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  مقدمتمقدمت

االأوتراكيل  كيوس سويتن تاظوين    إطوارما الذي ستكون عميه األمور بعد الثوورة  كيوس سواتعامع موه اوذش المأوكمل  و تمو   و  
المعطاة كثيرًا ما تكون  اإلجابات إنيقاع   نن األسئمل عادة ما يوجه إلى الماركسيين. ويجب وب وج من الموضوعات  اذا الاوع م

كتابووات موواركس  وو  اووذا الموضوووع كااووت ازيموول بالمقاراوول بترميمووه الضوو،ن البووارز لمر سووماليل  وكتاباتووه  وو    نمبهموول. وموون الم كوود 
المعتووادة  وأووكع   لمعيتووهركس لقولووه  وو  اووذش القضوويل ارتووو  كووع مووا اضووطر مووا  نالتوواريو والسياسوول المعا وورة. وعمووى الوور ن موون 

األساس لكع التفكير الماركسو  الحروح رووع االأوتراكيل  يبقوى الرواع اوو  اوه تعاموع موه المأوكحت األساسويل  قوط  و   كثور  طراوا 
 اتساعا وعموميل.

 وروبوورتع سووان سوويمون و ورييوه  وو   راسووا قبوع موواركس  كااووت المدرسول االأووتراكيل المسوويطرة او  مدرسوول أالطوبوواويونأ  مثوا
. ت، ص الطوباويون  و  رسون بورامخ و،طوط ضو،مل لمتاظوين المسوتقبم  لممجتموه االأوتراك   لكاهوا كااوت ياق وها إاجمترا وين    

  ي إستراتيجيل لترقيقها وتافيذاا  ير مااأدة الاوايا الطيبل لمطبقل الراكمل.

راكيته العمميوول وبووين  رووحن يقظوول الطبقوول الوسووطى تموو . موون ااووا  كوود عمووى  ن كووان موواركس م وومما عمووى التفرقوول بووين اأووت
الر سوومال   والعوودان بووين  اإلاتوواج وضووى  –الموجووودة  عووح  وو  الر سووماليل  تتترقووح  قووط ااطحقووا موون المتااقضووا  ناالأووتراكيل يمكوون 

اظووين المجتمووه االأووتراك   واوو  روودود تسووتبعد  ي الطبقول العامموول والبرجوازيوول. ووضووه اووذا عاوودش روودودا  ووارمل لمتابو   يمووا ي،ووص ت
 مراولل ل يا ل م،طط تف يم . و   األساس تبقى اذش الردود  اعمل اليون.

المرووددة التوو   اإلجوورانات بمووا  ن االأووتراكيل تابووه موون الر سووماليل كاتيجوول لاضوواع اوواجط ضووداا بقيووادة الطبقوول العامموول   وو ن 
 واالجتماعيل والسياسيل    وقتها. االقت اديلستعتمد بأكع واضط عمى الأروط  ستت،ذاا الركومل االأتراكيل الثوريل 

اتابو  بواليون الوذي سوتقه  يوه   نيمكون بوه  اعرس مقدما  ي راع ستكون عميه اذش الأروط  بالقدر افسه الوذي ال  نيمكن  وال
السويطرة الواعيول لمطبقول العاممول   و ن ااوا   سوئمل المغز  األساس  لمثورة االأتراكيل او وضوه المجتموه تروت   نالثورة.  يضا  بما 

تتوور  ببسوواطل لمعموواع الت،وواذ قوورار بأوو اها  وو  المسووتقبع. عمووى سووبيع   نعميهووا مقوودما  ويجووب  اإلجابوولمراولوول  نجوودو  موو عديوودة ال
عتمد عمووى اوووع المثوواع  لوويس ااووا  معاووى لمراولوول رسوون ،طووط الن لمت ووميمات السووكايل  وو  المجتمووه االأووتراك .  وواألمر كمووه سووي

 الماازع الت  سي،تار الااس العيش  يها    المستقبع.

يعر وووا مووا الووذي سيااضوومون موون   نيااضووموا موون  جووع االأووتراكيل   وو اهن يريوودون   نكووان لماوواس  إذابوور ن ذلوو  تتبقووى  سووئمل. 
بتها الظواارة السوتاليايل  و   جمه. وبأكع ،اص ي بط اذا  ريرا مه ازدياد األمر  موضا بالسورب التو  ترجوب الر يول التو  سوب

 روسيا و وروبا الأرقيل واألاظمل األ،ر  المتعددة روع العالن الت  تر ه رايل االأتراكيل.

الغاضوبل لمر سوماليل. وااوا  راجول لمترميوع المتماسو  السوتراتيجيل وتكتيو  رركول  لإلدااولااا  راجل  و  الدعايول االأوتراكيل 
 ان  لر يل لمهدس الذي يجعع لماضاع قيمل.العماع. لكن ااا  راجل  يضا لإلله

. ااووا  مائوول سووال موورت موون األسووئملعمووى اووذش  لإلجابوول كثوور موون ذلوو    فوو  جوااووب معياوول اروون م امووون  كثوور موون موواركس 
التطووور الر سوومال  الووذي  عوود األرض بأووكع  يوور مق ووود لحأووتراكيل بطوورح متعووددة  وجعووع موون األسووهع ت ووور كيووس يمكوون ترقيووح 

 ا وضعها ماركس من ريث المبد   مثع ترقيح الو رة الماديل  و التغمب عمى تقسين العمع. اداس بعياه
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ليس لدياا التجربل االأتراكيل الكاممل بوالمعاى  النإلى   ااا يضا ارن امتم  ميزة قرن من الاضاالت العماليل. من ال ريط 
،فاقوات متعوددة كااوت قريبول لمغايول مون ترقيوح الا ور عوان القميمل من الثورة االأتراكالماركس   لكن لدياا تجربل األ يل  و  روسويا  واف

 ( وارتوت عمى بذور االأتراكيل.6391 و المجر  6391)الثورات العماليل  ير الااجرل     سباايا 

ى كممول لهذش األسباب سيراوع اذا الكراس ترديد الر يل الماركسيل لممجتمه االأتراك  المقبع ببعض التف يع. و اا   كد عمو
أسيراوعأ ألاه باإلضا ل إلى األ،طان الأ، يل والمزاجيل التو  يمكون  ن تتسومع إلوى تفسويري   وان ااوا  أويئا م كودا  اوو  ن واقوه 

 ن ارواوع إظهوار كيوس يمكون  –االأتراكيل سي،تمس بأكع ممروظ عن  ي توقه ممكون لوه. بوالر ن مون ذلو   وان المأوروع ال يبطوع 
االأووتراكيل   ن تزيووع المأووكحت الرئيسوويل التوو  تكبمهووا  وو  ظووع الر سووماليل  و ن تر ووع عمووى الرريوول لمبأووريل بأووكع مروودد   عبوور 

 الرقيقيل.

ااووا  اقطوول مبدئيوول  ،وور  ترتوواج لمت كيوود.  االأووتراكيل  و الأوويوعيل )إذا اسووت،دماا ا ووطحح موواركس األ ووم ( ليسووت رالوول 
 يعقب الثورة. بع ا  عمميل تاري،يل. اجتماعيل جاازة ال اه يمكن الو وع إليها    اليون الذي

ل تبود  بترطوين الدولول الر سوماليل بوالثورة العماليول  وتكتموع  قوط عاودما يوتن ترقيوح المجتموه الوح طبقو  بأوكع كاموع ياذش العمم
 عمى مستو  عالم ؛ عادما يدير الجاس البأري كمه  مورش بأكع جماع  بح عداوات طبقيل  و  راع طبق .

بالر سماليل وترقيح المجتمه الح طبق   ااا   ترة ااتقاليل سمااا ماركس أديكتاتوريول البروليتاريواأ  لكون يمكون وبين اإلطارل 
 تسميتها ببساطل سمطل العماع.

  من الضروري  ن اضوه اوذا ا وب  عيااوا  ألن موا يمكون عمموه وموا سويتن عمموه  و  اوذش  عادما اااقش المستقبع االأتراك
ال يماثع  –ادما تكون الطبقل العاممل )ر ن كواها    السمطل( مكبمل بال راع مه البرجوازيل المازوعل سمطتها ع –المررمل الراسمل 

 ب ي أكع من األأكاع اإلمكااات الت  تتفتط عادما ت بط البأريل  ،يرا موردة بأكع كامع.

 

 

 



 

                                                                                 6                                                  مركز الدراساث االشتراكيت ـ مصرمركز الدراساث االشتراكيت ـ مصر 

socialists.net-www.e 

  اوتزاع السلطت السياسيتاوتزاع السلطت السياسيتـ ـ   11

ه ثورة عماليل ااجرول او  تعزيوز ركمهوا والود اع عون افسوها ضود الثوورة المضوادة إن المهمل األولى واألكثر إلرارا الت  تواج
ألن تجربول كوع الثوورات  مون كوميواول بواريس   واعد  ترياوا كيوس  –   الرقيقل مس لل رياة  و موت  –لمر سماليل. واذا  مر راسن 

 سترداد سمطتها الت   قدتها.تكون البرجوازيل مستعدة لمجون لعاس ال يررن من  جع الرفاظ عمى سمطتها  و ا

ومن  جع ترطين المقاومل الضاريل لمطبقل الراكمل المسموبل )والمدعومل من باق  الر سماليل العالميل(  عموى الطبقول العاممول 
 ن ت،مووح دولتهووا اوو . اووذش الدولوول  مثووع  ي دولوول  ،وور   سووتكون تاظيمووا مركزيووا يمووارس سوومطل ق ووو   وو  المجتمووه ويمتموو  ترووت 

 وة مسمرل راسمل.ت ر ه ق

لكوون ااووا ياتهوو  التأووابه بووين دولوول العموواع الجديوودة والدولوول الر سووماليل الماتهيوول.  قوووات الر سووماليل المسوومرل القديموول وأوورطتها 
   الجوار ستكون بالفعع  و  رالول ااهيوار إذا كوان لمثوورة  ن تكوون ااجرول  وسويتن اسوتبدالها بتاظيموات  –ستكون قد ُسررت وُرمت 

 ع المسمرين   ي ميميأيات عماليل.من العما

و البووًا مووا سوويكون ت سوويس اووذش الميميأوويات قوود توون بالفعووع  وو  مجوور   رووداث الثووورة. وموون المرتمووع  اهووا سووتكون اابعوول موون 
وسووتبقى ذات  وومل بالم ووااه و موواكن العمووع الرئيسوويل. ومووا لوون يكوون عمووى الثووورة  ن ت،وووض رربووا  اميوول أوواممل  و تواجووه  ووزوا   وو ن 

   الميميأويات سوتكون عموى  سواس تعواقب  مون  جوع تودريب ومأواركل  كبور عودد ممكون مون العمواع  و  الود اع المسومط عون  ال،دمل
 سمطتهن  ومن  جع الت كيد عمى  ال تف ع الميميأيات افسها عن الطبقل العاممل ككع.

 –جووذور المميأوويا  وو  المجتمووه بسووبب  –سووتكون الميميأوويا  يضووا مسووئولل عوون تطبيووح القووااون والاظووان اليوووم   واوو  مهموول 
 ستكون  سهع و كثر كفانة بالاسبل لها مقارال بالبوليس الر سمال .

سوويتن اات،وواب كووع الضووباط  وو  الميميأوويا  وسي،ضووعون إلعووادة اات،وواب دوريوول وسووُتد ه لهوون  جووور العموواع المتوسووطين. واوو  
 مبادئ ستاطبح عمى كع موظف  الدولل الجديدة.

سوول الرئيسوويل  وو  الدولوول الجديوودة لوون تكووون الميميأوويا العماليوول  بووع أووبكل موون المجووالس العماليوول. عمووى  ي روواع   ووان الم س
ومجالس العماع ا   جهزة إقميميل مون الماودوبين المات،بوين مون  مواكن العموع  والتو  بودوراا سترسوع ماودوبين إلوى المجموس العموال  

د وسوتكون الركومول والميميأويا وكوع م سسوات الدولول األ،ور  مسوئولل القوم . واوذا األ،يور اوو الوذي سويمتم   عموى سومطل  و  الوبح
  مامه.

وستعمع األرزاب السياسيل الم،تمفل  طالما  اها تقبع اإلطار العوان لمثوورة  برريول دا،وع المجوالس  بياموا يأوكع الروزب الوذي 
 رة.يروز ت ييد   مبيل العماع الركومل. و البا ما سيكون اذا او الرزب الذي قاد الثو 

والسبب الذي يمكااا من التاب  بهذا الدور لممجالس العماليل ليس  اه قد تن اإللهوان بوه مون قبوع مواركس ) و  الرقيقول مواركس 
امووا  ن كووع ثووورة عماليوول وكووع مراولوول لثووورة عماليوول ،ووحع القوورن العأوورين ،مقووت مثووع اووذش  لوون يأوور  بوودا إلووى المجووالس العماليوول(  واف

 ش األجهزة.األجهزة  و  جّال لمثع اذ
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. وظهورت  مثمول 6399ظهر  وع مجمس عمال    و أسو ييتأ  كما ُ طموح عميوه   و  سوان بطرسوبرج  و  روسويا ،وحع ثوورة 
  والمجمووس العمووال  المركووزي  وو  6363-6361  المجووالس العماليوول  وو   لماايووا 6361 ،وور  بعوود ذلوو   كالسووو ييتات الروسوويل  وو  

  6399-6363ل عموووى  جّاووول المجوووالس العماليووول  هووو  مجوووالس الم وووااه  ووو  إيطاليوووا .  موووا األمثمووو6391بودابسوووت )المجووور(  ووو  
 .6319وأالكوردوازأ    أيم     

لافس السبب سيكون من العبث  ن اراوع البرث تف يميا  يما سيكون عميه تاظين المجوالس العماليول. مثوع اوذش المجوالس ال 
اموا   و  مجور  الثوورة  مون  جوع تمكوين الطبقول العاممول مون تاظوين وتاسويح قواتهوا. تظهر بعد الثوورة متوا قول موه ،طول معودة مسوبقا  واف

 وك جهزة لمثورة    ن بايتها األوليل ستكون مرتجمل بالضرورة لك  تف  بمتطمبات المرظل  ولهذا ستتاوع بأدة اعتمادا عمى الظروس.

  الرقيقل  ن ركن مجالس العماع لن يكون  عاد اذش الاقطل يظهر س اع ريوي: إلى  ي رد ستكون سمطل العماع ديمقراطيل
بالمعاى الأكم   ديمقراطيل مطمقل. لن يكون ااا  اقتراع عان كامع ألن طبيعل الاظوان ستسوتبعد البرجوازيول القديمول و  ودقاناا مون 

يول الرقيقيول لجمووع العمميل االات،ابيل. لكن ما او اواقص بوالمعاى الأوكم   سويكون  كثور مون موجوود مون ماطموح المأواركل الديمقراط
 الااس.

ست َسس ديمقراطيل المجالس العماليل عمى المااظرات والمااقأات الجماعيل وعمى قدرة الاا،بين  كجماعول  عموى الوتركن  و  
ن ممثميهن. وستكون آليل اذا التركن بسيطل لمغايل. لو  ن المادوبين ال يمثمون إرادة اوا،بيهن  سويتن اسوتدعا ان ببسواطل واسوتبدالهن مو

 ،حع اجتماعات جماايريل     ماكن العمع.

ومن الطبيعو   ن اوذا الاووع مون الوتركن مسوتريع  و  الودوائر االات،ابيول المقسومل عموى  سواس جغرا و   و  الاظوان البرلمواا . 
ل لمدولول  بدال من ديمقراطيل يون وارد كع ،موس سواوات  سويكون ااوا   و  المجتموه االأوتراك  اأوترا  متوا وع  و  اإلدارة الرقيقيو

 من ،حع األ مبيل الواسعل لمااس.

 وو  بعووض األريووان يقمووح الاوواس موون  ن اظامووا م سسووا عمووى  موواكن العمووع قوود يسووتبعد  جووزاًن موون الطبقوول العامموول مثووع ربووات 
 البيوت   رباب المعاأات  العاطمين..الو  من الذين ال يتواجدون     ماكن لمعمع.

 العماليل ا  مرواتها وقدرتها عمى التكيس مه التركيب المتغير لمطبقل العاممل. لكن واردة من الفضائع الكبر  لممجالس

  عموى سوبيع المثواع  وبوين األجهوزة األساسويل لسومطل العمواع كوان ااوا  لجوان األريوان التوو  6391 و  الثوورة األسوباايل عوان 
سووكان الروو   اظمووت و دارت وتركمووت  وو   أووكمت  وو  كووع ماوواطح الطبقوول العامموول  وو  الموودن الكبوور . اووذش األجهووزة  كممثموول لكووع

 الميميأيات العماليل وتوزيه الطعان والتعمين و وجه  ،ر  عديدة    الرياة اليوميل.

و   رالل ما إذا كان قمب اذا الأكع الديمقراط  التمثيم  متجذرًا     ماكن العمع  لن يكون ااوا  سوبب يماوه المجموعوات 
 بواا    المجالس العماليل.األ،ر  من تأكيع جماعات يأار  مادو 

بداع جمااير الطبقل العاممل  سيكون المممط الرئيس  لدولل العماع  اها تعبئ وتعتمد عمى الاأاط الذات  والقدرات التاظيميل واف
 لباووان مجتمووه جديوود موون  سووفع ألعمووى. بهووذش الطريقوول سوويكون اووذا المجتمووه الجديوود  كثوور ديمقراطيوول  لووس موورة موون  كثوور الووديمقراطيات

 البرجوازيل ليبراليل الت  تعتمد  بح استثاان  عمى سمبيل الطبقات العاممل.
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كع اذا يبدو رائعا و ريرا. سيكون األمر بالفعع بمثع اذش الروعل كما  ظهرت لاا الفترات الق يرة عاودما اسوتطاع العمواع 
أعأورة  يوان اوزت العوالنأ   و كتواب جوورج  6361 التركن    األمور. اقر  عمى سبيع المثاع كتاب جون ريد عن الثوورة الروسويل  و 

أالطريح إلوى كتالوايواأ. لكون إلوى  ي مود  سويكون ااوا  ضورورة لمقموه  وموا مود  الرريول التو  سويتمته  6391 ورويع عن برأموال 
 بها  ولئ  الذين يفكرون بأكع م،تمس 
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لراكمول  تورتبط الثوورة  و   ذاوان العديود مون الاواس بالمق ومل و ورح اإلعودان. وكاتيجول لمسوتاليايل   و ن بفضع دعايول الطبقول ا
الاواس عوادة مووا يفكورون  و  الاظووان موا بعوود الثووري كتماثوع قمعوو  رموادي ياواع  يووه  ي أو،ص ي،ووالس ،وط الروزب زيووارة  و  الرابعوول 

  بارا.

مووى ر سووها ازيموول الثووورة الروسوويل. وكمووا  وضووط القسوون السووابح  يعتبوور ااتووان ال ووورتان ترتبطووان بظووروس تاري،يوول مرووددة  ع
 الماركسيون سمطل العماع ديمقراطيل عماليل اابضل بالرياة من أ اها  ن تزيد بأدة سمطل ورقوح ورريات الأعب العامع.

ريا  لوويس  قووط بوور ن ذلوو   يجووب  ن يأووار بوضوووح إلووى  ن بعووض القمووه وبعضووًا موون اسووت،دان القوووة المباأوورة سوويكون ضوورو 
لإلطاروول بالدولوول الر سووماليل  ولكوون  يضووا  يمووا بعوود الثووورة لمرفوواظ عمووى سوومطل العموواع. ال ووراع الطبقوو  ال ياتهوو  باات ووار الثووورة  

 ،ا ل عادما اتردث عن اات اراا    بمد وارد )كما او الراع الن(.

ر الطبقوول الراكموول القديموول  و قسووان موون الطبقوول  كثوور موون ذلوو    ووان رداثوول دولوول العموواع سووتجعع ركمهووا اأووا لفتوورة. وسووتعتب
الوسووطى  اظووان العموواع ااررا ووا م قتووا  ولوون تقبووع ال أوورعيته وال سوومطته  وسووتراان عمووى سووقوطه. وبووح أوو   سوويراوع اوو الن عرقموول 

ذا  عطيت لهن الفر ل  ترطيمه بالقوة.  وت،ريب باان المجتمه الجديد  واف

 طين المقاومل الر سماليل بثبات وبح اوادة وبالقوة الت  يتطمبها األمر.ال يجب  ن يعطى ا الن الفر ل. يجب تر

لكون تجواوز اوذش المقولول العامول  وت،مووين رجون القموه المطمووب بالضوبط   و ترديود موون سوتتن مرواكمتهن مقودما   و موا الووذي 
بوين الطبقوات. كمموا ضوعس موقوس الطبقول سيتن عممه معهن..الو  يبدو بالاسبل ل  بح معاوى. سويعتمد األمور كموه عموى تووازن القوو  

 العاممل  وكمما زادت المقاومل البرجوازيل  كمموا كااوت الراجول  كبور السوت،دان القووة الثوريول المباأورة. وكمموا كااوت قووة الطبقول العاممول
 طا يل كمما  ارت القوة القااوايل كا يل    ذاتها. 

 –الساوات األولى من الثورة الروسيل  –قيقيل لسمطل العماع الت  بين  يدياا لهذا السبب  ال يمكن اعتبار التجربل الواقعيل الر
اموذجًا لمممارسل المستقبميل.  قد كان وضه الطبقل العاممل الروسيل  ك قميل  غيرة    بمد مت،مس اقت واديا دمرتوه الرورب وتواجهوه 

اائ . لون يكون  موان البحأوفل ،يوار سوو  تقودين اظوان ثورة مضادة مسومرل أواممل وتود،ع  جابو  عموى اطواح واسوه   وعبا بأوكع اسوتث
 عال  السمطويل. 

بمووا  يهووا كووع الوودوع الم وواعل رووديثا ريووث مسووتو  قووو  اإلاتوواج ومسووتو   –وموون الم كوود عمميووا  اووه  وو   ي بموود كبيوور اليووون 
  ضوووع بكثيووور.  ووو  اوووذش سووويكون وضوووه الطبقووول العاممووول  –المعيأووول ورجووون الطبقووول العاممووول كمهوووا  عموووى مموووا كااوووت عميوووه  ووو  روسووويا 

الظروس  سيكون القمه المطموب قمعا ألقميل  غيرة من قبع األ مبيل الكاسرل  ولذل  سويكون  قوع رودة بكثيور  لويس  قوط مموا كوان 
 عميه    روسيا  بع  يضا مما يرتاجه المستغمون لمرفاظ عمى ركمهن    المجتمه الر سمال  الرال .

 ن الثووورة ستاتأوور  وو  البموودان األ،وور  )واووو سوو اع سوواتعامع معووه الرقووا(  سووت،تف   كثوور موون ذلوو    بالوضووه  وو  االعتبووار 
 بسرعل الراجل لمقمه  بياما تتروع البرجوازيل إلى تاريو  وي بط إعادة الر سماليل  مح كاذبا وس،يفا  كثر   كثر.
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كثير. تض،ن البرجوازيل كثيرا من التزامهوا  ما  يما يتعمح برريل التعبير وال را ل والتاظين السياس    من الممكن  ن اقوع ال
بهذش الرريات  لكن    الممارسل ترد البايل االقت اديل لمر سماليل بأكع مستمر من قدرة الااس العاديين عمى االستفادة ماهوا. عموى 

كووع  قسووان السووكان  العكووس موون ذلوو  سووتعا  سوومطل العموواع  ماووذ البدايوول  زيووادة اائموول  وو  الرريوول الرقيقيوول  وو  كووع اووذش الماوواطح ل
 باستثاان الطبقل الراكمل القديمل و ولئ  الذين ير بون    الترريض عمى الثورة المضادة.

ستتولى دولل العماع تسهيع وجعع الوقوت متوو را لكو  ت وبط المأواركل الجماايريول  و  الاقواش العوان رقيقول. قبوع كوع أو ن  
 –اليل مردودة لمغايل بسمطل  ارب العمع    التعيين والترقيول والف وع ريث رريل التعبير    ظع الر سم –ست بط  ماكن العمع 

بودال مون كواوه تافيسوا ضوائعا  –مراكز لممااقأات الديمقراطيل. ليس ذل   قط  بوع سويريد الاواس االأوترا   و  المااقأول ألن موا يقواع 
 اليوميل. سيكون له ت ثير مباأر عمى ترديد كيس سيتن تاظين رياتهن –وارتجاجا بح  ائدة 

 وو  ظووع الر سووماليل  ليسووت رريوول التعبيوور إال  سووطورة.  اأوور ال وورس  لكواووه  ووااعل واأوواط اقت ووادي  يووتركن  يووه رجوواع 
األعموواع الكبووار والطبقوول الراكموول.  مووا  وو  ظووع سوومطل العموواع   سوويتن توو مين المطووابه وم،ووزون الووورح..الو  لكوون اسووت،دامها سوويكون 

ار الأوعب العاموع طبقوا لدرجول الت ييود التو  يروزواهوا. سويقود اوذا إلوى تاووع  عظون بكثيور لو ران متارا لمجماعات والماظمات  و  إطو
 ومااقأل وجدع  اأط و قو  بكثير مما او الراع الن.
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سوتهاجن الطبقول العاممول   عوا لوذل االأتراكيل  مثمها مثع كع األأوكاع االجتماعيول األ،ور   يكمون  و  االقت واد. تب  ساس إن
الرئيسوويل  وو   اإلاتواجت ،ووذ  وو  يوديها كووع وسووائع   نواووو مووا يعاو   –لسوومطل االقت واديل ااتووزاع ال   وورا  باسووت،دان سوومطتها السياسويل

 لن يتن ذل  بالسرعل المااسبل  لن يكون العماع قادرين عمى االرتفاظ بركمهن السياس . المجتمه. وما

 ر يل الت  سيتن بمقتضااا ت سيس السمطل االقت اديل  ه  آليل م لو ل  وا  ما يسمى بالت مين. ما الليل الع

 إجوراناوذا  سويكون ستبد  العمميل  البا كما ردث    الثورة الروسويل  بتو مين كوع األرض. وألن األرض  يور قابمول لمترريو   
يوتن تو مين الباوو   و ورض قيوود  وارمل   نعواجح   مورا يضوا سويكون بسيط لمغايل ويمكن تافيذش بمرسوون  و  اليوون األوع مون الثوورة. 

 ثوريل  ،ر  لماه المراوالت الرتميل لتهريب ر وس األمواع لم،ارج. ب جراناتعمى التبادع مدعومل 

مكووون تووور  الم سسوووات يعموووى الأوووركات وال وووااعات الرئيسووويل. و  مت ووواعدمووون ااوووا  سوووتترر  دولووول العمووواع اروووو اسوووتيحن 
 األساسوويللتوو  توظووس عووامح  و اثاووين  وو  األ مووب لوقووت الرووح. المهموول العاجموول سووتكون كسووب السوويطرة عمووى الروا ووه ا  ال ووغيرة

 عميها العديد من البيااات العماليل.  طمقتلمسمطل االقت اديل  عمى أالقمن المسيطرةأ كما 

من   كان يافذ    الماض  يالت مين الذ اميز بوضوح بين اذا الت مين الثوري وبين اوع  نعمى كع راع  من الضروري ااا 
 او  الدولول مروع السو اع  من ممكيل الدولل. لكن    اوذش الرالول أكحنقبع ركومات العماع والمرا ظين    بريطاايا مثح. االثاان 

 طبقل الر سماليل.لاماظمل  –ماظمل لعمون الطبقل العاممل    مواجهل الأكع ال،ر لمت مين    الماض     ظع الدولل الر سماليل 

االسووتيحن ال،طوووة لوذل    وال  لوون يكووون التوو مين ببسوواطل ،طوووة تت،ووذ موون  عمووى مون قبووع سوومطل الدولوول المركزيوول. بووع سووتجمه 
    راالت كثيرة من ،حع ارتحع العماع لمم ااه.و  .القااوا     القمل والفعع العمال     القاعدة

 ادس تافيذش بالضبط او ترطين القوة االقت اديل لمبرجوازيل.  ن ثاايا  سيكون الت مين بح تعويضات  بما 

لكوون عمووى األ مووب  لووذل    اميوول  سوويكون التوو مين ترووت سوويطرة العموواع. موون المسووتريع التابوو  ب أووكاع مرووددة واألكثوورثالثووا  
  نوموون الممكوون اجتموواع عووان دوري لقوووة العمووع.   مووانمكووان عمووع عوون طريووح مجمووس مات،ووب يكووون مسووئوال   وسوويدار كووع م وواه 

 القطاعات ال ااعيل لكن بوجود ممثمين لماقابات العماليل وركومل العماع. إدارةياطبح ترتيب مماثع عمى 

عممهووا لوون تكووون قووادرة عمووى   موواكن.  طبقوول عامموول  يوور قووادرة عمووى الووتركن  وو  اتركوون العموواع  وو  ال ووااعل  ساسوويسوويكون 
  كموا رودث  و  روسويا  لهوا وضوعها المتميوزبيروقراطيول  إلوىعات الركوميول الجديودة التركن    دولتها. ولو ااتقع التركن  و  ال واا

 وستعيد الفروح الطبقيل ت سيس افسها مرة  ،ر .  سي دي ذل  لممارسل افوذ م ثر    المجتمه آجح  ون عاجح   

ااا  ،برانأ  وأال،بران ان الوذين  يكون  ن يه. أيجب  امأكوك  مراال ااعل  إدارةقدرة العماع عمى تكون    العادة بالطبه 
 سيتركمون رقيقل    األمورأ.

سوانةالطبقول العاممول  إمكاايواتاذا الكحن تقميوع مون  عوادة موا يكوون   رتوى  و  ظوع الر سوماليل  هون لودور ال،بوران التقايوين.  واف
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تكووون العديوود موون وعووادة مووا المباأوورة.  اإلاتوواجلعمميوول    ضووع إدراكووااوون الووذين يمتمكووون  – رجوواع اإلدارةولوويس  –العموواع بأووكع عووان 
واوو  مهووارات سووتكون زائوودة عوون الراجوول  وو   – اإلاتوواجمرتبطوول بالتسووويح والرفوواظ عمووى معوودالت االسووتغحع ولوويس  اإلدارةمهووارات 

 المجتمه الجديد.

 كون ببسواطل سويعمع. لكبيور ما بالاسبل لأريرل ال،بران التقايين   سيكواون ضروريين لفترة رتى يترسن تعمين العماع بأوكع 
ذاالأووركات.  أل وورابكمووا يعممووون اليووون بالضووبط   لممجمووس العمووال   وو  الم وواه وترووت توجيهووه اوو الن عرقموووا  و ،ربوووا  سوويتن  واف

 ،ربوا أركل ر سماليل.  وعرقموا  إذات ديبهن والتعامع معهن  بالضبط كما يردث معهن 

ذا كووان اووذا  موورا ضووروريا بأووكع مطمووح   لكوون  وو  الرقيقوول موون  .يعمموووا وباووادح العموواع موجهوول لر وسووهن  نسوويكون عموويهن واف
  فو ها   مبيل ا الن. إلىالثورة االأتراكيل المات رة ستكسب   نافترض   نالطبيع  والماطق  

   مورة  ،ور و اقت واد م،طوط.  إاأوانيتن ت مين ممكيل وتركن العماع    ال ااعل سيكون من الممكن التقدن اروو   نبمجرد و 
وري التمييووز بووين الت،طوويط  وو  ظووع االأووتراكيل وبياووه  وو  ظووع الر سووماليل ور سووماليل الدولوول   و الت،طوويط كمووا عهوودااش. لوون موون الضوور 

 ن تكون الفاعع وليس المفعوع به    ال،طل. تكون ال،طل براامجا  ارما مفروضا من  عمى. الطبقل العاممل يجب 

مجوالس الم وااه والمجوالس العماليول  بترديود الرتياجوات و كن العموع  و  اجتماعوات  موا  ستبد  عمميول الت،طويط  و  القاعودة
ترسون   نسويكون عموى الركومول   عمى  ساس مون اوذا المود،ع مون  سوفعو لكع موقه عمع.  اإلاتاجيلو ولويات الااس وتقيين لمقدرات 

ولممثميهووا  وو  المجووالس   لمااقأووتها ،طوول متماسووكل تو ووح بووين القوودرات والراجووات. عادئووذ يجووب تقوودين ال،طوول بكاممهووا لمطبقوول العامموول
قرارااالعماليل لتعديمها   .واف

يكون ااووا   مووع  وو  اجارهووا. ألن الت،طوويط سووو قووط عمووى  سوواس ديمقراطوو    .عمميوول ديمقراطيوول بأووكع مكثووس اووذش سووتكون
لوى ااجواز   ن  سوفعالبيروقراط  السمطوي  كما  ظهرت تجربل روسيا الستاليايل  يقود إلى تغذيل ال،طل بمعمومات  ير  ريرل مو واف

 ماه رقيق .  كثرأكم  

اما  لن يرع اقت اد العماع الم،طط مأاكع الر سماليل األسو   قط )البطالل  التض،ن..الو( اائمل  إلمكااياتسيفتط الباب  واف
   لممستقبع.

ن يوتن التعاموع موه اوذش لو عاد اذش الاقطل من المستريع ت جيع س اع اأور الثوورة إلوى البمودان األ،ور   كثور مون ذلو . ألاوه موا
 . نالمأكمل  ستاته  كع آماع و،طط االأتراكيل إلى ال أ
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متزاماول بأوكع  و بو ،ر  و  عودد مون  تردث الثورة االأتراكيل  نسيكون من م مرل االأتراكيل والطبقل العاممل بأكع اائع 
    بمد وارد.  نالثورة ستردث قبع  ي أ  ناذا الكراس     النالبمدان. بالر ن من ذل   ا ترضت رتى 

بوالر ن مون تقوارب وتودا،ع كوع األمون  و  عالماوا المعا ور   تقتورح ذلو .  الناوذا ا توراض واقعو .  تجربول كوع الثوورات إلوى 
سويكون مق وورا  األوع اال،توراح الثووري  نبطريقول تجعوع مون الغالوب   القوميول لم وراع الطبقو  األامواطمازالت ااا  ا،تح ات    

 عمى بمد وارد.

دولول العمواع الأوابل. لون تكوون اوذش المهمول لكون اذا او الراع  سيكون اأر الثورة ،ارج اذش الرودود مهمول بالغول األاميول ل
 لكن  يضا قضيل ريويل بأكع مطمح لمرفاظ عمى الثورة.  قضيل واجب  مم   قط

   دولول وارودة. بوالطبه مون الممكون  لألبدتعيش دولل العماع   نقيقل ال يمكن االأتراكيل    بمد وارد.    الر نال يمكن باا
ااتفاضوتهن  و  مدياول   واروتحلهن لمم واه  إدامولال مود لفترة    مواجهل ضغط الر سماليل العالميل  بالضوبط كموا يسوتطيه العمواع 

التو   –تسورح الر سوماليل العالميول   نم ير الهزيمل. إموا لن تاتأر الثورة ستمقى  إن آجح  وعاجح  إنواردة لفترة من الزمن. لكن 
الثووورة بالتوود،ع العسووكري   و سوويجبر التهديوود بووه م ووروبا بضووغط  –طالمووا بقيووت موجووودة سووتكون  قووو  موون دولوول العموواع المعزولوول 

لمراكمول ر س  اً تاا سوي اً  وراعسويعا  اوذا و الدولل الثوريل    الاهايل عمى التاوا س موه الر سوماليل بأوروط األ،يورة.   اقت ادي مكثس
 الماع.

ات  سوتظهر طبقول اسوتغحليل جديودة لت وبط وكيوع التوراكن يإذا ترقح الأكع األ،ير  كما رودث  و  روسويا  و  اهايول العأوريا
 الر سمال   وستتن استعادة الر سماليل بثورة مضادة دا،ميل.

كوان ذلو   مهمن. لذا السو اع الوذي يجوب  ن اسوو له اوو إذا مواواجبا مثبطا ل  ن ر ن كع أ  بالر سماليل ككع اإلطارلبدو تقد 
 ممكاا.

 ي ضمااات. لكن ااا  عودد  إعطان يستريعاه     اذا  كما او الراع بالاسبل لكع قضايا ال راع الطبق   من الطبيع  
 اه من الممكن القيان بذل .إاقوع بثقل   نمن العوامع الت  تسمط لاا 

 ان األزمل الت  تقس وران الثورة    بمود وارود سوتكون   قت اد الر سمال   زماته  مميل  يضا. لذل تجعع الطبيعل األمميل لح
يرودث  و  وارود مون االقت وادات   نسويعمح اال،توراح األوع األزمول بأودة بأورط و بد ت بالفعع  و  التو ثير عموى الودوع األ،ور . قد 

 الكبيرة.

 غيرسوت  يضوابوع   ثر  قط عمى  سواح الذاب والماس العالميل جاوب   ريقيا عمى سبيع المثاع  لن يكون لثورة اأتراكيل    
الطبقوول العامموول  وو  جاوووب   ريقيووا وزيمبووابوي  إلبقووانالموقووس بأووكع كامووع عبوور   ريقيووا الجاوبيوول.  كووع القوووة االقت وواديل المسووت،دمل 
 لبرازيع الت ثير افسه عمى  مريكا الحتيايل كمها.وموزمبيح وبوتسوااا ،اضعل  ست بط عامح لمتقدن الثوري. وسيكون لثورة    ا

  مطمقوول 6361بالعوالن بعود   راطوتكمووا  ظهورت موجوات ال ودمل التوو   –سويكون التو ثير السياسو  لمثووورة رتوى  كثور  اميول 
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 زموول    وو سووبب وجووود مثوواع لسوومطل عماليوول وديمقراطيوول عماليوول رقيقيتووينتببعوود جحسووجو وسووياتع. سي  موواكن وو   اإلضووراباتأوورارات 
ركاماوووا  لممطابقوول التوو  يوودعيهاترووديا ،طيوورا  الثووورة سووتقدن   يديولوجيوول لمطبقووات الراكموول  وو  كووع موون الأوورح والغوورب.  وو  الغوورب

ن البيروقراطيوات السوتاليايل بو بأوكع راسون االعتقواد الثوورة سوتقوض   و و  الأورح .الأتراكيل والطغيانا )وياجرون    ترويجها( بين
 راكيل الرقيقيل.السابقل مثمت االأت

  الطبقول العاممول يمكاهوا االسوتيحن عموى السومطل  نظهر سوتمهن الثوورة الرركوات العماليول  و  كوع مكوان. سوتُ      الوقت افسه
ن العديوود موون االاقسووامات واالاأووقاقات  وو   الوود اع عاهووا والدعايوول لهووا.  يضووا  وو يسووهعوبووذل  سووتقدن مثووع ورجوول لحأووتراكيل الثوريوول 

 ين لترقيح الا ر.يوالتكتي  الضرور  اإلستراتيجيلسيكون ااا  دليع ممموس عمى  ألاهالأتراكيل والثوريل ستمتئن   فوس الرركل ا

  ستدعن االت االت الرديثل كع اذا بأكع عظين.  بعد الثورة الروسيل )آ،ر مرة كاات ااا   ر ل رقيقيول لمثوورة األمميول(و 
ثوورة  و    و   ي وورة واضورل عموا رودث.  األ،ور ثووريين اا،راطوا  و  الودوع ال  كثوررتوى لود   ااا  يكون  نمضت أهور قبع 

 المستقبع ستاتقع رقيقل السمطل العماليل كالبرح روع العالن عبر أاأات التميفزيون.

 كع جهد لتسريه العمميل. بذعلكن بالطبه لن تجمس الثورة المات رة وتاتظر كع اذا لك  يردث. بع ست

الدولوول العماليوول الجديوودة   نولوول  وورض الثووورة عوون طريووح  ووزو الوودوع األ،وور  )عمووى الوور ن موون لوويس اووذا أوو اا ،ا ووا بمرا
الدولول العماليول ستسوت،دن سومطتها مون   ناموا يعاو  اف العوون العسوكري لماضواالت الثوريول األ،ور (. و  إلعطوانستكون بالت كيد مستعدة 

   تاظين الرركل الثوريل عمى مستو   مم .يعا  كما بركامهن لإلطارل جع مااأدة ود ه العماع عبر العالن 

ليباو  وياسوح ويورود األروزاب العماليول الثوريول  اوه لون يوتن تأوكيمه بعود( ستأكع دولل العماع الجديدة تاظيما  مميا عماليا )لوو 
    كع بمد.

  ا سوابقا سوتعظن بأودةن كوع العواموع التو  روددااا  و  تاتأر سمطل العماع إلى العديود مون البمودان  نبمجرد   كثر من ذل   
االمبرياليول األمريكيول مون تو ثير أالودومياوأ الاواتخ عون  يتاوان وبواق   اسوتراتيجيوات  ،أو  يوسيامو ز،ن ال يمكن مقاومتوه.  و  السوتيا

 اضاالت التررر الوطا . ت ثير الدومياو الااتخ عن الثورات العماليل ذات الماظور األمم  سيكون  عظن بكثير.

ن  ريكون  لويس  ل دعواا اقفز وافترض اات ار الثورة االأتراكيل عالميا. اذا ا تراض ض،ن لكاه  كما راولت عاد اذش الاقط
 ن افكر مميا  يما يتضماه من معاا . جدير باو و   ويااا تراضا طوب

مون عموى كااوع الجواس  الاوويول قود ر وه اإلبوادةن تهديود  لألبود و  إاهوا شتهديد الثوورة المضوادة الر سوماليل قود تون   ن اذا سيعا 
 البأري. 

 ستتوقس. العأرين وردش  القرن   مميون أ،ص  699الرروب القوميل  المسئولل عن قتع  كثر من   نسيعا  

ن الاواس سويترركون برريوول  مأواكع الفقور العوالم  والت،موس يمكون التعاموع معهووا والتغموب عميهوا بطريقول ماسوقل  و   نسويعا  
 فاأيل قد تن ترطيمها.ن جذور ال و   عمى سطط األرض
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 الموردة ست بط رقيقل. اإلاساايلتس،ير موارد العالن ل،دمل و سيعا   ن االأتراكيل األمميل 
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دمير التوو  ياووتخ عاهووا توو  سيضووه ت سوويس اقت وواد اأووتراك  م،طووط عمووى اطوواح عووالم  اهايوول لألزمووات المتكووررة لمر سووماليل
اوودار   ن ذلوو  والبطالوول عمووى اطوواح واسووه. سوويعا  اإلاتوواج وووائض و واقووص االسووتثمارات عمميووات اإل ووحس لمموووارد اإلاتاجيوول عبوور  واف

سيعاد توجيههوا أل وراض مفيودة  ها مرروب وأالعداد إلوالمكرسل ل  الموارد التكاولوجيل والعمميل واالقت اديل والبأريل الض،مل برح
 اجتماعيا.

و ن اظووان  إسووترليا  مميووون جايووه  9ن دبابوول بريطاايوول واروودة موون اوووع أتأووالياجرأ تكمووس روووال   ،ووذ  وو  االعتبووار عاوودما ا 
المأوروع  و ن رورب ريجوان لماجوون كمفوت موا ي وع إلوى  عموى امتوداد عمور إسوترليا ميوون م 29ال واريو أترايوداتأ سويكمس رووال  

 مكاايات االقت اديل الت  سيتن إطحقها.بميون دوالر  مريك   ي بط لدياا  كرة عن اإل 699

 ااعل كميات اائمول  –الت  يتضماها ستزيع االأتراكيل  يضا اإلادار الهائع الكامن    اإلاتاج الر سمال  بازدواجيل الجهد 
ى اإلعوحن الضو،مل المافقول عمو لألموواعضوه اهايول تسو . الوو الراديوو.. و جهوزةأابهل من مساريح لمغسويع والسويارات تمن ماتجات م

اتاج اتاجيل العمع  بأدة أل هسمه التر ي واف  –ألوع مورة  –ن الماتجين سيكون لهن  ير الضروريل من  جع األ ايان. وستتقدن اوعيل واف
 يقاس. وسيكواون  كثر  رل و  ضع تعميما بما ال اإلاتاجم مرل ثابتل مباأرة    

تون ترقيقوه  و  اوذا الميودان  قو  اإلاتاج سوس يتجاوز بدورش كع ما با،ت ار  سترقح االأتراكيل األمميل تطورا استثاائيا   
    كع التاريو الماض . اذا التقدن االقت ادي او الذي سيضه األساس المادي لمتروع إلى مجتمه ال طبق  بأكع كامع.

ممكاوا لمجميوه عموى وجوه  –ضورورات الريواة  –   المقان األوع  سيجعع اذا التقدن تو ير الغذان المااسوب والمموبس والمو و  
األرض. لن يموت طفع ثاايل  بودا مون سوون التغذيول  و مون مورض يسوهع ماعوه. اوذا ورودش سويكون كا يوا ليبورر االأوتراكيل. لكون  و  

يقوه الطريوح إلوى الوو رة   الواقه سيكون اذا  قط البدايل لما يمكن  ن تقدمه االأتراكيل. و،مس ترقيح مسوتو  معيأول مرضو  لمجميوه
 يه الرر طبقا لمراجل.التوز و 

الأويوعيل كموا  سومااا مواركس  ويرتواج  اذش الاقطل جواريل بالاسبل لممفهون الماركسو  رووع المررمول األعموى لحأوتراكيل   و
 إلى أرح  كثر.

ليل. ماووذ البدايوول  سووت دي االأووتراكيل إلووى مسوواواة اائموول  وو  توزيووه السوومه بالمقاراوول بالتفاوتووات العميقوول الموجووودة  وو  الر سووما
التوو  توود عها الطبقوول الراكموول   والمرتبووات المتضوو،مل .تن م ووادرتهاتسوو  والمأووتقل موون االسووتغحع والممكيوول   التراكمووات الهائموول لمثووروة

 ست،تف .  ما  جور الطبقل العاممل  وبال، وص الأريرل األقع   سيتن زيادتها بسرعل.  لافسها وقطاع من الطبقل الوسطى

سووويبقى عووورض السووومه  – ألن االأوووتراكيل تبووود  مووون المووووارد التووو  ترثهوووا مووون الر سوووماليل –البدايووول  عموووى الووور ن مووون ذلووو    فووو 
سوتزيد االأوتراكيل تودريجيا  يسوت،دمواها بودوراا لأوران اوذش السومه. عموى  ي رواع  وسيبقى العماع يعممون مقابع  جور اقديل  مردودا

إيقاس بيه اذش  لت  يتجاوز  يها العرض الطمب. عاداا سي بط ممكااً إلى الاقطل ا  يتسه بأكع مستمر  من إاتاج اطاح من السمه
 والبدن بتوزيعها عمى  ساس الراجل.  السمه

 –توزاع إمودادات الميواش  و   جوزان عديودة مون العوالن اليوون   وحلك  ام،وص كيوس يمكون عموع ذلو   دعواوا ا ،وذ مثواع الميواش. 
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رتوى  و  ظوع اوذش   تن التغمب عموى المأوكمل  قميمل بأكع ميئوس ماه. لكن    كع الدوع ال ااعيل المتقدمل –المياش الاقيل  ،ا ل
 ن يسووتهم  الاوواس   وو  اووذا يتسووبب وبالتووال   هوو  ببسوواطل متاروول لمجميووه  وو  ال وواابير. وال  الر سووماليل. ااووا  ميوواش  كثوور موون كا يوول

 در معين مبدد يسهع التكيس معه  يستهم  الااس  قط ما يرتاجون إليه.باإلضا ل إلى ق المياش بجاون. 

الوضه  و  مه  –عمى اطاح  وسه بكثير  ما استطاعت الر سماليل عممه بالاسبل لممياش  ستكون االأتراكيل قادرة عمى عممه 
 االعتبار امو القو  اإلاتاجيل الذي رددااش من قبع.

ت، وص سو   اه. سابا  ببساطل بيوتا  كثر من عدد الاواس الوذين ير بوون  و  السوكنلمبدن م اواضر مجاالسيكون اإلسكان 
الماازع بدال من بيعهوا وأورائها. مثوع اوذا ن إلى مسكن ،ال   و يتبادلو  ونمن مازع ل،ر  سيتررك الااس ك  ياتقعلو قا لمراجل. و 

 وو  عممووه موون اظووان أووران البيوووت الرووال  المعقوود لكوون سوويكون  يضووا  بسووط بكثيوور   الترتيووب لوون يرووع  قووط مأووكمل موون اوون بووح موو و 
 والمضجر.

ستكون مجاايل بأكع كامع. وكذل  ستكون الموا حت العامول     كمهاال رلو ن التعمين وال،دمات إالقوع  ااا من البديه و 
 (.زون لهاال لالت  ت بط السيارات ال،ا ل  يها  إلى الدرجلذل   يتنالت  سيتن التوسه  يها بأدة )من المرتمع  ن 

ت من وكوحن الدولول إلوى مر وم  األتوبيسوا – ت بط كع ال،دمات مجاايل  سيوجه عمع جامع  األمواع المتعددينسوبياما 
  إلى افه   ضع. –

المموووبس و إلوووى الغوووذان   ال ووورل والتعموووين والموا وووحتو اإلسوووكان و مووون الميووواش   وبمووورور الوقوووت سياتأووور مبووود  التوزيوووه الرووور
الت  تبدو إلوه المجتموه الر سومال   – جميعا. سيتبدد البيه والأران. وستفقد الاقود السمه واكذا إلى  ن يتضمن ..التر يهو االت االت و 

 التو إلوى الاقطول   افعهوا بأوكع ثابوت –  قوط الوسويمل التو  يوتن بهوا تبوادع ماتجوات العموع البأورياو  الرقيقول   الكامع القوة  لكون  و
 االستغاان عاها تماما.عاداا يمكن 

التو    و  االعتبوار المقدمول الماطقيول إذا  ،وذااع التمقين الر سمال  الذي اتمقاش جميعوا ماوذ مولوداا. لكون عقد يبدو اذا  ريبا بف
موويس ااووا    اووذا  االأووتراكيل األمميوول سوووس تطمووح عاووان القووو  اإلاتاجيوول المقيوودة والمرتجوزة موون قبووع الر سووماليل رتووى وقتاووا تقووع إن

 ذل .  ير واقع  ب، وص  نأ

 من يجهد  رد افسه  و يهتن ب ن يعمع.   مجاايا  ناه إذا كان كع أإالترديد ب–    الواقه ااا  رجل مضادة جادة واردة
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 العموع الماوتخ   ن ميووز موون ،وحعالعموع   مون ،وحعالعموع مركوزي لمريواة اإلاسواايل  لريوواة الفورد ولريواة المجتموه. وقوود كوان 
العامووع األساسوو   وو  تأووكيع أ، وويل كووع  وورد.  تمثووعاوو  التوو    افسووه عوون الريوااووات األ،وور . إن تجربوول العمووعي الجوواس البأوور 

 ا  األساس لكع عحقاته السياسيل واالجتماعيل.  والطريقل الت  يعمع بها مجتمه ما إلاتاج السمه

 ي لمطبقول العاممول. العموع مفتوت  –لاواس لكن    ظع الر سماليل  العمع تجربل سومبيل بأوكع سوارح لأل مبيول الكاسورل مون ا
 ن يت،  وووا طيموول ريوواتهن  وو  إعووادة ال اهائيوول لمهووان ميكاايكيوول ضوويقل. عمووع ماهوو  ومهووين يكووون عاووداا عمووى الاوواس إلووى درجوول 
 لمعماع. مبتسرة ورياة ةأ، يات مبتسر  ه ياتخلكا  ممع. عمع ياتخ الترس والمتعل والثقا ل لمر سماليين  نو وح كع أ

 او  كثر المهان  اميل عمى اإلطحح.  يع العمع  لذل   مهمل مركزيل لمثورة االأتراكيل. وعمى المد  الطويعترو 

والسووع  هووذا الترويووع ب اهووان االسووتغحع لسوواس األ – توو مين ال ووااعل ترووت سوويطرة العموواع –ستضووه ال،طوووات األولووى لمثووورة 
تجربول العموع. ستضوه اهايول  تغير سومطل العمواع    الراضر. ماذ البدايل  سالعمع كما او عميه الن  يجعحن ذينال  األرباح وران

األموان سومطل العمواع اليوميل الت  يعاا  ماها العماع عمى يود الموديرين والر سوان والمحرظوين مون كوع اووع. سوتجعع  لعمميل اإلذالع
 بأكع اائع.  وستضيس لمفائدة الااتجل من العمع   العمع األولويل األولى وليست األ،يرة  

  وووحح الالت  اسوووت،راج الفرووون  الطباعووول عموووى الالت الكاتبووول..الو ك س  لكووون  ووو  البووودن  سووويكون العموووع الفعمووو  المموووارَ 
تغيور  اوذا ال يتعموحو   .بياما تتطور قو  اإلاتاج سيتغير كع اذا تمامابالر ن من ذل    تقريبا كما او    ظع الر سماليل.   بالضرورة

 .ترابطلبثحث عمميات م

 لموووت،مص موووني تقووودن تكاولووووج  جديووود   يسوووت،دنالعموووع بأوووكع اظوووام .  ووو  ظوووع الر سوووماليل  ُ  سووويتن ا،ت وووار  سوووبوع   وال  
الوذين ال يجوودون  ومحيوين آ،وورين مون العواطمين عموح إضوا يا يعمموون    الووذينبوين محيوين العمواع تجمووه اور  تركيبولواكوذا  العمواع.
،فض مقدار يسوس  جديد وكع تقدن تكاولوج   سيتن اقتسان العمع الكم  المطموب بأكع متساو   . بوجود الت،طيط االأتراك  عمح

 .عمى الجميه العمع البدا  المطموب

ألاووه سوويقمع موون المأووقل البدايوول  لكوون  يضووا ألاووه سوويررر العموواع ليتطوووروا تعميميووا وثقا يووا   لوويس  قووط –اووذا  موور راسوون  
 جتمه عموما    كع جواابه.وليمارسوا دورا  اأط    إدارة الم

ثاايا  سويتن اسوت،دان التأوغيع اللو  لمقيوان بالوظوائس البغيضول والودايا  وبالتوال ُ تر وه مون عموى كااوع العمواع. وباأل،وذ  و   
االعتبووار  اووه  رتووى  وو  ظووع الر سووماليل  يمكوون إي وواع ال ووواريو لمقموور  و المووريو   موون يكووون  ووعبا  ن ات،يووع  ن الووت،مص موون 

 و تاظيس المكاتب   و   مب األعماع المازليل  العمع    المااجن  والعموع عموى ،طووط اإلاتواج يمكون  ن توتن كمهوا بأوكع  القمامل 
 آل . 

ثالثا  سيتن التغمب عمى تقسين العمع تدريجيا.  تقسوين العموع لوه مظهوران رئيسويان. مون ااريول  ااوا  التقسوين  الوذي يت،موع  
ا  والعمووع الووذاا   بووين الُم،ِطِطووين والم،َطووَط لهوون  بووين المسوويِطرين والمسوويَطر عموويهن  والووذي اأوو  العمميوول تمامووا  بووين العمووع البوود

ويتووزامن مووه تقسووين المجتمووه إلووى طبقووات مسووتِغمل ومسووتَغمل. وموون الااريوول األ،وور   ااووا  تكسووير عمميوول اإلاتوواج إلووى مهووان   ووغر 
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 ل يمكن اعتباراا اتاجا لمت ايه الر سمال  عمى وجه ال، وص.و  غر تفتقر تماما لممهارة ولألاميل ولإلبداع  وا  عممي

اوو الوذي  –سويطرة العمواع  تقميوع وقوت العموع الجبوري  التأوغيع اللو   –اذا المركب من العوامع الت   أراا إليها  عوحش  
 سيقض  عمى مظهري تقسين العمع كميهما.

ن لد  الجميه الوقت والطاقل والتعمين الضروري لممأاركل سي بط الجميه ماتجا وم،ططا لإلاتاج    افس الوقت. وسيكو  
واووو عمووع سوويتطمب الترووان المعووارس الفايوول والعمميوول والتقايوول واالجتماعيوول  وسوويكون عمميوول جماعيوول  – وو  التأووكيع الجموواع  لمبيئوول 

 ،حقل.

ولوى لمريواةأ. سويتوقس ألويس  قوط وسويمل لمعويش بوع الراجول األ –بكمموات مواركس  –   ظع اذش الظروس سي بط العمع  
 العمع عن  ن يكون ضرورة مممل ومتعبل وسي بط متعل إيجابيل   ي وسيمل لمتعبير اإلاساا  الفردي والجماع .

البأووور ليسووووا كسوووالى بطبيعوووتهن. ااظووور إلوووى  قووورب  وووورة يمكووون  ن ارااوووا لوووذل  الكيوووان األسوووطوري المسووومى بووووأالأ،ص  
 غير  وستر  كيس  اه مفعون بالفضووع والطاقول والرمواس لممعر ول  لماأواط ولمريواة. إن الطبيع أ  وا   ورة الرضيه  و الطفع ال

الر سووماليل  القمووه  والعمووع المغتوورب اوو  التوو  تاهوو  الاوواس وترطمهوون  توودمر طوواقتهن وتقوواعهن ب اووه موون األ ضووع  ن يقضوووا ريوواتهن 
 مادِّين  رجمهن  مان التميفزيون.

العديد ممن ياتمون لمطبقل العاممل    اواياتهن  و    الرركل العماليل  و الاقابيل. ليس ااظر إلى الجهد الهائع الذي يبذله  
 –عاودما يكوون العموع ألافسوهن  و لويس ل والط طبقول المسوتِغمين  وعاودما يكوون العموع متاوعوا ومأووقا  –من ال عب  ن ار  كيس 

 إاجاز العمع الضروري.  اه سي ت  وقت ال تكون ااا  ضرورة إلكراش بدا   و اقت ادي لضمان

سوووتجمب االأوووتراكيل   ووو  مرارمهوووا المتقدمووول  عوووادة القيوووان بالعموووع ال،وووحح والمرفوووز  وت،طووويط اإلاتووواج لمو وووان بالراجوووات  
 اإلاساايل  ستجمب تطور العمن والتكاولوجيا  والتوزيه الرر لعرض  ائض من السمه.

 ن يكتب عمى راياته المبد  االأوتراك  الاهوائ : أمون كوع رسوب  وبمجرد قيامها بذل   لن يكون ااا  ما يماه المجتمه من 
 طاقته  ولكع رسب راجتهأ.
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لقد   بط من م ثور الاسوويات المبتوذع  ن الثوورة االأوتراكيل لون ترورر الاسوان بأوكع  وتومواتيك . اون عموى روح بوالطبه. إذ 
لتاريو ي اعه البأر  وسيكون من الواجب ،وض الاضاع مون  جوع القضوان عموى  اه رتى بعد الثورة ال يردث أ ن  وتوماتيكيا.  ا

 قمه الاسان والفوز به.

بووالر ن موون ذلوو   سووتبد  الثووورة االأووتراكيل عمميوول إاهووان قمووه الاسووان الووذي يبمووم داوورا موون العموور. تموو  العمميوول التوو  سوويتممها  
قبع كع أ ن آ،ر  ا  الترورر الوذات  لمطبقول العاممول  و  مبيول الطبقول التروع إلى االأتراكيل. والسبب    ذل  بسيط. االأتراكيل  

العامموول اسووان. وبالتووال   بوودون التروورر الكامووع لمموور ة  سوويكون موون المسووتريع التروودث عوون التروورر الكامووع لمطبقوول العامموول وموون ثوون 
 سيكون من المستريع  ن اتكمن عن االأتراكيل.

 وتوماتيك . لكاه يجعع المعركل من  جع تررر الاسان مهمل مركزيول  و  طريوح لن يجعع ذل  تررر الاسان يردث بأكع  
-6312التروووع لحأووتراكيل. األكثوور موون ذلوو    بالضووبط كمووا تغيوورت زوجووات عموواع الماوواجن الحتوو  قوواتمن ،ووحع اإلضووراب الكبيوور 

بودا لتقبوع دور موواطاين مون الدرجول  الثاايول. بفعع التجربل    ن اسان الطبقل العاممل الحئو  قمون بوالثورة لون يكون مسوتعدات   6319
 إذن كيس يمكن ترقيح تررر الاسان 

 وال سوت ت  مجموعول مون اإلجورانات  التو  اوو  مباأورة و وريرل  ويمكون لدولول العموواع ات،اذاوا عموى الفوور  كموا سوويردث  
لرجواع والاسوان  وتجورين  ي أوكع مون  أوكاع بالفعع. وتتضمن اذش اإلجرانات: القضان عمى  ي  ثر لعدن المساواة    القااون بوين ا

التمييز ضد المر ة  والتأريه لرح ماه الرمع ولإلجهاض الرور عاود الطموب  والتأوريه لروح الطوحح الفووري عاود الطموب والروح  و  
    جور و رص عمع متساويل.

 وو  بريطاايوا الر سووماليل وب اهووا مون الممكوون االعتوراض بوو ن العديود موون اوذش اإلجوورانات )إن لون يكوون جميعهوا( سوواريل بالفعوع  
و اوون مثووع عمووى ذلوو  قووااون األجوور المتسوواوي. وااووا يجووب  ن اتووذكر السووياح الم،تمووس والمتغيوور.  رقيقوول  ن  –بوور ن ذلوو   يوور  عالوول 

دولوول العموواع ست ووبط  ووورا  وووارب العمووع األساسوو   و وو  آ،ووور األموور  ووارب العمووع الوريووود  و ن كووع الم سسووات الرئيسوويل  ووو  
 تكون ترت السيطرة الديمقراطيل لمعماع  ستضمن ترجمل اذش القوااين واإلجرانات إلى ممارسل عمميل.المجتمه س

وستساان تغيرات اجتماعيل  ،ر  عديدة    تررير الاسان وستسهمه.  سيكون ااا  تعمين ضد التمييز عمى  ساس الجواس  
أل كوووار الرجعيوول  سوويظهر بووح أووو  موون ي وورط   كووواران  وو  الموودارس. وريثمووا سووويبقى بعووض المدرسووين الموودا عين عووون مثووع اووذش ا

ب حبل من طمبتهن. وسيعا  التروع الكبير   يما ي،ص الممكيل والسيطرة عمى وسائع اإلعحن   اها  يضا ست بط قوة    مواجهول 
 التمييز عمى  ساس الجاس  كثر ماها     الره كما او الراع    الراضر.

سوول الر سووماليل سووي،تف  اإلعووحن ب ووورته الراليوول  كووذل   يضووا سووي،تف  اسووتغحع  ووور وبمووا  اووه مووه القضووان عمووى الماا  
 الاسان لمترويخ لمسمه.  يضا ستتن مواجهل كع  أكاع العاس ضد الاسان بأكع جدي. 

بووالر ن موون ذلوو    مهمووا كااووت كووع اووذش اإلجوورانات ضووروريل  و مهموول  وو ن  يووا ماهووا ال يتوجووه إلووى قمووب الموضوووع.  هوو   
ع مه  عراض وآثار قمه الاسان  كثر ماها مه م درش. ويكمن اذا الم در    وضه الاسان دا،ع العائمل  والدور الذي لعبتوه تتعام

 العائمل    المجتمه الماقسن طبقيا عموما و   المجتمه الر سمال  عمى وجه ال، وص.
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اج قووة العمووع بوالتعبير االقت وادي( او  مسووئوليل اليوون  و  ظوع الر سوماليل تربيوول األطفواع ورعايول الجيوع الرووال  )إعوادة إاتو 
العائمل الاوويل الم، ، ول بأوكع  ولوى و ساسو . ودا،وع العائمول يقوه عوبن اوذا العموع باألسواس عموى الاسوان. بالاسوبل لمر سوماليل  

اعاأها ب داى تكمفل  ويقسن ويفتت الطبقل ا  لعاممل. ميزات اذا الترتيب واضرل.  هو يمكاها من إاتاج قوة العمع واف

 موا األضورار الواقعوول عموى الاسوان  هوو  واضورل بوافس الدرجوول.  فر وهن  و  الر وووع عموى عموع بوو جر مرودودة وم قتوول.  
 وتتعرض آ اح رياتهن المهايل لألذ   ريث يممن لحاعزاع    المازع  وبدرجل تزيد  و تقع  لحعتماد اقت اديا عمى  زواجهن.

موون  جووع ترقيووح ترريوور كامووع ودائوون لماسووان كجووزن موون التروووع لحأووتراكيل. لكوون  اووذا اووو جووذر المأووكمل التوو  سوويجب رمووه 
العائمل ليست م سسل يمكن القضان عميها بين يون وليمل بمرسوون.  سويجب اسوتبدالها. األكثور مون ذلو    و ن الم سسوات التو  سوترع 

ها العائمل راليا  وذل  رتى يتباااا الاواس با،تيواران مرمها يجب  ن تفوقها    الو ان باالرتياجات اإلاساايل الرقيقيل الت  تضطمه ب
 الرر.

والمهمل األساسيل ااا ا  تاظين العمع المازل  ورعايل األطفاع اجتماعيا وبأكع كوسن وعطووس. ويعاو  ذلو  ،موح أوبكل  
اووو  تقووودين ،ووودمات أووواممل لممطووواعن المووودارة بأوووكع مأوووتر  تقووودن تاويعووول مووون الطعوووان الجيووود والووور،يص )المجووواا   ووو  الاهايووول(. ويع

المغسووحت الجماعيوول وتاظيووس الماووازع. ويعاوو   قبووع كووع أوو ن  تووو ير مكووان  وو  رضوواال لكووع طفووع  ووغير  و،وودمات مرتبوول جيوودا 
 لمجالسل األطفاع يستطيه كع البان الر وع عميها.

يووور  ووو  كوووع اوووذش وبياموووا تتطوووور  امووواط الريووواة الجماعيووول لهوووذا الرووود  واوووو  مووور يبووودو ممكاوووا   ووو ن اوووذا سيسووواعد بأوووكع كب 
المأكحت. وعادما يترقح ذل   ستتوقس تربيل األطفاع عن  ن تكون ذل  العبن الثقيع المعرقع اجتماعيوا بو ي أوكع مون األأوكاع  

 وست بط تجربل إيجابيل  امرة يتن تقاسمها بالتساوي  وعن طيب ،اطر  بين الرجاع والاسان.

متوى  ست وبط قضويل ا،تيوار أ، و  مروض ال تتقيود بالضووغوط الاواس معهون ول  بوافس الطريقول   و ن قضويل مون يعويش 
 االقت اديل  وال باألعراس الديايل واالجتماعيل القديمل الت  تعكس اذش الضغوط.

وسيكون بوسه الاسان  ،يرا  ن يتررروا من اإل،ضاع الذي عااين ماه ماذ اأون المجتمه الطبق  قبع ست  و سوبه آالس  
 سال.

رادة سياسيل قويل  ومأاركل جماايريل واسعل. ومن الواضط  ن تطبيح   مثع اذا البراامخ سيتطمب موارد اقت اديل كبيرة  واف
وليسووت ااووا  ركوموول ر سووماليل ستضووعه عمووى جوودوع  عمالهووا  و ب مكااهووا ترقيقووه. لكوون اووذا اووو بالترديوود السووبب  وو   اووه   قووط موون 

 ،حع االأتراكيل  يمكن لماسان  ن يفوزوا بتررران.

   



 

 
                                                  مركز الدراساث االشتراكيت ـ مصرمركز الدراساث االشتراكيت ـ مصر

22                                                                                 socialists.net-www.e 

  وهايت العىصريتوهايت العىصريتـ ـ   88

لعا ووريل اوو  واروودة موون  كثوور محمووط المجتمووه الر سوومال  قبرووا وضووررا. وسووترتاج األجيوواع القادموول  التوو  سووتعيش  وو  ظووع ا
االأووووتراكيل  ألن تطمووووح العاووووان ل،يالهووووا لكوووو  تسووووتطيه  هوووون العا ووووريل  لوووويس  قووووط  وووو  تجمياتهووووا  وووو  الجوووورائن الكبوووور  عمووووى أوووواكمل 

امووا  يضووا  وو  تجمياتهووا ال ووغر  مثووع الهسووتيريا الهولوكوسووت الاووازي  و سياسوول ا لف ووع العا ووري  وو  جاوووب   ريقيووا األبارتهايوود  واف
 المرضيل ضد طالب  المجون     وروبا.

وما من أ   اهن سيعتبرون اذش السمسومل مون الرووادث دلويح اا وذا عموى  ن المجتموه الوذي  اتجهوا كوان  اسودا مون  ساسوه.  
 العا ريل.وذل  ألن االأتراكيل ستست  ع 

وال  عاوو  بووذل   قووط  ن االأووتراكيل سووت،وض معركوول ضوود العا ووريل.  موون البووديه  الم كوود  ن االأووتراكيل ستأوون الروورب  
األكثوور ت ووميما عمووى كووع  أووكاع العا ووريل. وسووتعتبر دولوول العموواع  ي تعبيوور عوون التمييووز العا ووري   و التروورش العرقوو    و  ي 

عووحن دولووول العموواع لتوعيووول السووكان بوووروح الاضوواع ضووود تعبيوور عووون اإليديولوجيوول العا وووريل   ا لجريموول األ،طووور. وسووتترد مووودارس واف
 العا ريل. 

لكاا   عا   كثر من ذل  بكثير.  عا   ن الثورة االأتراكيل ستمزح الجذور األعموح لمعا وريل لت وبط بمورور الوقوت  ثورا   
كمراكمول السواررات. ولاوور  كيوس سويردث ذلو   مون الضووروري  ماطويوا عموى مفارقول تاري،يول  وأويئا سوو،يفا وماقطوه ال ومل بوالواقه

  وال  هن من  ين ت ت  جذور العا ريل.

العا ريل  عمى العكس الاظريات الت  يقدمها  ااس اون  و  الرقيقول يودا عون عاهوا  ليسوت رد  عوع طبيعو   و  ريوزي  و   
لم سسول عموى الجهوع. وعموى  يور الرواع  و  اضوطهاد وقموه مواجهل الغربان  وال او  عوادة مون الماضو  تتعموح بال،را وات البدائيول ا
 الاسان  ليست العا ريل رتى اتاجا لممجتمه الماقسن طبقيا بأكع عان.

العا ووريل اوو  ماووتخ مروودد ل ووعود وتطووور الاظووان االقت ووادي الر سوومال .  موون تكوون مممرووا لممجتمعووات مووا قبووع الر سووماليل  
ن ورومووا.  فوو  اووذش المجتمعووات  كووان العبيوود ومحكهوون عمووى روود سوووان سووودا وبيضووا. رتووى  وو  مجتمعووات العبيوود القديموول  وو  اليواووا

وبالر ن من  ن األ كار المعاديل لمعبيد  من اوعيل  اهن بالطبيعل  داى  كاات موجودة  إال  اه لن يكن لها  ي داللل عرقيل  و متعمقل 
 بمون البأرة.

ال،طوووس والترريوووع القسوووريين لمحيوووين األ ارقووول سوووود البأووورة إلوووى ويكمووون   وووع العا وووريل  ووو  تجوووارة العبيووود   ووو  ممارسووول  
هذه المقولمذكانت ذبااذففتاثذرا جذت خافذ. اقدثذر اثوذ.ابذنالموذل ااذاةاافذلماة ذتملخالمرذتةوكاثذرالم  ذل الملاذ  ا فذ.اا) األمريكتين لمعمع كعبيد    المزارع.

تااوناأارلهتمامولةاثرانتتاها"لمقرذامكالموولم ذك"،اثذمةاة ذتملخالمرذتةوكاثذراهذه المنتذرخانت ذبام نوذكاةت ت ضتاةعاثكرخاأةالم ن ر كا تتجاملرأاقتموك ااتمرغناةناذمك،اانق
لمنتذرخ،امكذناةذناأفذ اااتألاتساامورباعن ر ك،اانتةاامةكتةالموولمالمه نابحلمللاملقروحوكابجنفوذت اامذوهاهذهلااتمتانوذ.ابولذوداةذنالمنلذت عالمتذرال بكفذباثذراهذه 

 وتاثرا نهالإلطت اا نهالمضلءالمهيا نلراعل اأاتاهامدض وتمالمقر عام لل فالألقلوتتالمقروحوكاثرالمنترخاذلبوت (لإلصرل اعل المنلرام

وتون الأووروع  و  اووذش التجووارة واظوان العبوديوول الوذي تبعهووا ألسووباب اقت واديل.  قوود كااوا مووربرين لمغايوول  ولعبوا دورا رئيسوويا  وو  
تغحع  ارتاجوا لتبريور  يوديولوج  واوو موا  مودتهما بوه العا وريل. وتون إضوفان الأورعيل عموى  عود الر سماليل. لكن ككع  أكاع االس

 معاممل المحيين بطريقل  ير إاساايل من ،حع اظريل  ن ا الن الااس  داى من البأر. 
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لر سماليل  التو  وتدعمت العا ريل  الت  امت من تجارة العبيد  عاد ذل   كثر وتعززت من ،حع اإلمبرياليل ككع. وكاات ا
ظهوورت  وو   وروبووا الغربيوول )وكااووت تتطووور بالترديوود  وو  بريطاايووا( مد وعوول بطبيعتهووا التاا سوويل  تغووزو العووالن موون  جووع إيجوواد  سووواح 
لماتجاتها  من  جع المواد األوليل  وعادئذ من  جع المستعمرات لتكون مافذا لحستثمار وم درا لمعمع الر،يص. و،موح اوذا  بأوكع 

 راعا بين تجار ومبأري ورجاع  عماع وسياسي  الر سماليل األوربيل وبين السكان األ ميين    األمريكتين. رتم    

ومرة  ،ر  كان ااا  ارتياج لتبرير إيديولوج . ولن يكن ااا    ضع من  كرة  ن او الن الاواس كوااوا كاألطفواع: بودائيين   
و ن ذل  كموه مثوع العوبن الموضووع عموى كااوع الرجوع األبويض  –لم مرتهن  و ير قادرين  و ن عمميل الاهب والسمب برمتها كاات

  ن يقودان ببطن ارو أالرضارةأ.

عووادة توليووداا بأووكع مسووتمر عبوور   بووالر ن موون ذلوو  ليسووت العا ووريل مجوورد تووراث لإلمبرياليوول األولووى.  هوو  يووتن توليووداا واف
اما  يضا عمى التاا س بين العماع. الر سماليل المعا رة  ألن الر سماليل ال تستاد  قط عمى التا  ا س بين الر سماليين واف

وتأجه بايل االقت اد الر سمال  العماع عمى  ن يروا العماع ال،رين ك، ون    السباح عمى الوظائس والسكن و يراوا.  
اع عون  افسوهن  و  مواجهول و قط من ،حع التغمب عمى اذش الماا سل بياهن وبين بعضهن  يمكن لمعماع  ن يكواوا قادرين عموى الود 

 الاظان.

وبالتبعيوول  تعطوو   ي   كووار موون اوعيوول التمييووز عمووى  سوواس الجوواس  التع ووب القوووم   وقبووع كووع أوو ن العا ووريل  والتوو   
تضه العماع    مواجهل بعضهن وتفسد وردتهن  ميزة اائمل أل راب العموع. وتمود العا وريل  يضوا الاظوان وطبقتوه الراكمول بكوبش 

 تماما يترمع المون عمى البطالل وكع األمراض االجتماعيل الت  تاتجها الر سماليل. دان محئن 

لهذش األسباب تذك  الر سماليل اوار العا وريل  عماوا  و سورا  لكون بأوكع مسوتمر  لكو  تكوون الورقول العا وريل موجوودة دائموا 
 لمعب بها عاد الراجل.

 وريل سوترع بسوهولل  وال  اهوا سوت،تف  بوين يوون وليمول موه الثوورة. وليس من المق ود من  ي من اذا القووع إن مأواكع العا
عمى العكس   جذور العا ريل عميقل لمغايل. الاقطل ا   اها جوذور ر سوماليل  و اوه  و  المرظول التو  سويتن  يهوا ترطوين الر سوماليل  

   ن اذش الجذور ستررن مما يغذيها وستبد     الذبوع.

ثووورة افسووها ضووربات قويوول عديوودة لمعا ووريل. األولووى  ألاووه موون الم كوود  ن العموواع السووود األكثوور موون ذلوو   سووتكيع عمميوول ال
ان سيمعبون  افسهن دورا قياديا قويا    الثورة. والثاايل  ألاه بدون ترقيح الورودة بوين األقسوان الريويول لمطبقول العاممول البيضوان والسوود

الثوووورة  ن ت موووع  ووو  ترقيوووح الا ووور. والثالثووول  ألن الطبقووول العاممووول  )عموووى  سووواس المعارضووول الكاممووول لمعا وووريل( لووون يكوووون بمقووودور
 المات رة الواثقل الت  اجتازت تجربل الاضاع الثوري المايرة  ستأعر بااعدان الراجل ألكباش  دان.

ج بودال وبالباان عمى اذا األساس الثابت   ن المجتمه االأتراك   الذي يورد العمواع كموح  جمواعيين مسويطرين عموى اإلاتوا
مووون تقسووويمهن  والقوووادر عموووى روووع مأووواكع البطالووول والمأوووردين والفقووور  والوووذي ياأووور افسوووه عبووور التضوووامن األممووو  بووودال مووون الغوووزو 

 اإلمبريال   سوس يزيع بثبات الذرات األ،يرة المتبقيل لمعا ريل.

  التعلم مه أجل المستقبلالتعلم مه أجل المستقبلـ ـ   99
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طهدين عطأا اائح لممعر ل والتعمين. ارن اعرس اذا مون التجربول ستوقظ الثورة االأتراكيل    الطبقل العاممل و   كع المض
الماضويل: مون الثوورة الروسويل ريوث توزارن العمواع عموى االسوتادات الكبور  ليسوتمعوا لمراضورات رووع الودراما اإل ريقيول  ومون الثوورة 

 فترة من الزمن  ومن  مثمل  ،ر  عديدة.البرتغاليل عادما ارتع كتاب لياين أالدولل والثورةأ قمل قائمل الكتب األكثر مبيعا ل

لقد   بط محيين من الااس  عمى مد   جياع  مقتاعين ب ن المعر ل الم كودة بالعوالن  يور ذات  ائودة ألاوه ألويس ااوا  موا  
لتوجيوه  يمكا  عممهأ وأاألمور لن تتغير  بداأ. لكن  ج ة     ،ضن الثورة  يجد او الن  افسوهن  و  مركوز السومطل.  العمواع مودعوون

 والسيطرة عمى كع أ ن    المجتمه. ااا يبدو كع أ ن ممكاا  ولذل  ير ب الااس عاداا    معر ل كع أ ن. 

وستكون مهمل دولل أالعماعأ ا   ن ت،مح اظاما لمتعمين يعزز ويامو  اوذش الر بول  و  الوتعمن. سويكون اوذا الاظوان معكووس  
طفوواع  وو  ال،امسوول موون عمووران تووواقين ومربووين لحسووتطحع والووتعمن  ويمفظهوون بعووداا اظووان التعمووين الر سوومال  الرووال  الووذي يسووتقبع األ

 بساوات مفعمين بالمرارة والتأا ن.

موا يودمر التعموين رقوا ويأووواه  و  الوضوه الراضور لويس  قووط اقوص التمويوع  بوالر ن مون  اميوول ذلو   لكون باألسواس رالوول  
دة بين المدرسين والطمبل. ويابه اذا بدورش من دور المدارس    ظع الر سماليل    الررب  المستترة  ريااا والمكأو ل  ريااا  الموجو 

 إعادة إاتاج البايل الطبقيل لممجتمه.  المدارس تا،ع تدريجيا  ولئ  المقدر لهن االاتمان لمواقه الطبقل الوسطى والطبقل الراكمل )اذش
والعمع المغترب. واظان من اذا القبيع  ت ن بايته رتموا الغالبيول بالفأوع  ا  الوظيفل الرقيقيل لحمترااات( وتعد الباق  لحستغحع 

مهما كاات اوايا المدرسين األ راد رسال.  الطريقل الوريدة  –ال يمكاه ب ي راع من األرواع الر وع عمى رماس وتعاون ضراياش 
 الت  يعمع بها اذا الاظان او عبر اإلجبار السمطوي.

 سوووس يسوومط التعمووين االأووتراك  الجميووه  ولوويس القموول الم،تووارة  قووط  لكوو  يقوموووا بوودور إداري  عمووى الاقوويض موون اووذا     
 ت،طيط  اأط. وستدور  ايته روع تاميل الأ، يل اإلاساايل.

سووتكون الموودارس تعاوايوول بوودال موون تاا سوويل. ولوون يكووون ااووا  راجوول ألن يسوواعد الطالووب زميمووه بووالغش. وسووتكون الموودارس  
وليسوت اسووتبداديل. وسوي،م  الوودور الوديكتاتوري لاوواظر المدرسوول مكااوه لمجمووس مات،وب لممدرسوول يتأوكع موون ممثمووين   يضوا ديمقراطيوول

بمعاوى  اهون ي،ودمواهن.  –لمجالس الطوحب والمووظفين والمدرسوين والعمواع. وسويتروع المدرسوون إلوى  اواس يقودمون العوون لمطوحب 
 كع قسري كما او الراع الن.وسي بط االاضباط جماعيا بدال من كواه مفروضا بأ

و ولئ  الذين يت،يمون  ن اذا سيقود إلى ااهيار لكع اظان  يجهمون ما يردث دا،ع   ووع التودريس  و  عالماوا المعا ور  
ويقممووون تمامووا موون قوودر وقوووة ضووغوط مجموعووات األ وودقان والاظووران التوو  تتفوووح عمووى االرتجوواز والرووبس والع ووا  وو   ي وقووت موون 

 األوقات. 

اما سيتن تقميص  سوبوع العموع تودريجيا   و ن األعمواع األكثور مأوقل سويتن القيوان بهوا بأوكع متزايود مون ،وحع الماكياوات  وبي 
لذل  سيتروع التعمين لك  ي بط أيئا ال يتوقس عاد السادسل عأر  الثامال عأر  و الراديل والعأرين من العمر. سيسوتمر التعموين 

  قرب من  ي وقت مضى لرع المأاكع والمهان العمميل الت  يطررها المجتمه الجديد.  كعمميل طواع العمر  وسيتروع لي بط

وما ي دح عمى التعمين سي دح عمى الثقا ل عموما.  سياتخ المجتمه ما بعد الثوري ازداارا عظيما    الفاون عبر إمداد  
يوودا لمفاووون كجووزن موون عمميوول يقظوول الأ، وويل اإلاسوواايل الفاووااين بووو رة موون األ كووار الجديوودة والممهموول. كمووا سوويجمب جمهووورا واسووعا جد



 

 
                                                  مركز الدراساث االشتراكيت ـ مصرمركز الدراساث االشتراكيت ـ مصر

25                                                                                 socialists.net-www.e 

 الت  ستردث عادما تترر  الطبقل العاممل من اامش المجتمه إلى مقدمل المسرح.

وبح أ  سيكون لمموسيقى والرسن والأعر والدراما والسياما وباق  الفاون دور لتمعبه    كع من الاضاع الثووري ذاتوه و و   
دولوول أالعموواعأ وال الرووزب الثوووري سوويراوالن  ن يمميووا  و يتركمووا  وو  الفوون. لوون يكووون ااووا  تكوورار لمسياسوول باووان االأووتراكيل. لكوون ال 

سوان  طمح عميه الواقعيول االأوتراكيل  و  ي أو ن آ،ور  –الستاليايل الكارثيل بماه  أكاع  ايل معيال  و اإلدعان ب ن إطارا  ايا معياا 
الرووح  و  ماوه الدعايول المباأورة المضوادة لمثووورة  سوتقون الركومول الثوريول بتعزيوز  ق ووى  اوو ورودش ال وريط والمأوروع. وباسوتثاان –

 رريل    اذا المجاع.  بدون الاقد الاأط والجدع والتجربل وتعارض المدارس الم،تمفل  يستريع ردوث تطور  ا . 

بالر ن من ذلو   عتقود  اوه مون الممكون ومن الواضط  اه من المستريع التاب   و وضه  يا ل قبميل لطبيعل  ن المستقبع.  
توقووه تغيوور جووواري  وو  العحقوول بووين الفوون والمجتمووه بأووكع عووان.  ووالمجتمه الر سوومال  بف وومه بووين العممووين الووذاا  والبوودا   وا ترابووه 

ن االاف وواالن وااقسواماته يوو دي إلووى الف وع بووين الفوون والفاووان وبوين الجمووااير  وبياهمووا وبوين العمووع الماووتخ. األكثوور مون اووذا  ن اووذا
يقويان بعضهما البعض. وي بط الفن سارل لممميزين تعبر  يها األقميل عن افسها بأكع ،حح بياما األ مبيل مركوون عميهوا بالعموع 
الميكوواايك  ال،ووال  موون التعبيوور وموون اإلبووداع. وياقسوون الفوون  عاكسووا ااقسووان المجتمووه لطبقووات  بووين  وون ر يووه وآ،وور وضوويه. وي ووبط 

 عضوا    ا،بل تتوجه لا،بل. الفاان الر يه

ستقض  االأتراكيل عمى اذش األاواع الم،تمفل من االاف اع  ليس عبر إجبار الفاان عمى  ن يكون أعبيا  وال رتوى بر وه  
المستو  الثقا   لأل مبيل  بالر ن من  ن اذا سيردث بالطبه. إاما ستجعع االأتراكيل من كع العمع اأاطا ،حقا وبالتوال  سي وبط 

مهارات كوع  أوكاع الفاوون  –الماتجين بمعاى ما  اااين. وبطريقل مماثمل ست بط كع مهارات الرسن والت مين والمعمار والكتابل  كع
عاا ر  ساسيل    العمع الجمواع  الوذي يسوتهدس إعوادة تأوكيع البيئول اإلاسواايل. وبالضوبط بياموا ي وبط الماوتخ  اااوا  سي وبط  –

 الفاان ماتجا.
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  اجت إلى الحريتاجت إلى الحريتمه الحمه الحـ ـ   1010

الرريل ا  الهدس الاهائ  لمماركسيل ولحأوتراكيل ولاضواع الطبقول العاممول. وبوالطبه   و ن البرجوازيول رري ول عموى  ن تعمون 
التزامها بالرريل: رريل التعبيور  رريول ال ورا ل  رريول الفورد  و   ن يفعوع موا يريود ب موالوه..إلو. البرجوازيول تعورس روح المعر ول  اهوا 

يطر عمى وسائع اإلاتاج  ومون ثون الثوروة واإلعوحن والدولول   و ن اوذش الرريوات تبقوى مقيودة لمغايول وبوح معاوى تقريبوا بالاسوبل طالما تس
لأل مبيل الكاسرل. البرجوازيل تعرس  يضا  اها تمتمو  القووة لتقييود   و  و  الواقوه سورح  مثوع اوذش الرريوات ب قودامها رالموا تجود ذلو  

 ضروريا.

اذا  يدر  الماركسيون  اه    مجتمه ماقسن لطبقات متعاديل وم سس عمى االستغحع ومركون مون قبوع  عمى العكس من 
ر س الماع  ليست ااا  وال يمكن  ن تكون ااا  رريات مطمقل. ارون افضوط الرريول ال ووريل المجوردة التو  تعطيهوا لاوا البرجوازيول 

 ألن ما اريدش او رريل رقيقيل ممموسل. 

وع ومن الفقر )الت  من دواها ال تعا  كع الرريات األ،ر  أيئا(  الرريل مون الرورب  مون الكودح الوذي ال الرريل من الج 
اوذش او  الرريوات الرقيقيول التو  اقاتوع مون  جمهوا. ويمكون  ن  –ياته   من االستغحع  من االضطهاد العرق  وعمى  ساس الجواس 

 عاممل اإليجابيل    إدارة المجتمه. ت بط جميعا رقيقل  قط من ،حع ت سيس رريل الطبقل ال

بالر ن من اذا   ف  مجر  ترقيح ذل   تمهد الطبقل العاممل الطريح  يضا لرريل لن تكن البرجوازيل لوترمن بهوا. عموى وجوه  
 دولل.الترديد رريل العيش دون مراقبل الدولل. عادة ما يزعن  ن الماركسيين م ماون بالدولل. والعكس او ال ريط  ارن ، ون لم

 الدولل  بركن طبيعتها  ا   داة لمسيطرة والقمه  وسيمل ُي،ضه بها قسن من السكان قسما آ،ر بالقوة. وال يمكون لمودوع إال  
 ن تكون م سسات لمعاس.  باألساس  كما كتب إاجمز  تتكون الدوع من  جهزة لمرجاع المسمرين.  ااس يرممون السوحح إموا ليقتمووا 

 ى  عع  أيان عمى  ير إرادتهن  رارمين إياان من رريتهن.آ،رين  و إلجباران عم

وياطبووح كووع اووذا عمووى دولوول أالعموواعأ الجديوودة التوو  تولوود موون الثووورة الااجروول  بالضووبط كمووا ياطبووح عمووى الدولوول الر سووماليل.  
ن  داة لأل مبيول لكوبط اوذش األقميول وبالطبه ااا   ارح.  الدولل الر سماليل  داة لمرفاظ عمى استغحع القمل لمكثورة. ودولول العمواع سوتكو 

 من المستِغمين. 

بووالر ن موون ذلووو   رتووى  وو   عموووى اقاطهووا ديمقراطيوول  تبقوووى دولوول أالعموواعأ م سسووول تقيوود رريوول البأووور بطوورح عديوودة.  ووو   
لراكمول القديمول الرقيقل  رتوى بوالر ن مون  ن دولول العمواع تمثوع وتسوتمزن مأواركل   مبيول الطبقول العاممول   هو  ال تقموه  قوط الطبقول ا

 لكاها  يضا تضه ردودا عمى رريل الطبقل العاممل ذاتها.

دولوول العموواع سووحح  وو  الروورب الطبقيوول. وأوون الروورب يعاوو  لوويس  قووط الهجووون عمووى العوودو ولكوون  يضووا ضووبط  ووفو     
ين بموواعهن موون بالضووبط كمووا تعمووع مفووارز اإلضوورابات )كسووحح اضووال   وو  مواجهوول   ووراب األعموواع( عمووى ضووبط العموواع المتوو ،ر 

 العودة لمعمع وكسر اإلضراب. 

 ير ممكن إلى  ن يج ن وقت رع دولل العماع افسها. ولطالما كان  – و رريل لمجميه  –لهذا  الرديث عن رريل كاممل  
اجمز ولياين وتروتسك .   اذا اد ا اهائيا لمماركسيين  ادس  عيد الت كيد عميه مرارا من ماركس واف
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ااا  ا تراض ماركس  لن يهاجن ويوتهن بأوكع مسوتمر ب اوه طوبواوي ومثوال   كثور مون ا توراض ذبووع  بالر ن من ذل   ليس 
 وترمع الدولل. لذل  تعالوا افرص اذش الفكرة.

 وال لاكن واضرين     ن الماركسيين ال يقتررون  ن الدولل يمكن االستغاان عاها  ورا )اذش ا  وجهل اظر الفوضويين(   
ط إذا ترققت مجموعل من الأروط. وقد تمت اإلأارة لهذش الأروط قبع ذل     اذا الكراس: االات ار األمم  لكن  ن ذل  سيتن  ق

لمثووورة االأووتراكيل  والهزيموول الكامموول لمبرجوازيوول المضووادة لمثووورة  القضووان عمووى جووذر كووع اسووتغحع وكووع ااقسووان طبقوو   ترقيووح الووو رة 
 الماديل ريث يتن توزيه السمه و قا لمراجل.

   ظع اذش الظروس  تفقد الدولل  ان وظائفها. لن تكون ااوا طبقول قمعيول لكو  ترميهوا وال طبقول مقموعول لكو  ت،ضوعها.  
 وبترقح االأتراكيل العالميل لن تكون ااا  م الط قوميل ) و إمبرياليل( لك  تفرضها  و م الط  جابيل لموقوس    وجهها.

دارة االقت وواد أ سي  سوو ع المتأووائمون.  وو  مجتمووه اأووتراك  بالكامووع سووت،تف  الجريموول والغوورض ماهووا  أموواذا عوون الجريموول واف
 ليس ألاه    ظع االأتراكيل سي بط الجميه  ،يارا  و كاممين  ،حقيا لكن ألاه ستتن إزالل دوا ه و رص الجريمل.

رات.  البوا مووا سويرع المجتمووه تعوالوا ام،وص الفكوورة العامول ضوواربين المثوع ب روود  كثور  أووكاع الجريمول ااتأووارا  سورقل السوويا 
االأتراك  المتقدن مأكمل الموا حت بطريقل من اثاوين. إموا  ن كوع  ورد سويمد بوسويمل موا وحت مااسوبل ومسواويل   و سويتن توسويه 
الموا ووحت العاموول إلووى اقطوول ي ووبط عاووداا امووتح  وسوويمل ،ا وول  يوور ضووروري. و وو  الرووالتين لوون يكووون ااووا  ال دا ووه لسوورقل 

 وال سوح لأران السيارات المسروقل. وما ياطبح عمى السيارات ياطبح عمى باق  السمه. السيارات

يتوور  اووذا لاووا الجوورائن البدايوول كاالعتوودان والقتووع والجوورائن الجاسوويل ومووا إلووى ذلوو . وال تمثووع اووذش الجوورائن بالفعووع سووو  اسووبل  
ئه بأكع متساوي  ستقع اذش الجورائن بأودة بوح أو .  موا  غيرة من الجريمل عموما. و   مجتمه اأتراك   ير تاا س  يهتن ب عضا

السمو   ير االجتماع  الذي سيبقى  سيتن التعامع معه ب  ضع طريقل ممكال من ،حع التاظين الجماع  لممجموعات المرميل ولون 
 يتطمب وجودا لمدولل.

او  التو  تودير الودوع ولويس العكوس.  موا  ن   ما بالاسبل إلدارة االقت اد  يجب القوع إاه    الترميع األ،ير االقت وادات 
دور الدولوول  وو  إدارة االقت وواد  وو  عالماووا المعا وور قوود زاد إلووى مووا  ووار  عميووه   مووه سووببان. األوع  مراولوول تمطيووس التااقضووات 

مووه االأووتراكيل الدا،ميوول لمر سووماليل )لوون تروودث بأووكع اوواجط(. والثوواا   اووو تاظووين قووو  الر سووماليات القوميوول المتاا سوول مووه بعضووها. و 
 سيتوقس االرتياج لهاتين الوظيفتين. 

وعمى ذل   ف  مجتمه المستقبع االأتراك  ستذبع الدولل  وسي أر اذا ال،تفوان آ،ور بقايوا التوراث البأوه لممجتموه الطبقو   
 واالستكماع الاهائ  لقفزة اإلاساايل من مممكل الضرورة إلى مممكل الرريل  واو جوار االأتراكيل.
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