبقة االجتماعية والصراع الطبق
ل المؤرخين الفرنسيين                االشتر ون آخرون من مث اويون وبورجوازي زو   اآيون الطوب ري وغي ا شرحا       .تيي د أنهم  بي

ات،     ان     وأسباب علميا أصل الطبق ع إمك ات، وواق وم       تفسير  تطور الطبق ا من مفه ه انطالق اريخ اإلنساني بكامل  الت
ى وجه الخصوص  ات، وعل ةصراع الطبق ة والمعنوي ا الشروط المادي ي بموجبه ى  الت ع إل ام المجتم ن النقس يمك

 .طبقات أن يخلي المجال لمجتمع اشتراآي خال من الطبقات
وى             ئ الق ذات يهيء لمجيء مجتمع اشتراآي، ويهي لقد فسرا من جهة أخرى آيف أن تطور الرأسمالية بال

د            ذاك آمجرد محصل              . المادية واألدبية التي تضمن انتصار المجتمع الجدي ذا المجتمع يظهر م ود ه ة ألحالم   ال يع
 .الناس ورغباتهم، بل آالناتج المنطقي لتطور التاريخ البشري

اري         البيان الشيوعي   هكذا يمثل    وعي الطبقي البروليت ة أن المجتمع         . شكال أسمى من ال ة العامل م الطبق يعّل
ا ضرورة أّال تكتفي بالنضال من أ             . االشتراآي سوف يكون ناتج صراعها الطبقي ضد البورجوازية        ه يعلمه جل  إن
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أجور  ل الم اء العم الي إللغ ل بالت ور، وأن تعم ادة األج كيل  . زي ه الخصوص ضرورة تش ى وج ا عل زاب يعلمه أح
 .وأن تستكمل عملها المتمثل بمطالب اقتصادية بعمل سياسي على الصعيدين القومي واألمميعمالية مستقلة، 

ين الصراع الطب                   دماج ب ة إذا من االن ة الحديث ة العمالي دت الحرآ وعي          لقد ول ة وال ة العامل ي للطبق قي األول
 .الطبقي البروليتاري البالغ درجته العليا من التعبير المتجسدة في النظرية المارآسية

  األممية األولى-5
 .19هذا االندماج هو مآل آل تطور الحرآة العمالية األممية بين الخمسينات والثمانينات من القرن 

دا              التي هزت أرآان مع    1848وخالل ثورات    ظم بلدان أوروبا، لم تظهر الطبقة العاملة في أي مكان، ما ع
ارآس         جمعية الشيوعيين    في  (في ألمانيا    ا م ان يقوده ة         ) الصغيرة، التي آ المعنى الحديث للكلم . آحزب سياسي ب

ر                          ذه األخي ا عن ه ا انفصلت في فرنس ة آانت تسير في آل مكان في ذيل الراديكالية البورجوازية الصغيرة، إّال أنه
آانت المجموعات الثورية التي  (، دون أن تتمكن من تشكيل حزب سياسي مستقل          1848إبان أيام يونيو الدامية عام      

ذا الحد أو ذاك          ى ه ه إل ورة         ). شكلها أوغست بالنكي نوات ة ث ة التي تلت هزيم ردة الرجعي ر سنوات ال ، 1848واث
تثناء   آانت المنظمات النقابية والتعاونية التابعة للطبقة العامل      دان، باس ة هي التي تطورت قبل آل شيء في معظم البل

ام                 راع الع ا هو        لالسال ألمانيا، حيث سمح التحريض من أجل االقت يا عمالي ا سياس ة    أن يشكل حزب ة العام الجمعي
 .للشغيلة األلمان

ة ف           مارآسلقد اندمج    ة األولي ة العمالي ا مع الحرآ دماجا حقيقي ك   والمجموعة الصغيرة من نصرائه ان ي ذل
ا          1864العصر بتأسيس األممية األولى عام       دان أوروب ذلك تشكيل األحزاب االشتراآية في معظم بل . ، وقد هيأوا ب

ة                   ا عمالي م تكن أحزاب ذه     . ومن قبيل المفارقة البالغة أن األحزاب التي اجتمعت لتشكيل األممية األولى ل إن تشكيل ه
 . محلية ونقابية انضمت إلى األممية األولىاألخيرة هو الذي سمح بالتجميع القومي لمجموعات

ذا          آومونة باريس وحين تصدعت األممية بعد هزيمة        احتفظ العمال الطليعيون بوعي ضرورة تجمع من ه
ومي       ى المستوى الق ا                    . النوع عل لة، تشكلت نهائي د من المحاوالت الفاش د العدي ات، وبع بعينات والثمانين وخالل الس
ى تندة إل تراآية مس زمنأحزاب اش ك ال ي ذل ة ف ة األولي ة العمالي ذه .  الحرآ دة له ة الوحي تثناءات المهم وآانت اإلس

ك العصر     ي ذل ا ف كلت فيهم ي تش تراآية الت األحزاب االش دة، ف ات المتح ى والوالي ا العظم ي بريطاني يرورة ه الس
ة           د أصبحت قوي ة آانت ق ة نقابي تند إ     . بالذات بقيت على هامش حرآ ال المس م يظهر حزب العم ات في    ول ى النقاب ل

رن العشرين       ة الملحة                          . بريطانيا إّال في الق وع هو المهم ذا الن زال إنشاء حزب من ه ا ي ات المتحدة، م وفي الوالي
 .للحرآة العمالية

 األشكال المختلفة لتنظيم الحرآة العمالية-6
اون                 ات وشرآات التع أن نوضح أن النقاب ذا ب د ظهرت    واألحزاب االشتراآية    mutualitesيسمح لنا ه ق

ى عوامل  ة عل ي النهاي ر يتوقف ف مالي، وأن األم ع الرأس ة للنضال داخل المجتم ة المحتوم النواتج العفوي ا آ تقريب
 .متعلقة بالتراث واألحوال القومية إذا آان شكل ما يتطور قبل شكل آخر

ا                ه      أّما التعاونيات فليست الناتج العفوي للصراع الطبقي، بل ناتج المبادرة التي قام به ن ورفاق روبيرت أوي
 . حين أسسوا أول تعاونية في روشدال في إنكلترا1844عام 

الي لالقتصاد بالنسبة                  يير عم ا أن تكون مدرسة تس ه يمكنه ر، ال فقط ألن إن أهمية الحرآة التعاونية ال تنك
ر    للطبقة العاملة، بل خصوصا ألنها يمكن أن تهيئ داخل المجتمع الرأسمالي بالذات حل واحدة من ا                لمشكالت األآث

ع     ع االشتراآي، مشكلة التوزي رة من        . صعوبة في المجتم ة خطي ة آامن ى طاق ه عل ا تنطوي في الوقت ذات د أنه بي
ائج                  ى نت ؤدي إل المنافسة االقتصادية داخل النظام الرأسمالي مع مشاريع رأسمالية، وهي منافسة ال يمكن إّال أن ت

 .إلى تخريب الوعي الطبقي البروليتاريامشؤومة بالنسبة إلى الطبقة العاملة وخصوصا 

  آومونة باريس-7
د  . تلخص آومونة باريس آل االتجاهات التي برزت في أصل الحرآة العمالية الحديثة وفي أوائل تفتحها           لق

بقة،     الي بصورة مس امج وضعهما حزب عم ة أو برن ن خط ة ال م ة العفوي ة الجماهيري ة العمالي ن الحرآ دت م ول
ة سياسي     –بقة العاملة لتخفي الطور االقتصادي الصرف من نضالها       وبّينت اتجاه الط   إن األصل المباشر للكومون
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ة للجيوش البروسية التي                            ليم المدين ا تس ة بنيته ة المتهم اه البورجوازي اريس تج ال ب للغاية، وهو يتمثل في حذر عم
ت تحاصرها ية  -آان ب السياس ب االقتصادية والمطال تمر للمطال دمج المس ك بال رة  .  وذل ة للم ة العامل ت الطبق حمل

از              . األولى على استالم السلطة السياسية، ولو على أرض مدينة واحدة           دمير جه ة لت ة العامل اه الطبق د عكست اتج لق
ن    ع م كل رفي ي ش ة ه ة بروليتاري ة بديموقراطي ة البورجوازي تبدال الديموقراطي وازي واس ة البورج الدول

ه من دون          . الديموقراطية ذلك أن ا في                بّينت آ ا البروليتاري ر عنه ة التي تعب ة العارم إن البطول ة ف ة واعي ادة ثوري قي
 .خضم معرآة ثورية تظل غير آافية لضمان النصر

 ******* 
 :المراجع 

 .، البيان الشيوعيمارآس وإنجلز
 .، من االشتراآية الطوباوية إلى االشتراآية العلميةإنجلز
 .، تاريخ االشتراآيةبير

 .لية في فرنسا، الحرب األهمارآس
 .، آومونة باريسليساغاري

 .، تاريخ الحرآة العمالية اإلنجليزيةمورتون وتيت
 .، تاريخ الحرآة العمالية األوروبيةأبندروت
 .، تكّون الطبقة العاملة اإلنجليزيةتومسون
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   إصالحات وثورة-9
 

دم            ادل           إن والدة الحرآة العمالية الحديثة وتطورها داخل المجتمع الرأسمالي يق ثال عن العمل المتب ا م ان لن
م،               اس، باالستقالل عن إرادته ذي يتواجد ضمنه الن اعي ال الذي يمارسه الواحد حيال اآلخر، آل من الوسط االجتم

 .الذي يطورونه لتغيير هذا الوسطوالعمل الواعي إلى هذا الحد أو ذاك 
*** 

  التطور والثورة عبر التاريخ-1
ا       ر                   أن التغييرات على صعيد النظ دوام نتيجة تغيي ى ال ر العصور، آانت عل اعي، التي حدثت عب م االجتم

اتج               . مفاجئ وعنيف، بفعل حروب أو ثورات أو شيء من هذه وتلك           ذه إّال وآانت ن ا ه ليس من دولة قائمة في أيامن
ورة                ى قاعدة ث ة عل ة، ونشأت  1865-1861 وحرب    1776هكذا خضات ثورية، فلقد قامت الدولة األمريكي   األهلي

ورات    1689 وثورة  1648الدولة البريطانية عن ثورة      ، 1870 و1848 و1830 و1789، والدولة الفرنسية عن ث
، والدولة األلمانية عن  16والدولة النيرلندية عن ثورة البلدان الواطئة في القرن . 1830والدولة البلجيكية عن ثورة    

 .. الخ1918 و1848، وعن ثورات 1945-1939 و1918-1914، و1871-1870حروب 
يئة                    إّال أنه من قبيل الخطأ االفتراض أنه يكفي استخدام العنف للتمكن من تغيير البنية االجتماعية حسب مش

يسبقها   بإحداث تغيير حقيقي في المجتمع وفي ظروف حياة الطبقات الكادحة، ينبغي أن                ثورةفلكي تقوم   . المقاتلين
ور ديم  تط ع الق ل المجتم ق داخ د الم يخل ةالقواع ة و (ادي ادية والتقني رية ) …االقتص ة (والبش ات االجتماعي الطبق

ا     ) المتميزة ببعض السمات النوعية الخاصة بها      ورات، مهم للمجتمع الجديد، إذ حين ال تتوفر تلك القواعد، تنتهي الث
 .تكن عنيفة، إلى وضع تعيد معه إنتاج الظروف التي هدفت إلى إلغائها

ى                   إن االنتفاضات الفالحية الظا    ال الكالسيكي عل ا المث دم لن اريخ الصيني تق فرة التي تتعاقب على امتداد الت
هذا الواقع، فهي تمثل في آل مرة رد فعل الشعب ضد المظالم واألعباء الضريبية التي ال تطاق، التي آانت تلحق           

ماوية      ة الس ت اإلمبراطوري ي حكم ة الت الالت المتعاقب اط الس رات انحط ي فت الفالحين ف د . ب ك  وق ؤدي تل ت ت آان
ا آانت                     م، آم االنتفاضات إلى قلب ساللة ووصول أخرى إلى السلطة، منبثقة غالبا عن قادة االنتفاضة الفالحية ذاته

 .الهانيينالحال مع ساللة 
ين  بة للفالح ة أفضل بالنس اء شروط معيش دة تشرع بإرس اللة الجدي لطتها  . إن الس د س ا تتوط در م ن بق لك

درينيون              وتتدعم إدارتها، تزيد نف    ادة الضرائب، فيشرع المان تتبع زي ا يس م في     16قات الدولة، وهو م دفع له ذين ي ، ال
ي             اب أراض ى حس ة عل ات اعتباطي هم ملكي ون ألنفس لطتهم ويقتطع تخدام س اءة اس ة، بإس ندوق الدول ة ص البداي

 .يضاف إلى الضريبة» عقاريا«الفالحين، ناهبين منها ريعا 
اة الفض  ن الحي ودا م ب عق ذا تعق ؤسهك اوي الب ى مه ين إل ودة الفالح دام حدوث . لى ع ى «إن انع زة إل قف

ذا الطابع                  » األمام ى استخدام اآلالت، يفسران ه ة عل ة قائم اب تطور صناعة حديث اج، وغي وى اإلنت على صعيد ق
 .الدوري للثورات االجتماعية في الصين القديمة، واستحالة توصل الفالحين إلى تحرر طويل األمد

 ثورة في الرأسمالية الحديثةالتطور وال-2
ورات               ذلك الث ي ب ية، ونعن ة والسياس ورات االجتماعي لقد نجمت الرأسمالية المعاصرة هي األخرى عن الث

رنين         ة              18 و 16البورجوازية الكبرى التي توالت بين الق ة القومي ام الدول ذه      . ، والتي آانت في أساس قي د له د مه لق
وى اإل  و ق ل بنم ابق تمث ور س ورات تط ع    الث دت متعارضة م ي غ وى الت ك الق اعي، تل ع اإلقط ل المجتم اج داخ نت

 .استمرار القنانة والنقابات الحرفية والتضييقات المفرطة على التداول الحر للسلع

                                 
 . الموظفين الكبار في الصين القديمة- 16
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ى النضال       دربت عل ي ت ة الت ة الحديث ي البورجوازي دة ه ة جدي ة اجتماعي ذلك طبق ور آ ذا التط د ه د وّل لق
ل االنطالق في             السياسي في إطار آومونة القرون ا      لوسطى، والمناوشات التي آانت تتم في ظل الملكية المطلقة، قب

 .طريق االستيالء على السلطة السياسية
 .إن المجتمع البورجوازي يتصف عند نقطة معينة من نموه بتطور يمهد حتما لثورة اجتماعية جديدة

ادي ى المستوى الم هفعل ذي  تصبح مع د ال ى الح اج إل وى اإلنت و ق ة ، تنم ع الملكي أآثر تصادما م ر ف  أآث
مالية    اج الرأس ات اإلنت اج وعالق ائل اإلنت ة لوس ق    . الخاص مال وخل ز الرأس رة، وترآ ناعة الكبي و الص إن نم

ة    ة بغي ة البورجوازي ب الدول ن جان د م دخل المتزاي تات، والت يم«التروس د  » تنظ مالي، تمه يرة االقتصاد الرأس مس
ا           ) التملك الجماعي (الطريق أمام تشريك     وسائل اإلنتاج، وأمام تسييرها من جانب المنتجين المتشارآين بالذات، وفق
 .لخطة موضوعة مسبقا

ى الصعيد البشري  ا عل اعي(أّم ة   )االجتم زات المطلوب ل المي يئا آ يئا فش ع ش ة تجم د طبق ون وتتوط  فتتك
اري قبو       «: لتحقيق هذه الثورة االجتماعية    ا إن الرأسمالية تنتج مع البروليتاريا حف زة      » ره ا المترآ ذه البروليتاري ه

ك الصفات                            ومي تل ر نضالها الطبقي الي ردي، تكتسب عب اعي الف اء االجتم في مشاريع آبرى فاقدة أي أمل باالرتق
اة            األساسية، المتمثلة بالتضامن الجماعي والتعاون واالنضباط في العمل، التي تسمح بإعادة تنظيم أساسية لكل الحي

 .ةاالقتصادية واالجتماعي
د تطور الرأسمالية                 ا مه ي، وآلم دم الصراع الطبق ا احت ة للرأسمالية آلم وآلما تفاقمت التناقضات المالزم

خ           (طريق الثورة، آلما أخذ وجهة انفجارات متنوعة           ة، ال ة وسياسية وعسكرية ومالي يمكن  ..) اقتصادية واجتماعي
 .الثورة االجتماعيةللبروليتاريا أن تعمل خاللها النتزاع السلطة السياسية وإنجاز 

  تطور الحرآة العمالية الحديثة-3
ه                              ان يأمل ذي آ در ال تقيما بالق ا واضحا ومس ا خط م يتبع ة ل ة العمالي اريخ الحرآ إّال أن تاريخ الرأسمالية وت

 .1880المارآسيون حوالي عام 
ورا              الداخليةإن التناقضات    دم ف م تحت ة ل دان اإلمبريالي ك،       عل .  لالقتصاد والمجتمع في البل ى العكس من ذل

ة                         ى مرحل ة األول دالع الحرب العالمي اريس وان ة ب ة آومون ين هزيم ا ب ات المتحدة م شهدت أوروبا الغربية والوالي
ارة، ومتسارع طورا، غطى  اج، بطيء ت وى اإلنت ار لق ة من االزده دميري«طويل ام » النشاط الت لتناقضات النظ

 .الداخلية وطمسه
ا        ورة                   1914م   تلك التناقضات انفجرت بعنف ع ى وجه الخصوص ث ى عل ا األول ين عالماته ان ب د آ ، وق

ه     1905 ام ذات ا في الع ة      .  الروسية واإلضراب العام لشغيلة النمس ة العمالي ة المباشرة للشغيلة والحرآ إّال أن التجرب
د     في تلك البلدان لم تكن تعكس تعمقا لتناقضات النظام، بل على العكس االعتقاد بتطور تدريجي، سلمي إل                  ى حد بعي

ك                          (وال رجعة فيه، للتقدم نحو االشتراآية         وزن المحدود لتل ا ال ا الشرقية، من هن ه في أوروب م يكن األمر هو ذات ل
 ).األوهام في بلدانها المختلفة

غيلة   ديم إصالحات لش م بتق اليون سمحت له ا اإلمبري ي راآمه ة الفائضة الت اح الكولونيالي ال شك أن األرب
 . أنه ينبغي أن نأخذ بالحسبان عوامل أخرى لفهم هذا التطورإّال. البلدان الغربية

دان المعمور حدث                        ائر بل ة س ة وجه ار الصادرات األوروبي دة وازده إن الهجرة الواسعة نحو البلدان البعي
ل من         اط الصناعي       «على المدى الطوي ال               . »ضخامة جيش االحتي ين رأس الم وى ب وازين الق ذا م د تحسنت هك لق

ال                  »وق العمل  س «والعمل، في     ى العم ة ال تقتصر عل ة جماهيري ار نقابي ق قواعد الزده ا خل ، لصالح الشغيلة، مم
دهم ا    . المتخصصين وح ي بلجيك ة ف اريس واإلضرابات العنيف ة ب ة إزاء آومون ت البورجوازي د ارتعب -1886(لق

ا ع   -، والصعود الذي ال يقاوم في الظاهر لالشتراآية )1893 ة، آم ة األلماني اهير     الديموقراطي ة الجم ى تهدئ ملت عل
 .المنتفضة عن طريق إصالحات اجتماعية

ي بالنضال من       آانت النتيجة العملية للتطور المشار إليه حرآة عمالية في الغرب تكتفي على الصعيد العمل
ورا    ق ف ة التحقي الحات ممكن ل إص ات       : أج يع الحري اعي وتوس ريع االجتم دعيم التش ور وت ادة األج ل زي ن مث م

ة                       … ية، الخ الديموقراط ة وتربي ة األدبي ل الدعاي ى حق ة إل ورة اجتماعي آانت تلك الحرآة تحول المعرآة من أجل ث
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ادرات ات      . الك ة المنظم ي تقوي ه تكف دة أن تراآية، معتق ورة االش ة للث ها بصورة واعي داد نفس ن إع ذا ع ت هك توقف
 .، دورا ثوريا» ساعة الحسمما أن تحل«الجماهيرية للبروليتاريا لكي تلعب هذه القوة العمالقة آليا، 

  االنتهازية اإلصالحية-4
ة                            ا لصراعات طبقي أن تعكس تطورا مؤقت ة ب ا الغربي ة في أوروب ات الجماهيري لم تكتف األحزاب والنقاب

دة             ة    محصورة بمعظمها في حقل االصالحات، لقد أصبحت بدورها قوة سياسية زادت من ح ة العمالي تكيف الحرآ
ة مع الرأسمال  رة«ية الجماهيري ة » المزده دان اإلمبريالي تراآية. للبل ة االش ة –أهملت االنتهازي ة عملي الديموقراطي

ها،           ن نفس ن ع ت تعل ي آان ادي الت ي واالقتص اعي والسياس اخ االجتم ي المن ة ف رات المفاجئ غيلة للتغي داد الش إع
 .1923-1914وأصبحت هكذا عامال مهما سهل استمرار الرأسمالية على قيد الحياة في خضم سنوات 

ة  ت االنتهازي ريتجل ى الصعيد النظ تاين  عل ميا إدوارد برنش ا رس ية أطلقه ة للمارآس ق مراجع ن طري  ع
دا          -الذي آان يطلب من االشتراآية    ) »الحرآة آل شيء، الهدف ال شيء     «( الديموقراطية أن تتخلى عن آل نشاط ع

ام       لب النظ ي ص الحات ف داث إص وخى إح ذي يت ك ال ا . ذل ة المارآ«أّم طية الحرآ ية الوس ول  » س ورة ح المتمح
ق                         يما عن طري ازالت، الس د من التن آاوتسكي فقد آافحت النزعة المراجعة، إّال أنها قدمت لها في الوقت ذاته العدي

 .تبرير ممارسة لألحزاب والنقابات آانت تقترب أآثر فأآثر من النزعة المراجعة
ة      ي     لقد تجلت االنتهازي ى الصعيد العمل ول التحالف      عل ة          بقب ة «االنتخابي مع أحزاب بورجوازي ، »ليبرالي

د             جم ض ال منس دام نض ة، وبانع ع البورجوازي الف م ات تح ي حكوم ة ف ارآة الوزاري دريجي للمش القبول الت وب
ورة                   . االستعمار وتجليات أخرى لإلمبريالية    ائج ث د تلقت ضربة قاسية من نت ة ق ذه االنتهازي  في  1905إذا آانت ه

 الخصوص في ألمانيا برفض الموافقة على اقتراح روزا لوآسمبورغ تفجير إضرابات  روسيا، فقد تجلت على وجه 
ية   داف سياس ة أله الحي         . جماهيري ي إص از بيروقراط ة بجه الح الخاص ع المص ي الواق س ف ت تعك واب (آان ن

ع           ل المجتم رة داخ ب وفي ى مكاس لوا عل ات حص زب والنقاب ي الح ون ف ون، وموظف تراآيون ديموقراطي اش
 ).البورجوازي

ا           را محتوم م يكن أم ة ل ة العمالي ة اإلصالحية للحرآ ى أن اآتساح االنتهازي ال عل ذا المث دل ه ان  . وي د آ لق
ة                       باإلمكان القيام بنشاطات غير برلمانية وبإضرابات أآثر فأآثر اتساعا خالل السنوات التي سبقت الحرب العالمي

ك        األولى، وآان بإمكان تلك النشاطات أن تعد الجماهير العمال  ة تل د نهاي وري عن ا الصعود الث ية للمهام التي طرحه
 .الحرب

  ضرورة بناء حزب طليعي-5
ة ة حول حزب الطليع ة اللينيني ية للنظري ذا العناصر األساس ة هك ة أن . تثبت التجرب ة العامل ان للطبق إذا آ

ا أن                     ان بإمكانه ة، وإذا آ ة االتساع حول أهداف فوري ا من         تنخرط بذاتها في نضاالت طبقية بالغ غ مستوى أولي  تبل
ا من                         ى عنه وعي الطبقي السياسي، التي ال غن الوعي الطبقي، فال يمكنها  أن تصل تلقائيا إلى األشكال العليا من ال

ع أجل   ا،                           توق ة التي تترتب عليه ة العمالي ام الحرآ تمكن من إنجاز مه ة للوضع الموضوعي لل ات المفاجئ  المنعطف
ذلك لالنتصار  ا آ ى عنه ي ال غن ها  والت ن أن تمارس ي يمك أثيرات الت ل الت ى آ ة وعل اورات البورجوازي ى المن عل

 .األيديولوجية البورجوازية والبورجوازية الصغيرة على الجماهير الكادحة
دوام                          ى ال اهير الواسعة ال تبقى عل ة فالجم ا بحاوالت متفاوت ة تمر حتم زد على ذلك أن الحرآة الجماهيري

ك              . ياسيعند مستوى مرتفع من النشاط الس      إن منظمة جماهيرية تسعى للتكيف مع المستوى المتوسط من نشاط تل
 .الجماهير ووعيها سوف تلعب إذا دورا آابحا لتفتح النشاط الثوري الذي ال يتم إال في فترات محددة

وري                           اء حزب ث ى عن بن ة، ال غن ة العامل ة للطبق ة طليعي اء منظم ذا  . لهذه األسباب جميعا ال غنى عن بن ه
يهم                      الحزب ى مستوى وع ى استمرارية نشاط مناضليه وعل .  سوف يبقى أقليا في األزمنة العادية، إّال أنه سيبقى عل

ة   دودا نحو نضاالت ثوري ة، ويظل مش ي الطبق رها ف ة النضالية وبنش ى مكاسب التجرب اظ عل سوف يسمح بالحف
ذا إل                   ية، وهو سيسهل هك الته األساس ات في       قادمة، ويرى في تهيئة تلك النضاالت رس د حدوث االنعطاف ى حد بعي

ة                 دالت المفاجئ ذهنية الشغيلة المنظمين والجماهير الكادحة الواسعة وفي سلوآها، وهي االنعطافات التي تتطلبها التب
 .للوضع الموضوعي
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ة                          ة بالنياب ورة اجتماعي اهير للسعي وراء تحقيق ث ذه أن تحل محل الجم ة آه طبعا،ال يمكن ألحزاب طليعي
دي الشغيلة أنفسهم                 ال يم «. عنها ى أي ر الشغيلة أن يكون إّال عل ى جانب           . »كن لتحري ة الشغيلة إل إن آسب أغلبي

برنامج الحزب الثوري واستراتيجيته وتكتيكه هو الشرط المسبق الذي ال بد منه لكي يتمكن حزب طليعي من لعب                    
 .دوره بالكامل

ة          » ةحار«لن يكون هذا الكسب ممكنا بصورة طبيعية إّال في لحظات            ة أو الثوري ل الثوري من األزمنة ما قب
لذا ليس من تعارض مطلق بين عفوية الجماهير وضرورة          . إنفجار حرآات جماهيرية عفوية ضخمة    » يشير إليها «

بناء منظمة ثورية طليعية، فهذه األخيرة تستند إلى تلك العفوية وتواصلها وتكملها وتسمح لها باالنتصار عن طريق                 
 .على النقطة الحساسة، المتمثلة بقلب السلطة السياسية واالقتصادية لرأس المالترآيز آل طاقتها 

  الثوريون إزاء النضال من أجل اإلصالحات-6
رفض أي                       ة ت ة، مواقف يسارية متطرف ة العامل ة والطبق لقد تطورت، داخل شرائح أقلية في الحرآة العمالي

 .نتهازية اإلصالحيةنضال من أجل تحقيق اإلصالحات، وذلك آرد فعل تجاه اال
وريين،                   إن النزعة اإلصالحية ال تتماثل إطالقا مع النضال من أجل اإلصالحات، في نظر المارآسيين الث

ة اإلصالحات            ق مراآم ه يمكن دمج المساهمة في      . فاإلصالحية هي وهم إلغاء الرأسمالية تدريجيا، عن طري إّال أن
ى حد      نضاالت لتحقيق إصالحات فورية مع إعداد الطليع    ا إل ال يصل حجمه ة العمالية لنضاالت مناهضة لرأس الم

 .التسبب بأزمة ثورية في المجتمع
ة     ردي وضع الطبق لبي بت ول الس تتبع القب از إصالحات يس ل إنج ن أج ل نضال م ذري لك رفض الج إن ال

ذا الموقف هو      . العاملة، إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح هذه قادرة فيه على قلب النظام الرأسمالي بضربة واحدة                     ه
 . في الوقت ذاته طوباوي ورجعي

ل      وم، بفع د ي ا بع ات، يوم دي المعنوي هم وفاق ى أنفس مين عل غيلة المنقس ل أن الش ه يتجاه اوي ألن و طوب ه
عجزهم عن الدفاع عن مستوى معيشتهم، وعن عملهم وحرياتهم وحقوقهم األولية، ليسوا بقادرين أبدا على مواجهة               

ة               ظافرة حيال طبقة اجتم    ة الحديث ية، هي البورجوازي ة السياس روة والتجرب ك الث ة تمتل ه يخدم        . اعي وهو رجعي ألن
اء            ة وإلغ ة آثيف ى بطال اء عل موضوعيا قضية رأس المال وأرباب العمل الذين لهم مصلحة في خفض األجور واإلبق

 .النقابات وحق اإلضراب فيما لو ترك الشغيلة أنفسهم يتحولون إلى عبيد مكتوفي األيدي
ة   وة التنظيمي ن الق ة م ة مطاف حقب مالية نهاي غيلة وقلب الرأس ي تحرر الش ون ف يون الثوري رى المارآس ي

ذه  . المتزايدة لدى البروليتاريا، والتماسك والتضامن الطبقي المضاعف، والثقة المتنامية بقواها الخاصة      وال يمكن له
ة         . فكريةالتحوالت الذاتية أن تنجم عن الدعاية وحدها أو التربية ال          إنها حاصل نجاحات متراآمة إبان نضاالت يومي

 .هي النضاالت من أجل اإلصالحات
ع         .  ليست اإلصالحية الناتج اآللي لتلك النضاالت أو النجاحات        إنها نتيجتها في حالة واحدة تتحقق حين تمتن

ع عن مك                        رة ضرورة إطاحة النظام، حين تمتن ى فك ة عل ة الطبق ديولوجيا      الطليعة العمالية عن تربي أثير األي افحة ت
ر    ة غي ي نضاالت جماهيري ا ف راط عملي ة، وعن االنخ ة العامل ة داخل الطبق ة الصغيرة والبورجوازي البورجوازي

 . برلمانية معادية لرأس المال تستهدف تجاوز طور اإلصالحات
ة ال                   ة ويناضلوا لتقوي ات الجماهيري ون في النقاب ة ال     البد لألسباب ذاتها من أن ينشط الثوري منظمات النقابي

 .إلضعافها
ا                    ا، إّال أنه ك وظيفته طبعا، تكون النقابات عاجزة عادة عن اإلعداد لمعارك ثورية وعن تنظيمها، فليست تل

ي،     . ضرورية للدفاع عن مصالح الشغيلة يوما بيوم في وجه مصالح رأس المال            ومي ال يختف إن النضال الطبقي الي
اب العمل         حتى في عصر انحطاط الرأسمالية، ف      ع أرب ة، يتمت ة العامل بدون نقابات قوية تضم جزءا عظيما من الطبق

ة         ك المناوشات اليومي رة للخروج منتصرين من تل ة       . بفرص آبي اهير العمالي إن التشكك والحذر، من جانب الجم
و وع                          د بنم ى حد بعي ذه، يضران إل ي طبقي  الواسعة حيال قواها الخاصة بها، اللذين ينتجان عن تجارب بائسة آه

 .رفيع لدى تلك الجماهير
ع األجور، ومن أجل                             رة النضال من أجل رف يضاف إلى ذلك أن العمل النقابي لم يعد يتقوقع حتما في دائ
وم مشكالت اقتصادية                  د ي ا بع ه تواجه الشغيلة يوم ة، إذ أن خفض عدد ساعات العمل، في عصر الرأسمالية الحديث
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ل         اتهم، من مث ى مستوى حي ؤثر عل املة ت ائر العمل ومحاوالت       ش ة وتسريع وث التضخم وإغالق المعامل والبطال
رة          … الدولة للحد من ممارسة حق اإلضراب والتفاوض الحر بخصوص األجور، الخ           ة نفسها مجب ذا تجد النقاب هك

ا                                 ين م اول ب ة تتن ة العامل ة للطبق ائل، فتصبح إذا مدرسة تربي ك المس على اتخاذ موقف، عاجال أو آجال، من آل تل
اون الطبقي         . تناول مشكالت شاملة تطرحها الرأسمالية واالشتراآية   ت دة للتع ا اتجاهات مؤي ة تتواجه فيه تصبح حلب

غيلة            الح الش اق مص رفض إلح ي ت ال طبق ات نض ة، واتجاه ة البورجوازي ي الدول ات ف دمج النقاب ل ل دائم، ال ب ال
يال   مزعومة، ليست سوى مصلحة رأس المال وقد تم تمويه        » مصلحة عامة «بـ ا قل وريين المنخرطين       . ه ا أن الث وبم

ر، في وجه محاوالت                     في اتجاه الصراع الطبقي يدافعون ضمن هذه الشروط عن المصالح المباشرة للجمهور الكبي
وا بصبر                      ات، شريطة أن يعمل امي داخل النقاب أثير المتن ا بالت ديهم حظ إن ل حرف النقابات عن وظيفتها األساسية، ف

 .عن حقل العمل الجماهيري هذا للبيروقراطيين واإلصالحيين واليمينيين من آل األنواعومثابرة وأال يتخلوا 
ات وأعضائها لالقتراحات                  يسعى الثوريون لكي يكونوا أفضل النقابيين أي لكي يضغطوا باتجاه تبني النقاب

ع المص  ا م ر توافق ك االقتراحات األآث يم النضاالت، تل كال تنظ داف النضال وأش ة بأه ة المتعلق ة الفوري الح الطبقي
ة                    . للشغيلة ايتهم العام ة، في حين يطورون بال انقطاع دع ك المصالح الفوري إنهم ال يتوانون أبدا عن الدفاع عن تل

ة                             ائي ألي مشكلة حيوي ديم حل نه الي، وال تق د أي مكسب عم دونها توطي لصالح الثورة االشتراآية التي ال يمكن ب
 .تخص الطبقة العاملة

ن البيروقراطية النقابية األآثر فأآثر اندماجا في الدولة البورجوازية، والتي تعمد أآثر فأآثر             زد على ذلك أ   
ة و ة مصالحة طبقي ى إحالل سياس اعي«إل ين عن  » سالم اجتم ذي ال يل دفاع ال ة بال ا األصلية المتمثل محل مهمته

دامها يو     دوس بأق ة موضوعيا إذ ت ولى إضعاف النقاب ات، تت اء النقاب الح أعض ات   مص اغل وقناع وم مش د ي ا بع م
ا  ي      . المنتسبين إليه ى الصراع الطبق ة عل ة قائم ة والنضال من أجل نقابي ة النقابي إن النضال من أجل الديموقراطي

 .يتكامالن هكذا بصورة منطقية، في خضم المعارك اليومية
 ****** 
 :المراجع
 ، ما العمل؟لينين
 .مرض الشيوعية الطفولي» اليسارية«، لينين
 ، إصالح أم ثورة؟ا لوآسمبورغروز

 .، اإلضراب الجماهيريروزا لوآسمبورغ
 .، النقابات في مرحلة انحطاط الرأسماليةتروتسكي. ل
 .، لينينلوآاش. ج
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 والديموقراطية البروليتارية الديموقراطية البورجوازية/ 10
 

  الحرية االقتصادية والحرية السياسية-1
ة االق  ية والحري ة السياس ذه    إن الحري رون به ن ال يفك رين مم ر الكثي ي نظ اويات ف ان متس ادية مفهوم تص

وم اصطفافها                        زعم الي دة التي ت ذه العقي ى وجه الخصوص، ه ة عل دة الليبرالي بجانب  «المسألة، وهو ما تؤآده العقي
 .في جميع الحقول، وبالطريقة ذاتها» الحرية

يس األمر           إّال أنه إذا أمكن تحديد الحرية السياسية بسهولة، بحيث ال          ر، فل  تستتبع حرية البعض استعباد الغي
ة االقتصادية  بة للحري ه بالنس و ذات ذه  . ه اهر ه م مظ رهن أن معظ ر تب ن التفكي ة م ة االقتصادية«إن لحظ » الحري

 .تستتبع الال مساواة على وجه التحديد، وحرمان جزء آبير من المجتمع من إمكانية االستمتاع بهذه الحرية بالذات
د ومجموعة     : راء عبيد وبيعهم تفترض أن يكون المجتمع منقسما إلى مجموعتين         إن حرية ش   مجموعة العبي

وة                          ع ق ة مضطرة لبي ة اجتماعي ا شخصيا وجود طبق رى تملك أسياد العبيد، وتفترض حرية تملك وسائل اإلنتاج الكب
 ب الغير؟عملها، إذ ما الذي يمكن أن يفعله مالك مصنع آبير لو لم يكن أحد مضطرا للعمل لحسا

ال في                        ة تشغيل األطف دأ حري لقد دافع بورجوازيو عصر صعود الرأسمالية المنسجمون مع أنفسهم عن مب
ين                   ا ب د م ى الك م          14 و 12سن العشر سنوات باألعمال المنجمية، وحرية إجبار الشغيلة عل وم، إّال أنه  ساعة في الي

ا ف              ه في أوج                حظروا بشدة حرية واحدة، هي حرية تجمع الشغيلة التي منعه م تبني ذي ت ابلييه ال انون لوش ا ق ي فرنس
 . 17الثورة الفرنسية، بحجة تحظير آل التكتالت من أصل حرفي

ك المواقف حول                         اد تنظيم آامل تل ذ يع ة من ة البورجوازي ذه التناقضات الظاهرة في األيديولوجي تختفي ه
ة     . لرأسماليتين موضوعة مرآزية واحدة، تتمثل بالدفاع عن الملكية والمصلحة الطبقية ا       ك هي قاعدة األيديولوجي تل

 .الحرية» مبدأ«البورجوازية بمجملها، ال مجرد دفاع حازم عن 
ة        يظهر هذا بوضوح أآبر في تاريخ حق التصويت، فالبرلمانية الحديثة نشأت آتعبير عن حق البورجوازي

ولى هي د               ا الضرائب التي تت ا في فرض رقابتها على النفقات العامة التي تموله ورة     . فعه ان ث د أعلنت إب  1649لق
دفع  18)برلماني(» ال ضرائب دون تمثيل«اإلنكليزية أن    ، واستتبع ذلك منطقيا إنكار حق الطبقات الشعبية، التي ال ت

دفوعين للتصويت       » الديماغوجيون«اال يجد ممثلوها    . ضرائب، بأن تدلي بأصواتها    لصالح  » باستمرار «أنفسهم م
 ى دفعها آخرون؟نفقات جديدة، طالما يتول

وق                      واطنين في الحق مجددا نقول أن ما يوجد في أساس األيديولوجية البورجوازية ليس مبدأ مساواة آل الم
الكثير من الوقاحة            ( ة السياسية    ) إن حق التصويت الذي يتمتع به دافعو الضرائب يدوس هذا المبدأ ب دأ الحري وال مب

 ! المالية وآبار المتمولينالمضمونة للجميع، بل مبدأ الدفاع عن الخزانات

  الدولة البرجوازية في خدمة مصالح رأس المال الطبقية-2
رن             ان الق م يكن صعبا إب ا                      19هكذا ل م تكن يوم ة ل ة البرجوازي اده أن الدول ى الشغيلة بشرح مف  التوجه إل

م تكن        » حيادية« ا «في الصراع الطبقي، ول دفاع           » حكم ة بال ل، وهي المكلف ال والعم ين رأس الم المصلحة  « عن  ب
 .، ال بل أنها مثلت أداة للدفاع عن مصالح رأس المال في وجه مصالح العمل»العامة

رفض تشغيل الشغيلة                   ق ل . لقد آان حق التصويت موقوفا على البرجوازية وحدها، ولها وحدها الحق المطل
وا برجال       وما أن أضرب العمال ورفضوا بمجموعهم بيع قوة عملهم بالشروط التي يمليها رأس الم              ى ووجه ال، حت

انيون والقضاء           . الدرك أوالجيش الذين أطلقوا عليهم النار  ل الشك، فالبرلم ا ال يقب ة بم ة طبقي ة عدال د آانت العدال لق
ة               ة االجتماعي ى الطبق ا إل انوا ينتمون جميع ة آ وزراء والمطارن تعماريين وال ار الموظفين االس ار الضباط وآب وآب

ة                  ذاتها، وآانوا يرتبطون فيما    ل العائل ال والمصلحة، ال ب ط الم ا رواب ا، عنين ة    .  بينهم جميعا بالروابط ذاته ا الطبق أم
 !العاملة فكانت مستبعدة آليا عن هذا العالم الجميل

                                 
 ).م(اعية    ما ينسب إلى جمعيات أهل الحرفة، المنتشرة في المرحلة اإلقطCorporatisteأو » حرفي« المقصود بـ- 17
18 - No Taxation without representation 
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ة      وة تنظيمي بت ق ة، واآتس ة الحديث ة العمالي ا الحرآ ت فيه ي انطلق ة الت ن اللحظ دءا م ذا الوضع ب دل ه تع
ا     ( عن طريق نضاالت مباشرة فرضت نفسها    مرهونة، وانتزعت حق التصويت العام     إضرابات سياسية في بلجيك
وهي وجدت نفسها مجبرة    (أصبح للطبقة العاملة تمثيل واسع في البرلمان        .). والنمسا والسويد وهولندا وإيطاليا، الخ    

ذه قصة أخرى            ة إصالحية تشار     ). بذلك على أن تدفع حصة أآبر من الضرائب، إّال أن ه ة أحزاب عمالي ك في  ثم
تراآية         زاب اش ين ألح ن ممثل ة م ات مؤلف ا حكوم كل أحيان دأت تش ا ب ة، إّال أنه ع البرجوازي الف م ات تح -حكوم

 ).بريطانيا، سكاندينافيا(ديموقراطية على وجه الحصر 
للتعارضات » مصالحا«حقيقيا و » حكما«فوق الطبقات تكون    » ديموقراطية«مذ ذاك أصبح وهم قيام دولة       

را مقب  ة، أم ة اإلصالحية       الطبقي ية للنزع ائف األساس دى الوظ ا إلح ة، وأنه ة العامل ل الطبق هل داخ كل أس وال بش
ة في الماضي، إال       -لقد آان ذلك حكرا على االشتراآية     . المراجعة أن تنشر تلك األوهام بصورة واسعة       الديموقراطي

 .ن األوهامأّن األحزاب الشيوعية المنخرطة في طريق إصالحي جديد تنشر اليوم النوع ذاته م
ان حاال إذا تفحصنا في           » ديموقراطية«إّال أن الطبيعة الحقيقية للدولة البرجوازية، حتى األآثر          تظهر للعي

 .الوقت ذاته مسارها العملي والشروط المادية لهذا المسار
ى          اليون إل ون العم ل الممثل ام ودخ راع الع ق االقت ة ح اهير الكادح ت الجم ا انتزع ه آلم وذجي أن ه لنم إن

ة                         لبرلمان بقوة   ا از الدول ى جه ان إل ة من البرلم ة البرلماني ى الديموقراطي ة عل ة القائم ل الدول آلما انتقل مرآز ثق
 .»الوزراء يأتون ويمضون، أّما الشرطة فتبقى«: البرجوازي الدائم

ت                  ة التي ي ا   والحال أن جهاز الدولة هذا يفرز توحدا آامال مع البرجوازيتين الوسطى والكبرى، بالطريق م به
ه                     ة التي تحكم ار والمهن ا، وبقواعد االختي ا له له وفق ة      . اختيار قياداته، وبتلك التي ينظم تسلس ائج أيديولوجي ة وش ثم

ار يقبضون معاشات                     ة، فكل الموظفين الكب ة البرجوازي ى الطبق واجتماعية واقتصادية ال تنفصم تشد هذا الجهاز إل
ز هؤالء األشخاص                   تسمح لهم بمراآمة خاصة لرأس المال ال بأس به          ا يحف ا، وهو م و آانت متواضعة أحيان ا، ول

 .بالذات، على الصعيد الفردي، للدفاع عن الملكية الخاصة، ويثير اهتمامهم بسير االقتصاد الرأسمالي سيرا حسنا
ال بواسطة                      ى رأس الم ا إل السالسل  يضاف إلى ذلك أن الدولة القائمة على البرلمانية البرجوازية تنشد آلي

ى التسليف              . هبية للتبعية المالية والدين العام    الذ وال يمكن ألي حكومة برجوازية أن تحكم دون اللجوء باستمرار إل
رى                ة الكب الي والبرجوازي ال الم ه المصاريف ورأس الم ة للرأسمالية تكتفي      . الذي تشرف علي إن أي سياسة معادي

ورا بالتخريب ا         ا العريضة تصطدم ف الي واالقتصادي من جانب الرأسماليين     حكومة إصالحية برسم خطوطه . لم
ا                 »إضراب التثميرات «فـ نجم جميعه ة، ت اج، والبطال وط اإلنت ، وهرب الرساميل، والتضخم، والسوق السوداء، وهب

 .عن هذا الرد في مهلة زمنية قصيرة جدا
ة المر                   ان البرجوازي والحكوم د استحالة استخدام البرلم ه يؤآ ى    إن تاريخ القرن العشرين بمجمل زين إل تك

ا           . الملكية الرأسمالية والدولة البرجوازية استخداما منطقيا في وجه البرجوازية         ا طريق ع عملي ود أن تتب فكل سياسة ت
ل،          : مناهضة للرأسمالية تصطدم سريعا بخيار مصيري      أّما االستسالم لقدرة رأس المال تحت تأثير االبتزاز والتهوي

 .ل التملك الجماعي لوسائل اإلنتاج محل عالقات الملكية الرأسماليةأو تحطيم جهاز الدولة البرجوازية وإحال

  حدود الحريات الديموقراطية البورجوازية-3
رنين                      ة في الق ات الديموقراطي ة النضال من أجل الحري  19ليس صدفة أن تكون الحرآة العمالية في طليع

ة هي          فالحرآة العمالية إذ تدافع عن الحريات تدافع في الوقت ذات         . 20و ه عن أفضل شروط ارتقائها، والطبقة العامل
نظم نفسها وتضمن                  . الطبقة األآبر عددا في المجتمع المعاصر      أن ت ا ب ة يسمح له ات الديموقراطي إن اآتساب الحري

 .إلى جانبها العدد األآبر من الناس، وترجح آفتها أآثر فأآثر في موازين القوى
ل المدرسة الفضلى              زد على ذلك أن الحريات الديموقراطية الت       ي ثم انتزاعها في ظل النظام الرأسمالي تمث

 .للديموقراطية الجوهرية التي سوف يستمتع بها الشغيلة الحقا، بعد إطاحة مملكة رأس المال
ى  و محق، عل تكلم تروتسكي، وه ة«ي ة البرجوازي ة داخل الديموقراطي ة البروليتاري ا الديموقراطي » خالي

ات ال ا التنظيم ي تمثله يم  الت واآبهم وتنظ يير م ؤتمراتهم وتس د م ى عق غيلة عل درة الش ة، وق ة العامل ة للطبق جماهيري
 .إضرابات ومظاهرات جماهيرية وامتالآهم صحافتهم ومدارسهم ومسارحهم وصاالتهم السينمائية، الخ
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ات الديم               ة، ألن الحري ة  ولكن تهم معرفة حدود الديموقراطية البرلمانية البرجوازية مهما تكن متقدم وقراطي
 .تكتسب بالضبط أهمية جوهرية في نظر الشغيلة

وآالء        فالديموقراطية البرلمانية البرجوازية هي ديموقراطية غير مباشرة قبل آل شيء، يعد باآلالف من ال
خ                   (فقط، أو بعشرات اآلالف      ة، ال ديات أو مجالس عام دا وأعضاء مجالس البل ارين وعم من  ) نوابا وشيوخا ومخت

واطنين الساحقة، التي تكمن سلطتها                           يشارآون في ظله    ة الم ك المشارآة أآثري ا تحرم من تل ة، بينم إدارة الدول ا ب
 .الوحيدة في وضع بطاقة االقتراع في صندوق آل أربع سنوات أو خمس

اواة                 ة هي مس ة برجوازي ة برلماني اواة        شكلية ثم إن المساواة السياسية في ديموقراطي ر، وليست مس  ال أآث
ين       » حق«ذاته،  » بالحق«ث الشكل، يتمتع الغني والفقير      فمن حي . حقيقية تأسيس جريدة يكلف إصدارها مئات المالي

ون،           » الحق«من الفرنكات، ومن حيث الشكل يتمتع الغني والفقير بـ         ى شاشة التلفزي ذاته، حق شراء فترة ظهور عل
بقا تحريك       إّال أنه لما آانت الممارسة    . ذاتها في التأثير على الناخبين    » القدرة«وبـ وق تفترض مس ك الحق ة لتل  العملي

ا                 ا آلي ع به ى عدد              . وسائل مادية ذات شأن فليس لغير الغني وحسب أن يتمت أثير عل نجح الرأسمالي في الت سوف ي
وني، بفضل                              رات بث تلفزي ا، وفي شراء صحف ومحطات إذاعة أو فت ه مادي آبير من الناخبين الذين يرتبطون ب

 .برلمانيين وحكومات بقوة رأسماله» بض على ناصيةيق«سوف . إمكاناته المالية
ة              ة البرلماني دها الديموقراطي ف عن ي تق دود الت ذه الح ل ه اف آ ة المط ي نهاي ا ف ا جانب و طرحن ى ل حت

ع     . سياسيةالبرجوازية، ولو افترضنا خاطئين أنه ال ينقصها شيء، يبقى أنها ليست أآثر من ديموقراطية                ا نف لكن م
اواة      -وهي مساواة ال عالقة لها بالواقع     –لغني والفقير   مساواة سياسية بين ا     إذا آانت تتطابق في الوقت ذاته مع المس

و                       ى ل رن؟ حت ر من ق ذ أآث ل من رن، ال ب اقتصادية واجتماعية عظيمة، ال تنفك تتعاظم، وذلك منذ أآثر من نصف ق
األولون يحتف       ا، ف ة       آان األغنياء والفقراء يتمتعون بالحقوق السياسية ذاته ك بسلطة اقتصادية واجتماعي ظون مع ذل

 .عظيمة ال يمتلكها األخيرون، سلطة تخضع األخيرين لألولين حتما في الحياة اليومية

  القمع والديكتاتوريات البرجوازية-4
ين      ا ح دو واضحة تمام ة تب ة البرجوازي ة البرلماني ى الديموقراطي زة إل ة المرتك ة للدول ة الطبقي إن الطبيع

ا  تفحص دوره ين رطة     . القمع ال الش ا رج دخل فيه ي ت ة الت ات االجتماعي ن النزاع ا ال يحصى م رف م نحن نع ف
ا الشغيلة وإطالق              » تحطيم«والدرك والجيش بغية     فرق إضراب، وتفريق مظاهرات عمالية، وإخالء معامل يحتله

اب     النار على المضربين، بينما ال نعرف حالة واحدة تدخلت فيها الشرطة والدرك أو جيش البر               جوازية لتوقيف أرب
ى برجوازيين          عمل يصرفون عماال، أو لمساعدة شغيلة على احتالل معامل أغلقها رأس المال، أو إلطالق النار عل

 .ينظمون غالء المعيشة أو هرب الرساميل أو الغش الضريبي
ة             انون «سوف يرد المدافعون عن الديموقراطية البرجوازية بأن العمال أنتهكوا حرم ل الحاالت   في آ   » الق

ه    » النظام العام«آنفة الذآر، وأنهم آانوا يهددون       دافع عن وى القمع أن ت ك      . الذي يفترض بق أن ذل ا نحن فنجيب ب أّم
ة الرأسمالية،       ليس حياديا على اإلطالق، بل هو       » القانون«يؤآد تماما أن     وى  قانون برجوازي يحمي الملكي وأن ق

ذين                  القمع في خدمة تلك الملكية، لذا فهي تتصرف        م ال ال، أو الرأسماليون ه بما يكون العم دا حس  بصورة مختلفة ج
انون «يقترفون انتهاآات شكلية بحق      ل آل شيء                        »الق ك الطابع البرجوازي قب ه ال شيء يثبت بأفضل من ذل ، وأن

 .الذي تتسم به الدولة
ى النظام ا                          اظ عل ر من دور هامشي في الحف ة أآث زة القمع في الظروف العادي لرأسمالي، ال  ال تلعب أجه

ات الكادحة                        ة العظمى للطبق ة، من جانب الغالبي اة اليومي ي، في الحي إّال أن . سيما أن هذا النظام يحظى باحترام فعل
ة            (األمر يختلف آليا في فترات األزمات الحادة         ، حين   )أآانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو مالي

ا في إسقاط النظام، أو حين ال        يكون النظام الرأسمالي عرضة لهزات     ات الكادحة إرادته عميقة، وحين تبدي الطبق
 .يعود هذا األخير قادرا على العمل بشكل طبيعي

ا                  أة بكل عريه ة فج ة البرجوازي ة األساسية للدول :  إذ ذاك يتصدر القمع المسرح السياسي، وتظهر الطبيع
ال   ة رأس الم ي خدم لحين ف اس المس ن الن ة م ذا تت. مجموع ات   هك اريخ المجتمع ي ت ة ف ر عمومي دة أآث د قاع أآ

فكلما آان هذا المجتمع أآثر استقرارا آلما أمكنه منح حريات شكلية متنوعة للمضطهدين، وآلما آان عديم                : الطبقية
 .االستقرار تهزه أزمات عميقة آلما آان عليه أن يمارس السلطة السياسية عن طريق العنف الصريح
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اريخ ال  ظ أن ت ذا نالح رنين هك ديكتاتوريات     20 و19ق ها ال ع، تمارس ارب القم ن تج د م اريخ العدي و ت  ه
ية، إّال أّن                      ة أو فاش ات عسكرية أو بونابرتي البرجوازية ضد الحريات الديموقراطية للشغيلة، سواء آانت ديكتاتوري

 .المال الكبيرالديكتاتورية الفاشية هي الشكل األآثر شراسة وهمجية للديكتاتورية الموضوعة في خدمة رأس 
ة               ة بالمنظمات الثوري ات المتعلق تتميز هذه الديكتاتورية على وجه الخصوص بكونها ال تكتفي بإلغاء الحري
دى الشغيلة، ومن               اعي ل أو الراديكالية للطبقة العاملة، بل تسعى آذلك إلى تحطيم آل شكل من أشكال التنظيم الجم

ات وأشكال اإل      ا النقاب ا فيه اومتهم، بم ة  أشكال مق ر بدائي ع أن    . ضرابات األآث ذلك بواق ز آ ا تتمي ذرير  إنه ة ت محاول
ة ة العامل دي الطبق ع التقلي از القم ى جه ط إل تناد فق ق االس ة عن طري درك ( ال يمكن أن تحضى بالفعالي الجيش وال

ى         )والشرطة والقضاة  اج إل ة، هي               عصابات مسلحة خاصة     ، بل هي تحت ة جماهيري ق هي األخرى عن حرآ  تنبث
ى                 حرآة ا  ا إل ة في جره ة العمالي ح الحرآ م تفل لبرجوازية الصغيرة المفقرة، التي أيأستها األزمة والتضخم، والتي ل

 .خندقها عبر سياسة هجوم جريئة في مواجهة رأس المال
تميتا                         ا أن تس ل عليهم اديتين إزاء صعود الفاشية، ب ا حي ة أن تكون وال يمكن للطبقة العاملة وطليعتها الثوري

ة    في الدفاع    ا الديموقراطي ا                     . عن حرياتهم ا فيه ة، بم دة تضم آل المنظمات العمالي ة موح ا أن تشكال جبه ذا عليهم ل
زال في البيضة            ا ي وحش الشرير وهو م ة صعود الفاشية وسحق ال داال، من أجل مواجه ا إصالحية واعت . أآثره

لحة،     ال المس ابات رأس الم ه عص ي وج ذاتي ف دفاع ال داتهما لل ا وح ا أن يخلق ة  عليهم ة الدول ا بحماي  وإّال يثق
ات                 . البرجوازية ذابح وعملي ال والم إن الطريق من أجل الحؤول دون الهمجية الفاشية المؤدية إلى معسكرات االعتق

اهير الشغيلة، بحيث                          ى جم تندة إل ة المس اء المليشيات العمالي ا تكمن في بن التعديب، من بوشنفالد إلى أوشويتز، إنم
ة أو لكسر إضراب               تضم آل المنظمات العمالي    ة فاشية إلرهاب قطاع من القطاعات الجماهيري ع أي محاول ة وتمن

ال      . ندوة واحدة لمنظمة عمالية   » تخريب«واحد، أو لـ   اهير الكادحة باالنتق إن أي نجاح على هذا الطريق يسمح للجم
ى النظام                     ه عل ه      بجزم إلى الهجوم المضاد وإلى اإلجهاز على الخطر الفاشي، وفي الوقت ذات ذي أطلق الرأسمالي ال

 .وغذاه

  الديموقراطية البروليتارية-5
ا               د المارآسيون أن يحلوه ة التي يري إن الدولة العمالية وديكتاتورية البروليتاريا والديموقراطية البروليتاري

بس الشكل األآ                          ى وهي تتل ة حت ة البرجوازي ة ديكتاتوري ر  محل الدولة البرجوازية التي تظل في المحصلة النهائي ث
ا            ديموقراطية، إنما تتميز     ادحين ال بالحد منه د   . بتوسيع الحريات الديموقراطية الفعلية لجمهور المواطنين الك ال ب

ان           داقية اإليم رت مص ي دم تالينية الت ة للس ة المريع د التجرب يما بع ي، الس دأ األساس ذا المب دة به ذآير بش ن الت م
 .سميةالديموقراطية التي أقسمتها األحزاب الشيوعية الر

ا                       دار م ة، بمق ة البرلماني ى الديموقراطي تندة إل دول المس سوف تكون الدولة العمالية أآثر ديموقراطية من ال
ليم               .توسع من مساحة الديموقراطية المباشرة    سوف   ق تس ا، عن طري  سوف تكون دولة تشرع بالزوال منذ والدته

ذاتي واإلد            ى التسيير ال ين        ميادين آاملة من النشاط االجتماعي إل واطنين المعني ة للم د والمواصالت    (ارة الذاتي البري
 في ممارسة السلطة    مجالس عمالية ، وتشرك جمهور الشغيلة المنظمين في       )السلكية والصحة والتعليم والثقافة، الخ    

راف من      . مباشرة، عن طريق إلغاء الحدود الوهمية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية         ا سوف تلغي االحت آم
د عن أجرة العامل                           ال ى المناصب، حيث ال تزي حياة العامة عبر الحد من أجور الموظفين، بمن فيهم من هم في أعل

دأ       -مدى–المتخصص المتوسط، وتعيق تشكيل فئة مغلقة جديدة من المدراء           اوب اإللزامي    الحياة عبر إدخال مب  التن
 .إلى آل انتداب للسلطة

ا                  سوف تكون الدولة العمالية أآثر ديموق      دار م ة، بمق ة البرلماني ى الديموقراطي ة عل ة القائم ة من الدول راطي
ة           ات الديموقراطي ع للحري ون          . ستخلق القواعد المادية لممارسة الجمي تصبح المطابع ومحطات اإلذاعة والتلفزي

ا                       ي لكل مجموعة من الشغيلة تطلبه ة وتوضع تحت التصرف الفعل ق     . وقاعات االجتماع ملكية جماعي إن حق خل
عديد من المنظمات السياسية، بما فيها المنظمات المعارضة، وخلق صحافة معارضة، والسماح لألقليات السياسية               ال

اع            ة دف الس العمالي ه المج دافع عن وف ت ق س ذا الح ون، ه ة والتلفزي حافة واالداع ر الص ا عب ن آرائه التعبير ع ب
ة       أّما التسليح العام للجماهير الكادحة وإلغاء الجيش        . المستميت ة التام الدائم وأجهزة القمع، وانتخاب القضاة، والعلني

تبعاد أي مجموعة                           ة من ادعاء حق اس ة دون تمكن أي أقلي وى للحيلول لكل المحاآمات، فسوف تكون الضمانة األق
 .من المواطنين الكادحين من ممارسة الحريات الديموقراطية
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 .، الحرب األهلية في فرنساآارل مارآس
 .، الدولة والثورةينينل

 .، الثورة البروليتارية، والمرتد آاوتسكيلينين
 .، آتابات عن ألمانياتروتسكي. ل

ة ة الرابع ؤتمر الخامس لألممي قوطها : الم تالينية وس دار الس تضم وصفا مفصال (موضوعات حول انح
 ).لمؤسسات الديموقراطية البروليتارية في ظل ديكتاتورية البروليتاريا
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 والثورة الروسية لحرب العالمية األولىا/ 11
 

د دخلت في طور                           ى أن الرأسمالية ق ر وضوحا إل ارة األآث ل اإلش د مث إن اندالع الحرب العالمية األولى ق
ة  . انحدارها، فكل ما استطاعت أن تؤدي إليه من تقدم للبشرية يتعرض مذ ذاك للتهديد              يتم تدمير دوري لموارد مادي

، الحرب العالمية الثانية، الحروب اإلستعمارية،      1932-1929، األزمة االقتصادية ألعوام     الحرب العالمية : عظيمة
ألرواح                  . والعديد من أزمات الرآود االقتصادي     ة ل ى مجازر حقيقي اة ينتهي إل د الحي إن استمرار الرأسمالية على قي

رية ا   . البش ي طريقه ذ ف ية، تأخ كرية أو فاش ت عس ة، أآان ديكتاتوريات الدامي ة وال ورات الديموقراطي بات الث مكتس
 .إن البشرية أمام خيار مصيري فأما االشتراآية وأّما الهمجية. البرجوازية الكبرى

*** 
 

  الحرآة العمالية العالمية حيال الحرب اإلمبريالية-1
ام         ة                   1914خالل العقد الذي سبق ع ة في تربي ة األممي ة العمالي ة االشتراآية وآل الحرآ ، اجتهدت األممي

رب     ا دات الح عود تهدي د ص ا ض ة وتعبئته اهير الكادح ات    . لجم د النزاع لح وتزاي باق التس ة«فس اقم » المحلي وتف
يك   ار الوش ذرت باالنفج ة أن ي الصفوف اإلمبريالي أن   . التناقضات ف دان ب ل البل ن آ غيلة م ة الش رت األممي د ذآ لق

ة                 اء الخصومات المقرف وا أعب يهم أن يتحمل يس عل ه ل الكين، وهي خصومات ألجل           مصالحهم مشترآة وأن ين الم  ب
 .اقتسام األرباح المنهوبة من البروليتاريين ومن شعوب العالم المستعمرة

ام   ين انفجرت الحرب ع ه ح د أن تراآية1914بي ادات االش ت القي ة - ألق ام الموج ة السالح أم الديموقراطي
اإلمبريالي ضد معسكر خصوم برجوازيتها     » ها«لقد التحقت آل منها بمعسكر    . الشوفينية التي أطلقتها البورجوازية   

اويين   . الخاصة بها، ولم تنقصها األعذار  ان والنمس فاألمر آان يتعلق بالنسبة للقادة االشتراآيين الديموقراطيين األلم
ة   د همجي عوب ض ة الش ق«بحماي ري المطل م القيص تراآيون »الحك ادة االش ر الق ا اعتب ديموقراطيون -، بينم ال

 .يتقدم على آل شيء» العسكرية البروسية«يون والبريطانيون أن النضال ضد البلجيكيون والفرنس
تتبع      » الوطن«إن االصطفاف الشوفيني في آال المعسكرين إلى جانب الدفاع القومي عن             د اس الي ق اإلمبري

ى ا                  لمباشرة  وقف الدعاية االشتراآية الثورية ضد العسكرية، ال بل وقف آل دفاع عن المصالح الطبقية للشغيلة، حت
ك         . »العدو األجنبي «للبروليتاريين والرأسماليين إزاء    » الوحدة المقدسة «تم إعالن   . منها ا آانت تل الوحدة  «لكن لم

ة الرأسمالية، أي االستغاللية، لالقتصاد                    » المقدسة والحرب التي خيضت تحت رايتها لم تعدال في شيء من الطبيع
م،                -والمجتمع، فلقد استتبعت النزعة االشتراآية     ال وشروط عمله اقم ظروف معيشة العم ي لتف ول العمل الوطنية القب

 .وللثراء الفاحش للتروستات وغيرها من المستفيدين الرأسماليين من الحرب

  الحرب اإلمبريالية تصب في األزمة الثورية-2
ر م        -مذ ذاك آان على تناقضات االشتراآية      رروا    الوطنية أن تنفجر سريعا، فالقادة االصالحيون األآث را ب ك

ا عاجز عن الوقوف في وجه المشاعر الشعبية                         مواقفهم بكون الجماهير مؤيدة للحرب وبأن حزبا عماليا جماهيري
رد           . المهيمنة إّال أن . بيد أنه سرعان ما مالت المشاعر الجماهيرية المهيمنة نحو االستياء، ومعارضة الحرب، والتم

م            الوطنيين األلمان من أمث   -القادة االشتراآيين  ال شايدمان ونوسكي، والفرنسيين من أمثال رونوديل وجول غيسر، ل
ة            «يفعلوا شيئا حينذاك من أجل       ة العامل ة داخل الطبق ى العكس أن          . »التكيف مع المشاعر المهيمن اولوا عل ل ح ال ب

ة،  يتحاشوا بجميع الوسائل انفجار اإلضرابات والمظاهرات الجماهيرية، داخلين في حكومات تحالف مع البرج         وازي
ورة، مخربين تطور النضاالت                       ة لإلضرابات والث ة للنزعة العسكرية والداعي مساعدينها على قمع الدعاية المعادي

ادة االشتراآيون        . العمالية دوا المجازر بحق            -وحين انفجرت بعض الثورات عاد الق انوا أي ذين آ ديموقراطيون، ال ال
ى          ماليين الجنود لمصلحة الخزنات المالية، فاآتشفوا        م إل ا دفعه من جديد، فجأة، ميال إلى السالم في أعماقهم وهو م

 .االبتهال إلى العمال آي ال يلجأوا إلى العنف وال يكونوا سببا في اهراق المزيد من الدماء
اهير                    ك الجم ادات تل ة قي ة وخيان ة البرجوازي ة بفعل الدعاي اهير مرتبك أّما في بدء الحرب، حين آانت الجم

ق  م تب ذات، فل ع    بال ات م ط الراي ة، رافضة أن تخل ة البروليتاري ة لألممي وريين أمين تراآيين الث ن االش إّال قبضة م
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دانها ة بل ي   . بورجوازي ر ف ات وروزمي ا، مون ي ألماني مبورغ ف ارل ليبكنخت وروزا لوآس وريين آ ؤالء الث ين ه ب
يا، والحزب االشتراآي                  ارتوف في روس دا       فرنسا، لينين وقسم من البالشفة وتروتسكي وم ديموقراطي في هولن  ال

ات المتحدة             ا، ودبس في الوالي ا               . وماك لين في بريطاني ديموقراطي في إيطالي ة الحزب االشتراآي ال ا أن أغلبي آم
 .والصرب وبلغاريا حافظت على مواقف أممية

د                   ؤتمري زيمرفال لقد سقطت األممية االشتراآية إلى الحضيض، وعاد األمميون إلى التجمع في البدء في م
ارين          )1916(وآينتال  ) 1915( ى تي ك إل ع أن        : ، إّال أنهم انقسموا مع ذل ان يرغب في الواق ذي آ ار الوسطي ال التي

 .الوطنيين، والتيار الثوري الذي اتجه نحو تشكيل األممية الثالثة-يعيد بناء أممية معاد توحيدها مع االشتراآيين
ى ت      دي، أرس ار الزيمرفال ان روح اليس ذي آ ين، ال ل       إن لين تفاقم آ رب س أن الح ين ب ى اليق ه عل حليالت

ين أن يتصوروا ضمن         . التناقضات داخل النظام اإلمبريالي وتؤدي إلى أزمة ثورية واسعة المدى          آان بوسع األممي
 .هذا المنظور قلبا مشهودا لموازين القوى بين أقصى اليسار في الحرآة العمالية ويمينها

ام، وانفجرت           ، فل 1917تلك التوقعات تأآدت منذ عام       ك الع ورة الروسية في مارس من ذل د انفجرت الث ق
ا   ي النمس ا وف ي ألماني الي ف ام الت ن الع وفمبر م ي ن ورة ف ا-الث امين . هنغاري ي الع ا 1920-1919وف هدت إيطالي  ش

ين االشتراآيين  . صعودا ثوريا عظيما ال سيما في مناطق الشمال الصناعية        ين   -آما اتسع الشرخ ب وطنيين واألممي ال
تراآيين  ين االش رخا ب بح ش مالية،   -ليص ة وبالرأس ة البرجوازي تهم بالدول ع عالق ين قط ديموقراطيين الرافض ال

ة              ات المجالس العمالي ة وجمهوري ون      . والشيوعيين الميممين وجههم شطر انتصار الثورة البروليتاري ى األول د تبن لق
 .رجوازيةموقفا معاديا للثورة بصورة جذرية منذ هددت الجماهير أرآان الب

  في روسيا1917 ثورة فبراير -3
تهاوت االستبدادية القيصرية تحت الضريات المزدوجة          ) مارس حسب التقويم الغربي    (1917في فبراير   

ة الفالحين                   ة للحرب داخل طبق ان وراء     . النتفاضات الجوع العمالية، ولتفكك الجيش، أي للمعارضة المتنامي د آ لق
تالحم           الروسية غياب 1905إخفاق ثورة    ك ال وفر ذل ان ت ا آ ة الفالحين، من هن ة وحرآ  التالحم بين الحرآة العمالي

 . ذا نتائج قاصمة بالنسبة للقيصرية1917عام 
ر        ي فبراي رت ف ي تفج ة الت داث الثوري ي األح ي ف دور األساس ة ال ة العامل ت الطبق د لعب إّال أن . 1917لق

ار انتصارها             ا تحرم من ثم ليمها                 افتقادها لقيادة ثورية جعله م تس ة التي انتزعت من القيصرية ت ، فالسلطة التنفيذي
زب        دمتها ح ي مق ة، وف زاب البرجوازي ع األح ة تجم ة مؤقت تلحكوم ديموقراطيين (الكادي توريين-ال ى )الدس ، إل

 ).الثوريين-المناشفة واالشتراآيين(المجموعات المعتدلة داخل الحرآة العمالية 
ة  إ   ت قوي اهير آان ة الجم د أن حرآ ت       بي ا، تمثل ة به ة خاص ة تنظيمي تالك بني تطاعت ام ا اس د أنه ى ح ل

الس  وفييتات(بمج الح   ) س دججون بالس ر م راس حم ندها ح ين يس ود والفالح ال والجن دوبي العم هدت . من ذا ش هك
ة     . ازدواجية سلطة فعلية  نظام   1917روسيا منذ فبراير     از دول ى رأس جه ففي وجه الحكومة المؤقتة التي تقف عل

 .في حالة تفكك بطيء آان هنالك شبكة من السوفييتات تبني سلطة دولة عمالية يوما بعد يومبرجوازية 
ورة       ليون تروتسكي   قدمت األحداث هكذا برهانا ساطعا على صحة التوقع الذي صاغه            ة ث ذ نهاي  1905من

ة   ا القادم ي ثورته وفييتات ف حها الس يا سوف تكتس ذي رأى أن روس ية، وال ى المارآ. الروس ان عل روس آ يين ال س
 .والعالميين أن يعيدوا النظر هكذا بتحليلهم للطبيعة االجتماعية للثورة الروسية القائمة

ا آانت                         ه لم ك أن ة، ذل ورة برجوازي هؤالء المارآسيون آانوا قد اعتبروا أن الثورة الروسية سوف تكون ث
ورة           ك الث ى تل ي عل ية الت ام األساس م أن المه دا له د ب ا فق دا متخلف يا بل ورات    روس ات الث بيهة بمهم ا ش  أن تحله

ة رنين -الديموقراطي ي الق رى ف ة الكب ق، 19 و18البرجوازي تبدادي المطل م االس ة الحك عارات إطاح ، تختصرها ش
ات                     ر القومي ة، وتحري ر الفالحين من الرواسب نصف االقطاعي وانتزاع الحريات الديموقراطية والدستور، وتحري

ة       المضطهدة وخلق سوق قومية موحدة لض      ه من أجل تهيئ مان االزدهار السريع للرأسمالية الصناعية الذي ال بد من
ة،                    . انتصار ثورة اشتراآية الحقة    ة العمالي ة والحرآ ة الليبرالي ين البرجوازي ك استراتيجية تحالف ب وقد نجم عن ذل

رة       ة مباش داف طبقي ل أه ن أج ال م رة بالنض ي األخي ث تكتف ة ا   (بحي اعات، حري اني س ن ثم ل م وم عم يم ي لتنظ
 . »ها«، في حين تدفع البرجوازية لتستكمل بصورة أآثر جذرية عمل ثورتـ.)واإلضراب، الخ
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ورة           1905لقد رفض لينين هذه االستراتيجية عام        ذ ث ، 1848، وذآر بتحليل مارآس لمسلك البرجوازية من
ورة      فحين ظهرت البروليتاريا على المسرح السياسي انزلقت البرجوازية إلى المعسكر المضا           د للثورة، خوفا من الث

ه                          . العالمية ل، إّال أن روس من قب ا صاغها المارآسيون ال ية، آم ورة الروس ة للث وهو لم يعدل تحليل المهام التاريخي
ق                      ام عن طري ك المه استنتج من الطابع المعادي للثورة بوضوح، الذي اتخذه مسلك البورجوازية، استحالة إنجاز تل

 .من هنا فهو أحل محل ذلك فكرة التحالف بين البروليتاريا والفالحين. روليتارياتحالف بين البرجوازية والب
  نظرية الثورة الدائمة-4

زال رأسماليا          » الديكتاتورية الديموقراطية للعمال والفالحين   «لقد تصور لينين هذه      على قاعدة اقتصاد ال ي
 .وفي إطار دولة لم تزل بورجوازية

د        (ذا التصور الكامن في عجز الفالحين المزمن        أّما تروتسكي فقد الحظ ضعف ه      ين بع ه لين الذي وافق علي
ى        . قوة سياسية مستقلة  عن التشكل في    ) 1917عام   ة الفالحين عل ه تلتحق طبق فعلى امتداد التاريخ الحديث بمجمل

ة    ادة بروليتاري ة أو بقي ادة بورجوازي دوام بقي ى معس     . ال ا إل ل حتم وف تنتق ة س ت البورجوازي إذا آان ورة ف كر الث
ة،     ة الفالحي ية داخل الحرآ ة السياس اب الهيمن ى اآتس ا عل درة البروليتاري ى ق ورة عل المضادة، يتوقف مصير الث

بتعبير آخر، لم يكن في وسع الثورة الروسية أن تنتصر وتنجز  . وإرساء التحالف بين العمال والفالحين بقيادتها هي 
ى التحالف مع                  مهامها الثورية إّال إذا استولت البروليتاري        تندة إل ة، مس ة عمالي ى السلطة السياسية واقامت دول ا عل

 .الفالحين الكادحين
ة        ة  -تعلن نظرية الثورة الدائمة هكذا أن المهام التاريخية للثورة الديموقراطي ة،   (البورجوازي ورة الزراعي الث
بالد ألجل إفساح المجال أ               د ال ة، توحي ات الديموقراطي ومي، الحري ار الصناعة   االستقالل الق ام ازده في عصر   ) م

ك        ادحين، وذل ى الفالحين الك اإلمبريالية ال يمكن أن تتحقق إّال عن طريق إرساء ديكتاتورية البروليتاريا المستندة إل
ماة     ة المس د البورجوازي ط ال تحصى تش ة«ألن رواب ة«أو » قومي ة    » ليبرالي ى اإلمبريالي ة إل دان المتخلف ي البل ف

ام      . ى الطبقات المالكة القديمة من جهة أخرى     األجنبية من جهة، وإل    ذي صاغه تروتسكي ع ع ال  1906إن هذا التوق
ذ           1917قد تأآدت صحته آليا في مجرى ثورة    ورات التي انفجرت م ذلك في مجرى آل الث د آ ا تأآ  الروسية، آم

 .ذاك، في البلدان المتخلفة

 1917 ثورة أآتوبر -5
ه الحزب                  إن لينين العائد إلى روسيا من المهجر           اد توجي ة، فأع ة العظيم ات الثوري د اإلمكان لِمس لْمس الي

ق   ن طري في ع ل «البلش وعات أبري ة   » موض ورة الدائم ة الث ط نظري من خ تالم    : ض ل اس ن أج ال م ي النض ينبغ
ادة البالشفة               . السوفييتات للسلطة، ومن أجل إرساء ديكتاتورية البروليتاريا       دء الق ه في الب هذا الموقف الذي طعن في

، وآانوا يرغبون بالتوحد مجددا     1905الذين تمسكوا بصيغ عام     ) ومن بينهم ستالين وآامينيف ومولوتوف    (لقدامى  ا
ال                      مع المناشفة وبتقديم دعم نقدي للحكومة المؤقتة، سرعان ما وافق عليه مجمل الحزب، ال سيما تحت ضغط العم

ة   البالشفة الطليعيين الذين تبنوه تلقائيا حتى قبل أن يصوغه           دمج أنصار تروتسكي مع          . لينين بصورة واعي ذا ان هك
 .البالشفة، وهبوا جميعا لكسب أغلبية الشغيلة

دة  د تطورات عدي رال  (بع ه الجن ام ب ذي ق ورة ال ادي للث الب الفاشل المع رة، واالنق وز المبك انتفاضة يولي
تنبر     تحولت تلك األغلبية لصالح البالشفة في سوفييتات المدن الك        ) آورنيلوف في غشت   ذ ذاك   . 1917برى منذ ش م

وبر  . وضع النضال من أجل االستيالء على السلطة على جدول األعمال  ويم    (وهو ما تحقق في أآت ونبر حسب التق ن
ك                           ) الغربي ق من سوفييت تل ان يرأسها تروتسكي وتنبث ة بتروغراد، التي آ ة لمدين ة العسكرية الثوري بقيادة اللجن
 .المدينة

ي أ وفييت ف ك الس زة داخل العاصمة القيصرية  نجح ذل ا، المتمرآ الق تقريب ل الفي بقا والء آ ن يضمن مس
ان الجيش البورجوازي         ة أرآ ا أن االنتفاضة التي تطابق      . القديمة، فلقد رفضت تلك الفيالق أن تطيع هيئ ذا رأين هك

ا دون اهراق ا              يا تحققت تقريب وم روس اني للسوفييتات لعم ؤتمر الث اد الم دماء موعدها مع موعد انعق ى   . ل اوى إل ته
ال                  ى انتق الحضيض جهاز الدولة القديم والحكومة المؤقتة، بينما صوت المؤتمر الثاني للسوفييتات بأغلبية آبرى عل
اال                ة تتخذ مث ر دول د آبي السلطة لسوفييتات العمال والفالحين، وللمرة األولى في التاريخ أقيمت على آامل أرض بل

 .لها آومونة باريس، دولة عمالية
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  تحطيم الرأسمالية في روسيا-6
لطة،   ى الس تولي عل د أن تس ا، بع ن للبروليتاري ه ال يمك ة أن ورة الدائم ه عن الث ي نظريت ع تروتسكي ف توق

ة          ورة الديموقراطي ة للث ام التاريخي ى                 -االآتفاء بتحقيق المه ى االستيالء عل ادر إل ا أن تب ل يكون عليه ة، ب البرجوازي
اء مجتمع اشتراآي         المعامل وإلغاء االستغالل الر    دء ببن وبر                . أسمالي والب د أآت يا بع ا حدث بالفعل في روس وهو م

1917. 
ة                            ة الرقاب ى بإقام ة األول اني للسوفييتات اآتفى للوهل ؤتمر الث ة التي تولت السلطة في الم فبرنامج الحكوم

ة السالم وتوزيع األراضي     العمالية على اإلنتاج، على أساس أن المهام الفورية لثورة أآتوبر هي قبل آل شيء إعاد              
 .وحل المسألة القومية وخلق سلطة سوفياتية حقيقية على آامل األراضي الروسية

أّما العمال الذين وجدوا أنفسهم   . إّال أن البورجوازية ما لبثت أن بدأت تخرب تطبيق سياسة السلطة الجديدة       
ة               هك. أقوى فلم يتسامحوا مع استغالل الرأسماليين، وال مع تخريبهم         ة العمالي ال سريعا من إرساء الرقاب م االنتق ذا ت

دة      –وسرعان ما أصبحت آل وسائل اإلنتاج       . إلى تأميم المصارف والمعامل الكبرى ووسائط النقل       ك العائ ما خال تل
 . بين أيدي الشعب-إلى الفالحين وصغار الحرفيين

د من الصعوبات    آان على تنظيم اقتصاد قائم على الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج أ   ن يصطدم حتما بالعدي
ان              ة لالشتراآية، وآ ق األسس المادي ة خل في بلد شديد التخلف حيث لم تكن الرأسمالية قد أنجزت ولو من بعيد مهم

ا      ا تام الثورة            . البالشفة واعين هذه الصعوبة وعي ة، ف دة طويل زولين لم وا مع ن يبق أنهم ل ى قناعة ب انوا عل م آ إّال أنه
ا             البروليتارية آ  ين     . انت على وشك االندالع في العديد من البلدان المتقدمة صناعيا، والسيما في ألماني دماج ب إن االن

اء   ة ال تتزعزع لبن دة انطالق مادي ق قاع ى خل ادرا عل ان ق ة آ ورة اإليطالي ة والث ورة األلماني ية والث ورة الروس الث
 .مجتمع ال طبقي

م تكن             ا، وآانت            لقد برهن التاريخ على أن تلك اآلمال ل ا في ألماني الثورة انفجرت عملي من دون أساس، ف
ين عامي            دا ب بيه ج ز         . 1920 و1919إيطاليا في وضع ش وذج محف ا آمفجر ونم ورة الروسية دوره د لعبت الث وق

رين أن              -إن االشتراآيين . للثورة االشتراآية العالمية   د معتب ا بع ذين سخروا فيم الديموقراطيين الروس األوروبيين ال
ال« ية أن      » مأح ورة الروس ى الث وم عل ه محك اس، وأن ن دون أس ت م ة آان ورة العالمي ول الث كي ح ين وتروتس لين

ة الصعود                          ا ينسون أن هزيم ف، إنم د متخل اء اقتصاد اشتراآي في بل ر ببن ة التفكي ل الطوباوي ه من قبي تنعزل، وأن
اب             1920-1919الثوري لعامي    ا عن غي ة إطالق وري         في أوروبا الوسطى لم تكن ناجم وان الث  النضاالت أو العنف

تراآية     ه االش ذي لعبت ورة ال اد للث دور المض ن ال ل ع اهير، ب دى الجم ابق تصور   -ل ن س ة ع ة العالمي الديموقراطي
 .وتصميم

لطة     ى الس تيالء عل و االس د أول نح ا بل ادتهم لبروليتاري ا بقي كي ورفاقهم ين وتروتس إن لين ى، ف ذه المعن به
تهم، أال                 السياسية، فعلوا الشيء الوحي    وى لصالح طبق وازين الق ديل م ون لتع ه مارآسيون ثوري د الذي يمكن أن يفعل

ال                      دان، من أجل إطاحة سلطة رأس الم د من البل . وهو االستغالل العميق للفرص األآثر مناسبة التي توجد في بل
ه يشك                   ل، إّال أن يلة         وهذا ال يكفي بحد ذاته لتقرير مصير الصراع األممي بين رأس المال والعم ل في آل حال الوس

 .الوحيدة للتأثير على مصير هذا الصراع في اتجاه مالئم لمصالح البروليتاريا
 
 

 ******* 
 :المراجع
 .الديموقراطية-، خطتا االشتراآيةلينين
 .، الكارثة المحدقة وآيف نواجههالينين
 ، هل يحتفظ البالشفة بالسلطة؟لينين

 .، آراس جونيوسروزا لوآسمبورغ
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 .، الثورة الروسيةآسمبورغروزا لو
ورة الروسية    ليون تروتسكي  ة للث اغن   / ، تصورات ثالث ة    ). (1932(خطاب آوبنه ا ملخصان لنظري وهم

 )الثورة الدائمة
 .، تاريخ الثورة الروسيةليون تروتسكي
 .، الثورة الدائمةليون تروتسكي
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 الستالينية/ 12
 

 با في أورو1923-1918 إخفاق الصعود الثوري ألعوام -1
ادة البالشفة، وأقيمت مجالس                 1918عام    انفجرت الثورة العالمية التي انتظرتها البروليتاريا الروسية والق

افيير خالل             1919وفي هنغاريا أعلن في مارس       . عمال وجنود في ألمانيا والنمسا     ة المجالس، وفي ب ام جمهوري  قي
وا آل   1919 في حالة غليان متنامية منذ عام        أما العمال في شمالي إيطاليا، الذين آانوا      . 1919شهر أبريل     فقد احتل

ل    ي أبري انع ف لوفاآيا        . 1920المص ا وتشيكوس دا وبولوني ل فنلن ن مث رى، م دانا أخ ة بل ارات ثوري حت تي واآتس
ا العظمى                . ويوغوسالفيا وبلغاريا  ال في بريطاني ام العم ا أق دا، بينم ام في هولن دمات إضراب ع دت مق التحالف  «ب

 .نقابات الثالث الكبرى في البالد، الذي زعزع أرآان الحكملل» الثالثي
 :إّال أن هذه الموجة الثورية انتهت باإلخفاق، وقد آان وراء ذلك اإلخفاق األسباب التالية

 إن روسيا السوفييتات آانت تمزقها الحرب األهلية، فالمالآون العقاريون القدامى والضباط القيصريون،              -
ال والفالحين            يدعمهم الرأسماليون ا   م     . لروس واألجانب، حاولوا أن يقلبوا بقوة السالح أول جمهورية للعم ا ل من هن

ا       ت تقاتله ي آان ة، الت ورات األوروبي دودا للث كريا مح ا وعس ا مادي دم إّال عون وفييتات أن تق لطة الس ع س ن بوس يك
 .الجيوش اإلمبريالية آافة

واع         الديموقراطية العالمية في  - لم تتردد االشتراآية   -  االنضمام إلى معسكر الثورة المضادة، ساعية بكل أن
رى،    1919وعدت في ألمانيا منذ فبراير (الوعود والمخادعات الممكن تصورها   وري للصناعات الكب  بالتشريك الف

آما لم تتردد آذلك في تنظيم العنف          . أن تحرف الشغيلة عن النضال ألجل السلطة      ) وهو ما لم يتحقق على اإلطالق     
ا ورة   المع ة الث ي مواجه دة ف ا نوسكي للنج ي دعاه ة الت ر النظامي رق غي يم الف ق تنظ يما عن طري ورة، ال س دي للث

 .األلمانية، ولقد آانت تلك الفرق نواة العصابات النازية الحقا
د                      - ة والنضج فاقترفت العدي ة آانت تنقصها التجرب  إن األحزاب الشيوعية الفتية التي أسست األممية الثالث
 .أو اليمينية» اليسارية«خطاء من األ

 إن البورجوازية التي أرعبها شبح الثورة قدمت تنازالت اقتصادية مهمة للشغيلة دفعة واحدة، السيما يوم                -
 .العمل من ثماني ساعات واالقتراع العام في بلدان عدة، وهو ما أوقف الصعود الثوري في العديد من تلك البلدان

ة المجالس اهراق             لقد انتهت االخفاقات األولى     للثورة بهزائم دامية في هنغاريا حيث رافق سحق جمهوري
ّوى            . 1922دم غزير، آما في إيطاليا حيث استولت الفاشية على السلطة عام             ا تق إّال أن الحزب الشيوعي في ألماني

امين                ق في الع رى    لكسب الن   1923-1922تدريجيا واآتسب قاعدة جماهيرية  أآثر فأآثر اتساعا، وانطل ات الكب قاب
 .ومجالس المشاريع

اقم                  1923ولقد آان عام     ل الروهر، وتف الجيش الفرنسي احت  عام أزمة ثورية استثنائية في البلد المذآور، ف
التضخم، وانفجر إضراب عام ظافر نجح في قلب الحكومة، آما تشكلت حكومة تحالف بين االشتراآيين اليساريين           

ة الشيوعية نصحه فشل في التنظيم                   إّال. والشيوعيين في ساآس وتورينج     أن الحزب الشيوعي الذي أساءت األممي
تقرار    د تثبيت الوضع واس ر أن يعي ال الكبي بة، فاستطاع رأس الم ي اللحظة المناس المنهجي لالنتفاضة المسلحة ف

 .حربالمارك، وأن يعيد إلى السلطة تحالفا بورجوازيا، مما أدى إلى وضع حد لألزمة الثورية لما بعد ال

  صعود البيروقراطية السوفياتية-2
ام            ة من          1921-1920لقد خرجت روسيا السوفياتية منتصرة من الحرب األهلية ع ا خرجت منهك ، إّال أنه

بالد       ن ال عة م اطق واس ة من ع وأصابت المجاع كل ذري ناعي انخفض بش ي والص اج الزراع رب، فاإلنت ك الح . تل
ام بتراجع                     وبانتظار صعود جديد للثورة العالمية، ومن      ين وتروتسكي القي رر لين ذا الوضع، ق ديم العالج له  أجل تق

ه                          . اقتصادي ل، إّال أن ا والمصارف ونظام النق رى بمجمله ا يخص الصناعة الكب ة بم ة المؤمم فلقد أبقى على الملكي
ال  ى األعم ة، باإلضافة إل ع الضريبة العيني ام دف د تم ة بع وائض الزراعي ارة بصدد الف ة التج دت حري ة أعي الحرفي

 .والتجارة والطناعية الصغيرة الخاصة
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ى الصعيد االقتصادي، إذ                         بوا مخاطره عل آان البالشفة ينظرون إلى ذلك على أنه مجرد عمل مؤقت حس
راآم الرأسمالي الخاص                اج الت د باستمرار إنت ة أن تعي ة الصغيرة المغتنم ان البرجوازي ائج  . أنه آان بإمك إّال أن النت

ك المخاطر االقتصادية                 االجتماعية والسياس  ة من تل ر رهب . ية النعزال الثورة البروليتارية في بلد متخلف آانت أآث
الي  تلخص آالت ي ت ية      : وه لطة السياس رة للس ة المباش وم الممارس د ي ا بع ية يوم ا الروس دت البروليتاري د فق لق

ذه الب. واالقتصادية د اآتسبت ه ا، وق ي ظهره ازات تعتل دة ذات امتي دأت شريحة جدي ا ب ارا حقيقي ة احتك يروقراطي
 .لممارسة السلطة في آل حقول المجتمع

ن       ة م ل مجموع ن تفاع ت ع ل نجم ابق تصور وتصميم، ب ن س ؤامرة ع ة م يرورة نتيج ك الس ن تل م تك ل
دت تسيسها              . العوامل ا فق ف، آم ى الري زوح إل اج الصناعي والن فلقد ضعفت البروليتاريا عدديا بفعل انخفاض اإلنت

ات    جزئيا تحت وطأة   ر من                    .  الجوع والحرمان ان الكثي از السوفياتي، وآ ا فامتصها الجه ر وعي ا عناصرها األآث أّم
ة        ادرات                   . أفضل أفرادها قد سقطوا في الحرب األهلي وين الك م تكن مناسبة لتك ا ل رة المضطربة بمجمله ك الفت إن تل

ة      ة العامل ل الطبق ا داخ ا وثقافي زة تقني يا ا  . المتمي ت األنتليجنس ذا احتفظ ة   هك غيرة والبورجوازي ة الص لبورجوازي
 .باحتكارها للمعارف، ذلك أن فترة قحط عظيم مالئمة الآتساب امتيازات مادية والدفاع عنها

ام                       ذ ع روس، فمن وريين ال د بقيت خارج إدراك المارآسيين الث  قرعت  1920ال نعتقد أن هذه السيرورة ق
ر مناسبة                المعارضة العمالية داخل الحزب الشيوعي السوفياتي جرس       وال غي ه حل  اإلنذار، وطرحت في الوقت ذات

د  د بعي ى ح ام . إل ذ ع ة     1921ومن مي الدول ان يس ي، وآ الخطر البيروقراط ر ب اغل التفكي ين الش غل لين بح ش  أص
از الحزب                  دولة عمالية مشوهة بيروقراطيا   الروسية   ى جه دة عل ة الولي ى سطوة البيروقراطي  ويشير شبه عاجز إل
ة                1923ومنذ عام   . بالذات  تشكلت المعارضة اليسارية التروتسكية التي سوف تجعل من النضال ضد البيروقراطي

 .نقطة من النقاط األساسية في برنامجها
وقد يكون من قبيل الخطأ االعتقاد أن صعود البيروقراطية السوفياتية يمثل ظاهرة حتمية، فإذا آانت تغرز                 

اعي واالقتصادي            ع االجتم ه                    جذورا عميقة في الواق ا في الوقت ذات ان ممكن د آ ل العشرينات، فق الروسي في أوائ
ة               . مجابهتها مع حظوظ نجاح حقيقية     ق شروط مالئم ه لخل آان برنامج المعارضة اليسارية التروتسكية يتجه بمجمل

 .لتقويم الوضع من جديد
 . عن طريق تسريع تصنيع روسيا، بزيادة الوزن النوعي للبروليتاريا في المجتمع-أ
 . يادة األجور ومكافحة البطالة بغية تنمية ثقة الجماهير العمالية بذاتها بز-ب
اط    -ج توى النش ع مس ة رف زب، بغي ل الح ة داخ وفياتية والديموقراطي ة الس وري للديموقراطي يع الف  بالتوس

 .السياسي ومستوى وعي البروليتاريا الطبقي
اعدة الف -د ق مس ين، عن طري ايز داخل الفالح دة التم ادة ح روض وآالت   بزي ديم ق ر تق راء عب ين الفق الح

 .زراعية اليهم في بناء تعاونيات إنتاجية، وفرض ضرائب تصاعدية على الفالحين األغنياء
 . باإلبقاء على التوجه شطر الثورة العالمية، وبتصحيح األخطاء التكتيكية واالستراتيجية للكومنترن-هـ

ادة               لو فهم مجمل القادة والكادرات البالشفة ضرورة         ك، لكانت إع ان ذل وع وإمك ذا الن امج من ه إنجاز برن
انوا        . إطالق السوفييتات وممارسة البروليتاريا للسلطة ممكنة منذ أواسط العشرينات         إّال أن معظم آادرات الحزب آ

ة يرورة البقرط ي س انبهم  ف ن ج وا م د انخرط عود . ق ت لص ر الممي م خط ي فه را ف أخروا آثي ادة ت م الق معظ
وري   (» العامل الذاتي «إن ضعف   . البيروقراطية ة، لتفسير            ) أي الحزب الث ى الشروط الموضوعية المالئم انظم إل

 .انتصار البيروقراطية الستالينية في االتحاد السوفياتي

  طبيعة البيروقراطية وطبيعة االتحاد السوفياتي-3
دة  يطرة جدي ة مس ة طبق يرور . ليست البيروقراطي ي س ي ال تلعب أي دور ضروري ف اجوه ا . ة اإلنت إنه

ى  ها عل نح لنفس وفياتيين، وتم ة واالقتصاد الس ي الدول ازات اغتصبت ممارسة وظائف اإلدارة ف شريحة ذات امتي
ل االستهالك                 رة في حق افع وفي ذا من خ             (أساس احتكار السلطة ه ة، مخازن خاصة، ال افع عيني ة، من ). أجور مرتفع

رتبط        ليست مالكة لوسائل اإلنتاج، وال تملك أي ضمانة ل         الحتفاظ بتلك المنافع أو توريثها ألوالدها، إنما آل شيء م
 .بممارسة وظائف نوعية خاصة
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أميم                      وبر االشتراآية، آت ورة أآت ى مكاسب ث إنها شريحة اجتماعية متميزة من البروليتاريا تقيم سلطتها عل
ة   ارة الخارجي ة للتج ار الدول ادي واحتك يط االقتص اج والتخط ائل اإلنت ي محاف. وس ع أي  وه ال م ا الح ة آم ظ

 .بيروقراطية عمالية، إنها تضع الحفاظ على ما تم اآتسابه فوق آل مشروع يرمي إلى التوسع بالمكاسب الثورية
دمير                          ا السوفييتية وت ى إنعاش النشاط السياسي للبروليتاري ؤدي إل د ت ة التي ق إنها تخاف من الثورة العالمي

ى          من هن . سلطة البيروقراطية على هذا األساس     اظ عل المي     ا فهي ترغب في الحف ائم الع ى،     . الوضع الق ا تبق إال أنه
ا          دمر أسس امتيازاته من حيث هي شريحة اجتماعية، ضد إعادة الرأسمالية إلى االتحاد السوفياتي، ذلك أن هذه قد ت

ة واتجاهات ف                   (بالذات   و مجموعات ثانوي م لنم ة يمكن    وهو ما ال يمنع البيروقراطية من أن تكون الوسط المالئ رعي
 ).أن تحاول التحول إلى رأسماليين جدد

وبر          . ليس االتحاد السوفياتي مجتمعا اشتراآيا، أي مجتمعا بال طبقات         ورة أآت إنه ما يزال، تماما آما غداة ث
ى أساس                            1917 ه، لكن عل ادة الرأسمالية في تم إع ين الرأسمالية واالشتراآية، ويمكن أن ت ورة  ، مجتمعا انتقاليا ب ث

ى أساس                       .جتماعيةمضادة ا  ه، لكن عل ادة إرساء السلطة المباشرة للشغيلة في ورة سياسية    آما يمكن بالمقابل إع  ث
 .تكسر احتكار ممارسة السلطة بأيدي البيروقراطية

ى المنتجين     «رغم أن االقتصاد السوفياتي هو نظام        ة         »سيطرة البيروقراطية عل ه أعطى األولوي ، ورغم أن
ـ             زمنا طويال لتطور اآلالت ع     و ال يستحق وصمه ب اهير، فه إن الرأسمالية   . »الرأسمالية «لى حساب استهالك الجم

اج البضاعي      ة واإلنت اج، وبالمنافس ائل اإلنت ة الخاصة لوس ة، يتصف بالملكي يطرة الطبقي وعي خاص للس ام ن نظ
ذه          المعمم، وبالطابع البضاعي لقوة العمل، وبحتمية األزمات الدورية لفيض اإلنتاج المعمم، ونحن            ا من ه  ال نجد أي

 .المالمح األساسية في االقتصاد السوفياتي
دي     المعنى التقلي ل ب ى األق تراآيا أيضا، عل يس اش و ل ماليا فه وفياتي رأس ن االقتصاد الس م يك ه إذا ل إّال أن

ذات         ين بال ز ولين ارآس وانجل ات م ن آتاب ين م ا يتب ة، آم ام    . للكلم دد بنظ تراآي يتح اد االش ين فاالقتص المنتج
 الذين ينظمون بأنفسهم حياتهم اإلنتاجية واالجتماعية عن طريق وضع تسلسل في الحاجات التي ينبغي                متشارآينال

اد            اجي، واالتح د اإلنت ه للجه تعدون لتكريس م مس ذي ه ل ال ت العم وزتهم ولوق ي ح ي ف وارد الت ا للم ا تبع آفايته
ز       إن اقتصادا اشتراآيا يتح . السوفياتي على بعد بعيد عن هذا الوضع     ارآس وانجل اج بضاعي، وم زوال آل إنت دد ب
يس خاصا            زوال ل ذا ال ة   «يوضحان أن ه ة الثاني ادة تسمية               » بالمرحل ا ع ق عليه ي، التي تطل ال طبق من المجتمع ال

دة      »اشتراآية «، بل هو من سمات المرحلة األولى المسماة      »المرحلة الشيوعية « دة المعتم ى عكس العقي ك عل ، وذل
 . وفياتيرسميا في االتحاد الس

اء االشتراآية في            إن ستالين الذي فضل النظرية المضادة للمارآسية حول          ة إلنجاز بن ة المزعوم اإلمكاني
ة السوفياتية           بلد واحد  دى البيروقراطي ، إنما آان يعبر بصورة تجريبية عن النزعة المحافظة البرجوازية الصغيرة ل

ة الب ي الدول دامى ف وظفين الق يط من الم ة من خل وفياتية المؤلف ة الس از الدول ي جه ة ف ن محدثي النعم ة وم رجوازي
ة       » النجاح في المهنة  «وشيوعيين مفسدين ومستخفين، وتقنيين شباب راغبين في         دون أدنى مراعاة للمصالح الطبقي

 .للبروليتاريا
ادئ أساسية في المارآسية                 ة بمب ذه النظري ال يمكن تحقيق   «(لقد واجه تروتسكي والمعارضة اليسارية ه

ية    دول المصنعة الرئيس ن ال ل بعضا م ى األق ث يضم عل المي، بحي توى الع ى المس ي إال عل ال طبق ع ال -» المجتم
ة                               « ة المطاف معرآ دولي، وتخوض في نهاي ى الصعيد ال د عل م تمت دان، ث د من البل تشرع الثورة باالنتصار في بل

المي   توى الع ى المس مة عل ف    )»حاس ن موق ذلك ع دافعا ب م ي ا ل ار«، وهم ي«أو » يانتض ورة  » انهزام اه الث تج
دفاع عن            . الروسية لقد سعيا لحفز فوري لتصنيع البالد، وذلك قبل ستالين وبصورة أآثر عقالنية، وآانا نصيرين لل

االتحاد السوفياتي ضد االمبريالية، وللدفاع عّما بقي من مكاسب ثورة أآتوبر ضد أي محاولة إلعادة الرأسمالية في                 
ة                   . وقد ظال آذلك إلى النهاية    االتحاد السوفياتي،    اد السوفياتي سوف يحسمه في نهاي ا أن مصير االتح إّال أنهما فهم

ان       ا آ وم صحيحا آم زال الي تنتاج ال ي و اس المي، وه توى الع ى المس ي عل ه الصراع الطبق ؤول إلي ا ي اف م المط
 .صحيحا باألمس

  ما هي الستالينية؟-4 
د ج     هورة ض ه المش يف مرافعت ى خروتش ين ألق يوعي    ح زب الش رين للح ؤتمر العش ي الم تالين ف رائم س

تالين        » عبادة الشخصية «السوفياتي، فسر تلك الجرائم بـ     ة س ذاتي، ال       . التي هيمنت خالل ديكتاتوري ذا التفسير ال وه
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ا                    ات البشرية، ال يتفق إطالق ين من الكائن اة عشرات المالي بل السيكولوجي، لنظام سياسي قلب رأسا على عقب حي
رد             . رآسيةمع الما  إن األمر  . فظاهرة الستالينية ال يمكن اختصارها بالخصائص السيكولوجية أو السياسية لرجل ف

 .يتعلق بظاهرة اجتماعية ينبغي تعرية جذورها االجتماعية
ن     ر ع ي التعبي وفياتي ه اد الس ي االتح تالينية ف ي إن الس اط البيروقراط ث  االنحط ة، حي ة عمالي  ألول دول

يةاغتصبت شريحة اجتم لطة االقتصادية والسياس ة الس ازات ممارس ة ذات امتي كال الفظة . اعي اب (إن األش اإلره
يوعي     ة للحزب الش ادرات القديم ل الك ال مجم ات، اغتي ات واألربعين ي الثالثين ة ف رات الجماعي ي، التطهي البوليس

ة يمكن أن تتبدل، إّال أّن أسس       لهذه السلطة البيروقراطي  » دقة«واألآثر  .) السوفياتي تقريبا، ومحاآمات موسكو، الخ    
 .االنحطاط البيروقراطي تبقى قائمة بعد ستالين آما في ظل ستالين

ّيرها الشغيلة              ة     . فلسلطة ال تمارسها سوفييتات ينتخبها آل الشغيلة بحرية، والمشاريع ال يس ة العامل ال الطبق
ة الضرورية ل   ات الديموقراطي ون بالحري يوعي يتمتع ارات  وال أعضاء الحزب الش د الخي ن تحدي ة م تمكن بحري ل

 .الكبرى بصدد السياسة االقتصادية والثقافية، الداخلية والعالمية
ورة                  إن الستالينية تعني في العالم الرأسمالي قيام األحزاب التي تتمبع سياسة الكريملين بإخضاع مصالح الث

ريملين    ية الك الح ديبلوماس ى مص دانها إل ي بل تراآية ف ر . االش ذا األخي تالينية،   فه يوعية الس زاب الش تخدم األح  يس
ريس            وده لتك ي جه ادل ف ة للتب رد عمل ا، آمج رف عليه ي تش اهير الت ة الجم ائم وحرآ ع الق ع  الوض المي م  الع

 .االمبريالية
ة المارآسية              ا للنظري دل أن تلعب     . إن الستالينية تمثل على الصعيد االيديولوجي تشويها تبريريا وتجريبي فب

ع الموضوعي            النظرية المارآسية  ات والواق  دور أداة تحليلية لتطور تناقضات الرأسمالية وموازين القوى بين الطبق
ى                        ا إل ا التحرري، يجري الحط منه ناد نضال البروليتاري للمجتمع االنتقالي من الرأسمالية إلى االشتراآية، بغية إس

 . الستالينيةللكريملين واألحزاب» االنعطافات التكتيكية«مستوى أداة تبرير لكل من 
ورة    «تسعى الستالينية لتبرير هذه المناورات باسم حاجات الدفاع عن االتحاد السوفياتي،             القلعة الرئيسية للث

ذ  » مرآز المعسكر العالمي لالشتراآية   «آما آان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية، و       » العالمية آما أصبح يسمى من
ة     ة الثاني ى ال    . الحرب العالمي ادة           وبالفعل عل ة إع اد السوفياتي ضد محاوالت اإلمبريالي دافعوا عن االتح شغيلة أن ي
 .سلطة رأس المال إليه

الم، والتي سهلت                              ورات في الع ذا من الث ة آ تالينية التي ساهمت في هزيم ة الس إّال أن المناورات التكتيكي
ام              ا ع ى السلطة في ألماني ا          1933وصول هتلر إل بانية لع ورة اإلس ى الث ة، وأجبرت     1936م  ، وحكمت عل  بالهزيم

ين                 الجماهير الشيوعية الفرنسية واإليطالية على إعادة بناء الدولة البورجوازية واالقتصاد الرأسمالي في بالدها ما ب
ذ                   1946 و 1944 دان األخرى م ، وأدت إلى سحق الحرآة الثورية في أندونيسيا والبرازيل والشيلي والعديد من البل

ازات     ذاك، ال تتوافق إطالقا م    دفاع عن امتي ة بال ع مصالح االتحاد السوفياتي آدولة، بل مع المصالح الضيقة المتعلق
 .البيروقراطية السوفياتية المتناقضة في آل من تلك الحاالت مع المصالح الحقيقية لالتحاد السوفياتي

  أزمة الستالينية-5
يتان       والوضع المتخلف لالقتص   1923إن انحدار الثورة العالمية بعد عام        اد السوفياتي هما الدعامتان الرئيس

 .لسلطة البيروقراطية في االتحاد السوفياتي، وهاتان الدعامتان قد تآآلتا تدريجيا منذ نهاية األربعينات
فلقد تال عشرين عاما من هزائم الثورة صعود جديد للثورة العالمية، انحصر في البدء في بلدان متخلفة هي                  

الفيا، الصي(األخرى  ايوغس ام، آوب اي  )ن، فيتن ذ م رب من ى الغ د إل ه امت ود . 1968، إّال أن ن جه نوات م د س وبع
ة في                          »التراآم االشتراآي « وة الصناعية الثاني وم الق ا، إذ هو الي دا متخلف ، توقف االتحاد السوفياتي عن أن يكون بل

ا السوفياتية      . ة المتقدمة العالم، ويبلغ المستوى التقني والثقافي فيه مستوى العديد من البلدان الرأسمالي           ا البروليتاري أّم
 .فهي، إلى جانب بروليتاريا الواليات المتحدة، البروليتاريا األقوى من حيث العدد

ة         ا البيروقراطي يطر عليه ي تس دان الت ي البل اهير ف لبية الجم زول أسس س دأت ت روط، ب ذه الش ضمن ه
ذ             السوفياتية، حيث تتوافق مع انتعاش النشاطات المعارضة ا        ذات التي تخضع، من ة بال نقصافات داخل البيروقراطي

ة           . ، لسيرورة تمايز متنامية   1948القطيعة بين ستالين وتيتو عام       ورات مفاجئ ى ف إن التداخل بين العاملين يشجع عل
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وبر               ونبر   -للنشاط السياسي الجماهيري تنطلق على طريق الثورة السياسية، آما حدث في أآت ا،     1956ن  في هنغاري
 . في جمهورية تشيكوسلوفاآيا االشتراآية1968عام » ربيع براغ«ل أو خال

ه    وفياتية، إّال أن ة الس كري للبيروقراطي دخل العس ر الت ة عب ات الجماهيري ذه الحرآ ع ه ى اآلن قم جرى إل
واج                             ة أن توقف أم وة خارجي ة ق ان أي ن يكون بإمك اد السوفياتي فل بمقدار ما تنضج هذه السيرورات ذاتها في االتح

ثورة السياسية في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفياتي، وسوف يعاد إرساء الديموقراطية السوفياتية، ويتم التحطيم            ال
مالية   ودة الرأس دد بع ر يه ائي ألي خط ا    . النه ادحون، آم ون الك غيلة والفالح ية الش لطة السياس ارس الس وف يم س

 .لعالم أسهل بما ال يقاسسيصبح النضال من أجل الثورة االشتراآية في سائر أنحاء ا

  اإلصالحات االقتصادية-6
بعد موت ستالين، والسيما في بداية الستينات، بدأت حرآة إصالح واسعة لطرائق التخطيط والتسيير في                   

ن   د م ي العدي وفياتي وف اد الس عبية«االتح ديموقراطيات الش دان  . »ال ي مي ا ف ر إلحاح ت اإلصالحات األآث د آان وق
ام       الزراعة، حيث آان     ه ع ان علي ا آ ان مم إنتاج المواد الغذائية على أساس الفرد عند وفاة ستالين أدنى بعض األحي

ام        . ، وأدنى فيما يخص اإلنتاج الحيواني، مما آان عليه في عهد القياصرة           1928 ارة اهتم ة إث استهدفت تدابير متتالي
ة   تخدام اآلالت الزراعي ة اس ين، وعقلن ت (الفالح ي بيع وزاتالت ى  ،)للكولخ ة عل ة عمالق زارع دول ة م  وإقام

 .في آازاخستان، والمضاعفة الكثيفة للتثميرات في الزراعة» األراضي البكر«
ك اإلصالحات         أّما اإلصالحات على صعيد الصناعة فكانت أآثر بطءا وترددا، فالضرورة الموضوعية لتل

لإلنتاج الصناعي، وهي تتوافق مع       ة  ينجمت عن أزمة نمو االقتصاد السوفياتي وعن انخفاض في نسبة النمو السنو           
ا يمكن من                نفاد الحوافز التي سمحت بالتسيير آيفما أتفق لعملية التصنيع الواسع، أي دون بذل جهد لتوفير أقصى م

ة واألراضي  واد األولي ة، والم د العامل ات الي ة،  . نفق ر دق اب أآث اد حس اطي لضرورة اعتم تنفاد االحتي د أدى اس لق
ر عقالني ار أآث رات وخي اريع التثمي ف مش ين مختل ددا  . ة ب ا ه اريع ومواره ار االقتصاد ومضاعفة المش إن ازده

 .بزيادة التبذير إلى الحد األقصى ما لم يتم اعتماد طرائق إدارة وتخطيط أآثر عقالنية
وترات وترغب في تحسين استهالآها                      إن ضغط الجماهير الكادحة التي أنهكتها عقود من التضحيات والت

ه القرارات  وتنويع راب ب رورة االقت ى ض افة إل ة–، باإلض ناعة الخفيف توى الص ى مس ات -عل ك الرغب ن تل  م
ذلك               . االستهالآية، قد فعال فعلهما في االتجاه ذاته       وقد شجع عنصر آخر أيضا السعي وراء االصالحات، ونقصد ب

ة لالقتصاد ال ة الثالث ورة التكنولوجي بة للث اهي بالنس وجي المتن أخر التكنول ام الت اجم عن نظ أخر ن و ت مالي، وه رأس
ديل شكل                     م تع ذا ت ا، ل ى صعيد التكنولوجي د عل ار والتجدي حوافز مادية بالنسبة للبيروقراطية يثبط الهمم إزاء االختب

 .تلك الحوافز مذ ذاك
ة،          ر عقالني ز أآث لقد جرى االعتقاد بالحؤول دون تبذير المواد األولية وقوة العمل وبتشجيع استخدام للتجهي

ـ   ديرين ب ة للم الوات المقدم ط الع ق رب ن طري ربح«ع ع  (» ال عر المبي ة وس عر الكلف ين س رق ب ه ) الف رض أن المفت
ة » يؤلف« ه بمصطلحات مادي ر عن ام المعب اج الخ ا باإلنت دل ربطه ة للمشروع، ب ة النهائي ة اإلجمالي آانت . النتيج

م               ا ل ة، إّال أنه ة في الصناعة الخفيف ة، ألن أسعار        النتائج متواضعة، لكن إيجابي ة النظام الهجين دا في طبيع دل أب  تع
 .المبيع ظلت تحددها سلطات الخطة المرآزية

ا من                      ية، فم ا ال تحل المشكلة األساس ة اقتصادية   «إن أهمية تلك اإلصالحات جميعا محدودة، بقدر م ، »آلي
مكنها أن تبلغ الحد األقصى من        خارج الرقابة الديموقراطية والعامة التي يمارسها جمهور المنتجين والمستهلكين، ي         

ود   ن الجه ى م د األدن ل الح ردود مقاب ة     . الم فات البيروقراطي ن التعس د م كل جدي الل ش ى إح ل إل ل إصالح يمي آ
ة        لطة البيروقراطي ل س ي ظ ة ف يط ممكن ة للتخط ة إجمالي ن عقلن اك م يس هن ابق، ول كل الس ل الش ذيرات مح والتب

يا   ا رئيس ر محرآ ادي المعتب ا الم ةوانتفاعه ذ الخط ح   . لتنفي ال رب د إدخ م تع مالية ول د الرأس م تع إن اإلصالحات ل
ة ام الداخلي ا زادت من تناقضات النظ ر، إّال أنه رارات التثمي دليل لق اريع آ دفاع . المش دة ان ة زادت من ح فمن جه

ثل ضمان   جناح من البيروقراطية لصالح استقالل أآبر لمديري المعامل، وألغت بعض مكاسب الطبقة العاملة من م              
 .حق العمل، وزادت من جهة أخرى من حدة مقاومة الشغيلة للميول إلى تحطيم تلك المكتسبات واالقتصاد المخطط



 65

  الماوية-7
وبر           1949آان انتصار الثورة الصينية الثالثة عام        ورة أآت  أهم انتصار حققته الثورة العالمية منذ انتصار ث

يا                    فهو آسر التطويق الرأسمالي ل    . االشتراآية ة في آس ورة الدائم ا سيرورة الث زا عظيم ز حف اد السوفياتي وحف التح
ة                      ى حساب أإلمبريالي المي عل ى المستوى الع . وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وعدل موازين القوى بشكل محسوس عل

ط        ع الخ ة م توى الممارس ى مس ت عل يوعي الصيني قطع زب الش ة للح ادة الماوي ك االنتصار ألن القي م ذل د ت ولق
ـ    ع     «الستاليني القائل ب ات األرب ة الطبق ة واسعة واتجهت نحو           » آتل ادت انتفاضة زراعي ى مراحل، وق الثورة عل وب

 .تدمير الجيش والدولة البرجوازية، رغم إعالناتها المؤيدة لتحالف مع تشانغ آاي تشيك
ا      إّال أن هذه الثورة الظافرة آانت منذ البدء مشوهة بيروقراطيا، فالقيادة الماوية              حّدت من نشاط البروليتاري

ة                   المستقل، إذا لم تمنعه منعا تاما، والدولة العمالية التي أقيمت لم يتم إرساؤها على أساس المجالس العمالية والفالحي
ا   . انتشرت أشكال إدارة وامتيازات بيروقراطية تتشبه بتلك القائمة في روسيا الستالينية      . المنتخبة ديموقراطيا  وهو م

ر                        أدى إلى اس   ق تفجي ه عن طري ى احتوائ او إل ابة، سعى م ة والش تياء متنام لدى الجماهير، السيما الجماهير العمالي
 .1965 و1964بين عامي » الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى«

ة             » الثورة«هذه   دمجت أشكاال أصيلة من التعبئة والوعي المعاديين للبيروقراطية لجماهير المدن مع محاول
او تطهي ة م ن خصومه داخل البيروقراطي يوعي م از الحزب الش اهير والتطور . ر جه ة الجم ددت تعبئ دما ه وعن

اح     » الحراس الحمر «األيديولوجي األآثر فأآثر نقدية من جانب        ذا الجن باإلفالت من رقابة الجناح الماوي، أوقف ه
ى مرا             »الثورة الثقافية « ا إل ة، مرجع ذين          ، وأعاد إلى حد بعيد وحدة البيروقراطي راطيين ال ادة معظم البيروق آز القي

 .ذروتها» الثورة«تمت تنحيتهم حين بلغت تلك 
ادة             -إن النزاع الصيني   ى قي السوفياتي الذي أثارته محاولة البيروقراطية السوفياتية فرض رقابة صارمة عل

ة الصين                     ة لجمهوري اء المساعدة االقتصادية والعسكرية المقدم ى     الحزب الشيوعي الصيني، وإلغ الشعبية ردا عل
ى    زاع عل ى ن راطيتين إل ين البيروق زاع ب ن ن دريجيا م فية، تحول ت رارات التعس ك الق ام تل اء أم او االنحن رفض م

ة   تالينية العالمي ة الس ل الحرآ ة داخ ة وأيديولوجي ة تنظيمي ى معرآ ة وإل توى الدول ة  . مس ة القومي د وجهت النزع لق
راطيتين السوفياتية والصينية       ى               الضيقة للبيروق ة عل ة لإلمبريالي ة والمعادي ة العمالي  ضربة قاصمة لمصالح الحرآ

 .السوفياتي-المستوى العالمي، وسمحت لإلمبريالية بالمناورة الستغالل النزاع الصيني
ع من           د من وجوهه تنوي تمثل الماوية على المستوى األيديولوجي تيارا خاصا داخل الحرآة العمالية، العدي

تالينية           -ارآسيةالتشويه الستاليني للم   ه ال يمكن حصره بالس ة، إّال أن ر في الوقت            . اللينيني اتج وتعبي تالينية ن ا الس ففيم
ورة                      ر عن انتصار ث ه تعبي ذاته عن ثورة مضادة سياسية داخل ثورة بروليتارية ظافرة، فالماوية هي في الوقت ذات

ر     إ. اشتراآية وعن الطبيعة المشوهة بيروقراطيا منذ البدء لتلك الثورة    ة وأآث ر مرون ة أآث نها تدمج إذا مالمح مقارب
يما                      ا، الس اهير وتنظيمه انتقائية للعالقات بين األجهزة والجماهير، مع مالمح مميزة لخنق آل استقالل لنشاط الجم

ة وأصول                . الجماهير العمالية  ة العمالي ة للبيروقراطي ة االجتماعي م الطبيع دم فه وهي تتميز على وجه الخصوص بع
ديولوجي عن                 االنحطاط   ر األي ذاتها التعبي ا هي ب ة، طالم دول العمالي البيروقراطي المحتمل للثورات االشتراآية وال

ة   ة البيروقراطي ن أجنح د م ين     . واح ة ب ر علمي ؤولة وغي ر مس ورة غي ل بص ي إذ تماث ة«وه » البيروقراطي
ات السياسة           » بورجوازية الدولة «و ة الصينية والمجموعات      في االتحاد السوفياتي، تبرر مسبقا آل انعطاف الخارجي

يوعية،   ة واألحزاب الش وفياتي، واألحزاب البرجوازي اد الس ة واالتح ة األمريكي د وضع اإلمبريالي ى ح ة، إل الماوي
يوعية      زاب الش وفياتي واألح اد الس ار االتح د اعتب ى ح ل إل اواة، ال ب دم المس ى ق عوب «عل ي للش دو الرئيس ، »الع

وى اإلمبر ع الق اد السوفياتي واألحزاب عارضة التحالف م ي مجه االتح ة ف ة العظمى واألحزاب البورجوازي يالي
وم إزاء          . الشيوعية زد على أن هذه التكتيكات تستند إلى الموضوعة التي تقول أن معظم البلدان الرأسمالية ليست الي

 .» القوى العظمىالنضال من أجل االستقالل القومي في مواجهة«مهمة الثورة االشتراآية، بل فقط إزاء مهمة 
رات       ن تبري ر م اف أآث ة المط ي نهاي ي ليست ف ا، الت ات جميع ذه النظري اطي له ابع االعتب ةإن الط  الحق

ة        ة مكافح الي واإلرادي، فبحج ية المث ويه المارآس ي تش ذورها ف د ج ية، تم ين الديبلوماس اورات بيك ة «لمن النزع
اويون األورثوذآسيون   «ف  للمارآسية، يتوق » األخطر«التي هي المراجعة    » االقتصادية ات      » الم ار الطبق عن اعتب

ة    ا المادي ا لحياته ي إنتاجه دها ف ي تعق اج الت ات اإلنت ددها عالق ائق موضوعية تح ة آحق ة . االجتماعي ري مماثل تج
م،                      اء عمله ى أجور لق الطبقات االجتماعية مع خيارات إيديولوجية، وال تعود البروليتاريا مجموع من يحصلون عل
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ك ال  ل أولئ غ   «ذين ب ي تون او تس ط م ا لخ يرون وفق ة    . »يس ارات ذات أيديولوجي ة تي ري مماثل ة تج ذه الطريق وبه
ديولوجي     »ممثليها«أو  » البورجوازية« مع   داخل الطبقة العاملة  بورجوازية أو بورجوازية صغيرة      ، والنضال األي

ة مع        ة         «داخل الحرآة العمالي ا والبورجوازي ين البروليتاري زة رفض           ي. »الصراع الطبقي ب ذ ذاك رآي ك م شكل ذل
راث المارآسي     ل الت ة، ورفض آ ة العمالي ل الحرآ ع داخ ف والقم تخدام العن ر اس ة، وتبري ة العمالي -الديموقراطي

ة    . اللينيني للنضال من أجل الجبهة الموحدة للمنظمات العمالية في وجه العدو الطبقي المشترك           ة ديكتاتوري تم مماثل ت
غ       «، ويمارسها   »ي تونغ فكر ماو تس  «البروليتاريا مع    او تسي تون دخول في          . »حزب م د ال ة، وبع ق الحلق ذا تغل هك

ة                  ادة بيروقراطي ى تنصيب نظام قي ة إل ادة الماوي اد السوفياتي، تنتهي القي ة في االتح حرب ضد سلطة البيروقراطي
» مشارآة «و» اشرةديموقراطية مب «شبيهة جدا بتلك الموجودة في االتحاد السوفياتي، حتى ولو أحاطت بها بهارج             

رارات اذ الق ة باتخ ة  . جماهيري ة اللينيني تالين أو خروتشيف أو بريجنيف للنظري او عن رفض س ل رفض م وال يق
ين          ال والفالح الس العم ب مج ن جان لطة م ة الس ى ممارس زة إل ة مرتك ا آديكتاتوري ة البروليتاري ول ديكتاتوري ح

 .المنتخبة انتخابا حرا وديموقراطيا
******* 
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اهير  / 13 ها الجم ي تخوض ة الت ن النضاالت الجاري ورة  م ى الث إل
 االشتراآية العالمية

 
ود     د الوج تراآي قي ع اش ام مجتم ة الضرورية لقي روط المادي ى والش ة األول رب العالمي ذ الح أة . من فالمنش

د رة أصبحت قاع ا   الكبي ين البشر جميع داخل ب ق الت ا، وتحق توى عالي غ مس ل بل المي للعم يم الع اج، والتقس -ة اإلنت
ة           .  إلى حد بعيد   -»التشريك الموضوعي للعمل  « تبدال نظام الملكي ة الموضوعية اس ا من الناحي مذ ذاك أصبح ممكن

ع المنتجين وتخ                  ين جمي ى التشارك ب ائم عل ة تحقيق     الخاصة والمنافسة واقتصاد السوق بنظام ق طيط االقتصاد بغي
 .أغراض مختارة بحرية

*** 
 

  شروط انتصار الثورة االشتراآية-1
دا            ة الماضية، تتطلب جه ورات االجتماعي ا   إّال أن الثورة االشتراآية، على نقيض آل الث ا وإرادي من  واعي

ا     ب البروليتاري ن جان ة، أي م ة الثوري ب الطبق ين  . جان ي ح ام اس   أفف ورات الماضي نظ ت ث ادي حل تغالل اقتص
ك،                                ة االقتصادية أو تل ذه اآللي ق اشتغال ه ى طري ة الحواجز من عل ذا بإزال للمنتجين محل نظام آخر، واآتفت هك
واعي                     بقا، يكمن في التنظيم ال تسعى الثورة االشتراآية إلعادة تنظيم االقتصاد والمجتمع وفقا لمشروع متصور مس

 .لدى البشر وضمان التفتح الكامل لشخصيتهملالقتصاد بهدف آفاية آل الحاجات العقالنية 
ك                    مشروع من هذا النوع ال يتحقق آليا، إنه يتطلب من الطبقة الثورية وعيا آامال ألهدافها ولوسائل بلوغ تل
ا                               ا، منظم ورة االشتراآية أن تواجه عدوا طبقي ة الشغيلة خالل نضالها من أجل الث ى طبق األهداف، السيما أن عل

ة        تنظيما عاليا، يمل   ة بغي ة واأليديولوجي ة والسياسية والتجاري ك أآثر فأآثر شبكة عالمية من القوى العسكرية والمالي
 .تأبيد سيطرته

 :يتطلب انتصار الثورة االشتراآية إذا نوعين من الشروط ليضمن النجاح
ا ن            -آما يقال –موضوعية   شروطا   - ضج   أي مستقلة عن مستوى وعي البروليتاريين والثوريين، ومن بينه

ة    ة        (الشروط المادية واالجتماعي ا العددي وة البروليتاري المي     –) القاعدة االقتصادية وق ى المستوى الع  الحاصلة عل
تمرة  ورة مس ام    بص ل ع ا قب ذ م ذلك   . 1914 من يف آ ي أن نض ية،  ينبغ روطا سياس ة    ش ز الطبق ل عج ن مث م

ا           ة، ورفض الطبق ا         البورجوازية عن الحكم وانقساماتها الداخلية المتعاظم ت المنتجة لسلطة البورجوازيين وتمرده
ابها                   . المتعاظم على تلك السلطة    تم اآتس ة ي ورة اجتماعي ذه الشروط السياسية الموضوعية الضرورية النتصار ث ه

 . في العديد من البلدان، إبان أزمات سابقة للثورة وأزمات ثورية عميقة تنفجر فيهادوريا
ا               أي متعلقة بمستوى وعي       ذاتية،   وشروطا   - ة أو حزبه ا الثوري ا وبدرجة نضج قيادته ة البروليتاري الطبق

 .الثوري وتأثير تلك القيادة وقوتها
يمكن أن نستخلص أن الثورات االشتراآية الظافرة منذ الحرب العالمية األولى آانت ممكنة موضوعيا في             

ى                 ذا المجال باإلشارة إل ل           العديد من المرار وفي العديد من البلدان، ونكتفي في ه ة صناعيا، من مث دان المتقدم  البل
ين  ا ب ام 1920 و1918ألماني وام 1923، وع ي أع ين 1932-1930، وف ا ب ين 1920 و1919، وإيطالي  1946 وب

ين 1948و ام  1970 و1969، وب ا ع ين 1936، وفرنس اي  1947 و1944، وب ي م ين  1968، وف ا ب ، وبريطاني
 .الخ.  الخ1937 و1936، وإسبانيا بين 1945، وعام 1926، وعام 1920 و1919

رتهن                     ة في الغرب م اب االنتصارات الثوري بالمقابل، لم تكن الشروط الذاتية ناضجة النتصار الثورة، فغي
 .، أزمة الوعي الطبقي والقيادة الثورية للبروليتاريا»أزمة العامل الذاتي للتاريخ«إلى اآلن قبل آل شيء بـ
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  بناء األممية الرابعة-2
ى                  انطالقا من هذا     ا إل ادة البروليتاري تالينية في قي التحليل المرتكز إلى اإلفالس التاريخي لإلصالحية والس

ام    ذ ع يوعيين المعارضين من ن الش كي وقبضة م دة  1933النصر، اضطلع تروتس ة جدي ادة ثوري اء قي ة بن  بمهم
 . األممية الرابعة لهذه الغاية1938للبروليتاريا العالمية، وقد أسسوا عام 

ان              طبعا لم  ة أرآ ى العمل آهيئ ادرة عل  تصبح بحد ذاتها األممية الثورية الجماهيرية التي ستكون وحدها ق
ة في           عامة للثورة العالمية، إّال أنها تنقل برنامج هكذا أممية ثورية جماهيرية وتتقنه وتحسنه، بفضل نشاطاتها الدائب

 قاعدة هذا البرنامج وعبر نشاطاتها المتعددة،       وهي تكون آادرات ثورية على    . قلب الصراع الطبقي في خمسين بلدا     
وتحفز هكذا عن سابق تصور وتصميم توحيد تجارب الثوريين ووعيهم على المستوى العالمي، عن طريق تعليمهم                
ة في                       وى الثوري العملل داخل تنظيم واحد بدل أن ينتظروا عبثا توحيدا من هذا النوع من النتائج العفوية النطالق الق

 .ان العالم وأجزائه، تلك القوى التي تتطور منفصلة بعضها عن البعض اآلخرمختلف بلد
لبية         ك المساء العظيم   «ال تكتفي األممية الرابعة بأن تنتظر بصورة س ا     » ذل ك برنامجه ان ذل ا تنجز إب . فيم

امج             ذا البرن ة المجردة له ا في نشاطية وتحري         . وهي ال تتقوقع في الدعاي ذلك قواه ذر آ ا ال تب ا أنه ين،  آم ض عقيم
 .محصورين في دعم النضاالت المباشرة للجماهير المستغلة

امج                      دفاع الحازم عن البرن إن بناء أحزاب ثورية جديدة وأممية ثورية جديدة ينطوي في الوقت ذاته على ال
ة والتحريض من أجل                     ى الدعاي المارآسي الثوري الذي يجمع دروس آل التجارب الماضية للصراع الطبقي، وعل

ام امج المارآسيبرن ن البرن و جزء م ل ه اه تروتسكي -ج عم ام، دع وري الع ةالث ب االنتقالي امج المطال و برن  وه
ي نضاالت   دخل المتواصل ف ى الت ى، وعل نواتها األول يوعية خالل س ة الش ادة األممي تخدمها ق ابير اس توحي تع يس

ؤول     الجماهير بغية الوصول بها إلى أن تتبنى عمليا برنامج العمل هذا، وبغية              تزويد تلك النضاالت بأشكال تنظيم ت
 .إلى خلق مجالس عمالية

ة                   ى قواعد مادي ة، ضرورة ترتكز إل ة قومي إن ضرورة قيام أممية ثورية، هي أآثر من جمع أحزاب ثوري
لبة روب     . ص ة والح اد والسياس و عصر االقتص الي ه ةفالعصر اإلمبري ام  العالمي ي نظ ة ه المي، واإلمبريالي  ع

دولي              . إلنتاج أصبحت دولية منذ زمن بعيد     متمفصل، وقوى ا   ى المستوى ال وم عل د ي ا بع تظم يوم أّما رأس المال فين
ي  ددة الجنسياتف رة متع تاته الكبي ة تروس ا دون التطورات الالحق د عائق ن بعي ذ زم ة صارت من ة القومي ، والدول

ارة  اج والحض توى ا     . لإلنت ى المس انية إّال عل كالت اإلنس ل مش ن ح ا ال يمك ن هن ي   م كالت الت ك المش المي، تل لع
و                   : نختصرها باألمور التالية   وبي، تخطيط النم رة الجن ة، سد جوع نصف الك ة العالمي الحؤول دون الحرب النووي

 .االقتصادي، التوزيع العادل للموارد والمداخيل بين الشعوب جمعاء، حماية البيئة، وضع العلم في خدمة اإلنسان
ى               إنه لمن قبيل الطوباوية أن نري      از عل د اإلجه رادى، أن نري د ضمن هذه الشروط التقدم نحو االشتراآية ف

ددة         تات متع ة تروس د مواجه ل أن نري وري، ال ب روع الث ي للمش يق أمم ل تنس ر آ ا نحتق ا فيم نظم عالمي م م خص
 .الجنسيات عبر نضاالت عمالية مقصورة على بلد واحد

دولي، ال فقط ردا      أضف إلى ذلك أن للنضاالت الثورية اتجاها موضوعيا وع         فويا لالمتداد على المستوى ال
ل على تدخالت مضادة للثورة من جانب العدو الطبقي، بل آذلك، على وجه الخصوص،               ذي تمارسه    بفع  الحافز ال

إن التأخير المتواصل لخلق منظمة أممية حقيقية للثوريين ال يعني التأخر فقط بالنسبة            . على شغيلة العديد من البلدان    
 .ت الموضوعية لعصرنا بل آذلك بالنسبة لالتجاهات العفوية للقطاعات الجماهيرية األآثر تقدماللضرورا

ه           في إطار الصعود الجديد للنضاالت العمالية ولتجذر الشبيبة عبر العالم منذ نهاية الستينات، الذي يرمز إلي
دا،  65 إنها اآلن موجودة في       . في فرنسا، تمكنت األممية الرابعة من مضاعفة قواها بشكل محسوس          1968ماي     بل

اهير، وشارآت                  . وفي آل القارات   ا وسط الجم عشرون من منظماتها شهدت تطورا ذا شأن إذ حققت انغراسا حقيقي
اي            . أحيانا من مستوى القيادة، في نضاالت طبقية مهمة        نشير في هذا المجال إلى دور التروتسكيين الفرنسيين في م

وإلى دور التروتسكيين األمريكيين في التعبئة ضد الحرب   . ة ونقابية جديدة مذ ذاك وفي تشكيل طليعة عمالي   1968
ام  ي فيتن ذرة ف دة     ! الق ة جدي ة ثوري وين طليع ي تك بانيين ف كيين اإلس ى دور التروتس كيين  ! وإل ى دور التروتس وإل

ي     ة ف ة الجماهيري ل الحرآ ي داخ ار طبق ق تي ي خل ومبيين ف يكيين والكول ين والمكس دانهماألرجنتيني ى دور ! بل وإل
ى حضيض                         ة إل ة العمالي ة للحرآ ادة القديم د انحدار القي الي بع التروتسكيين السيالنيين في إعادة إطالق اليسار العم

 .1977 و1968تلك األدوار تشكل بعض النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها ما بين . التعاون الطبقي
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  المطالب المباشرة والمطالب االنتقالية-3
ق                       ى طري د عل رة من جدي إن االستغالل واالضطهاد اإلمبرياليين، في عصرنا، يدفعان الجماهير في آل م

دفاع                  . معارك آبرى  ل ال إّال أن الجماهير، متروآة لذاتها، ال تصوغ أآثر من أهداف مباشرة لتلك النضاالت، من مث
ات الديموقراط           ا، وإسقاط حكومات           عن األجور الفعلية أو زيادتها والدفاع عن بعض الحري ة األساسية أو انتزاعه ي

 .قمعية بوجه خاص، الخ
ل      د مجم ة تهدي ى درج ا إل ور معارآه ا لتط اهير المناضلة تالفي ازالت للجم دم تن ة أن تق ن للبرجوازي يمك

وهي تسمح لنفسها بذلك، السيما أنها تمتلك العديد من األدوات الصالحة لالستعمال من أجل                 . االستغالل الرأسمالي 
ادات في األجور، يمكن            . فراغ تلك التنازالت من مضامنها، واستعادة يد ما تقدمه اليد األخرى          إ ل بزي فإذا آانت تقب

زع     ه، وإذا انت لرفع األسعار أن يبقي األرباح عند مستواها األصلي، وإذا تم الحد من دوام العمل يمكن تسريع وثيرت
دو أن            الشغيلة تدابير ضمان اجتماعي يمكن مضاعفة الضرائ       ا يب ذاتهم م دفعون ب داخيلهم، بحيث ي ب التي تصيب م

 .الدولة تمنحهم إياه، الخ
ة                  دافا لنضاالتها الجاري اهير لتضع ألنفسها أه ع الجم من أجل الخروج من هذه الدائرة المفرغة، ينبغي دف

ة ال             ة، وينبغي أن   تتمثل بمطالب انتقالية يتعارض تحقيقها مع المسار الطبيعي لالقتصاد الرأسمالي والدول برجوازي
ى             . تصاغ هذه المطالب بحيث تفهمها الجماهير، وإّال بقيت حبرا على ورق           ادرة عل ه ق يلزم أن تكون في الوقت ذات

زة من النموذج         أن تثير بمضمونها، وباتساع النضاالت التي تستثيرها، رفضا إجماليا للنظام الرأسمالي ووالدة أجه
ادة           .السوفياتي، أجهزة ازدواجية سلطة     ة الح ة الثوري رة األزم ة صالحة فقط في فت ومن  – ليست المطالب االنتقالي

ذا   ، بل هي تتجه على وجه التحديد نحو          -بينها مطلب الرقابة العمالية    د هك ى       تولي ع الشغيلة إل ر دف ة، عب ة ثوري  أزم
 .رفض النظام الرأسمالي، سواء على المستوى العملي أو على مستوى وعيهم

 ث للثورة العالمية في أيامنا القطاعات الثال-4
ة                         ة نفسها في مواجه ا العالمي ة تجد البروليتاري دان الصناعية المتقدم بفعل تأخر الثورة االشتراآية في البل

 .مهام مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم
دان المستعمرة وشبه المستعمرة   راء أن ينتظروا هرع عم  ففي البل ال ، ال يمكن للشغيلة والفالحين الفق

ل                 . البلدان المصنعة لمساعدتهم   وم بفعل العبء الثقي إن اندالع نضاالت جماهيرية وحرآات ثورية واسعة أمر محت
دان   ك البل ي تل ة ف ة والفالحي اهير العمالي ى الجم ة عل ذي فرضته اإلمبريالي ؤس ال ع والب ن القم غيلة أن . م ى الش عل

ذي      يدعموا آل حرآة جماهيرية معادية لإلمبريالية، سواء آا        نت موجهة ضد السيطرة األجنبية أو ضد االستغالل ال
إن البروليتاريا  . تمارسه التروستات األجنبية، وسواء استهدفت الثورة الفالحية أو تصفية ديكتاتوريات محلية دموية           

ة                   ي المطالب التقدمي ا في تبن  لكل   التي اآتسبت القيادة السياسية لتلك الحرآات الجماهيرية، بفضل حزمها واجتهاده
ة      ة البرجوازي ه ملكي ت ذات ي الوق يح ف لطة، ولتط تالم الس ل اس ل ألج ا تقات تغلة، إنم رائحها المس ة وش ات األم طبق

 .الصناعية وسلطتها
ك في وجه       وفي البلدان العمالية المتبقرطة    ة، وذل ا الديموقراطي زاع حريته ، تنتفض الجماهير من أجل انت

ب البيروقراط    ن جان لطة م ة الس ار ممارس ذير      احتك د الفوضى والتب ومي، وض طهاد الق اث االض د انبع ة، وض ي
ة بواسطة الشغيلة              . واالمتيازات المادية المالزمة للتسيير البيروقراطي لالقتصاد      ة العمالي يير الدول ا تطالب بتس إنه

ق نظام مجالس شغيلة ممرآز               )السوفييتات(أنفسهم، المنظمين في مجالسهم       ، وبتسيير االقتصاد المخطط عن طري
 .ديموقراطيا

ات       أما في البلدان اإلمبريالية    ى الحري  فتتحول حرآات الجماهير ضد االستغالل الرأسمالي والتضييق عل
ة                 الديموقراطية أو إلغائها، بفضل البرامج االنتقالي وبناء قيادة ثورية جديدة، إلى نضاالت إلطاحة الدولة البرجوازي

 .رةومصادرة رأس المال، فإلى ثورة اشتراآية ظاف
ة    –إن المهام المختلفة التي تواجه البروليتاريا والثوريين في أجزاء مختلفة من العالم              ورة الدائم ام الث أي مه

ورة                          ام الث ة المتبقرطة، ومه دان العمالي ة في البل ورة السياسية المناهضة للبيروقراطي في البلدان المتخلفة ومهام الث
ة         تعكس     إنما -البروليتارية في البلدان اإلمبريالية    ورة العالمي ال متساوي والمرآب للث رة ال   .  التطور ال ذه األخي فه

 .تنفجر بصورة متشابهة في آل البلدان، إذ ال تعيش آل البلدان ضمن شروط اجتماعية واقتصادية وسياسية متماثلة
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السيرورة  في تكمن المهمة  العليا للمارآسيين الثوريين في التوحيد التدريجي لتلك الحرآات الثورة الثالث             
ة تراآية العالمي ورة االش ا للث ي  . ذاته دة، ه ة واح ة اجتماعي ون طبق ل آ وعيا بفض ن موض د ممك ذا التوحي ه

البروليتاريا، قادرة لوحدها على أن تقود إلى الشاطئ األمين المهام التاريخية المتمايزة للثورة في آل من القطاعات                 
د حقيقيا بفضل التربية والسياسة األمميتين للطليعة الثورية التي سوف           الثالثة التي أشرنا إليها، وسيصبح هذا التوحي      

دان،                     ين الشغيلة والمضطهدين في آل البل وم تجارب تضامن أممي ب د ي ا بع تستخلص من النضاالت الجارية يوم
وعي األمم               ذا ال ة، من أجل إدخال ه ي وتقاتل بصورة منهجية آره األجنبي والعنصرية ومختلف المسبقات القومي

 .إلى أعماق الجماهير الواسعة

  الديموقراطية العمالية والتنظيم الذاتي للجماهير والثورة االشتراآية-5
إن أحد الوجوه الرئيسية لعمل الجماهير المباشرة، لحرآات التظاهر أو اإلضراب الضخمة التي يقومون                    

 .بها، إنما هو رفع مستوى وعيهم عن طريق تزايد ثقتهم بأنفسهم
اد ا ى    يعت ة عل ة والعرقي ات القومي باب واألقلي اء والش رفيين والنس راء وصغار الح ون الفق غيلة والفالح لش

اء                     الكين واألقوي يط من الم ة لالنسحاق واالستغالل واالضطهاد من جانب خل اة اليومي ديهم  . التعرض خالل الحي ل
ى      انطباع أن التمرد مستحيل وغير مجد، وأن قوة خصومهم آبيرة لدرجة ينتهي معه             ودة للنظام   «ا آل شيء إل » الع

دوام  ى ال ة         . عل هر التعبئ ي مص أة ف ذوب فج ز، ي ة والعج عور بالدوني ذا الش اط، ه ذا اإلحب وف، ه ذا الخ إّال أن ه
رى   ة الكب ارك الجماهيري رك        . والمع ذ تتح ة، من ة الكامن لطتها العظيم ا لس ا عميق ب إذ ذاك وعي اهير تكتس فالجم

 .نذ تتنظم وتنظم معرآتها بفعاليةمجتمعة، بصورة جماعية ومتضامنة، م
دى          ذات ل ة بال عور بالثق ذا الش اعف ه ا يض ل م ى آ ة قصوى عل ون أهمي يون الثوري ق المارآس ذا يعل ل
ذي تشربوه خالل اآلالف من سنوات سيطرة                              ا يحررهم من السلوك المطواع والخاضع ال الجماهير، على آل م

نكن آل شيء       «. الطبقات المالكة  يدنا،              إن  : »لسنا شيئا، فل ذه الكلمات من المقطع األول في نش ة   «ه يد األممي ، »نش
 .تلخص بصورة مدهشة تلك الثورة النفسية التي ال بد منها ألجل انتصار ثورة اشتراآية

ا   اهير، تلعب دورا حيوي ذاتي للجم يم ال ق التنظ ى طري ان عل ة للمضربين تنتخب لج ات ديموقراطي جمعي
اهيري    ، وآل آلية مشابهة داخل أشكال        إضراب م        . أخرى للعمل الجم ى حك اهير عل ات تتمرن الجم ك الجمعي في تل

دا                     ة واالقتصاد غ دير الدول تعلم آيف ت ا ت إن أشكال التنظيم التي       . ذاتها بذاتها، وبتعلمها قيادة نضاالتها الخاصة به
ة، هي أ                شكال التنظيم األساسية      تعتاد هكذا عليها هي األشكال الجنينية للمجالس العمالية القادمة، للسوفييتات القادم

 .للدولة العمالية التي ينبغي بناؤها
ة التي تجمع                        ة العظيم روح الوحدوي إن وحدة العمل التي ال بد منها من أجل جمع قوى الشغيلة المبعثرة، ال

ا،    ى العمل مع ادوا عل م يعت ذين ل ين األشخاص ال رى مالي ة الكب ال الجماهيري ة واألعم ر حاالت التعبئ ال يمكن عب
ةتحق ة العمالي در من الديموقراطي ا من دون ممارسة أوسع ق ا أن .يقه ة ديموقراطي ة إضراب منتخب  ينبغي للجن

ة، أو               آلتكون، من حيث تحديدها، منبثقة من        ة، أو المنطق  المضربين في المنشأة، أو في الفرع الصناعي، أو المدين
ة اإلضراب  هد حال ذي يش د ال اع أ. البل ذا القط ي ه تبعاد ممثل م  إن اس ة أن آراءه ين، بحج غيلة المعني ن الش و ذاك م

 .السياسية أو الفلسفية ال تناسب قادة اإلضراب المؤقتين، هو آسر لوحدة اإلضراب، وبالتالي آسر لإلضراب
ة التي يتخذها                  إن . يطبق المبدأ ذاته على آل أشكال العمل الجماهيري الواسع وعلى أشكال التنظيم التمثيلي

تبعاد أي                        الوحدة التي ال غنى      دأ عدم اس بقا، أي مب ة مس ة العمالي عنها من أجل تحقيق النصر تفترض الديموقراطي
ويج                  . تيار من المقاتلين   ة تت م بغي اتهم الخاصة به دفاع عن اقتراح فللكل الحق في الكالم والتمثيل، وللكل الحق في ال
 .النضال بالنصر

ات ب             رم األقلي ة           إذا تم احترام تلك الديموقراطية فسوف تحت ا تحتفظ بإمكاني ات ألنه رارات األآثري دورها ق
ة   ى ضوء التجرب ديلها عل االت     . تع ة لنض يم الديموقراطي كال التنظ ر أش ة تبش ة العمالي د للديموقراطي ذا التأآي وبه

 .الشغيلة بإحدى خصائص الدولة العمالية القادمة، المتمثلة بتوسيع الحريات الديموقراطية ال الحد منها
 ******* 

 :مراجع
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 ).المؤتمر العالمي السابع(مؤتمر إعادة توحيد 
 .الديالكتيك الحالي للثورة العمالية: األممية الرابعة
 .، الرقابة العماليةأرنست ماندل

 ).نصوص مختارة(سيير الذاتي الرقابة العمالية، المجالس العمالية، التأرنست ماندل، 
 .مشروع برنامج: العصبة الشيوعية

 .وثائق المؤتمرين العالميين التاسع والعاشر لألممية الرابعة
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 آسب الثوريين للجماهير/ 14
 

  التمايز السياسي داخل البروليتاريا-1
عمل المباشر ألوسع   آيف تولد الحاجة إلى حزب طليعي ثوري من تقطع ال         ) 5، النقطة   9الفصل  (لقد رأينا   

وعلينا أن نضيف اآلن عنصرا     . الجماهير، آما من الطابع العلمي لالستراتيجية الضرورية لقلب سلطة البرجوازية         
 .إضافيا لهذا التحليل، هو التمايز السياسي داخل البروليتاريا

ذا        ويمك. تيارات إيديولوجية مختلفة  تظهر الحرآة العمالية في آل بلدان العالم آمجموعة          ن أن نشير في ه
ة  ارات التالي ى التي ال إل تراآي: المج ار االش دي -التي و إصالحي تقلي ديموقراطي، وه يوعية  ! ال زاب الش ار األح تي

وري                       ابي الث ار الفوضوي أو النق ام، التي د متن ! الموالية لموسكو، وهي من أصل ستاليني وذات توجه إصالحي جدي
دان تشكيالت وسيطة      ). ألممية الرابعة ا(التيار المارآسي الثوري    ! التيار الماوي  تضاف إلى ذلك في العديد من البل

 .بين هذه التيارات األيديولوجية الرئيسية) وسطية(
ي          ا وف ع البروليتاري ي واق دة ف وعية عدي ذور موض ة ج ة العمالي ل الحرآ ديولوجي داخ ايز األي ذا التم له

 .تاريخها
ة ليست ة العامل ا الطبق ة ظرمتجانسة آلي ن زاوي ي  م ون ف غيلة يعمل ون الش بما يك ة، فحس ا اإلجتماعي وفه

ا أو               دريبا عالي وا ت ب، تلق ذ زمن قري دة أو فقط من الصناعة الكبرى أو الصغيرة، استقروا في المدينة منذ أجيال عدي
ة   تراآية العلمي ية لالش ار األساس ض األفك حة بع أ لص رع أو أبط م أس م لفه ك به ؤدي ذل طا، ي ال . متوس فالعم

اتهم         المتخصصون ي  . فهمون ضرورة تنظيم نقابي بسرعة أآبر مما يفعل عمال عاطلون عن العمل خالل نصف حي
ة الضيقة، التي تخضع المصالح             ر ضحية النزعة الحرفي الوقوع بسرعة أآب دد أيضا ب ابي مه إّال أن تنظيمهم النق

ى المصالح الخاصة   ة إل ة العامل ة للطبق ةالعام توقراطية عمالي هألريس ى وج دافع عل  الخصوص عن المكاسب  ت
ة                ا المهني ى مواقعه ع الوصول إل رى والصناعات             –المستحصل عليها فيما تحاول من دن الكب ال الم ه ألسهل لعم  إن

ا                          ة نضال ظافر للبروليتاري وا بإمكاني ا الواسع وأن يؤمن ة لجمهور البروليتاري ة العظيم الكبيرة أن يعوا القوة الكامن
لبرجوازية، بينما األمر أقل سهولة بالنسبة لعمال يشتغلون في مؤسسات صغيرة           نحو انتزاع السلطة والمصانع من ا     

 .ويعيشون في مدن صغيرة
ة   ة العامل دام تجانس الطبق ى انع ة يضاف إل ات الشغيلة الفردي وع طاق ة النضالية وتن وع التجرب ذا . تن فه

ة عشرة إضرابات            وج بالنصر     (الفريق العمالي خاض تجرب ا تت د من     ) معظمه ذه      والعدي ة، وه المظاهرات العمالي
ة إضراب                              ر من تجرب م يخض أآث اريين ل ق آخر من البروليت التجربة تحدد لديه جزئيا وعيا مختلفا عن وعي فري

 .خالل عشر سنوات، ولم يشارك آكتلة واحدة في نضال سياسي) مني بالفشل(واحد 
رأ الكراس  ى الدراسة، يق دفع بشكل طبيعي إل ذا العامل أو المستخدم ين راءة ه ى ق ات والكتب باإلضافة إل

ا               . صحيفته المفضلة، بينما ال يقرأ عامل آخر على اإلطالق         ة، بينم ع بمواهب قيادي ل يتمت هذا ذو طبع مشاآس، ال ب
ا اآلخر             . ذاك ذو شخصية سلبية ويفضل السكوت خالل االجتماعات        اق دون صعوبة، بينم واحد يعقد صالت بالرف

ى                   . الهتمام بعائلته مشدود إلى حياة المنزل ويفضل ا      ارهم السياسي عل ا في سلوك الشغيلة وخي ؤثر جزئي ك ي آل ذل
 .المستوى الفردي، آما يؤثر في مستوى وعيهم الطبقي عند لحظة محددة

را   ار أخي ين االعتب ذ بع ي أن نأخ ة  ينبغ دها القومي د، وتقالي ل بل ي آ ة ف ة العمالي اريخ الخاص للحرآ . الت
ق            فالطبقة العاملة البريطانية ا    ا مستقال عن طري ا طبقي ى تنظيم نفسها تنظيم ة  لتي آانت األولى التي تصل إل الحرآ

اهيري  .  لم تعرف يوما حزبا جماهيريا مستندا إلى برنامج أو تربية مارآسيين، ولو بدائيين          الشارتية إن حزبها الجم
ال              ا حزب العم ا، عنين ق عنه ة ال    . قائم على النقابية الجماهيرية، ومنبث ا الطبق ة الفرنسية التي وسمتها بعمق        أّم عامل

ا للمارآسية ضعف الصناعة          ) البابوفية والبالنكية والبرودونية   (19تقاليد النصف األول من القرن       فقد آبح اعتناقه
بيا           رى            . الكبرى النسبي وتوزعها النسبي في مدن المقاطعات الصغيرة نس ار المصانع الكب د توجب انتظار ازده لق

ون  اريس ولي ي ضواحي ب ي     ف دة ف ذي زاد ح رن، ال ذا الق ن ه ات م رينات والثالتين ي العش مال ف يليا والش  ومارس
ي   ام للنضال الطبق المجرى الع تحكم ب ن ال اهيري م تمكن اإلضراب الجم تينات لي ينات والس و (الخمس ، 1936يوني

ة ال           ) 1968، ماي   1948-1947إضرابات   يمن داخل الطبق ة،  وليصبح الحزب الشيوعي الفرنسي الحزب المه عامل
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دة     . مضفيا عليها طابعا ينتمي بوضوح إلى المارآسية      بانيتان، لم ة اإلس ة العمالي ولقد انطبعت الطبقة العاملة والحرآ
 …طويلة، بتقاليد النقابية الثورية التي تأثرت عميقا بالتخلف الحاد للصناعة الكبرى في شبه الجزيرة اإليبيرية الخ

ة للحر ارات األيديولوجي ع التي تج تن ا، أي عن النقاشات  ن ا الخاصين به ا وتاريخه ة عن منطقه ة العمالي آ
فقد حدثت في البدء القطيعة بين المارآسيين والفوضويين       . والتعارضات الناجمة عن مجرى النضال الطبقي بالذات      

ة                           م القطيع ية، ث ى السلطة السياس ألة ضرورة االستيالء عل ين  داخل األممية األولى انطالقا من الخالف حول مس ب
ومي          دفاع الق ة، ودعم ال الثوريين واإلصالحيين داخل األممية الثانية حول مسألة المشارآة في حكومات بورجوازي
ة             مالي والدول اد الرأس تمرار االقتص دد اس ذي يه اهيري ال وري الجم ال الث م النض ة، ودع دان اإلمبريالي ي البل ف

تالينيين والتروتسكيين          ! نق ذلك النضال   البرجوازية المستندة إلى الديموقراطية البرلمانية، أو خ       ين الس ة ب م القطيع ث
وريين( يين الث ة ) المارآس ورة الدائم ة الث ار نظري ين أنص ة، ب يوعية الدولي ة الش ة والحرآ ة الثالث ل األممي داخ

اء االشتراآية في              » الثورة على مراحل  «وخصومها، وبين أنصار نظرية      وخصومها، بين أنصار طوبى إنجاز بن
د واح از بل ذا اإلنج ة له رورات المزعوم ة للض ورة العالمي الح الث اع مص ار إخض الي أنص ومه، وبالت د وخص
 .وخصومه

ك التي                       ل تل ا، من مث إّال أن لهذا التنوع في التيارات األيديولوجية أيضا جذورا موضوعية ومادية أشد عمق
 .قمنا إلى اآلن بتعريتها

  الطبقيو الجبهة العمالية الموحدة ضد العد-2
ة                   ة العامل ى تفتيت المنظمات السياسية للطبق ففي  . قاد تنوع التيارات األيديولوجية داخل الحرآة العمالية إل

دان    ن البل د م ي العدي ة ف دة النقابي د الوح ين نج ا (ح ة، النمس ا االتحادي كندينافية، ألماني دان الس ا، البل د )بريطاني ، نج
بابا موضوعية،               وب. االنقسام الشامل على صعيد المنظمات السياسية      ك أس م أن وراء ذل ا أن نفه اديين، علين وصفنا م

 .لهذا أو ذاك من األفراد» الدور المشؤوم«أو عن » االنشقاقيين» «جرائم«وليس ناتجا صدفة عن 
د من انتصاراتها                            ة حققت العدي ة العامل يس شرا، فالطبق ه فل وإذا نظرنا إلى هذا االنقسام السياسي بحد ذات

ا ضمن   ر دوي ة     األآث ة العمالي ى الحرآ ا إل دة تنتسب جميع ات ع دة واتجاه زاب ع ايش أح روط تع ؤتمر . ش إن م
ى أحزاب                 ز بالتفتت إل ان يتمي ى السوفييتات، آ ع السلطات إل ل جمي رر نق ذي ق يا، ال ة روس السوفييتات الثاني لعام

ه اآلن في              ة   .  الغرب واتجاهات سياسية مختلفة على صعيد الطبقة العاملة، تفتت أآثر حدة مما نعرف ام الطبق إن انقس
ارات الصغيرة        (العاملة األلمانية إلى أحزاب آبيرة ثالثة        م يحل دون انتصار اإلضراب         ) والعديد من الشلل والتي ل

 الذي خنق في البيضة محاولة االنقالب الرجعية الفاشية التي قام بها فون آاب، آما أن تنوع                 1920العام في مارس    
ية والنقا  ات السياس وز     المنظم ي يولي بانية ف ا اإلس ة للبروليتاري ة      1936بي ى االنتفاض ب عل ن التغل ا م م يمنعه  ل

 .الفاشية في معظم أحواض البالد الصناعية-العسكرية
ة                          دى الطبق وة الهجوم ل ى إضعاف ق ة إل ة العمالي إّال أن الشرط المسبق لكيال يؤدي التبعثر السياسي للحرآ

و أّال يحول دون وح ا، ه ة بمجمله ة  العامل ل والبرجوازي اب العم ل بأرب ي المتمث دو الطبق غيلة ضد الع ل الش دة عم
و أّال يحول دون النضال السياسي         . الكبرى والحكومة البرجوازية والدولة البرجوازية     أّما الشرط المسبق اآلخر فه

وري ا     اء الحزب الث دف بن ة به ة العامل ل الطبق ة داخ ية الثوري ة المارآس ل هيمن ن أج ديولوجي م اهيري واألي لجم
 .وبالتالي إعادة الديموقراطية العمالية إلى عقر دار الحرآة العمالية المنظمة
ة     إن الرد الوحدوي للطبقة العاملة أمر ال غنى عنه على اإلطالق              ى وجه     بمواجهة هجمات البرجوازي  عل

خفض األجور   ويمكن أن تكون تلك الهجمات اقتصادية، من مثل الصرف من العمل وإقفال المنشآت و  . الخصوص
خ  ة، ال ات       . الفعلي د الحري ة، وض ات النقابي ق اإلضراب والحري د ح ات ض ية، آالهجم ون سياس ن أن تك ا يمك آم

ة التنظيم                     افرة، تلغي حري الديموقراطية للجماهير والحرآة العمالية، ومحاوالت إرساء أنظمة تسلطية، أو فاشية س
الهجوم                 في هذه الحاالت ج    . والعمل للحرآة العمالية بمجموعها    ؤدي ب اهيري وموحد أن ي رد جم ا، يمكن فقط ل ميع

ل  ى الفش وازي إل ات       . البرج ل المنظم ة لك دة الفعلي ة الواح ر بالجبه ة تم ة العامل دى الطبق ة ل ل الفعلي دة العم ووح
 .العمالية، بقدر ما تبقى سطوتها داخل قطاعات مهمة من البروليتاريا واقعا حيا

ى السلطة          20لقرن  لقد آانت إحدى المآسي الكبرى في ا        هزيمة البروليتاريا األلمانية بفعل استيالء هتلر عل
دا في                     1933 يناير   30في   اني أن تعق اني والحزب االشتراآي األلم ، آنتيجة لرفض قيادتي الحزب الشيوعي األلم

ذلك         اة   إن عواقب  . اللحظة المناسبة اتفاقا إلقامة جبهة موحدة ضد الصعود النازي، وعجزهما عن القيام ب ك المأس تل
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ة                ك التجرب درس الرئيسي لتل : آانت على درجة من الخطورة بحيث على جميع الشغيلة أن يحفظوا عن ظهر قلب ال
ة        في مواجهة صعود الفاشية، ال غنى عن الجبهة الموحدة لكل المنظمات العمالية،              اء القتل ة دون ارتق بغية الحيلول

 . تضطلع به الجماهير الكادحةوالجالدين سدة السلطة، عن طريق عمل حازم وموحد
ل آل شيء، فمعظم                        ة وسياسية قب ة أيديولوجي إن الذرائع والعوائق دون تحقيق الجبهة الموحدة ذات طبيع

 :بين تلك العوائق ذات الطبيعة السياسية واأليديولوجية ما يلي. الشغيلة يؤيدون تلقائيا آل مبادرة وحدوية
تراآي - ادة االش ة للق ات القمعي ة  -ين الممارس ل الدول ؤوليات داخ طلعون بمس ذين يض ديموقراطيين ال ال

ا       ى         . البرجوازية، وللقادة الستالينيين في الظروف ذاته ة تشعر بالسخط عل ة  العامل إن الشرائح المتجذرة من الطبق
ى                         ل إل ة، ال ب هكذا ممارسات تبدأ بكسر اإلضرابات وتصل إلى التنظيم المنهجي للتجسس داخل المنظمات العمالي

 !).  نوسكي(تنظيم اغتيال القادة الثوريين أو حتى العمال العاديين 
الممارسات البيروقراطية للقادة النقابيين اإلصالحيين والستالينيين، ولقادة في األحزاب الشيوعية وصلوا             -

خ            ة، ال ة العمالي ة في الحرآ دادا لممارسات البيروقرا            . إلى مواقع قيادي ر امت ذه الممارسات التي تعتب ة    ه ة القمعي طي
 .حيث تمارس السلطة، تثير آذلك اشمئزازا مبررا لدى العديد من شرائح الشغيلة

وعي   - و ال ي تحول دون نم ة الت ة العمالي ة للحرآ ادات التقليدي ة للقي ورة بصورة منهجي ادي للث دور المع ال
ا رأس   على تحقيق مشاريع معادية للثورة ) ال بل إراديا في الغالب(الطبقي وتساعد موضوعيا    والعمال يقف وراءه

 .المال، وتنشر األيديولوجية البورجوازية والبورجوازية الصغيرة في صفوف الطبقة العاملة، الخ
ة،         مكافحة العصبوية والتطرف اليساري   إّال أنه ضروري     ة التقليدي  تجاه منظمات الطبقة العاملة الجماهيري

 ضد  النضال الفعال موحدة في وجه العدو الطبقي، بل آذلك دون         اللذين ال يحوالن فقط دون تحقيق الجبهة العمالية ال        
 .هيمنة القيادات اإلصالحية والستالينية على أغلبية الطبقة العاملة

م  دام فه ة انع ارية المتطرف بوية واليس اء العص اس األخط ي أس د ف ة نج ة والمتناقض ة المزدوج الطبيع
ي الحرآ ة والمتبقرطة ف ة التقليدي ات الجماهيري ةللمنظم ى الصعيد الفكري . ة العمالي ا عل ز عموم فالعصبوية تتمي

ة بكل                   ورة البروليتاري بتضخيم وجه خاص للتكتيك أو لالستراتيجية، وبالعجز عن رؤية مشكلة النضال الطبقي والث
ك      . تعقيداتها وبمجملها  د، وأن تل ى حد بعي وإذا آان صحيحا أن سياسة قيادات تلك المنظمات لصالح البورجوازية إل

زائم ال تحصى                      الي مسؤولة عن ه القيادات تمارس التعاون الطبقي وتضعف نضال البروليتاريا الطبقي، وهي بالت
وة                         وعي والق ى من ال وغ الحد األدن لحقت بالطبقة العاملة، فصحيح أيضا أن وجود تلك المنظمات يسمح للشغيلة ببل

ر  وعي أصعب بكثي ك ال دم ذل دونهما يصبح تق ذين ب ين، الل ديل  .الطبقيت ذلك بتع مح آ ات يس ذه المنظم ود ه  إن وج
ديدا                        زازا ش ة بنفسها اهت ة العامل ة الطبق ز ثق ه تهت ذي بدون ال والعمل ال ين رأس الم ة ب وحده  . موازين القوى اليومي

ة         ) سوفييتات( من التنظيم الطبقي      أعلى بأشكالالمباشر  استبدالها   قد يسمح بأّال ينتهي إضعافها بتراجع الطبقة العامل
رين   . للهاأو ش ا خطي ا، يشكل إضعافا وتراجع مالية له ة الرأس دمير الرجعي ول ت إن إضعافها، لكي ال نق ل ف بالمقاب

ا   ة                        . لمجمل البروليتاري ة بالجبه تهم المتمثل ا سياس ون عليه ة التي يرآز المارآسيون الثوري ذه هي القاعدة المبدئي ه
 .العمالية الموحدة ضد الرجعية الرأسمالية

 »طبقة ضد طبقة«لهجومية لجبهة  الدينامية ا-3
ة                         ة ديكتاتوري د فاشي أو إقام ة أي تهدي يما بمواجه ة، وال س ة العامل بمواجهة أي هجوم رأسمالي ضد الطبق
ة،                         ى القم ة، من القاعدة إل ع المنظمات العمالي يمينية، يدعو المارآسيون الثوريون إلى تشكيل جبهة موحدة من جمي

ر                      ويجتهدون في أن يدخلوا إلى هذه      ا األآث ا فيه ة بم ة العمالي ى الحرآ  الجبهة الموحدة آل المنظمات التي تنتسب إل
ة   دهم مراجع ة وأش اس انتهازي د الن ا أش ي يقوده داال، الت تراآي   . اعت ادة الحزب االش ى ق ا إل ون منهجي ا يتوجه آم

ادات                 ين القي دة ب ة موح ة     والحزب الشيوعي والنقابات اإلصالحية والمسيحية لكي يتم إرساء جبه ة، والمنطقي  القومي
 .والمحلية، آما بين الفروع داخل المنشآت واألحياء، وذلك لمواجهة الهجوم المعادي بكل الوسائل المتوفرة

تراآية     ادة االش مل قي دة لتش ة الموح يع الجبه ض توس يوعية   -إن رف زاب الش ة اواألح ي (الديموقراطي وه
ة         للكومنترن،» سياسة المرحلة الثالثة  «السياسة المسماة    تالينية - التي يستعيدها اليوم العديد من المنظمات الماوي ) الس

ة       ه  . يقوم على عدم فهم قصوي وطفولي للوظيفة الموضوعية لوحدة الجبهة البروليتارية ولشروطها المسبقة الذاتي إن
ابعين للحزب الشيوعي      (يفترض مسبقا أن يكون جمهور الشغيلة االشتراآيين          تعدا لالنخراط في       ) أو الت العمل  مس
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أي أنها تفترض   . »المراجعة«أو  » الفاشية-االشتراآية«الموحد مع الشغيلة الثوريين، دون الموافقة المسبقة لقياداته         
ة               ا، إّال وهي مهم م حله د ت ا ق ة التي ينبغي حله ه الخاصة      آون المهم ر تجربت ذا الجمهور عب ه   فصل ه  عن قيادات

دة     ولكن توجيه الدعوة بالضبط إلى قاد   . االنتهازية ة موح اء داخل جبه ة الحزب االشتراآي والحزب الشيوعي لاللتق
ا                                   ا بم ى عنه ة وال غن ة ثمين ان يعيشوا تجرب ادات ب ك القي ذين يتبعون تل ة، يسمح للشغيلة ال في وجه هجوم الرجعي

 .يخص مصداقية اولئك القادة وفعالياتهم وحسن نواياهم
ة           زد على ذلك أن افتراض عدم ضرورة انخراط قيادات الح           زب االشتراآي والحزب الشيوعي في الجبه

ع              ة دف رة حول إمكاني ا خطي ة، وينشر أوهام الموحدة العمالية، إنما يختصر هذه الجبهة إلى أقلية داخل الطبقة العامل
 .أرباب العمل، أو الدولة البورجوازية، أو التهديد الفاشي، إلى الوراء، تحت ضربات نشاطات أقلية

ة         هل يعني ذلك أن تكتيك       ة العامل الطبع، فتنظيم آامل الطبق ة؟ آال ب الجبهة الموحدة محدود بأهداف دفاعي
ات             -ولو ألهداف دفاعية في البدء    –آتشكيل مثالي     يعدل موازين القوى بين الطبقات ويقوي إلى حد بعيد قتالية الطبق

ق با                ا بأنفسهما، فيخل ى العمل السياسي وثقته الي  الكادحة، وقوتها الضاربة، وقدرتها عل ا إضافيا    لت ا عظيم احتياطي
ه          . يمكنه أن يتولى التحويل السريع للنضال الدفاعي إلى نضال هجومي           للنضال،   ذي نظم اء االنقالب الفاشل ال فأثن

يالت،             1920فون آاب في مارس      ام قل ة، خالل أي ة األلماني  في ألمانيا، خلق الرد الظافر والموحد للمنظمات العمالي
ة مسلحة في          -بما فيها منظمات إصالحية   –و منظمات عديدة    وضعا وافق أثناءه مناضل     على تشكيل ميليشيات عمالي

ة                         ة عمالي ام حكوم داال ضرورة قي ر اتع ابيون األآث ادة النق ل طرح الق رور، ال ب دن ال رد الظافر   . العديد من م إن ال
وز                 ى       في معظم      1936والوحدوي للجماهير اإلسبانية ضد االنقالب الفاشي الفاشل في يولي رى أدى إل دن الكب الم

 .التسليح الشامل للبروليتاريا وإلى االستيالء على المصانع
ة    ة للجبه ة الكامن ة الهجومي ذه الطاق ن ه ن م ا أمك تفادة م ى االس ون إل ذين يرم وريين ال يين الث إن المارآس

ة، دون أن               بناءالعمالية الموحدة ينادون بضرورة      ا في القم ذارا          الجبهة الموحدة في القاعدة آم اء إن ذا البن يشكل ه
ا   ا أو جماهيره ا أو نقاباته زاب البروليتاري ا ألح دة،     . موجه ة الموح م الجبه وع أن تض ذا الن ن ه اء م رض بن ويفت

ات و      ى االتفاق ارتيالت «باإلضافة إل خ     » الك ة، ال ة، والنطقي ة،     .. القومي ة     للمنظمات العمالي ا قاعدي في المنشآت    لجان
ا ينبغ واحي، لجان اء والن ن واألحي ا يمك ون بأسرع م ا، ي أن تك ة ديموقراطي ا منتخب ي حشودات لجان ومنخرطة ف

وري،               . وأعمال جماهيرية منهجية   ام وضع ث ع أم تح الطريق في الواق إن الدينامية الهجومية لبنية من هذا النوع، تف
 .إنما هي أمر بديهي

  الجبهة الموحدة العمالية والجبهة الشعبية-4
ا يرفضون                       بقدر ما المارآسيون الثور    در م ة موحدة، بق ة عمالي ا لسياسة جبه ر حزم م أنصار األآث يون ه

ة  عبية «سياس ة الش ة اإلصالحية      »الجبه ي السياس ومنترن، وه ابع للك ؤتمر الس ذ الم د من ن جدي ي طرحت م ، الت
تراآية ة   -االش ين البرجوازي الف ب ية بالتح ة القاض ة القديم ة«الديموقراطي ة«أو (» الليبرالي ة «، أو »القومي المعادي

 ).»آارتيل اليسار«(والحرآة العمالية ) »للفاشية
، يكمن في أن     »الجبهة الشعبية «، أو   »آارتيل اليسار « إن التمييز الجوهري بين الجبهة العمالية الموحدة و       

ا ض      » طبقة ضد طبقة  «الجبهة العمالية الموحدة تستثير بمنطقها الرافع لشعار         د دينامية تصعيدية لنضال البروليتاري
بح          ة آ ي، دينامي اون الطبق ل بالتع ا القائ البرجوازية، بينما تستثير سياسة الجبهة الشعبية بالمقابل، انطالقا من منطقه

ففي حين ال تنطوي الجبهة العمالية الموحدة في وجه     . للنضاالت العمالية، ال بل قمع للشرائح العمالية األآثر تجذرا        
ة الرأسمالية           الهجوم الرأسمالي على أي شرط مسبق للد       ادة        (فاع عن النظام البرجوازي والملكي ق الق ا يكن تعل مهم

ا    )اإلصالحيين بهكذا دفاع  ه، آم ؤدي انعدام ، تقوم الجبهة الشعبية على احترام النظام البورجوازي والملكية، الذي ي
ة   . »يمكن أن يقوي الرجعية«في الجبهة، بما » البرجوازية التقدمية«يقال، إلى استحالة استقبال   إن آل منطق الجبه

ات             يس واردا في حال اتفاق ا ل الشعبية يتجه إذا إلى حرف النضاالت الجماهيرية، أو احتوائها، أو تحطيمها، وهو م
 .الجبهة العمالية الموحدة

تالف    ى اخ عبية ال ينطوي عل ة ش دة وجبه ة موح ة عمالي ين جبه ز ب ا، إن التميي ق«طبع ان »مطل ، وإن آ
أن،  ا ذا ش رح اختالف ا يط وعية   تبع ة الموض ة الطبقي اق للطبيع وعي االتف ات   .  لن ك تطبيق ون هنال ن أن يك إذ يمك

بح النضاالت                    ة بك انتهازية لتكتيك الجبهة العمالية الموحدة يبدأ خاللها قادة المنظمات التي تزعم أنها منظمات ثوري
ماهير أن تنطلق في بعض الحاالت       ، بينما يمكن للج   »عدم إرعاب القادة اإلصالحيين   «الجماهيرية بدورهم، بذريعة    
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ي، وهي                     ى تنظيم ذات ق بن ل خل دة نضاالتها، ال ب ادة ح ة شعبية من أجل زي من أوهام وحدوية تبذرها اتفاقات جبه
 . مبادرات على المارآسيين الثوريين أن يؤيدوها بالطبع ويدعموها بكل الوسائل

 قضية حيوية، إذ علينا من وجهة نظر الصراع          لكن مهما تكن هذه الحاالت الوسيطة، تبقى القضية المبدئية        
ة،                          اق سياسي مع أحزاب بورجوازي افح آل اتف ة الموحدة، وأن نك و    -الطبقي أن ندعم سياسة الجبهة العمالي ى ل حت

 . يعيد النظر في االستقالل السياسي الطبقي للبروليتاريا-»يسارية«آانت 

 قة  االستقالل السياسي الطبقي والتنظيم الموحد للطب-5
ة                 ألة حيوي ى مس هكذا فإن إشكالية الجبهة الموحدة العمالية، آما إشكالية الجبهة الشعبية، تعيدنا في النهاية إل
ة، رغم                              ام عن البورجوازي ا، باالستقالل الت ديا لقوته ا توحي ة أن تنجز تنظيم ة العامل واحدة، هي آيف يمكن للطبق

دع              ة وأحزاب وشلل وب ارات أيديولوجي ا             تفتتها إلى تي نقص في مستوى المتوسط لوعيه ة، ورغم ال سياسية مختلف
 .الطبقي

ون           المسبق لهذا التفتت،    إن الذين يدعون إلى الزوال       آشرط مسبق لتحقيق التنظيم الطبقي الموحد، يالحق
ا                    زول قريب ه سوف ي ى أن ارة إل ى إش رن، وال أدن ذ ق زوال    . سرابا ال أآثر، فهذا التفتت موجود من ذا ال ار ه إن اعتب

 .مستحيلة حتى مستقبل غير منظور) إذا انتصارها(طا تمهيديا يشبه القول علميا أن وحدة الجبهة البروليتارية شر
ة، باالستقالل عن المضمون                         ى صعيد القم ات عل اتج اتفاق ة ن إن الذين يرون في تحقيق وحدة عمل الطبق

ات        ك االتفاق ا تل ق ال  –الطبقي والدينامية الموضوعية التي تثيره ة الموحدة       عن طري ة العمالي ين الجبه ثال ب ة م مماثل
ى أساس طبقي           -والجبهة الشعبية  ة مستحيلة إّال عل ة البروليتاري ة للجبه وال أن   .  ينسون أن الوحدة الحقيقي يس معق ل

 .تقبل آل قطاعات الطبقة العاملة وشرائحها الكبح الذاتي والبتر الذاتي اللذين تنطوي عليهما اتفاقات تعاون طبقي
ع، ال           ثمة إذ  ا الجمي ا رابط وثيق بين وحدة عمل الطبقة العاملة بمجملها واألهداف النضالية التي يوافق عليه

م            . بل أشكال النضال التي تتبناها الطبقة      ة، ألنه ة حقيقي ادرة وحدوي والمارآسيون الثوريون يتمسكون بحزم بكل مب
ي                  ة الشغيلة ووع دوام آفاحي ى ال وي عل ادرات تق ذا مب اه النضال الطبقي الحازم ضد رأس            مقتنعون أن هك هم، باتج

 .المال
ى     ل عل اب العم ال أرب ع حي دتها، يق ه وح ق بدون ن أن تتحق ذي ال يمك ي، ال ا الطبق تقالل البروليتاري إن اس

ة،         . مستوى المشروع الصناعي والفرع    ة البورجوازي ال الدول ى حي ل حت ة، ال ب آما يقع حيال األحزاب البورجوازي
ة الديموقراط ةوالدول ة-ي ر حري ة األآث ة   . البورجوازي ر بتجرب ي تم ة، الت ة العامل بها الطبق ي تكس النفس الت ة ب فالثق

ا                         ا فيه ا، بم ى ناصية حل مشكالتها جميع ين عل ديها االثنت ا للقبض بي ا، تحفزه ة بأآمله وحدوية حقيقية تشمل الطبق
ون ال                ا وصالبة عن          المشكالت المتروآة عادة للبرلمان، وهذا سبب إضافي لكي يكون الثوري محامين األشد حزم

 .وحدة عمل الطبقة العاملة آلها

  االستقالل الطبقي والتحالفات بين الطبقات-6
ه                          ام بأن ا لالته ة الشعبية، تعرض غالب ة الموحدة والجبه ة العمالي ين الجبه إن التمييز المبدئي، الذي نقيمه ب

ه       . »دوغمائي« رون أن دون ي ات     «والناق دون     ، و »ينكر ضرورة التحالف ه ب ة   «أن ات طبقي ال مجال النتصار     » تحالف
تراآية ورة االش ا      . الث ين البروليتاري ف ب ام تحل ى ضرورة قي فية عل تراتيجية البلش ل االس ز آ م يرآ ه، أل ين ذات لين

 والفالحين؟
م    . فلنشر أوال إلى أن آل مقارنة بين البلدان اإلمبريالية حاليا وروسيا القيصرية مقارنة خادعة              ففي روسيا ل

ن     ت ر م ا أآث ل البروليتاري ن تمث املين  % 20ك كان الع ن الس ة    . م دان اإلمبريالي ي البل ا ف ال –أّم تثناء البرتغ  -باس
% 90إلى  % 70فالبروليتاريا، أي جمهور الذين يضطرون لبيع قوة عملهم، تمثل األغلبية الساحقة داخل األمة، أو               

الطبع   (ة البروليتارية   إن وحدة الجبه  . من السكان العاملين في معظم تلك البلدان       ) التي تضم فيما تضم المستخدمين ب
 .هي أمر أآثر حيوية بكثير بالنسبة للثورة من التحالف مع الفالحين

ة          ا والبورجوازي ين البروليتاري الف ب دا لتح ادين أب وا مع وريين ليس يين الث ك أن المارآس ى ذل يف إل نض
اف   ) غير المستِغلة(الصغيرة الكادحة   دن واألري ة         في الم ا أقلي رة فيه ذه األخي دان التي تكون ه ى في البل ففي  . ، حت
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الي                زال إرساء التحالف العم الفالحي ذا  -العديد من البلدان اإلمبريالية، مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ما ي
 .أهمية سياسية آبرى، وخصوصا اقتصادية، من أجل انتصار الثورة االشتراآية وتدعيمها

ا نرفض ا م ة    أّم ة ضروريا إلقام زاب البورجوازي ة واألح زاب العمالي ين األح الف ب ون التح و أن يك ه فه
ات الكادحة يطرة . تحالف الطبق دينيين من س ر الفالحين وصغار البورجوازيين الم ك، فتحري ى العكس من ذل عل

ة            ال – يمكن للتحالف      .البورجوازية يفترض مسبقا تحريرهم من الدعم الذي يقدمونه لألحزاب السياسية البورجوازي
ي ل ينبغ دافا     -ب ين أه اتين الطبقت دم له ا أن تق ا وأحزابه ى البروليتاري ترآة، وعل الح مش اس مص ى اس وم عل  أن يق

ا                  ا له ة عن تحقيقه ا وتعجز البرجوازي ة وسياسية تهمه ة تثبت إرادة        . اجتماعية واقتصادية وثقافي وإذا آانت التجرب
ة الصغيرة           البروليتاريا انتزاع  السلطة وتحقيق ب   م من البورجوازي ى دعم جزء مه ا أن تحوز عل ا، فيمكنه رنامجه

 .بغية تحقيق تلك األهداف

 حرآات تحرر النساء واألقليات القومية المضطهدة في انطالق النضاالت المعادية -7
 للرأسمالية

ة مشكلة          ات «تقليديا، فهمت الحرآة العمالية المنظم ة وسياسية       » التحالف دة      (آمشكلة انتخابي ين ع تحالف ب
زاب ة        )أح ن البورجوازي تغلة م رى مس رائح أخ ادحين وش ين الك ة الفالح ة وطبق ة العامل ين الطبق الف ب ، أو آتح
بانية، لعب . الصغيرة ورة اإلس ية والث ورة الروس يما الث رى، الس ة الماضية الكب ورات البروليتاري ه خالل الث إّال أن

 .قوميات المضطهدة دورا مرموقاالدمج بين الثورة االجتماعية وحرآات تحرر ال
ا                أآثر تعميم ر ف ة أآث اني من           (وإذ تغوص الرأسمالية المعاصرة في أزمة اجتماعي ذ النصف الث يما من ال س

تينات ة  )الس راعات االجتماعي م الص ة       -، تتس االت البروليتاري ين النض دمج ب ة بال دان اإلمبريالي ي البل ية ف السياس
رد ا  » الصرفة « تياء وتم ا      وانفجارات اس ا من البروليتاري اعي لقطاعات واسعة من السكان ال تتشكل بكامله : جتم

 .حرآة تمرد الشبيبة، حرآة تحرر النساء، حرآة تمرد القوميات المضطهدة
ول  ين نق ا «ح ن البروليتاري ا م كل بكامله ك وحسب »ال تتش ول ذل د أن نق ر  . ، نري ث أن نعتب ن العب ه لم إن

ل     »غير بروليتاري «قية والساللية آـ  الشبيبة أو النساء أو األقليات العر      ة صغيرة   «، ال ب ا    » بورجوازي ا، تبع بمجمله
دان  % 50أآثر من   (فجزء متزايد من النساء في البلدان اإلمبريالية        . لمعايير أيديولوجية نفسية   ألف  ) في بعض البل يت

درب                             ألف من شغيلة شبان ومن مت م من الشباب يت ازل، وجزء مه ات من إن السود   . ينمن مأجورات وليس من رب
ا،        ى بريطاني ة إل د الغربي يا والهن اجرين من آس ديين والمه ات المتحدة، وااليرلن يكانو في الوالي ورآيين والش البورت

بانيا  ي إس تاليين ف كيين والقش ة –والباس ة الثالث ذه األمثل ى ه ل  -ونحن نقتصر عل د، ب د بعي ى ح ط إل روا فق م يتبلت  ل
 . تلك الدول بصورة إجماليةيشكلون آذلك جزءا مهما من بروليتاريا

وع خاص               رد من ن ذه الشرائح التي في وضع التم ة     –إن شروط حياة آل ه ات عرقي اء، وشباب وأقلي نس
ة                        -وقومية ة ألسباب ثالث ا الثوري ة وطليعته ة العمالي  ومطالبها الخاصة بها، تستحق انتباها خاصا من جانب الحرآ
 .بديهية

ذي            أوال، ألن هذه الشرائح تضم عموما الق       ا ال ا من البروليتاري ر بؤس ر تعرضا لالستغالل واألآث سم األآث
ا هي                  . يتطلب اهتماما خاصا من جانب آل شغيل واع        زدوج، بم ا ضحايا اضطهاد م ثم إن هذه الشرائح هي عموم

والحال أن البروليتاريا ليست قادرة على التحرر  … بروليتاريون ونساء وشبيبة وأقليات ومهاجرون في الوقت ذاته 
ذريا    في ج ن دون أن تص ا، م ا ال طبقي ي مجتمع أجور وتبن ل الم ي العم ا، وال أن تلغ ل نهائي ز آ كال التميي أش

ة      اواة االجتماعي ر             . واالضطهاد والال مس انخراط قطاعات غي ا ب ك الشرائح وتحرره رد تل ة تم را، تسمح حرآ أخي
 . النضال من أجل الثورة االشتراآيةبروليتارية، تشكل أجزاء من الشرائح المضطهدة المشار إليها أعاله، في

وى                  هذا التحالف ليس آليا طبعا، فهو يتوقف على وزن التفاوت الطبقي الذي سيستثيره التقاطب األقصى للق
ه   . االجتماعية، خالل السيرورة الثورية، داخل حرآة تحرر النساء والشبيبة والقوميات واألعراق المضطهدة              إّال أن

ى ناصية القضية                 يتوقف أيضا على قدرة الح     رآة العمالية، وال سيما على قدرة طليعتها الثورية أن تقبض بجرأة عل
 .العادلة التي يقاتل من أجلها المتعرضون لالضطهاد

إن المارآسيين الثوريين يعترفون بمبررات حرآات التحرر المستقلة للنساء والشبيبة والقوميات واألعراق            
ة وضحاها رواسب                        المضطهدة، ال فقط قبل انهيار الرأس       ين ليل ذي ال يمحو ب ار ال ذا االنهي ده، ه ى بع ل حت مالية، ب
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ب،                             ى األجان دة عل ة أو الشوفينية، أو الحاق ين الجنسين، أو العرقي ز ب ى التميي ة عل آالف السنين من المسبقات القائم
ذه لحرآات الجم      . داخل الجماهير الكادحة   افحين، داخل ه تقلة،   ولسوف يسعون لكي يكونوا أفضل المك ة المس اهيري

 .من أجل آل المطالب العادلة والتقدمية، ولكي يكونوا وراء التعبئات والنضال األآثر اتساعا واألآثر توحيدية
ة                   ة إجمالي ول سياسية واجتماعي ا لصالح حل ة      –آما سيكافحون في الوقت ذاته منهجي ة العامل استيالء الطبق

ز العرقي                 بدونها   -على السلطة وإلغاء النظام الرأسمالي     ين الجنسين وللتميي ز ب م للتميي ام ودائ ديم حل ع يستحيل تق
تَغلين          . والشوفيني ين  (وسيكونون بصورة ليست أقل منهجية المدافعين األشداء عن تضامن آل المس تح الغ وآل  ) بف

رق أو       نس أو الع ي الج تالف ف ل اخ ن آ ر ع ة، بغض النظ ل مصالحهم الطبقي ن أج ي النضال م اريين ف البروليت
ةال رائح المتعرضة      . قومي ذه الش ا ه اني منه ي تع كال االضطهاد الخاصة، الت ل أش رآتهم ضد آ ت مع ا آان وآلم

ا                  ام داخله ذا النضال من أجل التضامن الطبقي الع ا أصبح ه ا، آلم الستغالل مضاعف، معرآة أآثر حزما واقناع
 .أآثر فعالية

 ******* 
 :المراجع

 ية حول التكتيكقرارات المؤتمر الثالث لألممية الشيوع
 مرض الشيوعية الطفولي» اليسارية«، لينين

 ، إلى أين تتجه فرنسا؟تروتسكي
 .، آتابات حول إسبانياتروتسكي
 .، آتابات حول ألمانياتروتسكي
 .، الحرآة الشيوعية في فرنساتروتسكي

 .، حول الفاشيةماندل
 .، الفاشية ورأس المال الكبيردانييل غيران
 .ة والوعي الطبقي، المارآسيهنري فيبر

 .، لينين والوعي الطبقي البروليتاريماندل
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 حول المجتمع الال طبقي/ 15
 

  الهدف االشتراآي المقصود-1
ع              ى نضال الجمي ائم عل إن الهدف االشتراآي الذي نرمي إلى بلوغه هو استبدال المجتمع البورجوازي، الق

ردي آمحرك              ضد الجميع، بمجتمع جماعي ال طبقي، حيث يحل التضامن اال             راء الف ة في الث اعي محل الرغب جتم
 .أساسي للنشاط، وحيث يضمن ثراء المجتمع التطور المنسجم لجميع األفراد

ى  ون إل يين ال يطمح اوين «إن المارآس ا متس اس جميع ل الن اهلين  » جع وم الج ل الخص زعم آ ا ي آم
اريخ            ة       لالشتراآية، بل يودون أن يفسحوا في المجال، للمرة األولى في الت ال متناهي لة ال ام تطور السلس  البشري، أم

رد         م يفهمون أن       . من إمكانات الفكر والعمل لدى آل ف ة،       إّال أنه وتحرر اإلنسان    المساواة االقتصادية واالجتماعي
انية               من ضرورة الكفاح ألجل خبزه اليومي، يمثالن شرطا مسبقا للحصول على هذا التحقيق الفعلي للشخصية اإلنس

 .دلدى آل األفرا
ه        ي مع د يل ى ح ا اشتراآيا يتطلب إذا اقتصادا متطورا إل اج بهدف   إن مجتمع ا للحاجات اإلنت اج وفق اإلنت

وزع                     .الربح تعمالية ت ا اس  فاإلنسانية االشتراآية لن تعود تنتج سلعا معدة للتبادل في السوق لقاء المال، بل ستنتج قيم
 .على جميع أعضاء المجتمع بهدف آفاية آل حاجاتهم

اعي واالقتصادي للعمل                 إن م  يم االجتم ود التقس فالمارآسيون  . جتمعا من هذا النوع سيحرر اإلنسان من قي
اس          ادة   «يرفضون الموضوعة التي ترى أن بعض الن دو للقي بعض اآلخر     » ول دوا للطاعة   «وال يس أي من     . »ول ول

ة آهربا                رازا أو سائق حافل نجم أو ف ة الناس معدا بطبيعته ليكون طيلة حياته عامل م ة      . ئي في آل إنسان تهجع رغب
ك    ن ذل د م راغهم لنتأآ ات ف ي أوق غيلة ف ب الش ي أن نراق ة، ويكف اطات المختلف ن النش ر م دد آبي ة ع ي . ممارس وف

د                        واطن أن يشغل نفسه بالعدي افي ألي م ل التقني والثق المجتمع االشتراآي، سوف يسمح المستوى الرفيع من التأهي
دة للجم        ار         من المهمات المتنوعة المفي ن يفرض اختي ة «اعة، ول وى أو شروط             » المهن اس، بفعل ق ى الن فرضا عل

ردي                   ى تطورهم الف م، وعل يتوقف  . مادية مستقلة عن إرادتهم، بل سيتوقف ذلك االختيار على حاجتهم الخاصة به س
اطا   ون نش ن أن يك ل ع االعم را    مفروض ان ح يكون اإلنس ب، وس ذات وحس ا لل ه، ليصبح تحقيق رء من رب الم  يته

ين البشر، وسيكرس                       . عنى الحقيقي للكلمة  بالم ة آل أسباب النزاعات ب د إلزال إن مجتمعا من هذا النوع سوف يجه
ى                         وم عل ذرة الي ة المب وارد الهائل ة، الم ون الجميل ة والفن ل، وللتربي دى الطف ع ل للنضال ضد األمراض ولتكوين الطب

ة آل أسباب الحرب أو               وبإزالة آل التناقضات االقتصادية واال    . أهداف التدمير والقسر   تم إزال اس ت جتماعية بين الن
ذي      . الصراعات العنيفة  لم الشامل ال ذا الس إن ارساء مجتمع اشتراآي يشمل العالم بأجمعه هو وحده الكفيلة بتأمين ه

 يصير شرطا الستمرار الجنس البشري على قيد الحياة في عصر األسلحة الذرية والنووية الحرارية

 ية واالجتماعية لبلوغ هذا الهدف الشروط االقتصاد-2
م أن                       ا أن نفه إذا آنا ال نكتفي بالحلم بمستقبل مشرق، وإذا آنا نريد الكفاح من أجل بلوغ هذا المستقبل، علين
ورت خالل آالف السنين في مجتمعات                 اداتهم التي تبل اس وع بناء مجتمع اشتراآي يقلب رأس على عقب تقاليد الن

 .ناء يخضع لتحوالت مادية ليست أقل زعزعة ينبغي إنجازها مسبقامنقسمة إلى طبقات، هذا الب
ا في     . يتطلب بلوغ االشتراآية قبل آل شيء إلغاء الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج          ة تفترض حتم هذه الملكي

م        (عصر الصناعة الكبرى والتقنية الحديثة   ر المعم ة الفق ا دون حشر البشرية في زاوي  قسمة ) التي ال يمكن إلغاؤه
 .من مأجورين) بفتح الغين(وأآثرية مستَغلة ) بكسر الغين(المجتمع إلى أقلية من الرأسماليين المستِغلين 

ال يجعل                       إن بلوغ المجتمع االشتراآي يتطلب إلغاء العمل المأجور وبيع قوة العمل لقاء أجرة ثابت من الم
لعمل المأجور تعويض العمل بالحصول الحر          ينبغي أن يحل محل ا    . من المنتج جزءا عاجزا من الحياة االقتصادية      

د يتخذه                 على آل الخيرات الضرورية لكفاية حاجات المنتجين، وال يمكن أن يولد وعي اجتماعي جديد وموقف جدي
 .وفرة في الخيراتالناس بعضهم تجاه البعض اآلخر إّال في مجتمع يضمن لإلنسان هكذا 

ا،   ة إطالق رات ليست طوباوي ي الخي رة ف ذا وف ة  هك ة تدريجي ن عقلن دريجيا واالنطالق م ا ت شرط إدخاله
تم                ذي يه ردي، ومن استخدام اإلعالن ال راء الف لحاجات الناس الذين تحرروا من إآراه المنافسة، ومن مطاردة الث
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راد          دى األف م ل ز                   . بخلق حالة عدم اآتفاء دائ ة إشباع االستهالك الخب اة حال ذا خلقت التطورات في مستوى الحي هك
دان                      والبطاط را من سكان البل ل فق ا والخضار وبعض الفواآه، ال بل منتجات الحليب والسمنة واللحم في الجزء األق

ذه  . آما أن اتجاها مماثال يتجلى على صعيد األلبسة الداخلية واألحدية واألثاث المنزلي األساسي، الخ       . اإلمبريالية فه
دخ  ا، دون ت دريج مجان وزع بالت ن أن ت ا يمك ات جميع ي  المنتج ة ف ادات مهم ى زي ذا إل ؤدي ه ال، ودون أن ي ل الم

ل المشترك،         . اإلنفاقات الجماعية  ة بالصحة والنق واإلمكانية ذاتها قائمة بالنسبة للخدمات االجتماعية آالتعليم والعناي
 .الخ

ذ                 لك إّال أن إلغاء العمل المأجور ال يتطلب تبديل شروط المكافأة وتوزيع األموال االستهالآية وحسب، بل آ
دير              بنية المشروع التسلسلية،  تبديل   يساعده  ( وإحالل نظام ديموقراطية المنتجين محل نظام األمر المحصور بالم

خ        رق، ال اة                    .). رؤساء المشاغل ورؤساء الف ى آل مستويات الحي ذاتهم عل م ب اس ذاته م الن إن هدف االشتراآية حك
ادة      إنه استبدال آل ا   . االجتماعية ابتداء بالحياة االقتصادية    لمندوبين المعينين بقادة منتخبين، آل المندوبين الدائمين بق

 .على هذه الطريق يتم التوصل لخلق شروط مساواة حقيقية. يمارسون وظيفتهم بالتناوب
ق             ا إّال عن طري  االقتصاد،  تخطيط إن الثروة االجتماعية التي تسمح بإرساء نظام وفرة، غير ممكن بلوغه

ذي      ة، أو باستخدامها ألهداف متعارضة مع           الذي يسمح بتالفي آل تب اج والبطال ائل اإلنت دم استخدام وس ل بع ر يتمث
ة            . مصالح البشرية  ة الحديث د          (ويبقى تحرير العمل خاضعا للتطور العظيم للتقني ة بع ة الذري اجي للطاق ق اإلنت التطبي

ة، اإللكترونيك                    ة بديل وارد طاق ذان       استجماع شروط األمن القصوى، والبحث المكثف عن م د الل ه من بعي والتوجي
ة والمحطة               ) يسمحان باألتمتة الكلية لإلنتاج    ام الثقيل أآثر من المه ر ف اريخ    . الذي يحرر اإلنسان أآث ذا يجيب الت هك

 »من سيمارس إذا المهمات الدنيا في مجتمع اشتراآي؟«: مقدما على االعتراض المبتذل القديم على االشتراآية
ي                 إن التطور األقصى لإلنتاج ضم     يم دول ى تقس اء عل ن الشروط األآثر ريعية بالنسبة للبشرية يتطلب اإلبق

ة «للعمل والتوسع به، تقسيم معدل مع ذلك بعمق من أجل إلغاء االنقسام إلى بلدان                دان   » متقدم ة «وبل اء   »تابع ، وإلغ
ي للجنس ال       . الحدود وتخطيط االقتصاد على المستوى العالمي      د الفعل بشري هو أيضا أمر     إن إلغاء الحدود والتوحي

م ين األم ة ب اواة االقتصادية واالجتماعي ّال مس اء ال دة إللغ يلة الوحي تراآية، والوس يكولوجي من أوامر االش وال . س
ذه الشخصية بصورة                          د ه ى العكس بتأآي يعني إلغاء الحدود إلغاء الشخصية الثقافية الخاصة بكل أمة، بل يسمح عل

 .الميدان الخاص بهاأآثر سطوعا مما هي الحال اليوم، في 
إن تسيير الشغيلة للمشاريع، وتسيير مؤتمر مجالس الشغيلة لالقتصاد، وتسيير آل دوائر الحياة االجتماعية              

ا    ون وهمي اء أّال يك ة، إذا ش ق مادي روط تحقي ر ش و اآلخ ب ه ة، يتطل ات المعني ق التجمع ن طري ن . ع ى ع وال غن
ل    وم العم ذري لي دوام الن –الخفض الج اع ال فيأو اتب اريع     -ص يير المش ت لتس ين الوق وفر للمنتج ل أن يت ن أج  م

 .والكومونات، ولكي ال تتشكل شريحة جديدة من المدراء المحترفين
اة        » وقت العمل   «و» وقت الدراسة  «وتوزيع جديد لـ  –تعميم التعليم العالي    ال غنى عن     داد آل حي ى امت عل

رأة  ل والم د للرج دريج فصل الع  -الرش زول بالت ل أن ي ن أج ذهني   م ل ال ن العم دوي ع ل الي ن  . م ى ع ا ال غن آم
الي للنساء   ل الع ل وفرص التأهي ي التمثي أة وف ي المكاف ة ف اواة الدقيق ين المس اواة ب ال مس تمر ال ن أجل أّال تس م

 .الجنسين بعد زوال الال مساواة بين الطبقات االجتماعية

 هذا الهدف الشروط السياسية، واأليديولوجية، والنفسية والثقافية لبلوغ -3
ة، فاالشتراآية والشيوعية                    ر آافي إن الشروط المادية لبلوغ مجتمع ال طبقي هي شروط ضرورية لكنها غي
افي       لن تكونا الناتج اآللي لتطور قوى اإلنتاج، والختفاء النقص في الحاجيات، والرتفاع مستوى التأهيل التقني والثق

د وا         . للبشرية ادات والتقالي ديل الع ذلك تب تج عن آالف السنوات من االستغالل والقمع                ينبغي آ ة التي تن ى الذهني لبن
 .وعن الشروط االجتماعية التي تالئم الرغبة في اإلثراء الفردي

ك السلطة           تعادة تل إن . قبل آل شيء، ينبغي انتزاع آل سلطة سياسية من الطبقات المسيطرة ومنعها من اس
ين               التسليح العام للشغيلة، الذي يحل محل الجيوش ال        دريجي لكل األسلحة وعجز أنصار محتمل دائمة، ثم التدمير الت

 .إلعادة حكم األقلية عن إنتاج تلك األسلحة، آل ذلك ينبغي أن يسمح ببلوغ الهدف المشار إليه
ة                  األمور التالي تلخص ب ودة لنظام قمع واستغالل ي ا الع : إن ما يضمن استمرار الشروط التي يستحيل معه

ع                  ديموقراطية مجالس ال   اج وتوزي ى اإلنت ة عل ة العام ية، الرقاب ك المجالس لكامل السلطة السياس شغيلة، ممارسة تل
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غيلة   رى، وصول الش ية واالقتصادية الكب رارات السياس ى الق ؤدي إل ي ت ة للنقاشات الت ة تام أمين علني روات، ت الث
 .جميعا إلى وسائل اإلعالم وتكوين الرأي العام

وا عن                   يتعلق األمر فيما بعد بخلق الش      ان ويتوقف ى العيش بأم اد المنتجون عل اس روط المالئمة لكي يعت  قي
اس                   . جهودهم تبعا للمكافآت التي يتوقعونها لقاءها      ة الن م التجرب ورة النفسية أن تظهر إّال حين تعل وال يمكن لهذه الث

ل      اب آ ية، دون حس اتهم األساس ة حاج ة، آفاي ورة دائم ا، وبص تراآي يضمن فعلي ع االش نهم،  أن المجتم د م  واح
 .بالمقابل، في الثروة االجتماعية

ة،                يم، والخدمات الثقافي ة بالصحة، والتعل ة، والعناي إن مجانية الغداء واللباس الضروري، والخدمات العام
ى العمل       . سوف تسمح ببلوغ هذا الهدف بعدما يكون قد مر على اعتمادها جيالن أو ثالثة              فمنذ ذاك ال يعود ينظر إل

ذي يساهم آل واحد                    »  المعيشة  لكسب«آوسيلة   ل يصبح حاجة للنشاط الخالق ال أمين االستهالك الجاري، ب أو لت
 .عبره في رخاء الجميع وتطورهم

ا                        ة في برجه ة وبالمدرسة المتسلطة المتقوقع ة البطريرآي ة بالعائل ى القمع المتمثل إن التبديل الراديكالي لبن
 .، سوف يتالزم مع هذه التحوالت االجتماعية والسياسية»ت الثقافيةالخيرا«العاجي، وباالستهالك السلبي لألفكار و

ن تخاف                            ي، فهي ل افي أو فن ي أو ثق ار علمي أو أدب لن تتولى ديكتاتورية البروليتاريا قمع أية فكرة وأي تي
ذي         . من األفكار، لقناعتها بتفوق األفكار الشيوعية      ديولوجي ال ة إزاء النضال األي .  يستمر ومع ذلك فلن تكون حيادي

ي                     ة، وتبن ة القديم وسوف تخلق آل الشروط المالئمة من أجل أن تتمثل البروليتاريا المتحررة أفضل منتجات الثقافي
 .بالتدريج عناصر الثقافة الشيوعية الموحدة للبشرية القادمة

اس   إن الثورة الثقافية التي ستطبع بخاتمها بناء الشيوعية ستكون قبل آل شيء ثورة الشروط التي يخ            ق الن ل
اعلين   افيين ف ين ثق ى منتج لبيين إل تهلكين س ن مس واطنين م ور الم ل جمه م، وتحوي افتهم الخاصة به ن ضمنها ثق م

 .وخالقين
ي    افة الضخمة الت و المس ا ه يوعي إنم الم ش ق ع اه لخل رية أن تتخط ى البش ى عل ذي يبق ر ال ائق األآب والع

دان المتقدم  ي البل رد ف ة الف توى معيش اج ومس ة تفصل اإلنت دان المتخلف ي البل ا ف ذ . ة صناعيا عنهم ية تنب فالمارآس
رة         . الطوبى الرجعية لشيوعية قائمة على التقشف والعسر       إن تفتح الحياة االقتصادية واالجتماعية لشعوب نصف الك

ك             وارد لصالح تل ة للم ع جذري ادة توزي ذلك إع ل آ المي، ب ا اشتراآيا لالقتصاد الع وبي ال يتطلب فقط تخطيط الجن
 .عوبالش

ى       وم عل اة الي ي تواصل الحي ة الصغيرة الت ر البورجوازي ة وقصيرة النظ ر األناني اط التفكي ديل أنم إن تب
ذا الهدف  وغ ه ده ببل مالي سيسمح وح رة الش ي نصف الك ة ف ة العامل ن الطبق م م ة . مستوى جزء مه ى التربي وعل

ك             األممية أن تسير نحو هذا الهدف جنبا إلى جنب مع عادة الوفرة التي س                ع تل ادة التوزي ام بإع ه يمكن القي تبرهن أن
 .دون إحداث تراجع في مستوى معيشة الجماهير الشمالية

  أطوار المجتمع غير الطبقي-4
رن                     ر من ق ذ أآث ة من ورات البروليتاري ة للث ة الغني اريس   –على أساس التجرب ة ب ذ آومون  يمكن أن  -أي من

 :نميز ثالثة أطوار من بناء مجتمع ال طبقي
ا، واستمرار الرأسمالية           االنتقال من الرأسمالية إلى االشتراآية،     طور   - ة البروليتاري  وهو طور ديكتاتوري

ات والشرائح       د من الطبق في بلدان مهمة، واالستمرار الجزئي لإلنتاج البضاعي واالقتصاد النقدي، واستمرار العدي
دفاع عن مصالح        االجتماعية داخل البلدان المنخرطة في هذا الطور، وبالتالي ضرورة   ة من أجل ال  استمرار الدول

 .الشغيلة ضد جميع أنصار العودة إلى مملكة رأس المال
ة            طور االشتراآية،    - ات االجتماعي االشتراآية هي المجتمع      «(التي ينجز بناؤها والتي تتميز بزوال الطبق
ى   ، وبزوال االقتصاد البضاعي والنقدي واخفتاء ال)حسب تعبير لينين» الال طبقي  د عل دولة وانتصار المجتمع الجدي

المي تراآي . المستوى الع ي الطور االش ل شخص ف أة آ ة للحاجات (إّال أّن مكاف ة المجاني بغض النظر عن الكفاي
 .سيستمر قياسها تبعا لكمية العمل الذي يقدمه هذا الشخص للمجتمع) األساسية
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زوال  » حسب قدرته، ولكل حسب حاجتهمن آل«الذي يتميز بالتطبيق الكامل لمبدأ       طور الشيوعية،    - ، وب
ة والريف                   ين المدين روق ب زوال الف سوف  . التقسيم االجتماعي للعمل والفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهني، وب

ى إدارة أوضاعهم بأنفسهم      -تعيد البشرية تنظيم نفسها بشكل آومونات حرة من المنتجين     ادرين عل تهلكين، الق المس
دمير                      دون أي جهاز منفصل،    ة ضد مخاطر ت م الحماي دمت له ه، وق اد تأهيل م في وسط طبيعي مع د دمجه د أعي  وق

 .توازن البيئة
ريحة              دي ش ين ي لطة ب ار الس ن احتك ص م مالية تخل ق للرأس ع الح ام مجتم نا أم د أنفس ين نج ه ح إال أن

ذه         لن تعود هناك حاجة ألية ثورة وأية قطيعة مف         -أي إزاء سلطة فعلية للشغيلة    –بيروقراطية   ة لتسجيل تعاقب ه اجئ
را عن االضمحالل           األطوار، فهي ستنتج عن تطور تدريجي لعالقات اإلنتاج والعالقات االجتماعية، وستكون تعبي
ة التي           التدريجي للمقاوالت البضاعية والمال والطبقات االجتماعية والدولة والتقسيم االجتماعي للعمل والبنى الذهني

ائم عل  ل الماضي الق اعييننجمت عن آ اواة والصراع االجتم ال مس ي . ى ال ن ف وهري يكم اال الشروعإن الج  ح
 .بسيرورات االضمحالل وعدم تأجيلها ألجيال قادمة

وتكريس  . هذا هو مثلنا األعلى الشيوعي، وهو يشكل الحل الوحيد للمشكالت الحادة التي تواجهها اإلنسانية  
ر       الحياة لتحقيقه يبرهن عن الجدارة بفطنة أفضل أوال        اتلين األآث ارة والمق ر جس د جنسنا وشهامتهم، بالمفكرين األآث

 .جرأة من أجل تحرير العمل، باألمس آما اليوم
 ******* 

 :المراجع
 .، نقد برنامج غوتاآارل مارآس
 .»االشتراآية«: ، دحض دوهرينغ، الجزء الثالثفريدريك إنجلز

 .الدولة والثورةلينين، 
 .باء الشيوعية، ألف بوخارين وبريو براجنسكي

 .مشكالت الحياة اليومية–، األدب والثورة ليون تروتسكي
 . ، حق الكسلالفارغ
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 الدياليكتيك المادي/ 16
  

  الحرآة الشاملة-1
ا أن                           ا أن نختصرها بصيغة واحدة، ال يمكنن ابقة وحاولن إذا عدنا إلى مضمون الفصول الخمسة عشر الس

 .غير، آل شيء في حرآة دائمةآل شيء يت: نجد أفضل من الصيغة التالية
دوره           ذي سيكون ب ات، ال ى طبق لقد انتقلت البشرية من المجتمع البدائي غير الطبقي إلى المجتمع المنقسم إل

ي الالحق  ال طبق تراآي ال ع االش ا للمجتم دالت   . منطلق زول تخضع لتب ل أن ت ى قب ب، وحت اج تتعاق اط اإلنت إن أنم
لة يطرة الي  . متواص ة المس ف الطبق ة      تختل ي اإلمبراطوري ة ف ت مهيمن ي آان د الت الكي العبي ة م ن طبق را ع وم آثي

رون الوسطى                   ن في الق ا عن الق اري المعاصر يختلف آلي ين الرأسمالي صاحب المعمل        . الرومانية، والبروليت وب
ون شاسع                ذه، ب ا ه . الصغير في بداية القرن التاسع عشر، والسيد روآفلر أو صاحب تروست رون بولنك في أيامن

 .آل شيء يتغير، آل شيء في حرآة دائمة
ات     اريخ المجتمع توى ت ط مس يس فق ع، ول تويات الواق ل مس ى آ دها عل ن أن نج املة يمك ة الش ذه الحرآ ه

رية وم . البش در محت دلون، خاضعين لق األفراد يتب رعون   . ف م يش دون، ث رون وينضجون ويرش دون ويكب م يول إنه
راد       باالنحدار وينتهون إلى الموت، وهذا القدر        ا          . يصيب األنواع الحية آما يصيب األف م يكن حي الجنس البشري ل ف

ة في العصر                                 ل الزواحف العمالق ا، من مث واع التي آانت تقطن في الماضي آوآبن د من األن على الدوام، والعدي
ا آنتيجة ألشك                 ك جزئي ة، وذل ة وحيواني ل  الثالث، قد اندثرت، بينما تندثر اآلن تحت أعيننا أنواع أخرى نباتي ال الخل

 .الفوضوية التي أحدثها نمط اإلنتاج الرأسمالي في البيئة األرضية
ام                       وم من األي ا في ي الزوال حتم م      . إن آوآبنا بدوره لن يحيا إلى األبد، ففقدان الطاقة يحكم عليه ب ه ل ا أن آم

ا    يكن موجودا منذ البدء، فقد ولد من مجموعة نجوم ليست بحد ذاتها إّال واحدة من مجموعات ال              ابهة له  تحصى مش
ادة ذرات                         . في الكون  ادي بحت، وفي أساس الم ذا الوجود م تحكم بكل وجود، وه ة أو التطور الشامل ت إن الحرآ

تتألف هي األخرى من دقائق أصغر، وإدغامات الذرات تشكل جزيئات تكّون فيما بينها العناصر األساسية المختلفة                
ـ                 هكذا فإن األوآسجين    . للقشرة األرضية والجو   ه ب ّين، مرموز إلي ام مع  H2Oوالهيدروجين، بعد أن يدخال في إدغ

 .يؤلفان الماء، بينما تشكل الجزيئات األسس التي تقود عملية تكوين الحوامض األمينية
ددة     روط مح من ش وية، ض ادة العض ى والدة الم وية أدى إل ر العض ادة غي ور الم رى أن تط ذا ن . هك

ة      فالحوامض األمينية تشكل البروتيينات    ة، أآانت نباتي واع الحي  التي تعمل آخاليا، وهذه األخيرة تستثير تطور األن
ا   . أو حيوانية  وتولد في مجرى هذا التطور الكائنات الحية العليا، أو الثدييات، وتتفرع عنها القرديات التي تحدر منه

 .النوع البشري

 الدياليكتيك، منطق الحرآة-2
ادة             -آما يبدو –بما أن حرآة شاملة تميز       أو (آل وجود، فينبغي أن نستخلص مالمح مشترآة بين حرآة الم

م، الفكر اإلنساني   (وحرآة المجتمع اإلنساني وحرآة معارفنا     ) الطبيعة وره     ). أو العل ذي بل ادي ال دياليكتيك الم إن ال
 .مارآس وإنجلز يؤآد أنه عّرى في الواقع هذه المالمح المشترآة للحرآة الشاملة

 :ك إذا، أو منطق الحرآة، على ثالثة مستوياتيتجلى الدياليكتي
 ديالكتيك الطبيعة وهو ديالكتيك موضوعي آليا، أي مستقل عن الوجود اإلنساني وعن مشاريع اإلنسان              -

اريخ البشري                 وى           . ونواياه أو حوافزه، وهو ال يفعل مباشرة في الت تمكن البشرية مع تطور ق ك أن ت تبعد ذل ال يس
 .نين الطبيعة من أجل إعادة تكييف بيئتها الطبيعيةاإلنتاج من استخدام قوا

ه من جانب مشروع                     - د أوال، ولكن يشكل اقتحام ى حد بعي  ديالكتيك التاريخ، وهو ديالكتيك موضوعي إل
ذا      بط وضع ه و ارت ى ل ا، حت ا ثوري بقا، إنعطاف د مس امج مع ا لبرن ع وفق اء المجتم ادة بن ا، القاضي بإع البروليتاري

 .شروط مادية موضوعية موجودة مسبقا ومستقلة عن إرادة البشرالمشروع وتحقيقه ب
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ين        -الذي هو ديالكتيك الموضوع   ) الفكر اإلنساني ( ديالكتيك المعرفة    - الذات بامتياز، وناتج تفاعل مستمر ب
وعمل الذوات التي تسعى لفهمها والتي يشرطها        ) موضوعات آل فرع من العلوم    (الموضوعات المطلوبة معرفتها    

اهيم    –االجتماعي، ووسائل التقصي الموروثة الموضوعة تحت تصرفها     وضعها   ا المف ائل العمل آم ل  -وس  وتحوي
 .تلك الوسائل عبر النشاط االجتماعي الجاري، الخ

ري            ر البش ارف والفك اريخ المع ن ت ورا م وعي ط ديالكتيك الموض اف ال كل اآتش ا يش دار م ور (بمق بل
ل ه          ق مث بينوزا وطّوره هيغل           الديالكتيك في البدء فالسفة إغرب تعاده س م اس راقليط، ث ، يمكن أن نخضع إلغراء        )ي

 .الذات، وهو ما يمكن اعتباره خطأ-إرجاع آل الديالكتيك  إلى ديالكتيك الموضوع
ا                             ا وأفكارن ه بواسطة دماغن ا نعرف ة، إنم ديالكتيك  الطبيع ة ب ه عالق ا ل واضح أن آل ما نعرفه، ومن بينه م

تمكن     . تي تحددها شروط وجودنا االجتماعيوممارستنا االجتماعية، ال  ديهي ال يحول دون أن ن ع الب إّال أن هذا الواق
راهين                      (من معرفة أن الحياة أقدم من الفكر اإلنساني          ق ب ك عن طري ات ذل ة إثب ك، ورؤي د من صحة ذل ومن التأآي

تقلة عن       ، وأن األرض أقدم من الحياة، والكون أقدم من األرض، وأن آل هذه الح             )عملية متعددة  رآة هي حرآة مس
ة                   ك الحرآ اتج تل ه هو ن ره، وأّن الفكر اإلنساني ذات ادة التي تعي      : العمل وعن وجود اإلنسان أو فك الفكر هو الم ف

 .»الديالكتيك المادي«: ذلكم هو المعنى الدقيق لمفهوم. ذاتها
إن (ب المعرفة من الواقع      أآثر من ذلك، فبقدر ما تتحسن معارفنا وتصبح علمية أآثر فأآثر، وبقدرما تقتر            

م                     دل دائ ة تب ر في حال ذا األخي ك       )تطابقا آليا للمعرفة والواقع مستحيل، ال سيما لكون ه ابع مسيرة تل ا تت دار م ، بمق
ارب               . المعرفة الحرآة الموضوعية للمادة أآثر فأآثر      ادي، أن يق ديالكتيك الم ا العلمي، أو ال إن بوسع ديالكتيك فكرن

ة            الواقع، بالضبط لكون    يما بفضل الممارسة االجتماعي ادة، ال س ة الم أآثر مع حرآ ر ف حرآته الخاصة تتوافق أآث
ر                    التي تعبر عن سيطرة متنامية على قوى الطبيعة، ألن قوانين المعرفة والفهم الذهني للواقع الذي تطبقه تتوافق أآث

 .فأآثر مع القوانين التي تقود الحرآة الشاملة للواقع الموضوعي
ا              ينبغي أن    ة أي معارفن وم االجتماعي ة وتطور العل وم الطبيعي نشير إلى وجود اختالف آبير بين تطور العل

ا، ومن                        وم جميع دايات تطور العل المتعلقة بكل ما يتخذ الحياة االجتماعية موضوعا للبحث، بما فيها معارفنا حول ب
 .بينها العلوم الطبيعية، وحول ديالكتيكها
ر جسارة،               إن تطور العلوم الطبيعية مح     اقرة األآث نهم العب دد هو اآلخر تاريخيا واجتماعيا، فالناس، ومن بي

ه             ر من م  . عاجزون عن أن يطرحوا أآثر من عدد معين من المشكالت العلمية في آل عصر، وعن  أن يحلوا أآث إنه
يما    يخضعون لألفكار والتربية المتلقاة، واإلشكاليات الجديدة تولد في هذا السياق، في عالقة مع ت     ة، ال س دالت مادي ب

خ               ة، ال أدوات العمل وأدوات االستقصاء العلمي د         . تلك المتعلقة بالعمل وب ق بتحدي ر مباشر   إّال أن األمر يتعل ، ال  غي
ق   . تتوسطه بشكل مباشر مصالح مادية طبقية     وال يمكن دحض نظريات علمية تقوم على براهين اختبارية عن طري

ا أو إل  ديالكتيك عموم ى ال وع إل ك   الرج ذين صاغوا تل اء ال دى العلم ية ل اعي أو المواقف السياس ى األصل االجتم
ل                        . النظريات ات تحل ا، نظري ى صحتها اختباري ان عل ة أخرى جرى البره ال يمكن دحضها إّال عبر نظريات علمي

 .بشكل أفضل واقعا أآثر تعقيدا
ر تنظيم ا                    اول عن آثب أآث ة، إذ هي تتن وم االجتماعي ه   يختلف األمر مع العل ووزن . لمجتمع الطبقي وبنيت

ديولوجي،       التعبير،أآبر فيها، ال سيما أن هذه األفكار ليست سوى          » األفكار المتلقاة والموروثة  « ى المستوى اإلي  عل
ن  الحع ة      مص ي نهاي ا ف ن إرجاعه الح يمك ة، مص ورة االجتماعي اعي أو للث ع االجتم ى الواق ة عل ي للمحافظ  ترم

ة متضادة        اع                . المطاف إلى مواقف طبقي اء االجتم ل الفالسفة والمؤرخين واالقتصاديين وعلم د تحوي ودون أن نري
ى  ا إل ي » عمالء«واألنتبولوجي ة، منخرطين ف ات االجتماعي ك من الطبق ذه أو تل ؤامرة«واعين له دفاع عن » م لل
ر مباشرة   ، من البديهي أن التحديد االجتماعي لتطور العلوم االجتماعية      »تنظيم التخريب «الوضع القائم أو لـ     هو أآث

ة          وم الطبيعي إن         . وفورية بكثير من تطور العل ه، ف وة           موضوع وفي الوقت ذات ورا، وبق ة يتحدد ف وم االجتماعي  العل
  .األشياء، ببنية المجتمعات التي ترتبط بها الوقائع المدروسة وبتاريخها، وهو ما ليس حال موضوع العلوم الطبيعية

  الديالكتيك والمنطق الصوري-3
وم      . ز الديالكتيك، أو منطق الحرآة، عن المنطق الصوري أو المنطق السكوني              يتمي المنطق الصوري يق ف

 :على ثالثة قوانين أساسية
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 . يبقى الشيء مساويا لداته على الدوام. أ= أ :  قانون التماثل-أ
 .أ–أ، أ ال يمكن أن تكون مساوية أبدا لال -أ، مختلفة عن ال:  قانون التضاد-ب
 .أ-ال يمكن لشيء أن ال يكون أ، وأن ال يكون ال. أ-أّما أ، وأّما ال: الثالث المستبعد قانون -ج

ي وضع    ن ف ذي يكم ار ال و المس ز المنطق الصوري ه ا يمي تنتاج أن م ل باالس ن التأم ا لحظة م تسمح لن
ار آل القوانين التي أوردنا صحيحة،   . الحرآة والتبدل بين هاللين    ذاتها     .إذا لم نأخذ الحرآة باالعتب اوية ل أ تبقى مس

دغم أ مع          -هنالك أ، او ال   . أ طالما لم تتحول إلى نقيضها     -أ تختلف عن ال   . طالما لم تتغير   أ طالما ليست هناك حرآة ت
خ -ال خ، ال ول. أ، ال بح     إزاء آلتح د، يص ى راش ق إل ة والمراه ى فراش رقنة إل ل « الش انون التماث اف،  » ق ر آ غي

 .بوضوح
ة          : تحول والتبدالت مفيد من زاويتين    إن غض النظر عن الحرآة وال      أوال للتمكن من دراسة ظاهرات معين

ذه الظاهرات               ا حول ه ة    . بصورة معزولة ومتواصلة، وهو ما يسمح، دون شك، بتعميق معارفن الي، من زاوي وبالت
 .عملية، حين تكون التبدالت الحادثة طفيفة للغاية بحيث يمكن تجاهلها عمليا

زان        فإذا اشتريت آيلو سكر من     غ، ذات    1=  آغ سكر      1:  حانوت السمان، فالمساواة التي يشير إليها المي  آ
ة، ال     . قيمة بالنسبة إلي، نظرا للهدف العملي للشراء   وازنتي المنزلي وازن م ى ت فللتمكن من تحلية قهوتي واإلبقاء عل

و    999يهم آثيرا أّال يكون الوزن الفعلي لهذه الرزمة آيلو غراما، بل فقط               ة األخرى         غ، وأن يك ك الرزم ن وزن تل
 .، ففرق صغير جدا يمكن تجاهلها من الزاوية العملية)بسبب رطوبة الجو على األقل( غ 980

ديالكتيك          هذا هو السبب في أن المنطق الصوري ما يزال يستخدم في النظرية آما في الممارسة، وفي أن ال
ادي ال  ر«الم ره أداة ت  » ينك توعبه، يعتب ل يس ق الصوري ب ة  المنط ة مقبول ل ومعرف م  –حلي رط فه ة ش ن مقبول لك
دل   : حدودها ذا ظاهرات يفرض      . أي فهم استحالة تطبيقها على ظاهرات الحرآة وسيرورة التب ذ نصبح إزاء هك فم

 .اللجوء إلى مقوالت الديالكتيك، أو منطق الحرآة، نفسه، وهي مقوالت مختلفة عن مقوالت المنطق الصوري

  الحرآة، تبعا للتناقض-4
ين في                . حرآة بطبيعتها عبور وتخطّ   ال انين مختلف فمن زاوية سكونية، ال يمكن لشيء محدد أن يكون في مك

ه          ). ولو آان هذا الوقت في منتهى القصر      (الوقت ذاته    وحرآة الشيء، من وجهة النظر الدينامية، هي بالتحديد انتقال
 .من نقطة إلى أخرى

وانين  ة إذا ق دياليكتيك أو منطق الحرآ درس ال ا  ي ي تتبناه كال الت ه الخصوص، واألش ى وج ة عل .  الحرآ
 .الحرآة تبعا للتناقض، والحرآة تبعا للكلية: وسوف نتفحص تلك القوانين من وجهتين

ة أساسية في          ا هي مقول لكل حرآة سبب دائما، والسببية واحدة من مقوالت الدياليكتيك األساسية، تماما آم
 .انية المعرفة، في نهاية المطافوإنكار السببية هو إنكار إلمك. آل علم

دل               آل موضوع،    . إن السبب األخير لكل حرآة، ولكل تبدل، يكمن في التناقضات الداخلية للموضوع المتب
تج         آل ظاهرة، يتغير، يتحرك، يتعدل، ويتحول في التحليل األخير تحت تأثير تناقضاته الداخلية والتناقضات التي تن

ا           » نظام «ضات داخلية في    تناق(عن عالقاته بظاهرات أخرى      ذا  ). الموضوعات والظاهرات التي هو جزء منه به
اثالن       . المعنى، غالبا ما سمي الدياليكتيك، بحق، علم التناقضات   ان متم ة ومنطق التناقضات تعريف إن منطق الحرآ

 .عمليا للديالكتيك
ا هي عناصره     ينبغي إذا لتحليل آل موضوع، وآل ظاهرة أو مجموعة من الظاهرات، أن يهدف لتح              ديد م

 .المكونة المتناقضة، وما هي الحرآة أو الدينامية التي تستثيرها تلك التناقضات
وم الصراع الطبقي                 ة        –هكذا رأينا على امتداد عرضنا إلى أي حد يق ات اجتماعي وهو محصلة وجود طبق

ات         -متضادة داخل المجتمع   ى طبق اريخ المجتمعات المنقسمة إل ا  .  بتوجيه حرآة ت ول، ونحن نشمل في     يمكنن أن نق
ين               الوقت ذاته المجتمع البدائي غير الطبقي والمجتمع المنقسم إلى طبقات والمجتمع االشتراآي القادم، أن التناقض ب

التنظيم (، وعالقات االنتاج    )درجة تحكم اإلنسان بالطبيعة   (المستوى الذي بلغه في بعض العهود تطور قوى اإلنتاج          
اعي ي ) االجتم ة ف تويات تطور المنبثق ر من مس ل األخي ابقة التحلي ا يوجه آل التطور س ا، إنم اج ذاته وى االنت لق
 .البشري
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كال        ة، أو األش ة للحرآ وانين التالي ى الق ير إل ة أن نش ة ال متناهي ى درج ور إل ن نختصر األم ا ونح يمكنن
 :رآةالرئيسية التي تتخذها، والتي تقدم مقوالت أساسية للمنطق الدياليكتيكي أو منطق الح

  وحدة األضداد وتداخلها وصراعها-أ
بعض اآلخر،                    من يقل حرآة يقل تناقضا، ومن يقل تناقضا يقل تعايشا بين عناصر متعارضة بعضها مع ال

إذا آان ثمة تجانس آلي وانعدام آامل لعناصر متعارض بعضها  . تعايشا وصراعا في الوقت ذاته بين تلك العناصر       
اك تن           يس هن بعض اآلخر، فل ك وال وجود      عن ال اة هنال ة، ال حي اك حرآ يس هن يتشكل الوجود من وحدة     . اقض ول

 .عناصر متضادة ومن تداخلها وصراعها، أي من حرآتها
، في مجموع لكل من هذه totalité structuréeتعايشها في آلية مبنية (إن وجود عناصر متناقضة يشمل 

ذا المجموع     العناصر مكانه ضمنه، وفي الوقت ذاته صراع تلك العناصر           ة دون       . لتحطيم ه ليست الرأسمالية ممكن
وال يمكن للواحد أن يوجد دون اآلخر،        .  لرأس المال والعمل المأجور، للبورجوازية والبروليتاريا      المتالزمالوجود  

مل  إال أن هذا ال يعني أن ال يسعى الواحد باستمرار ليكبت اآلخر، وأن ال تسعى البروليتاريا إللغاء رأس المال والع        
 .المأجور، إذا لتخطي الرأسمالية

  تحوالت آمية وتحوالت نوعية-ب
دل         ) أو نوعية (تتخذ الحرآة شكل تحوالت تبقي على بنية         ى تب ة عل ذه الحال الظاهرات، وسوف نتكلم في ه

ر ملحوظ ون غي ا يك ا م ي، غالب وغ . آم ذ بل ة«من ك  » عتب ذ تل وعي، ومن دل ن ى تب دل الكمي إل ة، يتحول التب معين
ة «، وتظهر للحال     »قفزة«، بدل أن يحدث التبدل الكمي تدريجيا يتم بـ        »بةالعت« دة » نوعي ة صغيرة      . جدي يمكن لقري

ة صغيرة                  ى مدين ل إل رق              . أن تتحول تدريجيا إلى قرية آبيرة أو دسكرة، ال ب ك ف يس هنال ة، ل ة وقري ين مدين لكن ب
اط المهني الغلبة السكان قد تغير، وحل محل  فالنش. وحسب، بل آذلك فرق نوعي   ) عدد السكان واألبنية، الخ   (آمي  

ة، من                  . المزارع العامل والمستخدم   ة في القري لقد ولدت بيئة اجتماعية جديدة تطرح مشكالت اجتماعية لم تكن قائم
 .مثل مشكلة النقل المشترك، وتظهر طبقات اجتماعية جديدة وتناقضات جديدة فيما بينها

  النفي والتخطي-ج
ى نقيضها           آل حرآة تميل الن    ل موضوعات إل تج الموت، وال       . تاج نفي لبعض ظاهراتها، ولتحوي اة تن الحي

دوره                  تج ب ذي ين ات، ال ى طبق تج المجتمع المنقسم إل ال طبقي ين رد، والمجتمع ال ا للب يمكن الشعور بالحرارة إّال تبع
ي ر طبق ا غي ي . مجتمع ين النف ز ب ه ينبغي التميي ي«و» الصرف«إّال أن ي النف ذي »نف ى ، ال اقض إل و تخطي التن ه

دائي الالطبقي        . مستوى أعلى، يستتبع في الوقت ذاته نفيا ومحافظة وارتفاعا إلى مستوى أعلى            لقد  آان للمجتمع الب
ة                  وى الطبيع ي لق إن المجتمع   . مستوى عال من التماسك الداخلي، تبعا لفقره على وجه التحديد، ولخضوعه شبه الكل

ن       ة م و مرحل ات ه ى طبق م إل يم         المنقس ق للتنظ زق أعم ا تم ة، ثمنه وى الطبيع ى ق ان عل ا لإلنس يطرة العلي الس
اعي ن    . االجتم ع م كل رفي دمج إذاك ش ه، وسوف ين يتم تخطي اقض س ذا التن ادم فه تراآي الق ع االش ي المجتم ا ف أّم

 .سيطرة اإلنسان على الطبيعة بشكل رفيع أيضا من التماسك االجتماعي والتعاضد، بفضل وجود مجتمع ال طبقي

  بعض المشكالت اإلضافية بخصوص ديالكتيك المعرفة-5
  المضمون والشكل-أ

يس بوسعها أن                      آل حرآة تتخذ بالضرورة أشكاال متتالية، يمكن أن تتبدل وفقا لعدد آبير من الظروف، ول
ا  ة ينبغي تحطيمه ذه المقاوم اوم وه و يق ل، فه ه من قب م تبني ذي ت ذا الشكل أو ذاك ال ا من ه تخلص آلي غي أن ينب. ت

ر تحجرا       . يتوافق الشكل مع المضمون، وهو يتوافق معه إذا، إّال أن ذلك ال يتعدى درجة معينة               فطبيعة الشكل األآث
 .تتعارض مع آل توافق مطلق ودائم مع حرآة هي النقيض بالذات لكل ما هو متحجر

 األسباب والنتائج-ب
ا             ائج، يمزجه ة             آل حرآة تبرز آسلسلة متداخلة من األسباب والنت دا، للوهل د ج بعض تفاعل معق  بعضها ب

ة، إّال أن                . األولى إن سبب العمل المأجور هو التملك الخاص لوسائل االنتاج التي أصبحت حكرا على طبقة اجتماعي
أجور           اج، والعمل               . هذا االحتكار يستمر بالضبط آنتيجة للعمل الم ائل اإلنت ال وس األجور ال تسمح باآتساب العم ف
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ائض  تج ف أجور ين ذا     الم افية، وهك اج إض ائل إنت ة لوس ة بورجوازي ى ملكي ول إل ماليون ويتح تملكه الرأس ة يس  قيم
 .دواليك

ة، أي البحث عن  ة التكوني ق الطريق ا تطبي ة، علين ة وعقيم ة مبتذل ي انتقائي ع ف اريخيلكي ال نق  األصل الت
لمأجور، وأنهما انبثقا من خارج    للعمل اسابقانهكذا نجد أن رأس المال وفائض القيمة   . للحرآة التي نحن بصددها   

أجور        تراآم بدائي دائرة اإلنتاج، وأنه قد حصل       ائج، عمل م ة األسباب والنت ال، يكسر حلق رأس الم ال – ل -رأس الم
 .عمل مأجور، هذه الحلقة المقفلة في الظاهر

  العام والخاص-ج
ة، آل ظاهرة،       ورغم هذه الميزات النوعية الخاصة، فك     . لكل حرآة وآل ظاهرة ميزات خاصة بها       ل حرآ

رن التاسع عشر ال                             ة  في الق ال يمكن فهمها وتفسيرها إّال في إطار مجموعات أوسع وأعم، فالرأسمالية البريطاني
ة                   ة الحالي رن العشرين، وال الرأسمالية األمريكي ذه      . تشبه الرأسمالية البريطانية في النصف الثاني من الق آل من ه

رن                ا خاصا،   تكوينا اجتماعي الرأسماليات يمثل    دا في ظرف ق ر ج المي تغي د  . مع االنخراط الخاص في اقتصاد ع بي
ة المعاصرة، وال     ة اآلفل مالية البريطاني وري، وال الرأس ي العصر الفيكت ة ف مالية البريطاني م الرأس ن فه ه ال يمك أن

ام والخاص    . الرأسمالية األمريكية الحالية، خارج قوانين التطور العامة التي تطبع الرأسمالية عموما          ديالكتيك الع فال
ـ ي ب م«ال يكتف ل » دغ ام«تحلي ديل  . »الخاص«و» الع ي تع ة، وف وانين العام ا للق ير الخاص تبع ي تفس د ف ه يجته إن

 .القوانين العامة تبعا لفعل العديد من العوامل الخاصة
 النسبي والمطلق-هـ

ه من ال             ة ل ا ال نهاي ة  إن فهم الحرآة أو التبدل الشامل هو فهم وجود م ة هي وحدة    «. حاالت االنتقالي الحرآ
ياء، هي رفض                    ). هيغل(» التواصل واالنقطاع  بية األش م نس ديالكتيك هي فه لذا فإن واحدة من الميزات األساسية لل

واجز  ة ح ةإقام ين العناصر المتعارضة مطلق عي وراء توسطات ب والت، الس ين المق امل .  ب تتبع التطور الش ويس
ة «ضاع وحاالت   وجود ظاهرات هجينة، وجود أو     ة،        » انتقالي ة والحيواني واع النباتي ين األن ات والموت، ب ين الحي ب

 .بين العصافير والثيديات، بين القرود واإلنسان، تجعل التمايزات بين آل هذه المقوالت نسبية
ـ ة، آ دة بصورة ذاتي رارا عدي تخدم م د اس دياليكتيك ق د أن ال ات«بي ط المفارق ن خل دفاع عن «أو » ف ن ال ف

ذاتي أو                  . »فارقاتالم ديالكتيك ال ع، وال ة الواق دياليكتيك العلمي، أداة معرف  في أن    السفسطائية، ويكمن الفرق بين ال
طائيين   دى السفس ا ل يئا مطلق دورها ش والت تصبح ب اهرات والمق بية الظ ون . نس م ينس ون(إنه بية ) أو يتناس أن نس

 .بغي إذا تنسيب النسبيةينالمقوالت ليست سوى نسبية جزئية، ال نسبية مطلقة، وأنه 
ة                 » المطلق«يقول الديالكتيك العلمي أن الفرق       ه وجود حاالت إنتقالي اة والموت يحد من إطالقيت ين الحي . ب

دوما، حسب ادعاء السفسطائي         إّال أن . آل شيء نسبي، فليس الفرق بين الحياة والموت إذا إال نسبيا، إذا لم يكن مع
ه     ه بقول رد علي ديالبكتيكي ي ة : ال اة والموت، ال نسبي وحسب         ثم ين الحي رق ب ق في الف يجب أّال نخرج  .  شيء مطل

د من                                   ة العدي ع الثابت أن ثم ا من الواق اة، إنطالق ار أن الموت يبقى نفي الحي ذي يكمن في إنك باالستنتاج العبثي ال
 .المراحل الوسطية

 المجردة والملموس- الحرآة، تبعا للكلية-6
ى  رتبط عل ة ت ل حرآ ا أن آ أخوذة   رأين اهرات الم ة الظ اهرة أو لمجموع ة للظ دوام بالتناقضات الداخلي ال

ا      –آل ظاهرة   . باالعتبار انيا، أو نظام ا إنس اس متنوعة، أو مجتمع أآانت خلية حية، أو بيئة طبيعية تتعايش فيها أجن
ة            -آواآبيا ا ال يحصى من الوجوه والعناصر المكون ذه العناصر   .  تنطوي مع ذلك على م  بعضها مع   وال تتجمع ه

 . مرآبة بناء على قوانين محددةآليةتشكل مجموعات مبنية، بعض بصورة عرضية ومتبدلة باستمرار، بل تشكل 
ال والعمل ليست عرضية                 ين رأس الم ة والمتضادة، في المجتمع البورجوازي، ب هكذا فالعالقات المتبادل

اج         على االطالق، بل يحددها االضطرار االقتصادي للعامل المأجور إل         ى بيع قوة عمله للرأسمالي مالك وسائل اإلنت
اة، بشكل بضائع  د الحي ى قي تمرار عل ائل االس ات أنتجت  . ووس ذه العالق ا عن ه ة نوعي ة مختلف ات متبادل إن عالق

 .مجتمعات أخرى قائمة على االستغالل، إّال أنها لم تكن بمجتمعات رأسمالية
ة، ال فقط ليحدد تناقضاته                على الدياليكتيك المادي إذا أن يتناول آل ظاهر         ل ومعرف ة، وآل موضوع تحلي

وانين تطوره   «(الداخلية التي تتحكم بتطوره      ة،                    )»ق ك الظاهرة بصورة اجمالي اول تل ذلك لتن ه أن يسعى آ ل علي ، ب
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وأن يفهمها بكل جوانبها، ويعتبرها بكليتها، ويتحاشى آل مقاربة من جانب واحد، تعزل هذا الوجه الخاص أو ذاك                    
م             من وج  الي عن فه ذا أو ذاك من وجوه، وتعجز بالت ه ه التناقضات  وه الواقع عزال اعتباطيا، وتلغي باالعتباط ذات

 . بكليتهاالحرآة إذا عن فهم بمجملها،
نهج         ين    Allseitigkeitأو (» الشمولي «إن قدرة الدياليكتيك هذه على أن يدمج في تحليله الم ول لين ا يق  آم

ية  ة والروس د ) باأللماني ي إح ية ه ه الرئيس ة «و. ى جدارات ق الحرآ اقض «و» منط ق التن ة «و» منط ق الكلي » منط
ي     رغين                     . مرادفات على المستوى العمل ي، مف ى الجزئ ي إل ديالكتيكيين يمضون من الكل ر ال رين غي إن بعض المفك

دو آما لو   التناقض والكلية في الوقت ذاته، وذلك فيما يغمضون األعين إزاء بعض عناصر الواقع المتناقضة التي تب               
 .»عظيم التعقيد«آانت تجعل التحليل 

وم   الحاسمة، بعناصرها المكونة » الكلية«لـ» حصرا«طبعا إن اختزاال ما،      ة  أمر محت  آمسعى أول لمقارب
ل علمي ي  . أي تحلي اهرة ف ل الظ تحيل تحلي د يس ذا التجري دون ه دء مجرد بالضرورة، فب ي الب و ف ر ه ذا األخي وه

ه تفسير علمي       بالظاهرات الظاهرة   يبقى متعلقا   » تفسير «آل. حرآتها ومع تناقضاتها   ر من  لجوهر هو وصف أآث
 .إن األسعار مثال هي ظاهرات ظاهرة، والقيمة، أو العمل االجتماعي، هي الجوهر. تلك الظاهرات

ع               ر الواق ذه تفق ع         . إّال أنه ينبغي أّال ننسى أن سيرورة التجريد المحتومة ه ر من الواق ا أآث ا اقتربن ا   فكلم  آلم
ا       ي عالقاته راها ف ة أن يفس ي والمعرف ل العلم ى التحلي ي عل وه الت ن الوج ا ال يحصى م ة بم ة غني ن آلي ا م اقتربن

ة     «). لينين(» الحقيقة دائما ملموسة  «: المتبادلة وفي عالقاتها المتناقضة في الوقت ذاته       ). هيغل (» الحقيقي هو الكلي
ذه المظاهر بالضبط ال        الجوهر، ومظاهره، والتوسطامجملإن الكلية هي     ى الجوهر في ه ت التي تفسر لماذا يتجل

 .في مظاهر أخرى

  النظرية والممارسة -7
يمكن أن نعرف الدياليكتيك المادي، تاريخيا، آنظرية المعرفة لدى         . إن الدياليكتيك نظرية، أو أداة، للمعرفة     

ا  ذ  (البروليتاري وعي ال ي الموض ا العلم يء طابعه ي ش نقص ف ا ال ي و م ارما،  وه ا، وص ا دائم ب تثبت ي يتطل
وآل نظرية للمعرفة تخضع المتحان صارم    ). وموضوعيا، من دون مسبقات أو تحّيزات، في الميدان العلمي أيضا         

 .هو امتحان الممارسة
الحهم          اس ومص اة الن ن حي لة ع اهرة منفص ر، ظ ل األخي ي التحلي ا، ف ة ذاته ت المعرف الح  . ليس ي س فه

م              للمحافظة على النوع، وسالح    ة، وسالح لفه وى الطبيع ألة  «لجذور   ) الحق ( يسمح لالنسان بالسيطرة على ق المس
لقد انبثقت المعرفة إذا من الممارسة االجتماعية لدى االنسان، ووظيفتها تحسين هذه            . ووسائل حلها » االجتماعية
ة ن ص  . الممارس ي م ت العمل ة، فالتثب ا العملي ر بنتائجه ل األخي ي التحلي ا ف اس فعاليته حتها أفضل سالح ضد وتق

 .السفسطائيين والمتشككين
ذل قصير النظر               امج مبت ة،             . ال يعني ذلك أن النظرية تذوب في برن ة العملي ورا الفعالي ا ال تظهر ف ا م فغالب

ة             . لفرضية علمية » المغلوط«أو» الصحيح«والطابع   لة متتالي دة، ولسلس افة، لتجارب جدي هنالك حاجة للوقت، للمس
ا في الممارسة                  » ارسةامتحانات المم «من   يمكن  . قبل أن يتمكن الطابع العملي لنظرية محددة من فرض نفسه فعلي

ة             ة للسيرورة الثوري ة مؤقت للعديد من الرجال والنساء، أسرى المظاهر، وأسرى رؤية جزئية وسطحية للواقع، رؤي
ة     ( ر الثوري ة غي ات أو الشرائح االجتماعي ة الطبق دورها أيديولوجي ا   ،)التي تحددها ب م أفضل النواي  أن يشكوا، رغ

ة        رورة ديكتاتوري هم بض ة، وبعض ة البرلماني وازي للديموقراطي ابع البورج هم بالط تراآية، بعض ات االش والقناع
اد   ي االتح ا ف تراآي حق ع اش اء مجتم تكمال بن ة الس ورة األممي بعض اآلخر بضرورة انتصار الث ا، وال البروليتاري

 .السوفياتي أو في بلد آخر
ع بكل     بيد أن   م الواق ى فه الوقائع تنتهي في خاتمة المطاف باثبات أي نظرية آانت علمية حقا، أي قادرة عل

ر            االجماليةتناقضاته، وآل حرآته     ع، عب  وأي الفرضيات آانت خاطئة، إي قادرة على أن تفهم فقط أجزاء من الواق
ى المدى ا              دياليكتيكها األساسي    عزلها عن الكلية المبنية، وبالتالي عاجزة عن فهم الحرآة عل ل بال إن انتصار  . لطوي

 .الثورة االشتراآية العالمية، وبلوغ  مجتمع ال طبقي، سوف يثبتان عمليا صحة النظرية المارآسية الثورية
 
 



 89

 ******** 
 :المراجع

 .، لودينغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية األلمانيةفريكريك إنجلز
 .جزء األولدحض دوهرينغ، الفريكريك إنجلز، 

 .دفاتر حول الديالكتيكلينين، 
 .المنطق الصوري والمنطق الديالكتيكيهنري لوفيفر، 

 .مسائل أساسية في المارآسيةبليخانوف، 
 .مدخل إلى المنطق المارآسيجورج نوفاك، 

 .المادية التاريخيةبوخارين، 
 ).الفصالن األوالن(التاريخ والوعي الطبقي جورج لوآاش، 
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  التاريخية المادية-17
ي جرى    ة، الت ة التاريخي ية للمادي ة الموضوعات األساس ر منهجي ام أن نصوغ بصورة أآث ي الخت رى ف ن

 اإللمام بها سريعا في الفصول األولى من هذا الكتيب
*** 

 

 اإلنتاج والتواصالت اإلنسانية -1
ة        ف. المخلوق الذي أصبح إنسانا حيوان خاص من حيث مواصفاته ونقاط ضعفه البدنية            اك القام ة هن من جه

ة                      ة الناتئ ان تسمحان بالرؤي ان اللت ان المرتفعت ام الحر والمطواع، والعين د ذات اإلبه ق    , الواقفة، والي واللسان والحل
ة                     دماغ والتالفيف المخي ة ومدموجة، والفص الجبهي من ال التلفظ بأصوات متقطع واألوتار الصوتية التي تسمح ب

ذا التطور            وقشرة الدماغ المتطورة جدا، والت     ذه الصفات    : كوير الجمجمي والحد من مساحة الوجه، التي تسمح به ه
 .الجسدية جميعا ال غنى عنها من أجل صنع األدوات، وهي تتحسن مع تحسن األدوات والعمل اإلنتاجي

ة متخصصة                  واع حيواني دى أن ا ل ل تطورا منه لكن من جهة أخرى، معظم الحواس واألعضاء البشرية أق
ا للترجل من األشجار والعيش في                   فلم يكن . جدا اخ حتم  بوسع اإلنسان البدائي، المضطر تحت وطأة تغيير في المن

رآض     ق ال ات عن طري ن الحيوان وم م ه ضد آآالت اللح دافع عن نفس وع، أن ي ذاء متن ى غ بة عل هول المعش الس
ران آالعصفور، وال باال   ق الطي ن طري مبانزي، وال ع لق آالش ق التس ن طري ة آالضبي، وال ع ه البدني اء بقوت آتف

رن د الق ي لوحي ك الت ة آتل وريال، وال بفضل قوقع داء . آالجاموس أو الغ ى الغ ده عل م يكن بوسعه الحصول لوح ل
ه في السهل المعشب                      د     . األآثر إثارة للقابلية، نظرا لوجود عدد ال يحصى من المجترات التي تعيش مع م أن الولي ث

ين حقيقي خارج                   البشري آان سريع العطب وعاجزا بوجه خاص       ة جن و بوضوح، وهو بمثاب ة النم زه قليل ، وغرائ
ذا الطابع              (الرحم محتاج آليا لعناية أمهات الجماعة        إن وضع الوقوف الذي ضّيق حوض النساء ساهم بالتأآيد في ه
 ).المبكر للوضع لدى أفراد الجنس البشري

ة               د الجذور إمكاني اعي     التنفي هذا الخليط من الميزات ونقاط الضعف تم فاإلنسان  . وضرورته ظيم االجتم
ر     . عاجز عن الحياة منعزال وعن تأمين معيشته خارج التعاون مع آخرين من نوعه         ده غي ه أعضاء جس وال تسمح ل

ة، بواسطة         ينتجالنامية بالحصول مباشرة على طعامه، إذ عليه أن          دادا     أدوات هذا الطعام بصورة جماعي  تشكل امت
دمجون     . و اللعمل المشترك لمجموعة بشرية تؤمن هذا اإلنتاج       ذلك ه . ألعضائه وتحسينا لها   إن األطفال البشريين ين
ه آأعضاء        الكسب التدريجي للطابع االجتماعي   بالجماعة عن طريق     اة وتقنيت ويتعلمون قواعد االستمرار في الحي

 .في الجماعة
ا من          إن التنظيم االجتماعي للبشر واآتساب األطفال الطابع االجتماعي يفرضان م           ة نوعي بقا أشكاال عالي س

ة    . التواصالت بين أعضاء الجماعة البشرية، بالنسبة إلى تلك التي تعرفها أنواع حيوانية أخرى        ذه األشكال الرفيع ه
تعلم، أي حفظ                          ى ال د، وعل ى التجري درة عل انطالق الق ة، تسمح ب دروس من اللغة، المرتبطة بتطور القشرة الدماغي

ارب ا تسمحالتج ا، آم وعي ونقله ر وال اهيم والفك اج المف ة .  بإنت ان المختلف رتبط مواصفات اإلنس ى، ت ذا المعن -به
البعض اآلخر          -»صفتنا األنتربولوجية « ا بعضها ب ا وثيق ا       «فلكون االنسان     .  ارتباط ا يسير واقف ردا عاري ه  » ق وألن

ه  د والدت ى بع رحم«يبق ارج ال ا خ ه، »جنين ا م علي ا اجتماعي زن  أن يصير صانع أدوات، حيوان ه، يخت ورا للغت ط
 .واالختراعاالنطباعات والصور المتتالية، قادرا على استخدامها لغايات التجريد، قادرا على التفكير والتخيل 

ى                إن التفاعل بين هذه المواصفات ودغمها أمر حاسم، فثمة قرود متطورة جدا تستخدم أدوات وتستطيع حت
ة      ة، وثم ناعتها البدائي ة ص ا عتب ى أحيان اون       أن تتخط ن التع ة م كاال غريزي رف أش ي تع واع الت ن األن د م العدي

ة من التواصل            ى       . الجماعي، ال بل ثمة أنواع آثيرة تعرف أشكاال بدائي ادر عل د الق وع البشري هو الوحي إّال أن الن
ذا الح                       ى ه ال صنع األدوات بصورة واعية أآثر فأآثر، من أجل أن تصير أآثر فأآثر اتقانا، بعد أن تم تصميمها عل

ا                 . بشكل واع، على قاعدة التجربة التدريجية، التي يتم نقلها بفضل وسائل اتصال أآثر فأآثر تنوعا وأآثر فأآثر اتقان
د                          درة علىالتجري ة والق ان اللغ ق إتق ا يسمح بتحسين األداة عن طري د    . فاألدات  تسمح بتحرير الفهم، وهو م ا الي أّم

 .عن طريق تحسين استخدام اليدفتطور الدماغ الذي يخلق شروط تحسين قدراته 
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و ال يقتصر           ة تشريحية وعصبية، فه ة تحتي إذا آان تحويل المقدمات البشرية إلى بشر مشروطا بوجود بني
ة  ة التحتي ذه البني ى ه ديالكتيك . عل اج«فال ائل اتصال/ إنت ة » وس ق إمكاني وريخل دود لصنع األدوات، تط ر مح  غي

تعلم البشرية، إذا           وبالتالي اإلنتاج البشري، تطور غير محد       ات ال ى التكيف       مطواعة ود للتجارب وإمكان درة عل  وق
 .يصبح المجتمع وثقافة اإلنسان المادية طبيعته الثانية. غير محدودتين عمليا لدى الجنس البشري

ة     (ينتج عن ذلك أنه من العبث إعالن هذه أو تلك من المؤسسات االجتماعية            دام الملكي ة الخاصة، انع الملكي
ا               »متعارضة مع الطبيعة البشرية   «) الخاصة ا، وم ، فاإلنسان عاش، ويمكنه أن يعيش، ضمن أقصى الشروط تنوع

اة    د الحي ى قي ان عل تمرار اإلنس ا الس بقا مطلق رطا مس ول أو ش ى التح ة عل دت ممتنع ة ب ن مؤسس د أن . م إن التأآي
ين وجو              » الغريزة العدوانية « ط ب ا هو الخل ل د  سوف تهيمن على التطور البشري إنم ايش في آل حال مع           (مي يتع

اون        اعي والتع ه ) نفيه، الذي هو غريزة  الحس االجتم دان وجود مؤسسات        .وتحقيق اريخ يؤآ ل الت ا قب اريخ وم  فالت
ر                           ه األآث ى العكس تجلي ة مؤسسات أخرى تشجع عل ا ثم ه، بينم وشروط اجتماعية تسمح باحتواء هذا االتجاه وآبت

 .فأآثر إفراطا
ك  ا«إن ديالكتي ه » التواصل-جاإلنت اني بكامل رط اإلنس تحكم بالش ان  . ي نعه اإلنس ا يص ل م ر «فك ر عب يم

ذا     . ، واإلنتاج البشري يتميز عن التملك الحيواني للغذاء بواقع آونه ليس نشاطا غريزيا            »رأسه إنه يشكل عموما تنفي
عمد دماغ اإلنسان إلى ال يسقط من السماء، وهو ليس سوى       » المشروع«لمشروع يجول أوال في رأسه، إّال أن هذا         

دماغ وسجلها                            ذا ال ا ه ا الستمراره ومشكالتها، التي اختبره ى عنه إعادة إنتاج، أو تأليف، عناصر نشاطات ال غن
ذي يحاول أن يعطي            . مئات المرات على أساس ممارسة فعلية      انية ال إن المادية التاريخية هي علم المجتمعات اإلنس

 .وأن يشرحه» ت البشريةالتواصال-اإلنتاج«صورة عن ديالكتيك 

 القاعدة والبنية الفوقية االجتماعيتان -2
ائل العيش          اج وس اة، فإنت د الحي ى قي تج لكي يستمر عل ع بشري أن ين ى آل مجتم المعنى الضيق أو  –عل ب

اج، هو الشرط المسبق         -الواسع للكلمة، أي آفاية الحاجات االستهالآية       وأدوات العمل ومواده الضرورية لهذا اإلنت
 .لكل تنظيم أو نشاط اجتماعي أآثر تعقيدا

يم        ل تنظ اس آ كل أس ادي تش اجهم الم ا إنت ا له اس وفق نظم الن ي ي ة الت ة أن الطريق ة التاريخي ر المادي تعتب
ين الجماعات                        . اجتماعي ات ب ل إدارة العالق ة األخرى، من مث دوره آل النشاطات االجتماعي ويحدد هذا األساس ب
رية  ور الد(البش يما ظه اال س ة وتطوره خ )ول دين ال انون واألخالق وال ري، والق اج الفك اطات . ، واإلنت ذه النش وه

 . للبنية الفوقية في المجتمع، يتم ربطها باألساس دائما، بصورة أو بأخرى-آما يقال–العائدة 
زال تصدمهم   اس وال ت ن الن ر م رة الكثي ذه الفك د صدمت ه وميروس،  . لق عر ه ل، وش ن لألناجي ل يمك فه

ذات، أن          ومبادئ ا  لحق الروماني، ومسرح شكسبير، ورسم ميكايالنج، وإعالن حقوق اإلنسان، والبيان الشيوعي بال
ة         تتوقف على الطريقة التي آان معاصروها يحرثون حقولهم وفقا لها أو يدعكون األجواخ؟ إن فهم موضوعة المادي

 .التاريخية يتطلب البدء بصياغتها بشكل صحيح
ة التاري د المادي ادي ال تؤآ اج الم دا أن اإلنت ة أب ة ) »العامل االقتصادي«(خي دد بصورة مباشرة وفوري يح

اعي     . مضمون آل النشاطات، التي تنسب إلى البنية الفوقية، وشكلها          اجي من         –واألساس االجتم يس النشاط اإلنت  ل
ا  العالقات االجتماعية منظورا إليه لوحده، بل هو » اإلنتاج المادي«حيث هو آذلك، آما ليس      التي يعقدها الناس فيم
 .اقتصادية-اجتماعيةفالمادية التاريخية ليست إذا حتمية . ينتجون حياتهم المادية

ثم إن النشاطات على مستوى البنية الفوقية ال تنجم مباشرة عن عالقات اإلنتاج االجتماعية هذه، وال تتحدد                  
ا بإيجاز في النقطة           لة من التوسطات    سلسفبين مستويي النشاط االجتماعي     . بالدرجة األخيرة بها إّال    سوف نمر به

 .الثالثة من هذا الفصل
ة          توى البني ى مس اطات عل اهرات والنش ر الظ ل األخي دد بالتحلي اعي يح اس االجتم ان األس را، إذا آ أخي

ة طبقي  . ونكتفي بمثال في هذا المجال. الفوقية، يمكن لهذه اإلخيرة أن تبادله الفعل    ة محددة،  فللدولة على الدوام طبيع
ة         ا         -وهي تتناسب ذا مع قاعدة اجتماعي ك القاعدة جزئي ديل تل دورها تع ا تستطيع ب ة  . اقتصادية محددة، إّال أنه فدول

دة      ) في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، في أوروبا         (الملكية المطلقة    التي علمت خالل قرون عدي
ة أخرى،              على انقاد طبقة النبالء اإلقطاعية من الدمار         ة اجتماعي داخيل طبق االقتصادي عن طريق اقتطاعات من م
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ة         وير المرآنتيلي ر تط اعي عب اج اإلقط ط اإلنت ل نم مالي مح اج الرأس ط اإلنت الل نم د وراء إح د بعي ى ح ت إل آان
 واالستعمار وتشجيع المانيفكتورات والنظام النقدي القومي، الخ

ة يمكن تفسيره        إن آون النشاطات على مستوى البنية الفوقية تت    ر بالقاعدة االجتماعي ل األخي حدد في التحلي
باب دة أس ن     . بع ى م ه عل ت ذات ي الوق رفون ف اعي يش اج اإلجتم ائض اإلنت ادي وف اج الم ى اإلنت رفون عل ن يش فم

اعي      ردوا           . يتعيشون على فائض اإلنتاج االجتم ة أو تم ذه التبعي ى ه اء عل انون والعلم وسواء وافق المنظرون والفن
ك إطار نشاطهم         عليها،   ائج من حيث أشكال                    . فهي تحدد مع ذل د نت اج تول ى صعيد اإلنت ة عل ات االجتماعي والعالق

ا                    تحكم به ا وال ل التكييف له اج تترافق بأشكال         . النشاط في دائرة البنية الفوقية، وهذا أيضا من قبي ات اإلنت إن عالق
ة مسيطرة تكّيف أشكال الفكر             تواصل مسيطرة في آل نموذج من المجتمعات، وهو ما يؤدي إلى ظهو            ى ذهني ر بن

 .الخ. والخلق الفني الخ

 اإلنتاج المادي واإلنتاج الفكري -3
اج الفكري                  /ن ديالكتيك األساس  إ ادي واإلنت اج الم ين اإلنت ات ب ى العالق دنا إل . البنية الفوقية االجتماعيين يعي

ة العنصر           ويسمح تفحص أآثر تعمقا لهذه العالقات بفهم افضل لتعقيد هذا الد           إبراز أهمي ذلك ب ياليكتيك، آما يسمح آ
 .الفاعل في هذا الدياليكتيك، وهو عنصر ستتم معالجته في نهاية هذا الفصل

ة                    ة الفوقي ه البني وم علي ذي تق ع، ال ذان  : تعتبر المادية التاريخية أن عالقات اإلنتاج تشكل أساس آل مجتم ه
ع     ايزين م   المستويان يتعلقان في الواق اعي  بشكلين متم ادي هو الموضوع األساسي      . ن النشاط االجتم اج الم فاإلنت

ديولوجي  اج األي اعي واإلنت توى األساس االجتم ى مس اطات عل خ(للنش انوني والسياسي، ال ديني والق ) الفلسفي وال
ة        ة االجتماعي ة الفوقي ذه    . واإلنتاج الفني والعلمي هو الموضوع األساسي للنشاطات على مستوى البني ا تشمل ه طبع

ديولوجي وحده        ة في     (األخيرة أيضا نشاطات جهاز الدولة التي ال تقتصر أبدا على الميدان اإلي ا مشكلة الدول عالجن
 .لكن إذا استثنينا ذلك، يبدو التمييز الذي أدخلناه مالئما). الفصل الثالث

ا              شرح   وتجتهد المادية التاريخية في       داخلهما وعالقاتهم دائرتين، وت اتين ال ذا   تطور آل من ه ة، ه المتبادل
 :الشرح يدمج أربعة مستويات من التحديد

ة                   -أ  آل إنتاج فكري مرتبط بصورة أو بأخرى بسيرورات عمل مادي، وهو يعمل على الدوام مع بنية تحتي
ادي                . مادية خاصة به   دائي،     (إن بعض الفنون هي في البدء انبثاق مباشر من العمل الم ة السحرية للرسم الب الوظيف
 .).في وضع قواعد الحرآات اإلنتاجية، دمج األناشيد في اإلنتاج، الخأصول الرقص 

وم آالهندسة          ة عل ديولوجي، وثم اج األي م واإلنت ن والعل ي الف ا ف أثيرا عميق ؤثر ت ة ت ورات التكنولوجي إن الث
ة والترب                    ة مع الزراعة المروي ة وثيق ة    وعلم الفلك والهيدروغرافيا والبيولوجيا والكيمياء انبثقت في عالق ة المتقدم ي

رن العشرين،             . للمواشي وعلم التعدين الوليد    ون في الق أّما تقنية الطباعة في القرن السادس عشر، والراديو والتلفزي
ى شكلها، وبعض مضامينها                   ذلك عل ل آ ار، ب ى نشر األفك ا عل أثيرا عميق أثير    . فهي لم تؤثر فقط ت وال جدال في ت

 . الثالثين سنة األخيرةاآلالت اإلليكترونية على تطور العلم خالل
اهن، أو     .  آل إنتاج فكري يتطور تبعا لدياليكتيك داخلي خاص بتاريخه   -ب وقي، أو آ فكل فيلسوف، أو حق

ى                 ) أو أنظمة مفاهيم  (عالم، يبدأ طالبا، وعبر دراساته يتمثل مفاهيم         اهيم إل ا من حيث هي مف ابقا ونقله ا س تم إنتاجه
دلونها    إن المنتجين الفكريين. الجيل الحالي اهيم، أو فرضيات العمل أو يع ى      يحفظون هذه المف ا عل ا رأس أو يقلبونه

ى   . عقب، وفقا لطرق إنتاج يستعيرونها أو يبتدعونها في إطار الدياليكتيك الخاص لنشاطهم            وآل جيل جديد يعمل عل
ا، أو نفضها من                  ى تعميقه ه في    .  األساس  اإلحتفاظ بأجوبة على استفهامات ناجمة عن المادة المعالجة، أو عل ويمكن

ة      (بعض األحيان أن يكتشف استفهامات جديدة        ذاك أجوب ة «تتطلب م فية،        : »ثوري ة، والفلس ة، والفني ورات العلمي الث
 .  ، أو إعادة اآتشاف استفهامات نحتها جانبا أجيال عديدة سابقة.)الخ

ة، ال          إال أن هذه التعديالت في معالجة المفاهيم األيديولوجية، واألشكال الفن          -ج ة، وفرضيات العمل العلمي ي
ة            ا        -تحصل بشكل اعتباطي، وال ضمن أي من الشروط االجتماعي تثيرها، أو يسمح به ا، أو يس ل يكيفه ة، ب التاريخي

ة    ة        . اقتصادية -سياق وحاجات اجتماعي ال من االروحي م يتحقق             ∗animismeإن االنتق ه الواحد ل ان باالل ى اإليم  إل

                                 
 ).المعرب( مذهب حيوية المادة القائل بأن النفس مبدأ الفكر والحياة العضوية في آن معا  - ∗
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ة صغيرة متق ل  داخل جماعات بدائي وري للحق الخاص قب وم  الث ر المفه م يظه ا ل ي القطاف والصيد، آم ة ف وقع
ة          ول القيم ة ح ة العلمي ن للنظري م يمك ة، ول ة الخاص اعي للملكي يس االجتم ور    –التأس ل ظه ور قب ل أن تتط العم
 .الرأسمالية الحديثة، آما أن تطور الفيزياء الميكانيكية وثيق االرتباط بتطور اآلالت

ة       ببنى ذهنية خاصة،    كبيرة في اإلنتاج الفكري مرتبطة      هذه التحوالت ال   ى اجتماعي بقا بن يس  . تحددها مس فل
د                  ابع عشر ق رن الس ى الق رن الثالث عشر إل ة من الق صدفة أن آل المحاوالت الكبرى للثورة السياسية واالجتماعي

ة       عبرت عن نفسها جميعا بالشكل األيديولوجي للنضاالت الدينية، نظرا لألولوية التي             ة الفوقي اآتسبها الدين في البني
ة               . للمجتمع اإلقطاعي  آذلك فإن صعود البورجوازية الحديثة خلق ابتداء بالنصف الثاني من القرن السادس عشر بني

ة      (ذهنية تنقل االستقالل والمنافسة لدى مالكي السلع إلى آل حقوق اإلنتاج الفكري              ذاهب التربوي الحق الطبيعي، الم
فة ية، الفلس اد     االنس ية، االقتص ة السياس م، الليبرالي ي الرس ة ف ة الميت خاص والطبيع وم األش ة، رس ة األلماني  المثالي

 .).السياسي الكالسيكي الليبرالي، الخ
ة    -د الح االجتماعي ين المص را بالصراعات ب ري أخي اج الفك ور اإلنت دد تط ال  .  يتح رف أن أعم ل يع فالك

ان  فة ج ولتر وفلس يكلوبيديين ومحاجات ف امن عشر، آانت االنس رن الث اديي الق ل م ية أو تحلي جاك روسو السياس
ا المجتمع اإلقطاعي                . جميعها قذائف مدفعية أطلقتها البورجوازية المانيفاآتورية الصاعدة ضد الملكية المطلقة وبقاي

ا لطبيعت              ز، لتسريع وعي البروليتاري ارآس وإنجل م م اويون، ث ة   إن الوظيفة التي لعبها اإلشتراآيون الطوب ا الطبقي ه
ديهي            ذلك أمر ب يم             . ولموقعها ومهامها تجاه المجتمع البورجوازي هي آ ة التنج وم أيضا، ال يمكن الشك بوظيف والي

ذاهب       ي وم د الالعقالن ي تمج فات الت وفية، والفلس ة والص دع الديني دم واألرض«وبعض الب  Blut und(» ال
Boden (شجع نمو مناخ سابق للفاشيةمن حيث هي أسلحة معادية للعمال ومعادية للثورة ت. 

ريين من حيث              » مؤامرة منظمة «ال تستتبع هذه التحديدات فكرة       ة محددة ومنتجين فك بين طبقات اجتماعي
ددة   ية مح اريع سياس ع مش ين م ؤالء المنتج ل ه ب آ ن جان رة تواطؤ واع م راد، وال فك م أف ا تعكس . ه اعال إنه تف

ة من      . ورةيمكن أن يتم أحيانا، لكن ليس بالضر    موضوعيا،   وى اجتماعي فالمنتجون الفكريون يمكن أن تستخدمهم ق
ه في                دون علمهم، لكن ذلك ال يفعل أآثر من تأآيد أن الوجود االجتماعي هو الذي يحدد الوعي، ال فقط بمعنى تكييف

 .التحليل األخير، بل آذلك بمعنى تعيين وظيفة محددة له في بنية مجتمع معين وفي تطور هذا المجتمع

 قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج االجتماعية وأنماط اإلنتاج -4
ة     موضوع: آل منَتج يصنعه اإلنسان هو ناتج دمج عناصر ثالث هي          ا الطبيع ة أنتجته  العمل وهو مادة أولي

داورة، و رة أو م ان    أداة مباش ا اإلنس د أو ذاك خلقه ذا الح ى ه ورة إل اج متط يلة إنت ي وس ل، وه ن قضبان (العم م
ا،                   الخشب األول  ر تطورا حالي ة األآث ات اآللي ى الماآين ذات ى ومضارب الحجر المقطوع إل ل، أي      وال ة بالعم  القائم

ا في                            . الشغيل دخل حتم ة ت ذات العامل إن ال رة، ف ردي بالدرجة األخي ر ف ا وغي ا اجتماعي ة  ولما آان العمل دائم عالق
 .إنتاج اجتماعية

ات              وحتى لو آان موضوع العمل وأداة العمل عنصرين ال غن              اج، ال يمكن تصور عالق ا لكل إنت ى عنهم
اس              » مشيأة«اإلنتاج االجتماعي بصورة     ين ن أي ال ينبغي النظر إليها آما لو آانت تتعلق بعالقات بين األشياء، أو ب

ياء ق  . وأش ة تتعل اج االجتماعي ات اإلنت ر، إن عالق ين البش ات ب ر بعالق ين البش ات ب ط بعالق وع . وفق مل مجم وتش
ة     » مجموع العالقات «وال يعني   .  يعقدها الناس فيما بينهم أثناء إنتاج حياتهم المادية        العالقات التي  ات في أمكن العالق

وحسب، بل آذلك العالقات التي تتعلق بتداول مختلف ) »at the point of production«(العمل بحصر المعنى 
ا        عناصر الناتج االجتماعي الضرورية لهذا االنتاج المادي، وبتوزيع تل          ة التي تصل به يما الطريق ك العناصر، الس

 .موضوعات العمل وأدوات العمل إلى المنتجين المباشرين، والطريقة التي يحصل بها هؤالء على معاشهم، الخ
ة عمل           اج، ومع تقني يتوافق عموما مع درجة محددة من تطور قوى اإلنتاج، مع مقدار محدد من وسائل إنت

ات إنت       ا  وتنظيم له محددين، عالق ة                    . اج تالئمه ان صعبا في عصر الحجر المقطوع تخطي الشيوعية البدائي د آ فلق
ى                    . للجماعة أو القبيلة   ؤدي إل م ي م مه اج دائ ائض إنت تج ف ة تن إن الزراعة على أساس الري أو بواسطة أدوات حديدي

خ            (والدة مجتمع طبقي     اج اآلسيوي، ال ودي ومجتمع نمط اإلنت ق الزراعة عل     ). المجتمع العب ى أساس إراحة     وتخل
ة ع اإلقطاعي المادي نوات أسس المجتم رة آل ثالث س ا صعود . األرض م تخدام اآلالت فكفلت نهائي ا والدة اس أّم

إنه لصعب أن نتصور التأليل المعمم دون زوال اإلنتاج البضاعي واالقتصاد النقدي، أي خارج               . الرأسمالية الحديثة 
 .مجتمع اشتراآي مكتمل التطور ومستقر
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ذا التوافق                   عام ا آان هنالك توافق     لكن إذ  ة، فه اج االجتماعي ات اإلنت اج وعالق وى اإلنت ين درجة تطور ق  ب
اج محددة يمكن أن تصير          . يمكن أن ينتج فيما بينها اختالل مزدوج في التمفصل        . ليس مطلقا وال دائما    فعالقات إنت

ى أن شكال اجتما              الزوال         معيقات النطالق قوى اإلنتاج، وتلك هي أوضح عالمة عل ه ب وم علي ا محك ا معين ى  . عي عل
وى                          ى درجة تطور ق ة عل عكس ذلك، يمكن لعالقات انتاج جديدة انبثقت من ثورة اجتماعية ظافرة أن تكون متقدم

ورة                     . اإلنتاج في البلد المعني    رن السادس عشر، والث دا في الق ة الظافرة في هولن ورة البرجوازي تلك آانت حال الث
 .1917روسيا في أآتوبر االشتراآية الظافرة في 

زات            هد ه ة تش رات تاريخي ل بفت تالل التمفص ن اخ يتان م ان الرئيس ان الحالت ق هات دفة أن تتعل يس ص ل
اج،          . اجتماعية عميقة وثورات اجتماعية    وى اإلنت ى تراجع دهري لق ويمكن الختالل التمفصل أن يحدث آذلك بمعن

 .، أو انحطاط الخالفة المشرقية في الشرق األوسطآما في عصر انحطاط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب
ة     اج االجتماعي ات اإلنت اج وعالق وى اإلنت ين ق دياليكتيك ب والي    إن ال ر ت م األآب ي القس دد ف ذي يح و ال ه

ا                  ا آلي ان توافق و آ ا ل ا آم ا بينه آل نمط   . العصور الكبرى في التاريخ اإلنساني، وهذا أصح من تصور التفاعل فيم
زوال          إنتاج يمر بمراح   ذه المراحل تتوقف في     . ل متتالية من الوالدة والصعود والنضج واالنحطاط والسقوط وال ه

دخل في              –التحليل األخير على الطريقة التي تالئم بها عالقات اإلنتاج           م ت م تتوطد، ث دة، ث دء جدي التي تكون في الب
مفصل بين هذا الدياليكتيك والصراع الطبقي       إن الت .  إنطالق قوى اإلنتاج، أو تسمح به، أو تعيقه يوما بعد يوم           -أزمة

ددة أن  اج مح ات انت ة وحسب، يمكن لعالق ة معين ات اجتماعي دة طبق ة أو ع ة اجتماعي ر عمل طبق ديهي، فعب أمر ب
 .ُتدخل أو يحافظ عليها أو يتم قلبها

ات إ                        ا بمجموعة عالق رة محددة، يتسم دائم اج،  إن آل تشكيل اجتماعي، أي آل مجتمع في بلد محدد وفت نت
ه وال مجتمع                      د ال سكان في اج، أي بل ه وال إنت إّال أن آل  . فتشكيل اجتماعي ليس فيه عالقات إنتاج هو بلد ال عمل في

اج                  مجموعة من عالقات اإلنتاج االجتماعية ال تستتبع بالضرورة وجود نمط إنتاج مستقر، وال تجانس عالقات اإلنت
 .المشار إليها

ر                      إن نمط انتاج مستقر هو مجموعة      ذا الحد أو ذاك، عب ى ه ة إل ا بصورة آلي اج ذاته  عالقات إنتاج تعيد إنت
ذا الحد أو                                ى ه م إل م، مه اج، مع وجود دور مالئ وى اإلنت اج ق ادة إنت ة إلع سير االقتصاد بالذات، أو الحرآة العادي

رة، مع   آانت تلك هي الحال خالل قرون عديدة، و     . ذاك، تتواله بعض عوامل البنية الفوقية االجتماعية       في بلدان آثي
ة،              اج الشيوعية القبلي ك هي حال نمط إنت ا آانت تل نمط اإلنتاج األسيوي، والعبودي، واإلقطاعي، والرأسمالي، آم

نين الل آالف الس ور، أو     . خ ق التط ن طري كل أساسي ع ديلها بش ن تع ة ال يمك ى بني ذا المعن و به اج ه ط إنت إن نم
 .تخطي منطقه الداخلي إّال عبر قلبهالتوفيق أو اإلصالح الذاتي، إذ ال يمكن 

اج                          ات إنت ة مجموعات عالق ة العميق ة من الخضات االجتماعي رات تاريخي بالمقابل، يمكن أن نشهد في فت
اج البضاعي الصغير                      في  (ليست لها طبيعة نمط إنتاج مستقر، والمثال النموذجي على ذلك هو عصر سيطرة اإلنت

را      القرنين الخامس عشر والسادس عشر في ه       م إنكلت ادة           ) ولندا وإيطاليا الشمالية ث ين الس ات ب وق العالق حيث ال تتف
ن      ر المفصولين ع رار غي ين األح ات المنتج ل عالق أجورين، ب ين الم ماليين والمنتج ات الرأس ان، وال عالق واألقن

الين ال نجد    واألمر ذاته بالنسبة لعالقات اإلنتاج المميزة للدول العمالية المبقرطة اليوم،         . وسائل إنتاجهم   ففي آال الح
ال    في آل   . نمط إنتاج مستقرا   ا                    مجتمعات مراحل االنتق اج ذاته د إنت ى تعي ة بن اج الهجين ات اإلنت ك، ال تكون عالق  تل

د                    . بذاتها بصورة آلية إلى هذا الحد أو ذاك        اج جدي ام نمط إنت ى قي ديم أو إل . يمكنها أن تقود إما إلى إعادة المجتمع الق
ر                     هذا الخيار التاري   افي أو غي ى وجه الخصوص االنطالق الك خي تحسمه مجموعة من العوامل التي يدخل فيها عل

ة                  ة للبني أثير عناصر تابع الكافي لقوى اإلنتاج، ونتيجة الصراع الطبقي في البلد المعني وعلى المستوى العالمي، وت
 ).يها، الخدور الدولة، دور الحزب، مستوى آفاحية الطبقة الثورية ووع(الفوقية وذاتية 

ل ال        اج متجانسة بالضرورة، ال ب من جهة أخرى حتى حين يوجد نمط إنتاج مستقر، ال تكون عالقات اإلنت
دا ذلك أب اعي ملموس، . تكون آ ي آل تشكيل اجتم ا ف ة دائم ام ثم ائم، إدغ اج ق نمط إنت زة ل اج ممي ات إنت ين عالق ب

ة    . يها تاريخيا منذ زمن طويل ورواسب لم يتم امتصاصها آليا لعالقات إنتاج سابقة تم تخط          دان اإلمبريالي إن آل البل
فالحون صغار، مالكون يعملون دون     (ما تزال تعرف عمليا، على سبيل المثال، رواسب اإلنتاج البضاعي الصغير            

أجورة  ة م د عالم وء لي ة   )اللج اج إقطاعي ات إنت ل رواسب عالق ة(، ال ب ك   ). آالمزارع ي تل تكلم ف رر أن ن ه لمب إن
ا،  الحاالت  ا آلي ادة إنتاجه ة إع ة لدرج ه قوي زة ل اج الممي ات اإلنت يطرة عالق ون س ين تك تقر ح اج مس ى نمط إنت عل

 .وفرض سيطرة منطقها الداخلي وقوانين تطورها على مجمل الحياة االقتصادية
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ة        كيالت االجتماعي ل التش و مث ة ه اج مهيمن ط إنت ا نم يطر فيه ة يس اج هجين ات إنت ز لعالق ل الممي إن المث
ابقة  ). نسبة للعالم الثالث أو البلدان المتخلفة، أنظر الفصل السابع(» عالمثالثية«سماة  الم تتجاور هنا عالقات إنتاج س

المي             اد الع ى االقتص غط بن ت ض دة تح ورة جام ة بص مالية، مندمج مالية، ورأس ف رأس مالية، ونص للرأس
ال، ورغم االنخراط في النظام االم               .اإلمبريالية ة رأس الم اج الرأسمالية           رغم هيمن ات اإلنت تعمم عالق الي، ال ت بري

بطء   )»رأس مال منتج-عمل مأجور«وقبل آل شيء العالقة    ( دد ب ة وتتم رر    . ، رغم أنها قائم ع ال يب ذا الواق إّال أن ه
ة        » بلدانا إقطاعية «أبدا اعتبار هذه التشكيالت االجتماعية آما لو آانت          اج اإلقطاعي ات اإلنت وال فرضية هيمنة عالق

 .نصف اإلقطاعية داخلها، وهو خطأ نظري يقترفه العديد من المنظرين الستالينيين أو الماويينأو 

  الحتمية التاريخية والممارسة الثورية-5
وعي                  . المادية التاريخية مذهب حتمي    ذي يحدد ال اعي هو ال د أن الوجود االجتم فموضوعته األساسية تؤآ

زوات              وتاريخ المجتمعات اإلنسانية قا   . االجتماعي ى ن بل للتفسير وليس عرضيا أو اعتباطيا، فمسيرته ال تتوقف عل
ة، وهو يفسر في            » الرجال العظام «غير متوقعة للتحوالت الوراثية، أو لبعض        أو لحشد تعرض لإلشعاعات الذري

المجتمع  وطالما بقي  . التحليل األخير بنية المجتمع األساسية في آل عصر محدد وبالتناقضات الجوهرية لتلك البنية 
 .منقسما إلى طبقات، فهو يفسر إذا بالصراع الطبقي

المعنى    ة ال ب ديالكتيكي للكلم المعنى ال ذلك ب ي آ ا، فه ذهبا حتمي ة م ة التاريخي ت المادي ه إذا آان د أن بي
ى                . الميكانيكي، إذ المارآسية تستبعد الجبرية     ة أو إل ى جبري ل المارآسية إل ة لتحوي ولمزيد من الدقة، فإن آل محاول
 .تطورية آلية، إنما تزيل منها بعدا أساسيا

ى          ادرة عل ومع أن خيارات البشرية تحددها مسبقا ضغوطات مادية واجتماعية ال يمكنها أن تتالفاها، فهي ق
ة محددة،                 . أن تصنع مصيرها في إطار هذه الضغوطات       اج شروط مادي انوا نت إذا آ اريخهم، ف إن الناس يصنعون ت

 .ممارسة الناس االجتماعيةدورها نتاج فهذه الشروط المادية هي ب
ة  ة القديم ة التاريخي ي للمثالي ذا التخط اريخ«(ه نعون الت ام، يص ال العظ ار، أو الرج ة ) »األفك وللمادي

ة والدة المارآسية       ) »الناس نتاج الظروف  «(الميكانيكية القديمة    الموضوعات حول    «نجده في     .  هو بشكل ما وثيق
 .لمارآس وإنجلز» أليديولوجية األلمانيةا«التي تشكل خالصة » فيورباخ

ؤدي         يعني هذا بين ما يعني أن نتيجة آل عصر آبير من التشنجات االجتماعية في التاريخ غير أآيدة، فقد ت
ا آانت            إلى انتصار الطبقة الثورية، وقد تؤدي إلى االنحالل المتبادل لكل الطبقات األساسية في المجتمع المعين، آم

ة  ي نهاي ال ف ديمالح ودي الق اج العب كيالت  . نمط اإلنت ن التش ر م تقيمة، والكثي وع تطورات مس اريخ مجم يس الت فل
دم،                      ى التق االجتماعية الماضية زالت دون أن تترك آثارا، السيما بفعل غياب طبقة ثورية قادرة على شق الطريق إل

 .أو بفعل ضعفها
ين             إن االنحطاط الواضح للرأسمالية المعاصرة ال يصب في انتصا         ار ب ل في الخي ري، ب ر االشتراآية الجب

ة   م                      . االشتراآية والبربري ات العل اج موافق إلمكان وى اإلنت د لق انطالق جدي ة للسماح ب فاالشتراآية ضرورة تاريخي
وهي ضرورة إنسانية على وجه الخصوص، للسماح بكفاية الحاجات التي أيقضتها تطورات         . والتقنية المعاصرين 
دى آل                   العالم الثقنية لدى ا    ة، ل ات البشرية الكامن تح آل الطاق لناس، ولكفاية هذه الحاجات ضمن شروط تضمن تف

ة  وازن البيئ دمير ت عوب، دون ت ل الش ن آ راد، م ا  . األف ل البروليتاري ا، فأم ق حتم و ضروري ال يتحق ا ه إال أن م
ة اإلنتاج   إن الطاق تراآية،  وإّال ف ذي يضمن انتصار االش و ال ده ه واعي وح وري وال م الث ة للعل ة الضخمة الكامن ي

ى                        اة عل ل للحي ة، ال ب ة واالنسان والطبيع دميرا للحضارة والثقاف والتقنية المعاصرين ستظهر في شكل أآثر فأآثر ت
 . آوآبنا

ة           د، وبالممارس ا بع ويهم فيم ي تحت ة الت ى االجتماعي ق البن ي تخل ي الت ة ه اس االجتماعي ة الن إن ممارس
ب ه ن قل ة يمك ة الثوري ذاتاالجتماعي ى بال ن أن . ذه البن ذه الخضات ال يمك د أن ه درما تؤآ ة بق ية حتمي والمارآس

ة أو شيوعية                      ادة إدخال اإلقطاعي تحصل في أي من االتجاهات، فعلى أساس القوى اإلنتاجية المعاصرة تستحيل إع
ين     ن المنتج ا م ة ذاتي غيرة مكتفي ات ص تهلكين-جماع ة ت   . المس ورات اجتماعي ى أن ث ة بمعن ا حتمي ة إنه قدمي

)»fortschrittliche« (     وى بقة والق ة المس روط المادي ديم الش ع الق ل المجتم جت داخ ة إّال إذا نض ر ممكن غي
 .االجتماعية التي تسمح بخلق تنظيم اجتماعي أعلى
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 إّال أن المارآسية ليست جبرية ألنها ال تفترض أن مجيئ هذا المجتمع الجديد سيكون الناتج الحتمي لنضج                  
فهذا المجيء ال يمكن أن ينجم إال عن نتيجة الصراعات            . قة المادية واالجتماعية الضرورية لظهوره    الشروط المسب 

ة ة الحي وى االجتماعي ر عن . الق ل األخي ي التحلي تج إذا ف ه ين وريإن ل الث ة العم دوره . درجة فعالي ذا ب ان ه إذا آ ف
وري أن ي    ل الث ن للعم ة، يمك وى اجتماعي وازين ق روف وم ا بظ روطا جزئي روف   مش ذه الظ ور ه دوره تط ب ب قل

ا «حتى موازين قوى مالئمة للغاية يمكن أن  . وموازين القوى أو يكبحه أو يسّرعه      دى     » تخربه ة ل اط ضعف ذاتي نق
ى يلعب      . الطبقة الثورية  اريخي     «بهذا المعن ذاتي الت ا         (» العامل ال ة للبروليتاري ادة الثوري وعي الطبقي والقي ، في   )ال

تقبل       عصرنا عصر الثورات والثور    ات المضادة، دورا رئيسيا في تحديد نتيجة المعارك الطبقية الكبرى، لتقرير مس
 .النوع البشري

  االستالب والتحرر-6
ة الهوجاء               وى الطبيع م يكن في وسعها إّال         . لقد عاشت البشرية طوال آالف السنين حياة التبعية الشديدة لق ل

ه، وآانت أسيرة أفق ضيق                  أن تسعى للتكيف مع بيئة طبيعية معينة، وآل تجمع ب          ه الخاصة ب شري صغير مع بيئت
ات البشرية بشكل مرموق                         دة أن تطور بعض اإلمكان ة عدي آالرسم  (ومحدود حتى ولو استطاعت مجتمعات بدائي

 ).الباليوليتي مثال
ي       نجح ف ك، وت ة تل ة المطلق ة التبعي ب عالق ى قل يئا إل يئا فش رية ش اج تتوصل البش وى االنت ور ق ع تط وم

ع                        إخضاع ا وتنوي ادة إنتاجه وعي بهدف زي دجينها واستخدامها ب ا وت  قوى الطبيعة أآثر فأآثر، وفي اإلشراف عليه
د                             ال توحي ى احتم ا وإل ى شمول آل آوآبن ة التي تخلص إل ا االجتماعي ا، وتوسيع عالقاته حاجاتها وتطوير طاقاته

 .البشرية جمعاء
تلبهم            ا اس ة آلم وى الطبيع ال ق اس حي م    لكن آلما تحرر الن اعي الخاص به د    .  تنظيمهم االجتم ا تزي در م فبق

ود البشرية                        ات، ال تع ى طبق ات مجتمع منقسم إل قوى اإلنتاج، ويتقدم االنتاج المادي، وتصبح عالقات اإلنتاج عالق
اعي،                   ى مصيرها االجتم الي عل ود تشرف بالت تشرف على مجمل إنتاجها وال على مجمل نشاطها اإلنتاجي، وال تع

ا       وفقدان  اإلشر   ة،               . اف هذا في المجتمع الرأسمالي يصبح آلي ة الطبيع إن البشرية التي تتحرر من الخضوع لجبري
ائج                . تبدو أآثر فأآثر خضوعا لجبرية تنظيمها االجتماعي       أن تخضع، ال للنت ا ب م عليه آما لو أن مصيرا أعمى يحك

روب      ائج الح ل لنت اف، ب ات الجف ة وتموج زالزل واألوبئ انات وال ة للفيض ادية  الحتمي ات االقتص  واألزم
وارث          . والديكتاتوريات الدموية والتدمير اإلجرامي لقوى اإلنتاج، ال بل اإلبادة النووية          ذه الك وحي الخوف من ه وي

 .بقلق أعظم مما آان يوحي به الخوف من الصواعق والمرض والموت
ى الحدود ا                        دفع إل ذي ي اج، ال وى اإلنت ى صعيد ق ه، عل لقصوى استالب اإلنسان      إّال أن التطور الجامح ذات

ا سبق وأشرنا في                        حيال إنتاجه ومجتمعه الخاصين به، يخلق في ظل الرأسمالية إمكانية تحرر حقيقي لإلنسان، آم
ا من                . نهاية الفصل الثاني   وينبغي أن نتصور هذه اإلمكانية بمعنى مزدوج، فاإلنسانية سوف تصبح أآثر فأآثر تمكن

ه                    اإلشراف على تطورها االجتماعي آما     ذلك آل تحكم ب ة  التي يحدث ضمنها، ومن ال ة الطبيعي ى خضات البيئ  عل
ى اآلن                    . ذاتيا سوف تتمكن أآثر فأآثر من تفجير آل امكانات التطور الفردي واإلجتماعي التي يخنقها أو يشوهها إل

 .تقصيرها في االشراف على قوى الطبيعة وعلى التنظيم والصيرورة االجتماعيين
اء مجتم     ام مجتمع شيوعي، تحرر العمل أو تحرر االنسان من حيث هو                 ويستتبع بن م قي ي، ث ر طبق ع غي

تج اتج         . من ع الن ي توزي ات ف لم األولوي ة س ارون بحري م، فيخت يرورات عمله اتهم وس ياد منتج غيلة أس بح الش يص
راغ وباالستهالك الج           ات الف اري، التي  االجتماعي، ويقررون جماعيا وديموقراطيا أعباء اإلنتاج والتضحيات بأوق

 .سوف تتحكم بعملية التوزيع
ى أن يستهلك      ادر عل هذه الخيارات ستظل تتم بالطبع في إطار ال يخلو من اإلآراه، فما من مجتمع بشري ق
ن      ا م د الحق ه بالح ى نفس م عل ة، أو أن يحك وارده اإلنتاجي ن م ه وم ن احتياطي د م ن دون أن يح تج، م ا ين ر مم أآث

غ نف  ذ يبل اد، م تهالآه المعت ا اس توى معين ة مس وارد اإلنتاجي ن الم د م اطي والح ارة  . اد االحتي إن عب ى ف ذا المعن به
انية الشيوعية                   ى بالنسبة لإلنس . فريديريك إنجلز، التي ترى أن الحرية هي االعتراف بالضرورة، تبقى صحيحة حت

ر      تبدال تعبي د يكون اس راف بالضرورة «وق ر  » االعت اء الضرورة  «بتعبي ا زاد  أصح،  » االضطالع بأعب ه آلم ألن
روط           ى الش ة عل ردود الممكن كال ال ا زادت أش ة آلم ة واالجتماعي وده الطبيعي روط وج ى ش ان عل راف اإلنس إش

 .االآراهية وآلما تحرر اإلنسان من واجب تبني شكل واحد من الرد
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اني                    ة اإلنس رة الحري دة دائ دما   إّال أن هنالك بعدا ثانيا لتحرير اإلنسان من االستالب يوسع بصورة فري ة، فعن
ة عن أن                       تتم آفاية آل حاجات الناس األساسية، وعندما تتأمن إعادة إنتاج هذه الوفرة، يتوقف حل المشكالت المادي
ر الخالق، ويتحرر من ضرورة                           ي غي تعباد العمل اآلل يكون المهمة األولى أمام البشرية، ويتحرر اإلنسان من اس

اج        ى وجه الخصوص        الوزن الوضيع الستخدام وقته، وتخصيصه لإلنت ادي عل وق إذاك تطوير النشاطات       .  الم يتف
ل                 الخالقة لديه وشخصيته الغنية، وتطوير عالقات إنسانية أوسع فأوسع، على المراآمة المتواصلة لخيرات مادية أق

 .فأقل نفعا
يم         ل التنظ تقلب آ ل س اج، ب ات اإلنت ب عالق ذاك بقل ي م وف ال تكتف ة س ة الثوري ة االجتماعي إن الممارس

د أن        . جتماعي، وآل العادات التقليدية، آما ستقلب ذهنية الناس ونفسيتهم        اال وتذبل األنانية المادية وروح المنافسة بع
 .مدهما بالغذاءتكون التجربة اليومية والمصالح العظمى توقفت عن 

ا     ات المي ع احتياط اخ، وتوزي ة المن رة وطبيع كل الك دل ش ة، وتب ا الجغرافي رية بيئته ه وسوف تخص البش
ا                      ة الخاصة به اتها البيولوجي اق أساس وهي  . الكبرى، في حين تحفظ التوازن البيئي أو تعيده، ال بل ستهز إلى األعم

ة                      ة آافي ة مادي ة تحتي بقة وبني . لن تتمكن من انجاح هذه المراهنات بصورة إرادية مطلقة، باالستقالل عن شروط مس
رية الفاعلة، واألآثر فأآثر حرية في خياراتها، الرافعة الرئيسية  لكن ما أن تتأمن هذه البنية التحتية حتى تصبح البش      

تالب    ن االس تخلص م ر والم يوعي الح ان الش د، اإلنس ان جدي ق إنس ية   . لخل ى أنس تكلم عل ى يصح أن ن ذا المعن به
 .مارآسية وشيوعية
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