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ة بدوف توقؼ، استقبمت نظرياتيـ بالتحقير الوحشي، وبالكره العنيؼ أثناء حياة الثورييف العظماء، تعقبتيـ الطبقات المضطيد
وبأبشع حمالت األكاذيب والتشيير.. بعد موتيـ تحاوؿ تمؾ الطبقات أف تحوليـ إلى أيقونات غير ضارة لتضحيؿ أسمائيـ بينما 

.. وتمتقي البرجوازية مع االنتيازييف نظريتيـ السياسية مف مضمونيا أف تنعـ سنيا الثوري وأف تفججيا -في الوقت ذاتو  -تفرغ 
يحذفوف أو يشوىوف أو يشوشوف عمى الجانب الثوري في النظرية، روحيا الثورية إنيـ  …داخؿ الحركة العمالية في ىذه العممية

 يظيروف ويركزوف عمى ما ىو أو ما يبدو مقبوال لمبرجوازية.

  ليىيه: الدولت والثىرةليىيه: الدولت والثىرة
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نتيجة لسنوات طويمة مف سوء  7391مف ستيف عاما في السابع والعشريف مف أبريؿ منذ أكثر  يتوفى أنطونيو جرامش
المعاممة في سجوف موسولينى، ولكف بشكؿ ما عانى أكثر منذ وفاتو بسبب التحريؼ الذي حدث ألفكاره عمى يد ىؤالء الذيف ال 

 عالقة ليـ بمبادئو االشتراكية الثورية.

تى وفاتو. بقى طواؿ ىذه الفترة مصمما عمى تحويؿ المجتمع ثوريا مف خالؿ وح 7371عمؿ جرامشى كثوري محترؼ منذ 
اإلطاحة بالدولة الرأسمالية. كاف ىذا ىو سبب وجوده أثناء عممو كصحفي في العديد مف الجرائد االشتراكية في مقدمة الذيف طالبوا 

(. كاف ىذا ىو سبب توجيو إلى قمب حركة 7379-7371الحزب االشتراكي بعمؿ ثوري في النضاؿ ضد الرأسمالية والحرب بيف )
. كاف ىذا أيضا ىو الذي أدى إلى المشاركة في االنشقاؽ عف الحزب االشتراكي 7391، 7373لجاف المصانع في تورينو عامي 

، وأخيرا كاف ىذا ىو سبب 7391-7391اإلصالحي وتأسيس حزب شيوعي ثوري، ىذا ما دفعو لتولى مسئولية ىذا الحزب بيف 
ولو سجوف موسولينى، التي حاوؿ فييا مف خالؿ مذكراتو )مذكرات السجف( الشييرة أف يطور أفكاره الخاصة عف المجتمع دخ

اإليطالي، عف استراتيجية وتكتيؾ الصراع مف أجؿ السمطة السياسية عف بناء الحزب الثوري وعف الصحافة الثورية، كاف يأمؿ أف 
اركونو نفس اليدؼ الثوري، إال أف كتاباتو قد سطا عمييا ىؤالء الذيف يريدوف تحويؿ تساعد ىذه المذكرات اآلخريف الذيف يش

الماركسية إلى مجاؿ دراسة أكاديمي، غير ثوري، أصبح ىذا ممكف بادئ ذي بدء بسبب التحريؼ المنظـ ألفكار جرامشى عمى يد 
 الحزب الشيوعي اإليطالي.
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  فترة التحريف األولىفترة التحريف األولى

لى بعد وفاة جرامشى مباشرة، ففي غضوف أسابيع كانت مذكرات السجف قد وقعت في يد الزعيـ بدأت فترة التحريؼ األو 
 الستالينى لمحزب الشيوعي اإليطالي "بالميرو تولياتى" والذي تركيا دوف نشر لمدة عشر سنوات.

األشكاؿ التي كانت بشكؿ مقطع ومشوه، وقد أوضح سمفاتور سبش  7311عندما بدأت المذكرات أخيرا في الظيور عاـ
 أخذىا تقطيع وتشويو خطابات جرامشى مف السجف:

الذيف كاف تولياني يصفيـ كفاشييف  -بورديجا، تروتسكى، وحتى روزا لكسمبورج  -حذؼ اإلشارات لمعديد مف الماركسييف *
 في ذلؾ الوقت.

 .7397إخفاء حقيقة قطع جرامشى مع الخط السياسي لمحزب الشيوعي اإليطالي منذ *

ة جرامشى الخاصة أنيا قامت عمى أساس مثالي، وىـ يجعؿ الناس يؤمنوف بالوفاء الشيوعي بوحدة العائمة ، وصؼ حيا*
 واستخدـ ىذا كأداة في سياسة التعاوف مع القوى اليمينية والتي انتيجيا الحزب الشيوعي في فترة ما بعد الحرب.

 .7393بفكر تروتسكى بعد نفيو مف روسيا عاـ  مداراة حقيقة محاوالت جرامشى المتكررة لمحصوؿ عمى كتب تعرفو*

استيدفت ىذه التحريفات تقديـ جرامشى كمناضؿ ستالينى مخمص مثالي. ليصبح جرامشى ىكذا سالحا مفيدا لمغاية 
الذي  أليديولوجية لـ تكف تميـ أي مفكريف اجتماعييف يذكروا، سالح يستخدـ في إصيار المثقفيف اإليطالييف بالتراث النظري "الغنى"

يتمتع بو الحزب الشيوعي اإليطالي ولمتغطية عمى الفقر الفكري الذي كاف الكرمميف وأتباعو يعانوف منو، سالح يستخدـ أيضا ضد 
كاف  7311اليسار، إلظيار أف الحزب الشيوعي اإليطالي الذي كاف يحكـ إيطاليا باالشتراؾ مع الديمقراطييف المسيحييف بعد عاـ 

 .7397انفصؿ عف الجناح اإلصالحي في الحزب االشتراكي عاـ ىو نفس الحزب الذي 

كاف تقطيع وتشويو فكر جرامشى ضروريا، ألف حقيقة واقع جرامشى لـ تكف لتتالءـ والخرافات الستالينية، لقد كاف خطابو 
ستاليف مع المعارضة األخير قبؿ دخولو السجف عبارة عف احتجاج مقدـ لتولياتى عف المعاممة البيروقراطية التي تعامؿ بيا 

 اليسارية وقد مزؽ تولياتى ىذا الخطاب.

قاـ شقيؽ جرامشى بزيارتو في السجف، وقد أبمغو جرامشى برفضو لسياسة )الفترة الثالثة( الستالينية المتطرفة  7397في 
تيـ ليذه السياسة، وتحت االسـ اليسارية التي كاف تولياتى ينفذىا. )كاف تولياتى قد طرد ثالثة مف أعضاء المجنة المركزية لمعارض

المستعار "أركوؿ" كاف تولياتى في مقدمة المدافعيف عف ىذا الخطأ السياسي ضد انتقادات تروتسكى(. ولخوفو الشديد عمى أخيو لـ 
يف، ينقؿ شقيؽ جرامشى ىذه األخبار لتولياتى، فقد كاف يعرؼ أف ىذا سيعنى تخمى الحزب عف الدفاع عف أخيو ضد سجانيو الفاشي

تخمى جرامشى عف محاوالتو لفتح حوارات مع السجناء الشيوعييف اآلخريف ألف بعضيـ ممف كانوا يرددوف كالببغاوات المخمصة 
ديمقراطي" )كاف النيج الستالينى في ذلؾ الوقت يمنع التعاوف مع اإلصالحييف  -كالـ تولياتى أدانوا جرامشى عمى أنو "اشتراكي 

فاشيوف(، وفى أحد آخر تصريحات جرامشى السياسية ألصدقائو قبؿ وفاتو عبر عف عدـ تصديقو عمى أساس أنيـ اشتراكيوف 
لألدلة التي قدمت ضد زينوفييؼ في محاكمات موسكو. كاف تولياتى، بالطبع، في موسكو يصفؽ ليذه المحاكمات. حاوؿ تولياتى، 

 7391 - 7373نيـ عمموا سويا بشكؿ مقرب في أعواـ بعد وفاة جرامشى، أف يقدـ نفسو كصديؽ عمره السياسي. ولكف، ورغـ أ
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، إال أنيـ كانوا عادة مختمفيف بشدة حوؿ مسائؿ اإلستراتيجية والتكتيؾ الثوري أثناء تمؾ الفترات. ولـ تكف ىناؾ 7391 - 7391و
 .7391أي اتصاالت بالمرة بينيما بعد سجف جرامشى عاـ 
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  ""تتفترة تحريف "الشيىعيت األوروبيفترة تحريف "الشيىعيت األوروبي

األمر، وعمى الرغـ مف كؿ ىذا، كاف تولياتى ىو الذي سمح بظيور حقيقة التحريفات السابقة عندما سمح بنشر في نياية 
خطابات ومذكرات جرامشى بدوف حذؼ أو رقابة كاف أحد أسباب ذلؾ ىو اضطرار تولياتى لفعؿ ىذا بعد أف بدأ بعض الشيوعييف 

آخر كاف أنو مع مرور الوقت أصبح جرامشى شخص بعيد وأقؿ خطورة. القدامى في الحديث عف أفكار جرامشى الحقيقية. سبب 
 لكف، فوؽ كؿ ىذا كاف اليدؼ الرئيسي ىو تدشيف فترة جديدة مف تشويو أفكار جرامشى.

كاف الحزب الشيوعي اإليطالي قد اتخذ الخطوات األولى في عممية انفصاؿ األحزاب الشيوعية الغربية عف موسكو، تمؾ 
 سمى بعد ذلؾ "الشيوعية األوروبية".األحزاب التي ست

كاف الحزب الشيوعي اإليطالي قد أخذ الخطوات األولى في عممية انفصاؿ األحزاب الشيوعية الغربية عف موسكو منذ بداية 
تمؾ  ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ حاولت7311الستينات، كانت قيادتو تحاوؿ العودة لمحكومة البرجوازية اإليطالية التي طردوا منيا عاـ 

القيادة أف تثبت لألحزاب البرجوازية أنيا لـ تعد تابعة لمكرمميف. كاف تولياتى أحد أىـ شركاء ستاليف في الثالثينات وأصبح بعد 
 أحد أعنؼ منتقديو. 7311

 أدى ىذا التحوؿ في النيج إلى صراعات مريرة مع المدافعيف عف ستاليف عمى المستوى العالمي ومع الستالينييف المخمصيف
أوال، لتأكيد استقالؿ الحزب عف ورثة ستاليف في  -بداخؿ الحزب الشيوعي اإليطالي ذاتو. كانت المعركة تجرى عمى جبيتيف

الكرمميف وثانيا، إلثبات أف انضماـ الحزب الشيوعي اإليطالي إلى الحكومة لف يعنى تغير جذري في جياز الدولة. أصبح نقد 
مرقابة في الماضي، سالحا ميما عمى الجبية األخرى، وأصبح تشويو أفكار جرامشى عف جرامشى لستاليف، والذي كاف خاضعا ل
 الدولة سالحا مفيدا عمى الجبية الثانية.

أصبح جرامشى قديسا لمشيوعية األوروبية، وحرفت أفكاره لتبرير التوفيؽ التاريخي الذي تـ بيف الحزب الشيوعي اإليطالي، 
 لمحافظيف اإليطالييف(.وبيف الديمقراطييف المسيحييف )ا

ولكف سرعاف ما انطفأ نجـ الشيوعية األوربية، إال أف ادعاءاتيا عف جرامشى بقيت، وانتشرت عف طريؽ دوريات مثؿ 
" وسيؿ ال ينتيي مف الكتب األكاديمية وأكثر فأكثر كجزء مف الفكر العاـ لمثقفي يسار األحزاب اإلصالحية  "الماركسية اليـو

 األوروبية.

وعمى الرغـ مف كؿ ىذه االدعاءات، ال يوجد مفكروف ماركسيوف تبعد روحيـ عف اإلصالحية مثمما تبعد روح ولكف، 
 جرامشى عنيا، فقد بنيت أفكاره عمى مفاىيـ يصنفيا إصالحيو اليـو عمى أنيا "انتفاضوية"، "عمالوية"، "عفوية"، "قواعدية".
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  وتفاضىيتوتفاضىيتاالاال

قاؿ جرامشى، في عبارات يمكف أف   7379ى يكف احتقارا مريرا لمبرلمانييف، ففي منذ دخولو الحركة االشتراكية وجرامش
:  تنطبؽ عمى إيطاليا اليـو

إف االنحطاط السياسي الذي يؤدى إليو التعاوف الطبقي سببو االتساع لحزب برجوازي ال يرضيو مجرد االلتصاؽ بالدولة بؿ 
 ي(.يستخدـ أيضا الحزب المعادى لمدولة )الحزب االشتراك

بسبب اقتناعو بأف الوسيمة الوحيدة أماـ الطبقة العاممة لتحقيؽ  7373لقد ركز جرامشى عمى مسألة بناء لجاف المصانع في 
 ثورتيا ىي مف خالؿ مؤسسات جديدة، غير برلمانية.

جوىرية مؤسسات الدولة لقد قبؿ البرلمانيوف ببساطة الواقع التاريخي الناتج عف المبادرة الرأسمالية، إنيـ يؤمنوف بديمومة و 
الديمقراطية، وفى نظرىـ يمكف تصحيح أشكاؿ ىذه المؤسسات الديمقراطية، يمكف تحسينيا ىنا أو ىناؾ، ولكف، في األساس، يجب 

كية احتراميا، أما نحف فما زلنا مقتنعيف بأف الدولة االشتراكية ال يمكف أف تتجسد في مؤسسات الدولة الرأسمالية، البد لمدولة االشترا
 أف تكوف إبداعا جديدا جوىريا.

زاء عداء جرامشى لإلصالحية في السنوات التي تمت، لـ يكف ىذا العداء موجيا فقط ضد الجناح اليميني مف االشتراكييف  وا 
والمسميف  -الديمقراطييف الممتفيف حوؿ تولياتى، بؿ أيضا ضد أقصى يسار االشتراكييف الديمقراطييف تحت قيادة سيراتى 

العظيـ، ثـ  7391كاف ىؤالء اإلصالحييف قد وقفوا جانبا وسمحوا بانعزاؿ وىزيمة عماؿ توريف في إضراب -تطرفيف القصوييف بالم
الحتالؿ عماؿ المصانع في جميع أنحاء شماؿ  7391رفضوا تقديـ قيادة ثورية في النضاؿ المتصاعد الذي أدى في سبتمبر 

االنضماـ لممنفصميف عف الحزب االشتراكي وتكويف الحزب الشيوعي اإليطالي في سنة إيطاليا، أدت ىذه الخيانات بجرامشى إلى 
7397  . 

لـ يكف عداء جرامشى لميميف ويسار اإلصالحية نتيجة "عدـ نضج سياسي" تخطاه جرامشى فيما بعد كما يتوىـ الكثير مف 
روحات التي قدميا لمحزب الشيوعي اإليطالي في محممي حياة جرامشى المعاصريف، فقد شدد جرامشى عمى ىذه المسألة في األط

 وكانت آخر مجيود ضخـ لو في الحزب قبؿ اعتقالو. 7391ليوف

 -تعتبر أطروحات ليوف، أنضج كتابات جرامشى التي تـ نشرىا، كتبيا في األساس ضد مجموعة بورديجا المتطرفة 
الخالؼ األساسية في إصرار جرامشى عمى كشؼ وفضح  اليسارية والتي كانت حتى ذلؾ الوقت تسيطر عمى الحزب. كانت نقطة

القيادات اإلصالحية مف خالؿ طرح جبيات متحدة معيـ في مسائؿ محددة، ولكنو كاف في نفس الوقت يصر عمى أنو رغـ أف 
ياـ أيديولوجية االشتراكية الديمقراطية تحافظ بدرجة كبيرة مف أساسيا االجتماعي في البروليتاريا، إال أنو بسبب ما تؤديو مف م

 وسياسية يجب اعتبارىا الجناح اليساري لمبرجوازية وليس الجناح اليميني لمحركة العمالية ومف ثـ يجب كشفيا في أعيف الجماىير.

يعتبر ىذا التعريؼ شبيو جدا بتعريؼ لينيف لألحزاب اإلصالحية كأحزاب "عمالية برجوازية" وليس مف المستغرب أنو رغـ 
 ف" ىي مف أفضؿ تحميالت جرامشى، فيي كانت مف أواخر األعماؿ التي تـ السماح بنشرىا.أف "أطروحات ليو 

 تماشى عداء جرامشى لإلصالحية مع فيمو العميؽ لضرورة االنتفاضة المسمحة، تقوؿ "أطروحات ليوف":
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ستراتيجي نتيجة لقصور سياسي وتكتيكي و  7391-7373كانت ىزيمة البروليتاريا الثورية في الفترة الحاسمة  تنظيمي وا 
عانى منو الحزب العمالي، وكنتيجة ليذا القصور لـ تنجح البروليتاريا في وضع نفسيا عمى رأس انتفاضة الغالبية العظمى مف 

 الشعب وتوجيييا نحو خمؽ دولة عمالية، بدال مف ذلؾ وقعت ىي نفسيا تحت نفوذ طبقات اجتماعية أخرى شكمت نشاطيا.
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  العمالىيتالعمالىيت

شى أف مفتاح الصراع مف أجؿ السمطة ىو الطبقة العاممة، جسد ولحـ العماؿ الكادحيف في مصانع توريف وليس أعتبر جرام
"إف التمركز الرأسمالي ينتج تمركز موازى  7373العماؿ األسطورييف المؤىميف طبقا لمنظرة الستالينية أو الماوية. كتب جرامشى في 

 كؿ األطروحات الثورية الماركسية".  مف ىنا تبدأ -لمجماىير اإلنسانية العاممة

كاف ىذا التشديد عمى الدور الرئيسي لمطبقة العاممة سبب اشتراؾ جرامشى في حركة المجاف العمالية في توريف 
 ، نجد أف التشديد أيضًا في أطروحات ليوف:7391و7373

العمؿ يعتبر ىذا المبدأ ضروريا لخمؽ  ال بد أف يبنى التنظيـ الحزبي عمى أساس اإلنتاج، أي عمى أساس خاليا في مكاف
حزب بمشفي، إنو يعتمد عمى ضرورة أف يكوف الحزب مجيزا لقيادة الحركة الجماىيرية لمطبقة العاممة والتي تتوحد بشكؿ طبيعي مف 

قد اختار خالؿ التطور الرأسمالي عمى أساس عممية اإلنتاج ومف خالؿ تمديد األساس التنظيمي في مكاف اإلنتاج يكوف الحزب 
الطبقة التي يؤسس نفسو عمييا، ويعمف أنو حزب طبقي وحزب طبقة واحدة: الطبقة العاممة، إف كؿ االعتراضات  عمى المبدأ الذي 

إف تمؾ االعتراضات تعبر عف الروح  …يؤسس التنظيـ الحزبي عمى مكاف اإلنتاج ىي نتيجة مفاىيـ طبقات غريبة عف البروليتاريا
ريا لدى مثقفي البرجوازية الصغيرة الذيف يؤمنوف بأنيـ ممح األرض وأف العماؿ ما ىـ إال وسائؿ مادية لمتغيير المعادية لمبروليتا

 .…االجتماعي وليسوا الفاعميف الواعيف والمدركيف في الثورة

ي تجعؿ البد أف يضـ الحزب مثقفيف وفالحيف، ولكف مف الضروري أف نرفض بشكؿ قاطع وكمفاىيـ مضادة لمثورة تمؾ الت
مف الحزب توليفة مف العناصر المختمفة بدال مف اإلصرار وبدوف أي تنازالت مف ىذه النوعية، عمى أف الحزب ىو جزء مف 

البد أف يضمف لمبروليتاريا الدور القيادي داخؿ  …البروليتاريا وأنو يجب عمى البروليتاريا أف تمونو بطابعيا التنظيمي الخاص
 الحزب ذاتو. 

 فالطبقة العاممة ىي القوة الثورية الحاسمة.  - والسبب بسيط

لـ ينكر جرامشى أبدا األىمية الحيوية لكسب العماؿ الزراعييف والفالحيف لمثورة.. كاف يرى منفعة كبيرة لمطبقة العاممة في 
كية، وعمى الثورييف أف كسب قطاعات مف الطبقة الوسطى، إال أنو بالنسبة لو كاف ىذا يعنى أف تقود ال أف تخبئ أىدافيا االشترا

يكونوا مستعديف ألف يناضموا بجانب غير الثورييف حوؿ شعارات بعيدة كؿ البعد عف االشتراكية، مثؿ مطمب جمعية تأسيسية أكثر 
 ديمقراطية، ولكف البد أف يكوف واضحا أنو:

لبالد الرأسمالية القادرة عمى تحقيؽ تحوؿ ليس ىناؾ إمكانية لثورة في إيطاليا غير الثورة االشتراكية، إف الطبقة الوحيدة في ا
اجتماعي حقيقي وعميؽ، ىي الطبقة العاممة، عمى ىذا األساس ظؿ جرامشى، وحتى بعد انفصالو عف بورديجا وسياستو اليسارية 

 المتطرفة، معاديا بشدة لمتيار اليميني في الحزب الشيوعي والذي قاده تاسكا.

 ـ والتحريفية االعتقاد بأنو:كاف جرامشى مصرا عمى أنو مف التشاؤ 
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بما أف البروليتاريا لف تستطيع اإلطاحة بالنظاـ قريبا فإف التكتيؾ األفضؿ ىو سمبية الطميعة الثورية وعدـ تدخؿ الحزب 
لـ يكف الشيوعي في الصراع الرئيسي المباشر وبالتالي السماح لمبرجوازية باستخداـ البروليتاريا كقوة انتخابية ضد الفاشية، ىذا إف 

 بروليتارى مف أجؿ التخمص دستوريا مف الفاشية.  -حمؼ برجوازي 

وتعبر عف ىذا البرنامج المعادلة التي تقوؿ أنو يجب عمى الحزب الشيوعي أف يكوف الجناح اليساري لكؿ القوى المعارضة 
 الراغبة في إسقاط النظاـ الفاشي.

ارات الديمقراطية التي تطرحيا أيضا األحزاب البرجوازية قاؿ جرامشى أنو عمى الحزب الشيوعي أف يطرح بعض الشع
المعارضة ويكوف ىذا مف أجؿ فضح ىذه األحزاب مف خالؿ اختبار األفعاؿ، أماـ الجماىير فتفقد تأثيرىا عميو، ما مف شؾ أنو إذا 

وروبية لعدـ تفيمو لمحاجة كاف جرامشى حيا اليـو لسف معجبيو الحالييف في الحزب الشيوعي اإليطالي وأحزاب الشيوعية األ
 "لتحالؼ ديمقراطي واسع" "لكؿ القوى المناىضة لالحتكارية". 
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  العفىيتالعفىيت

إف أكثر المجاالت تطورا في فكر جرامشى يتعمؽ بالنضاؿ مف أجؿ وعى ثوري لمطبقة العاممة. يبدأ جرامشى باإلصرار 
، مثؿ الجيش. فالنظاـ وانضباط الطبقة العاممة يعتمداف عمى عمى عدـ إمكانية تدريب الطبقة العاممة بشكؿ ميكانيكي عمى النضاؿ

وعييا. والوعي بدوره ينمو في عالقة مباشرة مع التجربة العممية لمنضاؿ. تطورت أفكار جرامشى في ىذه المسألة مف خالؿ سجالو 
 ضد التيارات الثالث األخرى في اليسار اإليطالي في العاـ التالي لمحرب العالمية األولى.

ديكتاتورية البروليتاريا ىي  -قاد أكبر تمؾ التيارات سيراتى وكاف يرى أف الحزب االشتراكي ىو التجسيد لموعي الشيوعي 
ديكتاتورية الحزب االشتراكي. كاف سيراتى يعرؼ الوعي الشيوعي بالعممية البطيئة والمنيجية لبناء الحزب، أما التيار الثاني، 

ف الممتفوف حوؿ بورديجا فكانوا يروف أف حزب سيراتى لف يجرؤ عمى االستيالء عمى السمطة. ولكنيـ الثوريوف اليساريوف، المتطرفو 
ىـ أيضا كانوا يروف أف الوعي الشيوعي يتجسد في حزب، الحزب الشيوعي وىو صفوة صغيرة مف الكوادر المدربة أعمى تدريب 

جالس العمالية" إال بعد أف يستولي الحزب عمى السمطة مف أجؿ والمنضبطة ألقصى حد. لف يستطيع العماؿ تكويف السوفيتات "الم
 الطبقة.

كاف التيار الثالث، الجناح اليميني بقيادة تاسكا، يركز مف جية عمى تعميـ العماؿ ومف جية أخرى عمى عقد اتفاقات مع 
الفات بينيـ في فكرة أف الوعي يسار قيادات النقابات العمالية، كانت ىذه المجموعات الثالث تشترؾ، عمى الرغـ مف االخت

 الشيوعي ىو شئ يقذؼ بو قيادات الحزب لمعماؿ كما تقذؼ الفتات لمطيور.

كانت العوامؿ التي تحدد تطور وعى العماؿ بالنسبة لجرامشى، عمى عكس تمؾ التيارات، ىي طبيعة وقيادة النضاالت 
مجرد يصنعو  يء، كما لـ يكف يمثؿ بالنسبة لمينيف وتروتسكى، شوالمؤسسات المتطورة عفويا. لـ يمثؿ السوفييت بالنسبة لجرامشى

الحزب في المحظة المناسبة بؿ شئ يولد كأداة لنضاؿ العماؿ في المصانع، ربما يولد في البداية حوؿ مسألة غير ميمة جدا، فعمى 
شؿ المفاوضات بيف النقابة واإلدارة عف ف 7391سبيؿ المثاؿ نتجت إحتالالت العماؿ لممصانع )الشبيية باالنتفاضة( في سبتمبر 

حوؿ اتفاقية أجور اليندسييف عمى المستوى القومي. يجب أف ينتج السوفييت عف تنظيـ يربط العماؿ بعضيـ ببعض، بغض النظر 
عف حرفيـ ونقابتيـ، وبغض النظر عف كونيـ أعضاء في نقابات أـ ال، تنظيـ يربطيـ في مكاف اإلنتاج، يوحد نضاالتيـ مع 

االت العماؿ اآلخريف المرتبطيف بيـ في عممية اإلنتاج، تنظيـ يعبر عف وعييـ المتنامي بوحدتيـ وقوتيـ وقدرتيـ عمى السيطرة نض
عمى اإلنتاج، لـ تظير لجاف العماؿ في تورينو مف فراغ. لقد بدأ تطورىا كمجاف داخمية في المصانع ذات وظيفة شبيية بمنظمات 

كاف جرامشى يرى أف دوره ورفاقو في جريدة )العصر الجديد( التي كانوا يصدرونيا في تورينو ىو  لجاف العنابر في بريطانيا.
مساندة ىذا التطور العفوي وتعميـ ىذه المجاف الداخمية وتوسيع قواعدىا، تشجيعيا عمى االستيالء عمى السمطة أوسع وأكثر مف 

 اإلدارة، وأيضا عمى التوحد.

 كما كتب جرامشى:

ة تطور المجاف الداخمية ىي المسألة الرئيسية بؿ كؿ الغرض مف وجود العصر الجديد أصبحنا ننظر ليا أصبحت مسأل
كالمسألة الجوىرية في الثورة العمالية: مسألة "التحرر البروليتارى" بالنسبة لنا وألنصارنا أصبحت )العصر الجديد( ىي )جريدة( 

ا أحبوىا؟ ألنيـ اكتشفوا في مقاالتيا الجزء األفضؿ مف أنفسيـ. ألنيـ أحسوا أف لجاف المصانع. أحب العماؿ )العصر الجديد( فمماذ
مقاالتيا تمتمئ بنفس روح البحث الذاتي التي كانوا يمروف بيا: كيؼ يمكف أف نصبح أحرارا؟ كيؼ يمكف أف نصبح أنفسنا؟ ألف 
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ألنيا كانت تعبر عف مشاعر وأىداؼ وآماؿ الطبقة العاممة  مقاالتيا لـ تكف أعمدة ثقافية باردة، بؿ نتيجة حواراتنا مع أفضؿ العماؿ
وقائع ينظر إلييا كمحظات في عممية  -في تورينو. قمنا باستفزازىا وتجربتيا بأنفسنا، ألف مقاالتيا كانت فعميا "تدويف لوقائع حقيقية 

 ىكذا )تشكمت( فكرتيا.تحرر داخمي وتعبير ذاتي مف قبؿ الطبقة العاممة ليذا أحب العماؿ "العصر الجديد" و 

كاف ال يزاؿ عضوا بالحزب االشتراكي. لـ يرى جرامشى إال في أواخر ذلؾ  7391عندما كتب جرامشى ىذه السطور عاـ 
العاـ وبعد ىزيمة حركة احتالؿ المصانع الحاجة لالنفصاؿ عف اإلصالحية اليسارية وتكويف حزب ثوري متجانس. لذا كانت كتاباتو 

فتقد أي أطروحات واضحة عف كيفية عمؿ الحزب الثوري بداخؿ تمؾ المجاف، ومع ذلؾ فإف تمؾ الكتابات تركز عف لجاف العماؿ ت
عمى األساليب التي ال بد أف يتبعيا الثوريوف والجريدة الثورية مف أجؿ اإلمساؾ بالعناصر الجنينية لمتنظيـ الشيوعي والوعي 

لجعؿ العماؿ واعييف بيما. عاد جرامشى لنفس المسألة  -يف )الوعي والتنظيـ(الشيوعي في صعودىما العفوي، ولتعميـ وتنسيؽ ىذ
 لسماحو ألفكاره أف تدفف تحت دوجماتية بورديجا لمدة ثالثة أعواـ. 7399في نقده الذاتي في 

لممركز. ولكننا فيمنا لـ نفيـ الحزب كعممية جدلية تمتقي فييا الحركة العفوية لمجماىير الثورية مع اإلرادة التنظيمية والقيادية 
الحزب كشيء يطير في اليواء، يتطور مف ذاتو ولذاتو، تصؿ إليو الجماىير حيف يصبح وضعيا مالئما لذلؾ حيف تصؿ الموجة 

 الثورية إلى قمتيا. 

 إف بناء الحزب ليس مسألة حقف العماؿ باألفكار مف خالؿ الدعاية المجردة وال ىي مسألة االنتظار حتى يتحرؾ العماؿ
تحت تأثير األزمة االقتصادية. إنيا مسألة االرتباط بكؿ النضاالت الجزئية العفوية ومحاوؿ التعميـ عمى أساىا. عبر جرامشى عف 

حيث كتب فييا أف ميمة الحزب ىي استخالص  -نفس ىذا الرأي في )مذكرات السجف( ولكف بالمغة األكثر تحديدا لتمؾ المذكرات 
ضمنيا في النضاؿ الجماعي لمطبقة العاممة. وطرح ىذه النظرية ضد كؿ النظريات المتخمفة، سابقة عناصر )النظرية( الموجودة 

 الوجود في عقوؿ العماؿ.

مف الممكف أف تبنى، في ممارسة محددة نظرية تستطيع مف خالؿ تطابقيا وتماثميا مع العناصر الحاسمة في الممارسة 
ة وتجعؿ الممارسة أكثر كفاءة في كؿ عناصرىا، وىكذا. وبكممات أخرى، تطور إمكاناتيا ذاتيا أف تسرع مف العممية التاريخية المادي

لمحد األقصى. يبعد ىذا القصور كؿ البعد عف رؤية الشيوعييف األوروبييف الذيف يعتبروف أف النضاؿ مف أجؿ االشتراكية ىو 
 كيبة الصحيحة مف البرلمانييف وقيادات النقابات.بطيئة مف التعميـ تجعؿ العماؿ يصوتوف بشكؿ متزايد لمتر  -عممية نقية 
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  القىاعديتالقىاعديت

دخالو في  -ويريدوف  -لـ يكّف جرامشى إال االحتقار لمسياسييف اإلصالحييف الذيف أرادوا      تحديد الصراع الطبقي وا 
بدأ جرامشى في  7373قنوات ضيقة مف صنعيـ،إلعاقة طريقو الواضح بشكؿ تعسفي وذلؾ مف خالؿ تركيبة معدة "مسبقا". فى

تحميؿ مصدر تمؾ اإلعاقة وحدده في برلمانيي الحزب االشتراكي وبيروقراطي النقابات. وشدد عمى االغتراب الذي يشعر بو الكثير 
مف العماؿ تجاه نقاباتيـ وذىب يحمؿ أصوؿ ىذه الظاىرة في أف النقابات تعمؿ مف أجؿ كسب اإلصالحات بداخؿ الرأسمالية ويتـ 

ة تمؾ النقابات عمى ىذا األساس. إف النقابات نوعية مف التنظيمات البروليتارية الخاصة بالفترة التاريخية التي يييمف فييا بناء وىيكم
. في تمؾ الفترة التي يقيـ فييا األفراد عمى أساس ممكيتيـ لمسمع وتجارتيـ في ممكيتيـ ويصبح العماؿ أيضا تجار في …رأس الماؿ

لقد خمقوا ىذه األجيزة الضخمة لتركيز العمؿ الحي وتحديد األسعار وساعات العمؿ …قوة عمميـ -مكونياالسمعة الوحيدة التي يم
وتنظيـ السوؽ.إف لمنقابات، باألساس، طبيعة تنافسية وليس شيوعية.وال يمكف أف تكوف أداة إلعادة البناء الراديكالي لممجتمع.وىكذا 

 كولوجيا جماعية متناقضة تماما مع سيكولوجيا العماؿ.ظيرت شريحة مف  المسئوليف النقابييف ذات سي

دفع ىذا التحميؿ وتجربة لجاف المصانع بتورينو جرامشى ألف يعتبر، بشكؿ متصاعد بيروقراطية النقابات كمخرب فعاؿ 
 لمصراع الطبقي، يرى المسئوؿ النقابي الشريحة الصناعية كوضع دائـ. وكثيرا ما يدافع عف نفس موقؼ المالؾ.

 ، واعيا تماما بالدور المعادى لمثورة الذي تقـو بو قيادات النقابات.7391بح جرامشى، بعد خيانة أص

وقد أوضح اإلضراب العاـ  …تصادـ اإلضراب العاـ بتورينو وبيمونت بشكؿ مباشر مع تخريب ومقاومة التنظيـ النقابي
الحصف الصمب لمنشاطات االنتيازية لمبرلمانييف واإلصالحييف  الحاجة العاجمة لمحاربة الجياز البيروقراطي لمنقابات والذي يشكؿ

 الذيف يستيدفوف خنؽ كؿ المبادرات الثورية لمطبقة العاممة.

 كتب جرامشى في أطروحات ليوف أنو: 

جية البد أف تفيـ المجموعة التي قادت كونفدرالية العمؿ )االتحاد النقابي الرئيسي في إيطاليا في أوائؿ العشرينيات( مف و 
 النظر ىذه، أي كأداة لتفتيت الطبقة العاممة مف قبؿ طبقات أخرى.

 :7391لـ يتخؿ جرامشى )مذكرات السجف( عف ىذه المواقؼ "غير الناضجة" )العمالوية( و)القواعدية(. فقد كتب في 

فعيا لمستوى أعمى مف إف إىماؿ أو احتقار الحركات المسماة بالعفوية، أي الفشؿ في إعطاء تمؾ الحركات قيادة واعية ور 
 خالؿ إدماجيا في السياسة، عادة ما يكوف لو عواقب وخيمة جدًا.  

، وبيف فشؿ سيراتى 7399، والتي ميدت الطريؽ أماـ انقالب موسولينى في عاـ 7391وقد ربط جرامشى بيف ىزيمة 
 وبورديجا وتاسكا في تقديـ تمؾ القيادة لمحركات العفوية لمعماؿ والفالحيف:

حدثت حركة )عفوية( لمطبقات )الدنيا( )الجماىير العاممة( ترافقيا في كؿ المرات تقريبا حركة رجعية لمجناح اليميني كمما 
لمطبقة الحاكمة لنفس األسباب. فمثال، تؤدى أزمة اقتصادية، مف جية، لسخط الطبقات )الدنيا( وحركات عفوية، ومف الجية 

 لتي تستغؿ اإلضعاؼ الموضوعى الذي يحدث لمحكومة وذلؾ في محاولة لالنقالب.األخرى إلى مؤامرات لممجموعات الرجعية ا
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البد أف نرى في أىـ أسباب تمؾ االنقالبات فشؿ المجموعات المسئولة )الحزب االشتراكي( في تقديـ أي قيادة واعية 
 لمتمردات العفوية أو تحويميا إلى عامؿ سياسي إيجابي.

أو عفوي، أو قواعدي بالمعنى المباشر لتمؾ الكممات، أي بمعنى التقميؿ مف شأف الدور  لـ يكف جرامشى، بالطبع، عمالوى،
،مثاال رائعا، 7391-7391، و7391 -7373التدخمى لمماركسييف في الصراع الطبقي. العكس ىو الصحيح، فقد كاف نشاطو في 

 عمى الرغـ مف أخطائو بالطبع عمى ىذا التدخؿ. 
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  األطروحت األصاصيتاألطروحت األصاصيت

حريفات اإلصالحية لفكر جرامشى مبنية عمى األطروحة المثالية:يقاؿ أف جرامشى كاف يرى اختالفا كبيرا بيف إف الت
المجتمعات الغربية وروسيا القيصرية. تعتمد سمطة الطبقة الحاكمة في الغرب، ليس عمى السيطرة المادية المباشرة مف خالؿ 

يديولوجية التي تمارسيا مف خالؿ شبكة مف المؤسسات االختيارية التي تنتشر بؿ عمى سيطرتيا األ -البوليسي  –الجياز العسكري 
األحزاب السياسية، النقابات، الكنائس ووسائؿ اإلعالـ. ويعتبر جياز الدولة القمعي فقط أحد العديد مف  -في )المجتمع المدني( 

 وسائؿ دفاع المجتمع الرأسمالي.

ورييف ليس اليجـو المباشر عمى السمطة السياسية، بؿ النضاؿ مف أجؿ السيطرة يستنتج مف كؿ ىذا أف النضاؿ الرئيسي لمث
 األيديولوجية، ما أسماه جرامشى بػ )الييمنة(.

تكتسب ىذه الييمنة مف خالؿ عممية طويمة تستغرؽ سنوات عديدة وتتطمب قدرا ىائال مف الصبر والتضحيات مف جانب 
ة العاممة أف تصبح صاحبة)ىيمنة( مضادة إال مف خالؿ كسب القطاعات الرئيسية مف الطبقة العاممة. وبالذات لف تستطيع الطبق

في تشغيؿ أجيزة السيطرة األيديولوجية. البد أف تكوف الطبقة المثقفيف والطبقات التي يمثمونيا بسبب الدور الحاسـ الذي يمعبونو 
لى أف يتحقؽ ذلؾ اليدؼ، أي إلى أف تصبح  العاممة مستعدة لمتضحية بمصالحيا االقتصادية قصيرة المدى مف أجؿ ىذا اليدؼ. وا 

 ة.الطبقة العاممة ىي المييمنة، سيكوف مصير أي محاوالت لالستيالء عمى السمطة السياسية اليزيم

تـ تبرير ىذا الموقؼ بالزعـ بأنو مبنى عمى أساس الفرؽ الذي تحدث عنو جرامشى في )مذكرات السجف( بيف نوعيف مف 
 الحرب:

حرب المناورات: وىى تتضمف تحركات سريعة لمجيوش المتحاربة بدفعات قوية لألماـ ولمخمؼ كمما حاوؿ أحد الطرفيف 
 االستيالء عمى مواقع ومدف الطرؼ اآلخر.

رب المواقع: وىو صراع طويؿ المدى يشؿ فيو الجيشاف بعضيما البعض في المعركة، وال يستطيع أي منيما التقدـ، مثؿ ح
 (.7379 - 7371حرب الخنادؽ )

يؤكد الخبراء العسكريوف أنو في حروب الدوؿ األكثر تقدمًا صناعيًا واجتماعيًا تعد وظيفة حرب المناورات تكتيكية أكثر منيا 
ية يجب أف يتـ ىذا أيضا في فف وعمـ السياسة عمى األقؿ في أكثر الدوؿ تقدما، حيث أصبح )المجتمع المدني( بناءا استراتيج

 ،الخ(.…شديد التعقيد محصف بدرجة كبيرة ضد )عواقب( الكوارث االقتصادية المباشرة )األزمات، الكساد،

 :7371ىي ثورة أكتوبر  -المباشر عمى الدولة  أي اليجـو األمامي -لحرب المناورات  -كانت آخر تجربة ناجحة 

، إلى حرب 7371يبدو لي أف إليتش )لينيف( فيـ ضرورة التحوؿ مف حرب المناورات، التي طبقت بنجاح في الشرؽ في 
 المواقع والتي كانت الشكؿ الوحيد الممكف في الغرب.

 جتماعية بيف روسيا القيصرية و أوروبا الغربية: كاف أساس ىذا التحوؿ في اإلستراتيجية ىو االختالؼ بيف األبنية اال
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في الغرب عندما كانت الدولة تيتز كاف  …كانت الدولة في روسيا ىي كؿ شئ، أما )المجتمع المدني( فكاف بدائيًا وىالمياً 
 الع و الخنادؽ.يظير في الحاؿ المجتمع المدني ببنيتو القوية، لـ تكف الدولة إال حاجز أمامي يقؼ أمامو نظاـ قوى مف الق

إف معادلة الثورة الدائمة تنتمي لمفترة التاريخية التي سبقت ظيور األحزاب السياسية الجماىيرية العظيمة والنقابات 
.. أصبحت العالقات 7911في فترة ما بعد  …االقتصادية العظيمة حيف كاف المجتمع ال يزاؿ في حالة سيولة مف أوجو كثيرة

ارجية لمدولة أكثر تعقيدا وضخامة وحدث توسيع وتخطى معادلة )الثورة الدائمة( )كاف ماركس قد تبنى ىذا التنظيمية الداخمية والخ
 ( في عمـ السياسة بمعادلة )الييمنة المدنية(.7919الشعار بعد ثورة 

ال ال يجب أف تقبؿ صياغات جرامشى ىذه بشكؿ غير نقدي، كما سأوضح، فيما يمي، ولكف يجب أوال أف يوضح أنيا 
 تسمح أبدا باستنتاجات إصالحية،

.  أواًل: حرب المواقع ىي حرب وليست تعاونا طبقيا مثؿ الذي يقـو بو الحزب الشيوعي اإليطالي اليـو

لـ يتزحزح احتقار جرامشى لإلصالحييف المناديف بالتعاوف الطبقي ولو شبرا واحدا في أثناء فترة السجف. قارف جرامشى 
س الذي يطارده الصيادوف يريدوف خصيتيو الستخراج دواء طبي منيما، فينتزع القندس خصيتيو بنفسو سمبية اإلصالحييف بالقند

 ويعطييما لمصياديف لينقذ حياتو )يجب عمى بعض القيادات النقابية اليسارية أف تتذكر جيدا ىذا التشبيو!(.

ثورية ستقضى معظـ الوقت في حرب المواقع. فقد ثانيًا: ال يعتبر مف الوعي المدىش بشيء القوؿ بأف الممارسة السياسية ال
دافع لينيف وتروتسكى في المؤتمر الثالث لألممية الشيوعية عف ضرورة أف تشترؾ األحزاب الشيوعية في جبيات متحدة مع 

حدة. حارب األحزاب اإلصالحية تكسب أغمبية الطبقة العاممة لمشيوعية، وذلؾ استنادا لتجربة البالشفة الروس في الجبيات المت
( اليسارية المتطرفة التي كانت منتشرة في ذلؾ الوقت، بالذات في الحزب الشيوعي  لينيف وتروتسكى بشدة ضد )نظرية اليجـو

فكرة أف األحزاب الشيوعية تستطيع ببساطة أف تتقدـ لمعاصمة لالستيالء عمى السمطة بدوف تأييد أغمبية الطبقة ويتـ  -األلماني 
 ات انتفاضية متكررة.ذلؾ مف خالؿ مغامر 

وقد اعترؼ جرامشى بدور تروتسكى في تغيير خط األممية الشيوعية في اتجاه تكتيؾ الجبيات المتحدة. كما طابؽ جرامشى 
صراحة بيف )حرب المواقع( و )معادلة الجبية المتحدة( حاوؿ جرامشى في أطروحات ليوف تطبيؽ تكتيؾ الجبية المتحدة عمى 

نى جرامشى ليذا التكتيؾ عف حدوث أي ضعؼ في عداء جرامشى المستحكـ لإلصالحييف. كتب جرامشى عف إيطاليا. ولـ يعبر تب
تكتيؾ الجبية المتحدة كنشاط سياسي )مناورة( مصممة لكشؼ األحزاب والمجموعات المسماة بالبروليتارية والثورية ذات القاعدة 

الوسيطة التي يحاربيا الحزب الشيوعي كمعوقات في طريؽ التحضير الجماىيرية. يتـ تبنى ىذا التكتيؾ في مواجية التشكيالت 
 الثوري لمبروليتاريا.

ثالثًا: إف معركة الييمنة ليست معركة أيديولوجية فحسب. مف الصحيح أف جرامشى يرفض باستمرار مقولة أف االستياء في 
 أحواؿ العماؿ يؤدى مباشرة إلى الوعي الثوري.

ة ألنو يريد في )مذكرات السجف( أف يدحض أطروحة "الفترة الثالثة" الستالينية، التي ظيرت يشدد جرامشى عمى ىذه النقط
في ذلؾ الوقت، القائمة بأف األزمة العالمية وحدىا ستؤدى لمثورة العالمية، يموى جرامشى العصا ليواجو ىذا االنحراؼ الميكانيكي 

القتصاد في الحياة السياسية، فمع أف األزمات االقتصادية في حد ذاتيا ال عف الماركسية، لـ يذكر جرامشى أبدا الدور الذي يمعبو ا
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تنتج األحداث التاريخية الميمة، فمف الممكف أف تخمؽ البيئة المالئمة لنشر أنماط فكرية معينة لطرح وحؿ مسائؿ تتعمؽ بالتطور 
 التالي كمو في الحياة القومية.

بيذه العبارات: "دائما تتأخر العوامؿ األيديولوجية الميمة وراء الظواىر االقتصادية  وحدد العالقة بيف االقتصاد واأليديولوجيا
الميمة، ولذا ففي لحظات معينة يتباطأ أو يعوؽ أو حتى ينكسر الدفع الذاتي لمعامؿ االقتصادي بسبب عناصر أيديولوجية تقميدية، 

حزب الثوري في الصراع االقتصادي لمعماؿ مف أجؿ كسبيـ مف ىذا التأخر األيديولوجي وراء االقتصاد ىو سبب ضرورة تدخؿ ال
 اإلصالحييف.

لذلؾ يجب أف يكوف ىناؾ نضاؿ مخطط وواعى لضماف أف تفيـ الجماىير اإلمكانيات التي يطرحيا وضعيا االقتصادي 
ة لتحرير الجماىير مف ثقؿ والتي مف الممكف أف تتعارض مع سياسات القيادات التقميدية. إف المبادرة السياسية المالئمة ضرور 

 السياسات التقميدية.

 7391 - 7373وفى أحد المقاطع الرئيسية مف "مذكرات السجف" عاد جرامشى لتجربة حركة لجاف المصانع في تورينو 
يؽ ليوضح الفرؽ بيف تالحـ النظرية الماركسية مع نضاؿ العماؿ العفوي الذي حدث في ذلؾ الوقت، وبيف النضاؿ االقتصادي الض

 والجزئي المصحوب بسياسة المثقفيف اإلرادية والتي كانت توعظ لمعماؿ سياسيا مف خارج حركتيـ.

ىذا االتياـ المتناقض، لو حممناه، يبرىف عمى أف القيادة لـ تكف "مجردة"، لـ  …اتيمت حركة تورينو بالعفوية واإلرادية معا
ة، أي الفعؿ الحقيقي، والطرح النظري. فقد توجيت ألناس حقيقييف تكونوا تكف تردد مقوالت عممية أو نظرية، ولـ تخمط بيف السياس

مف خالؿ عالقات تاريخية محددة، بمشاعر وتصورات محددة وبمفاىيـ مجزئة عف العالـ، الخ، تمؾ التي جاءت نتيجة لتشابؾ 
إىماؿ أو احتقار ىذا العنصر العفوي  عفوي لحالة معينة مف اإلنتاج المادي مع تجمع "عرضي" لعناصر اجتماعية مختمفة. لـ يتـ

كاف اليدؼ ىو تطويره في اتجاه النظرية الحديثة )الماركسية( ولكف بأسموب  …بؿ تـ تثقيفو وتوجييو وتنقيتو مف العوامؿ الخارجية
طية أو حي وفعاؿ تاريخيا. تحدثت القيادات نفسيا عف منشط، عامؿ توجيو، وكاف فوؽ كؿ شئ إنكار لفكرة أف الحركة اعتبا

مشروع مجيز بشكؿ مسبؽ، كاف التشديد ىنا عمى الضرورة التاريخية لمحركة، أعطت القيادات لمجماىير وعى "نظري" لكونيـ قيـ 
مؤسسية وتاريخية، لكونيـ مؤسسيف لدولة جديدة، ىذه الوحدة بيف العفوية والقيادة الواعية ىي بالضبط الفعؿ السياسي الحقيقي 

 لمطبقات التحتية.  

ابعًا: ال يعنى النضاؿ مف أجؿ كسب الطبقات المضطيدة األخرى )أو الشرائح المتأخرة في الطبقة العاممة( أف تتخمى ر 
الطبقة العاممة عف النضاؿ مف أجؿ مصالحيا الذاتية، عندما أبرز جرامشى الفرؽ بيف االتجاه اإلستيعابوى واالتجاه الييمنى كاف 

ييف الذيف يدافعوف عف مصالحيـ ىـ داخؿ المجتمع الرأسمالي وبيف الثورييف الذيف يطرحوف أف يفرؽ بيف ىؤالء النقابييف اإلصالح
 نضاليـ ىو مفتاح تحرر كؿ الفئات المضطيدة.

في إيطاليا العشرينات والثالثينات كاف االتجاه الييمنى يعنى االنفصاؿ عف استراتيجية اإلصالحييف القدامى في محاولتيـ 
الشماؿ مف خالؿ السكوت عمى إفقار الجنوب الواقع تحت سيطرة مالؾ األراضي والقساوسة. بداًل مف ىذا كسب تنازالت لعماؿ 

كاف عمى الطبقة العاممة، إلى جانب نضاليا مف أجؿ تحسيف وضعيا ىي، إف تقدـ األرض لمفالحيف ومجتمع مستقبمي أفضؿ 
مف أجؿ وعى الطبقة العاممة ىو ربط المسائؿ السياسية بالمطالب  لإلنتمجنسيا، كاف مفتاح كسب الفالحيف، كما كاف مفتاح النضاؿ

 -العممية. كاف جرامشى ينتقد اإلصالحييف لفشميـ في أف يفعموا الشيء الوحيد الذي كاف بإمكانو وقؼ الرجعية والكاثوليكية بالريؼ
 ستحالة حؿ المسألة الرجعية الدينية.النضاؿ مف أجؿ تقسيـ األراضي عمى الفالحيف وأدى الفشؿ في حؿ المسألة الزراعية ال
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ليس ىناؾ ما يدؿ في )مذكرات السجف( عمى أف جرامشى تخمى عف موقفو في أطروحات ليوف بأف عمى العماؿ أف يبذلوا 
جيدا كبيرا لكسب الفالحيف وأف ىذا لف يكوف ممكنا إلى مف خالؿ بناء لجاف عمالية عمى أساس الموقع االقتصادي لمعماؿ في 

نع واستخداـ تمؾ المجاف في تشجيع الفالحيف عمى تكويف لجانيـ الخاصة. المثير لالىتماـ ىنا ىو رغـ أف جرامشى تحدث المصا
عف "التكتالت الحاكمة" وشدد عمى الحاجة ألف تكسب الطبقة العاممة الفالحيف، إال أنو لـ يستخدـ التعبير الستالينى الشائع "كتؿ 

 ـ يعتبر مثقفي الطبقة الوسطى حميفا متكافئ مع الطبقة العاممة.العماؿ والفالحيف". كما أنو ل

خامسًا: وأخيرا لـ يقؿ جرامشى أبدا في "مذكرات السجف" أف النضاؿ مف أجؿ الييمنة يمكف وحده أف يحؿ مسألة سمطة 
زئي" في الحركة، وعف أف الدولة. حتى في الفترات التي تمعب فييا حرب المواقع الدور الرئيسي يتحدث جرامشى عنيا  كعنصر "ج

 حرب المناورات تمعب دورا تكتيكيا أكثر منو استراتيجيا.

لنطرح ىذه النقطة بأسموب مختمؼ: في أغمب األحياف يكوف الثوريوف مندمجيف في نضاؿ أيديولوجي مستخدميف تكتيؿ 
ررة مف المواجية العنيفة حيف يحاوؿ الجبية المتحدة في نضاالت جزئية لكسب القيادة مف اإلصالحييف. ولكف توجد لحظات متك

اقتحاـ خنادؽ الطرؼ اآلخر بيجـو مباشر. ظمت االنتفاضة المسمحة بالنسبة  -العماؿ أو الطبقة الحاكمة  -أحد الطرفيف 
لجرامشى، كما أوضح ىو في محادثاتو في السجف "المحظة الحاسمة مف الصراع" البد مف وضع مسألة التشديد عمى حرب المواقع 

وىى أف اإلرادة الثورية  -"مذكرات السجف" في إطارىا التاريخي. إنيا استعارة صممت لمتأكيد عمى نقطة أساسية ممموسة  في
لبضعة آالؼ مف الثورييف وقت األزمة ال تخمؽ الشروط الضرورية النتفاضة ناجحة. البد مف إعداد ىذه الشروط مف خالؿ عممية 

أليديولوجي. إف االعتقاد بغير ذلؾ، كما فعؿ تولياتى وآخروف مف ستالينى "الفترة الثالثة" في طويمة مف التدخؿ السياسي والنضاؿ ا
حيث كاف   -أوائؿ الثالثينات، كاف محض جنوف في تمؾ الظروؼ، كاف جرامشى أقؿ اىتماما بطرح ضرورة االنتفاضة المسمحة 

ما كانت يائسة، كاف جرامشى أكثر اىتماما، كما فعؿ لينيف في الستالينيوف في تمؾ الفترة ميووسوف بتنظيـ اليبات المسمحة  مي
، بالتشديد عمى عدـ إمكانية نجاح انتفاضة إال بالتأييد اإليجابي ألغمبية الطبقة 7397ومرة أخرى في حالة ألمانيا  7371يوليو 
 العاممة.

التاريخي وحتى مف وجية نظر عسكرية  مف الخطأ تطبيؽ مثؿ ىذه االستعارة، وكأف ليا صالحية مطمقة مستقمة عف إطارىا
وىو ما اكتشفو مثال، قيادة الجيش الفرنسي عندما تخطت  -بحتة، ال تعتبر سياسة "حرب المواقع" مالئمة في كؿ الظروؼ 

 ، وكاف الثمف غاليا.7311الدبابات األلمانية خط ماجينو عاـ 
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  االلتباصاث فى صياغت جرامشىااللتباصاث فى صياغت جرامشى

ف إساءة فيميا، وىذا حاؿ تفرقة جرامشى بيف "حرب المواقع" و "حرب المناورات"، يجب أف نجعؿ مف أي استعارة يمك
موضعا لمنقد. وقد أوضح بيرى أندرسوف في مقاؿ ميـ أف استعارات جرامشى تتضمف العديد مف اإللتباسات والتناقضات، تتضمف 

ؿ جرامشى. يتضح بالتأكيد مف كؿ الحديث انزالؽ مفاىيمي يصمح ألف يستخدمو اإلصالحيوف في تشويش الجوىر الثوري ألعما
السابؽ أنو يوجد في تفرقة جرامشى بيف "حرب المواقع" و"حرب المناورات" درجة مف الغموض، ففي مرة يحدث االنتقاؿ مف سياسة 

وائؿ لكف في أخرى يحدث ىذا االنتقاؿ في فترة ما بعد استقرار االقتصاد الرأسمالي العالمي في أ 7371حرب المواقع بعد 
ىذا االلتباس حوؿ التوقيت ميـ ألنو يترؾ مسألة ما إذا كانت "حرب المواقع" استراتيجية أبدية أـ أنيا مناسبة فقط في  …العشرينات

فترات تاريخية محددة بدوف حؿ. إف بعض صياغات جرامشى ترجح التفسير األوؿ، ولكف إصرار جرامشى المتكرر عمى التفاعؿ 
يمانو بضرورة االنتفاضة المسمحة يجعالنا نستبعد بشكؿ قاطع صحة التفسير بيف الحزب الثوري و"الن ضاالت العفوية" الطبقية وا 

 األوؿ ونرجح الثاني.

نجد االلتباس الثاني في مسألة تفرقة جرامشى بيف روسيا والغرب. تقـو ىذه التفرقة عمى تحميؿ خاطئ لمحركة الثورية 
مثؿ اليجـو المسمح عمى القيصر مف قبؿ الديسمبرييف  -تماما–ولى لحرب المناورات فاشمة الروسية، ففي الواقع، كانت التجارب األ

. كاف عمى األجياؿ التالية مف 7997ومثؿ ىجمات الشعبوييف الذيف استطاعوا اغتياؿ القيصر في  73في عشرينات القرف الػ
عشر سنوات مف حمقات النقاش –مواقع" طويمة المدى الثورييف أف تتبنى استراتيجية مختمفة. إسقاط النظاـ القيصري "حرب ال

الماركسية وعشر سنوات أخرى مف التحريض اإلقتصادوى، وذلؾ لتجميع القوى، كانت حرب المواقع ىذه ضرورية لتحضير المجاؿ 
 .7371ثـ في  7311 - 7311لػ "حرب المناورات" في 

ذا طورنا استعارة جرامشى نجد أف "حرب المواقع" تمؾ تفق د سبب وجودىا وتصبح غير ضرورية متى اكتشؼ سالح  جديد وا 
مثؿ الدبابة في أواخر الحرب العالمية األولى )رغـ أنيا لـ تستخدـ بشكؿ مجد( وفى بداية  -يستطيع أف يخترؽ دفاعات اآلخر 

والتي  …العفوية، الثورية، المفاجئةالحرب العالمية الثانية، إف المعادؿ السياسي لمدبابة ىو "قوة دفع الجماىير مف أسفؿ" ىذه القوة 
. ال يستطيع الثوريوف التكيؼ مع ىذه التغيرات المفاجئة بدوف التحوؿ السريع مف موقؼ 7371فاجأت حتى لينيف في فبراير 

تو دفاعي إلى موقؼ يالئـ حرب المناورات الجديدة.، توجيو والتأثير في ىذا االندفاع األمامي. كانت عظمة لينيف تكمف في قدر 
 عمى تفيـ متى يجب أف يحدث مثؿ ىذا التحوؿ اإلستراتيجي مف "حرب المواقع" إلى "حرب المناورات".

ما تفيمو لينيف وتروتسكى وروزا لكسمبورج ىو أف النضاؿ الطويؿ الممتد مف أجؿ الييمنة وتنظيـ وتحصيف القوى ىو أمر 
ذه السياسة تحتوى عمى خطر ىو أف نجاح التنظيـ في مرحمة مف إلى أف ى –ضروري في مراحؿ معينة مف تاريخ الحركة الثورية 

النضاؿ يؤدى لخمؽ اتجاه محافظ عندما يحدث تحوؿ في مزاج الجماىير. وفى النياية، مثؿ الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني 
ألولى. أنشأ ذلؾ الحزب شبكة ضخمة النموذج الرئيسي لمحزب المنتيج لسياسة "حرب المواقع" في أوروبا ما قبؿ الحرب العالمية ا

مئات مف الجرائد، مئات اآلالؼ مف األعضاء، وجمعيات ونوادي محمية، وحركة  -مف التحصينات داخؿ المجتمع البرجوازى 
 نسائية، وجياز نقابي قوى، بؿ أيضا مجمة نظرية قادرة عمى جذب إعجاب بعض قطاعات المثقفيف البرجوازييف.

الحفاظ عمى ىذه "المواقع" عندما اندلعت الحرب العالمية األولى إلى التحوؿ مف المعارضة إلى  أدت محاولة ىذا الحزب
التعاوف الطبقي، والمثير لالىتماـ ىو استعارة "حرب المواقع والمناورات" استخدميا كاوتسكى، بمدخؿ قريب جدا مف مدخؿ جرامشى 

 الديمقراطي األلماني.    -اإلصالحية لمحزب االشتراكيعمى القيادة  7379في دفاعو ضد ىجـو روزا لكسمبورج في 
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  روصيا، إيطاليا، والغربروصيا، إيطاليا، والغرب

اتخذ جرامشى إيطاليا كنموذج لممجتمع الذي تنتيج فيو "حرب المواقع" لكف إيطاليا العشرينات والثالثينات كانت أبعد ما 
 -برىا جرامشى خصائص "المجتمع المدني"تكوف عف أف تصنؼ ضمف المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، إف األشياء التي يعت

الكنيسة والمنظمات السياسية والثقافية والحضرية، تعددية األحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، تأثير المثقفيف الوظيفييف، مثؿ 
ت والثالثينات، عف الغمبة نعتبرىا اليـو مجرد ظواىر انتقالية عبرت عف تخمؼ إيطاليا في العشرينا -المحاميف والمدرسيف والقساوسة

العددية لمفالحيف والبرجوازية الصغيرة والبروليتاريا الرثة. تمؾ الطبقات والفئات االجتماعية تقؿ مع مرور الوقت أىميتيا في 
 المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ونفس الشيء بالنسبة لممنظمات السياسية والثقافية الحضرية.

سقوط في المشاركة الجماىيرية في التجمعات  -البمداف الرأسمالية المتقدمة بظاىرة الال مباالةتميزت فترة ما بعد الحرب في 
السياسية والثقافية وتناقص عدد أعضاء الكنيسة إلى النصؼ في العشر سنوات األخيرة، أما المثقفوف الوظيفيوف، المحاميف 

 تشكيؿ الرأي العاـ المحمى.والمدرسيف والقساوسة واألطباء فمـ يعد ليـ أي دور رئيسي في 

لى تفتيت الجماىير، باستثناء التنظيمات النقابية في أماكف العمؿ،  تؤدى الرأسمالية إلى تمركز السمطة األيديولوجية  وا 
 وتؤدى أيضا إلى إضعاؼ التنظيمات السياسية والنقابية.

مؿ إلى صعوبة تنظيـ التجمعات السياسية مف جية، لعب تكثيؼ عممية اإلنتاج دورا ميما، فقد أدى نظاـ  ورديات الع
والسياسية والثقافية ومف جية أخرى، أدت تجارية الحياة االجتماعية ودخوؿ الراديو التميفزيوف وتمركز السيطرة عمى اإلعالـ إلى 

لة، وأصبحت أدوات إضعاؼ جاذبية النشاطات الثقافية األخرى. انخفض عدد األبنية المؤثرة لػ "المجتمع المدني" بيف الفرد والدو 
االتصاؿ العامة تعمؿ كوسيط مباشر بشكؿ متزايد، وفى الوقت ذاتو، زادت أىمية وتأثير التنظيمات النقابية في أماكف العمؿ بشكؿ 

 كبير لتصبح المؤسسة الوحيدة في "المجتمع المدني" التي لـ يطح بيا التفتيت.

رة لدى الطبقة الحاكمة في وقت األزمة شبكة ضعيفة جدا حيف في ىذه الظروؼ تصبح "شبكة الخنادؽ الدفاعية" المتوف
يتحرؾ العماؿ فعميا، في الواقع، تصبح البرجوازية معتمدة بشكؿ أساسي عمى بيروقراطية النقابات، وبدرجة أقؿ عمى المنظمات 

زعة الثقة في القيادات اإلصالحية السياسية اإلصالحية، إليقاؼ تقدـ الطبقة العاممة، ولكف تؤدى ىذه السياسة مع مرور الوقت لزع
وقياـ العماؿ بيبات عفوية  لف يستطيعوا  حتى ىـ السيطرة عمييا، في ىذه الظروؼ مف الممكف تطور "حرب المناورات" ويجد 

 العماؿ أنفسيـ عمى الرغـ مف عدـ امتالكيـ لوعى ثوري، في صراع مباشر مع الدولة الرأسمالية.

إلى أف الالمباالة ليست مفيوما ثابتا. فعندما يسد طريؽ اإلصالح  7319جدا كتب عاـ  يشير تونى كميؼ في مقاؿ ىاـ
الفعؿ الجماىيري المباشر. فالعماؿ الذيف يفقدوف والئيـ لممنظمات التقميدية  -الفردي مف الممكف تحوؿ الالمباالة إلى نقيضيا 

 يدفعوف إلى نضاالت متفجرة ومتطرفة ومستقمة.

عاما لتعامؿ مع مسائؿ استراتيجية ممموسة، والذيف يزعموف اآلف أنيـ أتباعو  11امشى منذ أكثر مف استخدمت مفاىيـ جر 
، بدوف أف يالحظوا أف المجتمع قد تغير في عدة أشياء. وأف ىذا أسموب  يحاولوف استخداميا بشكؿ فج لسد طريؽ الحوار اليـو

 يا ماركس ولينيف وتروتسكى في مناسبات عديدة.دوجماتى ألقصى الحدود وال يختمؼ عف الطريقة التي عومؿ ب
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  وقاط ضعف جرامشىوقاط ضعف جرامشى

وضعت الظروؼ التي عاش وكتب فييا جرامشى حدودا عمى فكره، أدت تمؾ الحدود في "مذكرات السجف" إلى وضع أساس 
 التحريفات التي تعرضت ليا أفكاره.

ة يكتبيا جرامشى، كاف يضطر لكي يتجنب رقابة كاف أوؿ وأوضح تمؾ الحدود ىو رقابة وقراءة الدولة الفاشية لكؿ كمم
لى استخداـ لغة ومصطمحات معقدة ومبيمة تخفى أفكاره  السجف، أف يكوف مبيما في إشاراتو لبعض المفاىيـ الماركسية الحادة وا 

ذ كمثاؿ الحقيقية، وليس فقط عف سجانيو، بؿ أيضا عف قراؤه الماركسييف، بؿ وفى بعض األحياف، كما أظف، عف ذاتو.لنأخ
استخداـ جرامشى لعممية صراع البرجوازية ضد اإلقطاع مف أجؿ السمطة، كاستعارة لصراع العماؿ ضد الرأسمالية مف أجؿ 
السمطة. ىذه مقارنة خطيرة وتؤدى إلى إلتباسات، فعالقات اإلنتاج الرأسمالية ليا نقطة بداية في اإلنتاج السمعي، اإلنتاج مف أجؿ 

تنمو داخؿ المجتمع اإلقطاعي. تستطيع البرجوازية أف تستخدـ سيطرتيا االقتصادية المتنامية لبناء موقفيا  السوؽ، والتي يمكف أف
األيديولوجي بداخؿ اإلطار اإلقطاعي قبؿ االستيالء عمى السمطة، ولكف الطبقة العاممة لف تستطيع أف تصبح مسيطرة اقتصاديًا إال 

نتاج والتي تتطمب االستيالء المسمح عمى السمطة السياسية، مف خالؿ ىذا فقط، مف خالؿ سيطرتيا الجماعية عمى وسائؿ اإل
تستطيع الطبقة العاممة أف تسيطر عمى المطابع  والجامعات.. الخ، ىذه المؤسسات التي استطاعت  البرجوازية شراؤىا قبؿ أف 

، يعطى ىذا اإلبياـ مبررا ألنصاؼ تييمف سياسيا، كاف مف الضروري عمى جرامشى أف يكوف مبيما في ىذه المسألة، و  لكف اليـو
المثقفيف الذيف يريدوف تمثيؿ دور المناضميف في الصراع الطبقي مف خالؿ العمؿ الميكانيكي والنضاؿ مف أجؿ الييمنة الثقافية  

 وىـ في الواقع، ال يستيدفوف إال تعزيز مستقبميـ األكاديمي.

بة بشكؿ صريح عف االنتفاضة المسمحة، وقد ساعد ىذا القصور الموجود األكثر مف ذلؾ ىو عدـ استطاعة جرامشى الكتا
في "مذكرات السجف" عمى تجاىؿ الذيف يدعوف أنيـ أتباعو لمواقع الصعب لسمطة الدولة التي كانت تمسؾ بجرامشى. كانت ىناؾ 

تاليف يقوى مف قبضتو عمى أيضا حدود غير مادية عمى فكر جرامشى. فقد سجف جرامشى في تمؾ المحظات التي كاف فييا س
 روسيا، وأثر فشؿ جرامشى في فيـ تمؾ العممية عمى فكره بشكؿ أعمؽ مما يبدو لموىمة األولى.

ويبدو أنو تقبؿ فكرة محاولة بناء االشتراكية في بمد  7391بوخاريف التي شكمت في  -أعمف جرامشى تأييده لجبية ستاليف 
خالؿ إعطاء تنازالت لمفالحيف. وليذا اعتبر معارضة تروتسكى لالشتراكية في بمد واحد  واحد كجزء مف "حرب المواقع" األممية مف

عمى الرغـ مف أف جرامشى كاف يعمـ تماما أف تروتسكى ىو أحد المبدعيف  -متطرؼ لسياسة الجبية المتحدة  -رفض يساري 
 األساسييف لتكتيؾ الجبية المتحدة.

 7399-7391بوخاريف  -قوة لمبقرطة الستالينية الخانقة، إال أف قبولو لسياسة ستاليفكاف جرامشى، كما رأينا، واعيا ناقدا ب
 منعتو مف عمؿ تحميؿ سميـ لمخطأ الذي حدث في روسيا، وىو يكتب في مذكرات السجف:

"تتطمب حرب المواقع تضحيات ضخمة مف أعداد ال حصر لو مف الجماىير، لذلؾ مف الضروري وجود تركيز غير مسبؽ 
 "……منة، وبالتالي مف الضروري وجود حكومة أكثر تدخمية، تستطيع اليجـو عمى المعارضيفلميي

 إال أف جرامشى يتبع ىذا التبرير الجزئي لالتجاه الشمولي بكممات تحذيرية لماركس:
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حة، إف المقاومة المطولة جدا في معسكر محاصر محبطة جدا في حد ذاتيا، فيي تعنى المعاناة واإلرىاؽ، وقمة الرا
 والمرض، والضغط المستمر، ليس لمخطر الحاد الذي يأتي بعد تجاوزه الشفاء، بؿ الخطر المزمف الذي يدمر.   

يبدو أف جرامشى يريد أف ينتقد ىذه األوضاع وىو، في الوقت ذاتو، يقوؿ أنيا أوضاع مبنية عمى استراتيجية سميمة، وىذا 
كما لـ يفعؿ أحد  –تفيـ جرامشى   7391 - 7373أخرى مف نظريتو. في  التناقض يجب أف يكوف لو تأثير مضعؼ عمى جوانب

العالقة بيف النضاؿ في المصنع وخمؽ عناصر الدولة العمالية، وقد توصؿ أيضا إلى وعى التفاعؿ  -غيره في أوروبا الغربية 
إال أنو في  -ء األكبر مف مذكرات السجف الجدلي بيف تطور الديمقراطية العمالية ومحركيا، الحزب الثوري. نجد ىذا الفيـ في الجز 

نقاط معينة يتآكؿ ىذا الفيـ مف خالؿ الميؿ لرؤية مقولة "االشتراكية في بمد واحد" كوسيمة لشف حرب المواقع يمكف تطبيقيا في 
 أماكف أخرى غير روسيا.

مفتقدا أي صمة بالحركة األممية لـ  لـ يكف جرامشى ىو الوحيد الذي أساء فيـ الستالينية. ففي الوقت الذي كاف مسجونا فيو
تكف قد حدثت بعد الفظائع الستالينية، وحتى الكثيريف ممف سيصبحوف مف تروتسكييف المستقبؿ مثؿ أندرياس نينف وجيمس.ب. 
كانوف كانوا يؤيدوف ستاليف ضد تروتسكى حتى ذلؾ الوقت. ولكف، في حالة جرامشى ترؾ الفشؿ في فيـ ىذه الظاىرة عنصر مف 

 لتباس في نظريتو استغؿ فيما بعد لتبرير السياسات اإلصالحية.اال

يوجد ضعؼ أخير وأكثر جوىرية في جرامشى. عمى الرغـ مف أنو يقدـ تصورا مجردا سميما لمعالفة بيف االقتصاد والسياسة 
سة ويؤدى ىذا لنوع مف التخبط في إال أنو الوحيد بيف الماركسييف العظماء الذي لـ يضمف بعدا اقتصاديًا ممموسا في كتاباتو السيا

 كتاباتو لـ يكف موجودا عند ماركس أو إنجمز أو لينيف أو تروتسكى.

اعتقد جرامشى أف الفاشية كانت عمى وشؾ االنييار  لكف في "المذكرات" بعد بضعة أعواـ يتعامؿ  7391مثاًل في 
ث جرامشى عف خطورة استيعاب الطبقة العاممة فى النظاـ جرامشى مع تمؾ الظاىرة وكأنيا سيكوف ليا عمر طويؿ. مرة أخرى يتحد

 وذلؾ دوف أف يناقش الشروط االقتصادية التي يمكنيا أف تسمح بمثؿ ىذا التطور.

عمومًا يوجد فشؿ عاـ في توضيح العالقة الحقيقية بيف وضع اقتصادي معيف والصراعات  السياسية واأليديولوجية لألفراد 
تمكف جرامشى مف مؿء ىذا الفراغ مف خالؿ اعتماده عمى خبرتو المباشرة في الصراع  7391 - 7371 التي تتأثر بو. في سنوات

الطبقي . لذا نجد أف أفضؿ كتاباتو ىي التي يتعامؿ فييا، مف خالؿ اندماجو مع العماؿ ومحاولة توجيييـ، مع المشاكؿ الرئيسية 
 لنضاالت جارية.

 كاف جرامشى واعيا تماما بمعنى ىذا. اختطفتو الدولة الفاشية. 7391ولكف في 

إف الكتب والمجالت تحتوى عمى مفاىيـ معممة أفضؿ ما يمكنيا ىو إعطاء مسودة عامة لمسار األحداث في العالـ، إنيا 
 إف لـ تستطع فيـ األفراد الحقيقييف فمف تفيـ ما ىو أعـ وأشمؿ. …ال تعطى تقدير مباشر وحي لحياة األفراد

النسبة لجرامشى، الذي لـ يكف قادرا بدوف التجربة الشخصية المباشرة عمى تفيـ التفاعؿ المحدد بيف كاف ىذا صحيحًا ب
الظرؼ االقتصادي ورد فعؿ األفراد السياسي. ولكف لـ يكف ىذا صحيحا، مثال، بالنسبة لماركس الذي كتب عف بعد، بشكؿ عميؽ 

 جدا، عف التطورات اليومية في برليف.
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جف" فوؽ كؿ شئ مف العجز عف االنتقاؿ مف المفاىيـ المجردة لمتحميؿ المحدد لألوضاع المحدده، إف تعانى "مذكرات الس
 ىذا، طبعا، يعجب البيروقراطية واألكاديميوف الذيف يريدوف "ماركسية" إصالحية منفصمة عف نضاالت جماىير العماؿ.

ارسة وفكر جرامشى إال أنو ال يجب عمينا أف رغـ أف مثؿ ىذا المشروع، مشروع البيروقراطية، يتعارض مع جوىر مم
نتجاىؿ نقاط الضعؼ في مذكرات السجف تمؾ النقاط التي تنتج عف افتقار المذكرات إلى الممموسية، ميما كاف إبداع ىذه المذكرات 

 فيي ال تحمؿ عظمة أعماؿ ماركس أو لينيف أو تروتسكى أو جرامشى ذاتو.

 سنة. 91جرامشى سجنو إليقاؼ ىذا العقؿ عف العمؿ لمدة  طمب المدعى العاـ الفاشي في محاكمة

لـ ينجح الفاشيوف في تمؾ المحاولة، ولكنيـ نجحوا في حرماف جرامشى مف االشتراؾ المباشر في الصراع الطبقي، وفي 
 .منع ماركسيتو مف إدراؾ القدرات الكامنة التي ظيرت في جريدة "العصر الحديث" و "أطروحات ليوف"
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