
 مقدمة الطبعة العربية

 
طبيعي في حالة كل الثورات، طاقات نضالية عميقة للجماهير المضطهدة على مدار العامين الماضيين. وتبادلت  أطلقت الثورة المصرية، كما هو

من خاللها الجماهير تلمس  لاوالنضاالت االقتصادية والسياسية األدوار في احتالل مركز الصدارة في  المشهد النضالي من خالل موجات متفرقة تح
مة شرسة اوطريقها لتنظيم أنفسها لتحقيق مصالحها في انتزاع مصالحها في العدالة االجتماعية وحياة كريمة. وواجهت الجماهير المؤمنة بالثورة مق

الطبقات الُمسَتغلِة، على هزيمة الثورة  ودموية من طبقة حاكمة هزتها االنتفاضة الثورية ولكنها صممت وتعمل جاهًدة، كما يجب أن يكون منتظر من كل
 وإعادة فرض سيطرتها الشاملة. 

 
قيادة دخلت الطبقة الحاكمة هذه المعركة مزودة بأسلحة اقتصادية وسياسية ال حصر له، ُمتِكئة على جهاز دولة عميق وإعالم يناصر مصالحها تحت 

للتهادن مع النظام االقتصادي  –إسالمية أو سواء ليبرالية  –اد األحزاب القائمة المجلس العسكري غير المأسوف على تفكيكه، ومعتمدة على استعد
، كما نرى أو والسياسي الُمجحف للعمال والفقراء والمضطهدين سواء من خالل تأييدهم لقمع العسكر والشرطة للجماهير في لحظات من عمر الثورة 

معارضة الليبراليين لإلخوان، إجراء إصالحات محدودة وشكلية مع إعادة تأهيل كل العناصر  مضمونأو في ممارسات األخوان المسلمين في الحكم  اآلن
 األساسية في النظام الرأسمالي الفاسد بأكمله.

 
ة اومع ضر لولألسف دخلت الجماهير الثورية المعركة وهى تفتقد األدوات السياسية واإلعالمية الضرورية لتطوير مستوى تنظيم ونضج حركتها للتعام

اقتصادية، لم ولن تكفى أبدا الشجاعة والنضالية  أو قوى الثورة المضادة ودرجة تنظيمها. وفى هذا السياق، ورغم بسالة النضاالت سواء سياسية كانت 
 والتعبئة الجماهيرية ومواجهات الشوارع في حد ذاتها لهزيمة الطبقة الحاكمة.

 
االقتصادية والسياسية واإلعالمية في المجتمع للدفاع عن نظامها، فإنه ال مفر أن تعتمد الجماهير المصممة  ففي حين تمتلك الطبقة الحاكمة حتى اآلن القوة

السياسية العفوية بل على رفع وتطوير درجة وعيها وتنظيمها السياسي جنبا إلى جنب مع  أو على استكمال الثورة ليس فقط على نضالي االقتصادية 
 النضال.

 
التي تؤمن بأن االشتراكية الحقيقية ما هي إال  –ن مركز الدراسات االشتراكية أن نستمر في المساهمة برؤيتنا االشتراكية الثورية م سنحاولومن هنا 

 في –طغيان نضال الجماهير من أجل بناء مجتمع قائم على حكم الجماهير ألنفسها وبأنفسها من أجل تلبية الحاجات اإلنسانية األساسية بدون استغالل و
 عاجال. أو تطوير النقاشات النظرية التي ال غنى عنها لكل الثوريين الذين يطمعون في انتصار الثورة المصرية إما أجال 

 
وهى األفكار التي أثرت لحد كبير في تشكيل  –ونصدر هذا الكتيب عن الرؤية الماركسية لألفكار واإلستراتيجيات األناركية على مدار الخبرة التاريخية 

ليس بهدف  -بأخر في صفوف وتوجهات الكثيرين من المناضلين في مصر ممن يشاركون في الثورة أو ات الثورية في بلدان عديدة وتؤثر بشكل الحرك
شاركت في هذه الثورة وكل من قدم التضحيات لتقدمها، بل ألن كثير من الرفاق األناركيون أو التقليل من المساهمات الرائعة لكل من شارك أو توبيخ 

 . االشتراكية بإسمقمعت العمال والفقراء  التيوالحرية للمنتجين، وينبذون كما ننبذ التجارب الستالينية  المساواةيشاركوننا نفس الحلم في مجتمع يقوم على 
وإذا كنا أيًضا نؤمن بأهمية  واجهت وستواجه الجماهير، التياإلجابات السليمة على كل المسائل التكتيكية واإلستراتيجية وإذا كنا ال ندعى أن لدينا كل 

 هيالمتبادل، فإننا نحمل القناعة بأن الماركسية كنظرية ُمرشدة للنضال  االحترامبين كل الثوريين في إطار النضال المشترك على أساس  النظريالحوار 
ضرورة ال غنى عنها في النضال   غنى عنه للثوريين، وأن بناء حزب وأحزاب سياسية ثورية مرتكزة على العمال والفالحين والمضطهدين هوسالح ال
 وتستميت لرهن المستقبل. الماضيضد طبقة ُمستغلة ومنظمة سرقت  اليومي

 
 االشتراكيةمركز الدراسات 

 2102خريف 

 
  

  



 الكاتب مقدمة

 
 أناو رياوسو اليمنو البحرينو ليبيا في تستمر ملحمية معارك تبعتها 0200\0202 شتاء في المصريةو نسيةوالت رةوالث الكراسة لهذه كتابتي أثناء اندلعت

 تالها ما سريًعا أن إال قتوال لبعض األناركية نقد عن انتباهي األحداث تشتت أن الطبيعي من كان المصري باليسار قديمة عالقة تربطني إذو. أكتب
 . أسبانيا في الميادين احتالل حركة إلى هنا أشيرو النقد هذا رةوضرو أهمية من زادت راتوتط
 

 االنتخابات بدء قبل عوأسب ذلكو التحرير ميدان مستلهمين مدريد، في الرئيسي الميدان ل،وس ديل يرتاوب ساحة 0200وماي 01 في األسبان آالف احتل

 نوالغاضبأو  سوإنديجنياد سول أنفسهم على اوأطلق قدو. بأكمله الفاسد السياسي النظامو السكن أزمةو البطالة على احتجاًجا البالد، ىومست على المحلية
 هذه كانت أيام ظرف فيو!". اآلن حقيقية ديمقراطية"بـ اوطالبو" نناويمثل ال إنهم" شعارهم كان. األحزابو الساسة من الرئيسية التيارات اوشجبو

 بُعد على أسبانية جماعات انضمتو. ناوببرشل ريةوالمح نياوكاتال ساحة في أيًضاو بل البالد أنحاء في مدينة 022 في انتشرت قد المخيماتأو  االعتصامات

 مع تضامنا نة،وبرشل في ألف 012 منهم شخص، نوملي من يقرب ما تظاهر ونيوي من 01 فيو. تضامنية احتجاجات في دابلنو كسلوبر بين المسافة يماثل

 التدابير ضد اصلةومت عامة إضراباتو جماهيرية الحتجاجات كمركز بأثينا سينتاجما ساحة في مشابهًا مخيًما أقيم وماي 01 ففي ذلك إلى ماو. نوالغاضب

 . نانيوالي الشعب على ليوالد النقد قوصندو بيورواأل االتحاد يفرضها التي القاسية التقشفية

 
 فقد بأفكارها األقل علىأو  األناركية من كثيرة بأشكال تأثرت كما ،الحماسو يةوالحي شديدة كانتو السلميةو بالشبابية عام بشكل الحركة هذه اتسمت

 لودخ من إلخ، صحفها،و أعالمهاو براياتها السياسية األحزاب كل منعتو العامة جمعياتها في القرارات اتخاذ في المباشرة الديمقراطية بوأسل اعتمدت

 . الساحات

 

 مع بدأت التي العالمية الرأسمالية أزمة على رًدا النضاالت من صاعدة ليةود جةوم من جزء( نوالغاضب) los Indignados سوإنديجناد سول نضال إن

 للطبقة المستدامة مةاوالمق ضمت قد كانت التي جةوالم هيو 0222 أغسطس فيLehman Brothers  براذرز ليمان األمريكية المالية المؤسسة انهيار

 مصرو نسوت في المدهشة راتوالثو 0202، عام اخرأو في البريطانيين الطلبة تمردو التقاعد، سن رفع ضد الفرنسيين العمال نضالو نانية،والي العاملة

 مارس 02 في البريطانيين للعمال الضخمة المظاهراتو المتحدة، الياتوال في نسنويسكو اليةو في الجماهيرية الحركةو العربي، الربيع لود باقيو

 .رتوتط قد أخرى نضاالت نوتك الكتيب هذا نشر عند أنه نأملو. الكثير غيرهاو ونيوي 02 تإضراباو

 

 في وماي أحداث في باألخصو 0122 عام في العظيمة النضاالت في األمر كان هكذا. روللظه أناركية أمزجةأو  أفكار دةوع من محال ال كهذا ضعو في

 من – لألناركية الُمميزة فالقضايا. 0111 سياتل في بدأت التي للرأسمالية المناهضة ليةوالد الحركة ثم الحقبة، تلك في العامة الطالبية الحركةو باريس

 التلقائي المتمرد للشباب لدى يوق صدى لها – الذاتية مصالحها تخدم التي السياسية لألحزابو الفاسدة النيابية الممارساتو السلطةو لةوللد القاطع رفضها

 لألحزاب التاريخي االختفاءو االنحسار خلفه الذي اليسار في الكبير الفراغ هذا دوجو مع باألخص يحدث ما هذاو. الراديكالي بالعمل العهد حديثيو

 قوالصد الصديق البغيض، بلير نيوت شخص في لآلن الممثلة) اليمين باتجاه بيةورواأل اإلصالحية االشتراكية لألحزاب الكبيرة النقلةو القديمة، عيةوالشي

  .(نيوبرلسكو شوبجورج ل
 

 جديدة تكتيكات يقدم أنه إلى باإلضافة حوالرو الخيال الحركة على يُدِخل إذ عام بشكل دومحم روتط أناركية أمزجةأو  أفكار دةوع يعتبر ذلك، إلى إضافةو

 . تينوالرو قراطيةوالبير ُعقم من كثيًرا أفضل هذاو ممكن وه لما أكبر آمالو

 
 ال كًما علينا فرول كذلك األمر كان ول ألنه لألسف لوأقو. لألسف كذلك ليس فاألمر – للنضال مفيًدا ُمرشدا تمثل األناركية األفكار هذه أن يعني ال هذا لكنو

 الحركات هذه بداخل يعمل أن ريوثأو  اشتراكي كلو" يساري" كل على أنه لوأق ماركسيو اشتراكي بصفتيو. ُمضني أغلبه السياسي الجهد من نهائيًا

 – الحركة من نويتعلم اوكان طالما ماركس، من بدًءا العظام، نوفالماركسي – للتعلم االستعدادو ناوالتعو التضامن من حوبر معهاو باألناركية المتأثرة
 الحال بطبيعة معني الُكتيب هذاو. هريةوج ضعف نقاط به األناركي الفكر ألن األناركيين للناشطين إقناع التاومحو نقاشات في ضوالخ كذلك عليهم لكنو

 .األخيرة الخبرات على بُناًءا هذا على األمثلة بعض أستعرض أن الصدد هذا في دأو  لكننيو تلك، الضعف نقاط بعرض

 

 أسبانيا في الكفاح: الأو

 

". اآلن حقيقية ديمقراطية"و" نناويمثل ال( الساسةو مةوالحك هنا دوالمقص) إنهم" الحركة هذه رفعتها التي الشعارات أهم كانت فقد أعاله اإلشارة تمت كما 

 خمسأو  أربع كل الناس خاللها من يختار التي النيابية الديمقراطية زيف صميم إلى جهةوم فهي. عظيًما إنجاًزا يعتبر الجماهير بين الشعارات هذه نشر إن

 يتوالتص يتم ال المجتمع في الحقيقية السلطة أن حين في نهموسيخدعو صادق غير ونح على نهموسيمثلو عليهم نوسيكذب الذين السياسيين عةومجم اتوسن

 .لةوالد إدارة مكاتبو الشركات إدارة مجالس غرف في الماكثة السلطة هيو محاسبتها يتم الو عليها

 
 حد في الطلب أن اضحوال فمن عمليًا؟ عليها نوسيحصل كيف لكنو" الحقيقية الديمقراطية"بـ سوإنديجناد سول يطالب. يصوع مشكل ثمة كذلك هناك أن إال

 مةوالحك تِحل أن" مباشرة ديمقراطية" نوالمحتج بها يقِصد التيو" حقيقية" ديمقراطية تأسيس إليه تحتاج ما فأقل به؛ المطالبة لمجرد يتحقق ال ذاته

 الميادين، في العامة تجمعاتها خالل من بها الخاصة الحقيقية الديمقراطية تخلق أنها ترد أن للحركة يمكن بالطبعو. اعيةوط نفسهما لةوالد جهازو األسبانية

 على سلطان أي تحقق لن أنها كما. سعواأل المجتمع على ليسو فقط الميادين على ديمقراطية سيطرة تظل لكنهاو الُمبهرة، اإلنجازات من أيًضا هذاو

 . ذلك لتحقيق سبيالأو  مفيدة إستراتيجية تقدم الو األسباني المجتمع في الرئيسية السلطة مقاليد من أيأو  الجيشو الشرطةو االقتصاد

 

 القائم لةوالد نظام تفكيكأو  إزاحة( أ: )األقل على سيتطلب الميادين، في مؤقت بشكل مجرد ليسو المجتمع، في حقيقية ديمقراطية تأسيس أن األمر اقعو

 كسر عليها ضومفر نوسيك رةوث أي التغيير هذا إحداث على قادرة جماهيرية ةوق حشدو جمع( ب)و المباشرة الديمقراطية على قائم بنظام استبدالهو

 . القائمة السلطاتو األثرياء قبل من الحتمية مةاوالمق

 



 في أيضاو بل فحسب الشارع على يقتصر ال نضال في إدخالهمو العاديين، العمال من ألغلبية لوصولل سياسية إستراتيجية يروتط سيتطلب رهوبد هذاو

 التنظيمو القيادةو لةوللد الرفض مجرد زاوتج المجتمع في حقيقية ديمقراطية تأسيس سيتطلب أخرى، بعبارة. االقتصادية السلطة تكُمن حيث عملهم أماكن

 .لألناركية النمطية السمات هيو السياسي
 

 مصر في رةوالث: ثانيًا

 

 في ضارية بمعارك الناس، به قام تلقائي جماهيري تمرد بفعل أُُسقط هومكر طاغية: األناركية أحالم أحلى على كالبرهان لىواأل هلةولل رةوالث هذه وتبد 

 . يتروالتو كوالفيسب طريق عن حشدهم تم شباب غالبيتهم الشارع،

 

 جهوت لم اآلن حتىو بتلقائية؛ بدأت( سيةوالر رةوالثو باريس ةنمووكو الفرنسية رةوالث فيها بما) العظيمة راتوالث فمعظم. ما بدرجة صحيحة رةوص هيو

 .احدو سياسي فصيلأو  حزب أي يتزعمهاأو  المصرية رةوالث

 
 الخامس في بدأ الذي فالعصيان. الظاهرة التلقائية داخلو راءو من الشاق السياسي العمل من كثير دوجو يظهر الفحص من مزيد أن أيًضا صحيح أنه إال 

 الديمقراطية أجل من النضاالت من سلسلة أن كما يناير؛ من عشر الرابع في نسيةوالت رةوالث نجاح أشعله فقد. فراغ من يأت لم 0200 يناير من العشرينو

 . سنين عدة مدار على له مهدت لإلمبريالية المناهضةو العماليةو

 

 كفاية حركةو الناصري الكرامة حزبو المسلمين انواإلخ بينها منو السياسية، األحزاب لكنو النضاالت هذه على يذكر تأثير األناركية لألفكار يكن لم

 اقعةو كانت السابقة االتحادات أن إذ) مستقلة عمال نقابات 0222 عام إضرابات جةوم أفرزت ذلك إلى باإلضافة. هاًما ًراود لعبت ريين،والث االشتراكيينو

 . أخرى أحزاب إنشاء تم كما بنشاط العمل في األحزاب هذه استمرت فقد نفسها رةوالث أثناء أما. رةوالث مسار في أكثر رتوتط( مبارك نظام سيطرة تحت
 في نوالمسلم انواإلخ كان. مصر في اإلطالق على األكبر المعارض الحزب ن،والمسلم انواإلخ به قام الذي روالد فكان خاص ونح على للنظر الالفت أما

 أشبه نوالمسلم انواإلخ كان ما بشكلو. إرهابيأو  متطرف ليوأص ليس لكنو إسالمي طابع ذا محافظ، معتدل إصالحي حزب ريوالدكتات الحكم ظل

 .للمالحقة باستمرار يتعرضو ًراومحظ كان أنه إال القاعدة، لتنظيم منه اإلصالحي البريطاني العمال لحزب

 

 كلو. يشارك أن الشباب من ألعضائه سمحو طوللضغ التنظيم رضخ لها الجماهير دعم تزايد مع لكن يناير 01 موي في لىواأل المظاهرة انواإلخ عارض

 معركة في لمبارك المؤيدين البلطجية ضد التحرير ميدان عن الدفاعو للشرطة التصدي في ليوبط روبد اوقام حينذاك انواإلخ شباب أن إلى تشير الشهادات

 من مزيد معارضةو مةوالحك لمساندة انواإلخ عاد عليه العسكري المجلس بانقالب مبارك سقط عندماو. فبراير 0 في الجمل بمعركة ُسميت تومأو  حياة

 .عنهم الشباب من العديد انشقاق إلى أدى هذا أن إال االحتجاجات

 
 الناحية من التناقضات هذه مع يتعامل أن عليه الرأسمالية، إطاحةو بل" الحقيقية الديمقراطية"ونح تتجه أن يريدهاو تستمر أن المصرية رةوللث يريد من كل

 المطالبو الديمقراطية المطالب بين يجمع كيفو اإلنشاء، روط في المستقلة العمالية النقابات مع يعمل كيف يعرف أن عليه ما بقدر التكتيكيةو اإلستراتيجية

 .حديثًا استيقظت التي المصرية للجماهير الهائلة ريةوالث الطاقة حيدوتو تركيز يتم حتى االقتصاديةو االجتماعية

 

 النقاباتو السياسية األحزاب لكل القاطع الرفضو األناركية، ةوق اطنوم من ليست التكتيكيو اإلستراتيجي العملو التناقضات مع التعامل إن لألسف 

 فيومكت سوالجل خيار أن كما. الجماهير عن الرؤية هذه ألصحاب التام العزل في إال تنجح لن األسبانية سوإنديجناد سول طريقة على الراياتو العمالية

 الدينية التيارات في العديدة هامهاأو من نفسها المصرية العمال جماهير تحرر حتى االنتظار علينا أن البعض لوقو م،والي مصر في حومطر غير األيدي

 تبددت قد ريةوالث اللحظة نوستك بكثير هذا يحدث أن فقبل .السياسي لالنتحار صفةو وه بحق أناركيين اويصبح أنو ازيةوالبرج الديمقراطيةو الجيشو

 . المصرية نوالسج في أنفسهم – كان أياُ أو  اللينينيينأو  تسكيينوالترأو  األناركيين من اوكان اءوس – نوريوالثو نواالشتراكي يجد أن المحتمل من نوسيكو

 األناركية األفكار أن للشك مجاال يدع ال بما تبين الماضية عام 012الـ خبرة أن هيو الكتيب لهذا األساسية الحجة تؤكد الجارية فاألحداث أخرى بعبارة

 . العالم لتغيير الصحيح الطريق تمثل ال فضائلها، رغم أشكالها، بشتى

 
 2100جون مولينيو، صيف 

 
 
 
 
 

 

  األناركية جاذبية – 1

 
 حركة كل ففي. تماًما لها تُحسب نقطة هيو منهم الشباب على باألخصو الفاسد المجتمع هذا على المتمردين على شديدة جاذبية لألناركية كان لطالما

 . المثاليةو الحماسو النشاط درجات بأعلى يتمتع المنحنيو المنكسر غير فالشباب األكبر، روالد فيها الشباب لعب ريةوثو راديكالية
 

 تنفيو جيتها،ولوأليدي الُمحكمة القبضةو الرأسمالية لةوللد الساحقة الهيمنةو المتفشي الظلمو االستغالل جهو في استنكارو تحدى صرخة األناركية تصرخ

 صحيح غير أنهو ،موالمحكو الحاكمو الُمستََغلو الُمستَِغلو الفقيرو الغني هناك نويك أن هي الحياة ُسنة أن نقبل أنو الطريقة، بهذه نحيا أن على ُمجبرين أننا

 . أقلية على أغلبية حتىأو  أغلبية على تسيطر أن بد ال أقلية أنو علينا ُكتب القمعو العنصريةو الحرب أن
 

 على السيطرةو امرولأل إخضاعهم يلزم ثَم من أنهو أنانيينأو  أغبياء إما بطبيعتهم البشر عوجم أن تعتبر التي المنقطعة غير التلقين عملية عكس على

 . ألفةو ناوتع في العيش رناومقد في أن األناركية تؤكد منهم، أعلى سلطة قبل من أعمالهم
 



 كما للبيع أشخاصهم طرحو أنفسهم بتغليف فيها الساسة مويق التي التهكمية انتهازيتهاو ازيةوالبرج( المؤسسات) ممارسات نفاق بازدراء األناركية ترفضو

 في المعارضة أحزابو الرئيسي اإلصالحي اليسار لتيار المتزايد االندماج ضد فعل رد خاصةً  األناركية تمثلو. بدرة مساحيقو تجميل منتجات اوكان ول

 ألنفسهم السلطة ىوس نويريد ال الفصيل، نفس من الساسة كل أن الناس عامة بين المنتشرة الرؤية عن براديكالية تعبرو الفاسدة، الرسمية السياسة عالم

 . الغير الوبأم بهموجي تعميرو
 

 الحديث التاريخ في حدث كان إن حدث، ما نادًرا. باورأو أنحاء في االنتعاشة من عون األناركية تشهد أن الحالي الظرف في المستغرب غير من ثم فمن

 تلعب هىو الجالء بهذا حةومفض باتتأو  النظام، لتحد نية أدنى عن اآلن نشهده الذي روالُسف بهذا اإلصالحية االشتراكية األحزاب تخلت أن للرأسمالية،

 .لةوالد مع اطئةومت أحزاب مجرد رود

 

 يلةوط دولعق العالم في الناس ماليين اعتبرتها التي التسعينات بداية في سياورو باورأو شرق في عيةوالشي بالنظم سمي ما تفسخ وه ذلك من األهم كانو 

 قراطيةوالبير ليةوالشم لالقتصاديات الذريع الفشل ُمبينة رحمة، بال هموال هذا كشفت 0121-10 امواألع أحداث أن إال. الغربية للرأسمالية" تقدمية" بدائل

 ؛العالمي اليسار من كبير جزء على عاًما ستين لمدة هيمن الذي التراث الستالينية، آخرأو  بشكل  انهارت. األنظمة لهذه الرهيبة بوالشع كراهية كذلكو بل

 قًاوُمتف" االشتراكي" الشرق يعتبر كان من كل إلى ممتداً  نفسها عيةوالشي األحزاب فوصف بكثير زااومتج الكثيرين بين  اإلحباط االنهيار هذا مع أنتشرو

 .الغربية الرأسمالية على ما ًعاون

 

 التي حيدةوال جيةولواأليدي أنها على األناركية إلى للرأسمالية راديكالي بديل عن الباحث البعض ينظر أن قعوالمت من فكان هكذا، أصبح ضعوالو أما 

 . اآلن حتى نظيفة يداها مازالت
 
 عمالً  قتوال معظم يجد الو فقر في أغلبه يعيش الشباب، من لفئة فبالنسبة. معين حياة بوأسل ذات لفئات جيولوأيدي كمنطق شديدة جاذبية لألناركية أن كما

 . الظالم للنظام رفضهم إلى ترمز فاألناركية المهمشة، المناطق في تقريبًا المجتمع هامش على نواجدويت ائيات،وعش في يقطنو سكنًا الو
 
. عنها تعلن التي الغايات تحقيق فعال بإمكانها جيةولواأليدي هذه بأن ضمانة أي حال أية على تقدم ال ما جيةولوأليدي الشديدة الجاذبيةو النبيلة الغايات أن إال

 األناركية فهل. تماًما دومسد طريق أنها أثبتت أنها إال اإلمبرياليةو الرأسمالية مناهضي عند يلةوط لفترة هائلة جاذبية لها كان المثال، سبيل على فالستالينية،

 النهاية؟ في النصر إلى اإلنساني التحرر نضال إرشاد على قادرة ةوجيلويأيد إذن
 
 نقًدا الكتيب سيقدم. التحرر أجل من للنضال معيقة ممارسات إلى ستؤدي خطيرة علة بها األناركية األفكار أن نرى حيث الكتيب هذا ُحجة تنفيه ما هذا

 بأن سنجادلو الستالينية؛ ليسو تسكيوترو لينينو لماركس الكالسيكية الماركسية رومنظ من أي الماركسي، روالمنظ من األناركية الممارساتو للنظرية

 الماركسيين استهدافه في يتشارك الذيو الطبقية، من الخاليو الحر المستقبل مجتمع إلى يؤدي الذي الطريق إلى تشير التي هي حدهاو الماركسية

 . نهائية كغاية مًعا األناركيينو

 
  األناركية األفكار – 2

 

 نوأناركي هناك: الصغيرة األناركية المنظمات من العديد هناكو التنظيم؛ اعوأن لكل الرافضة الخالصة الفردية األناركية فهناك متعددة، أشكال لألناركية

 العصبة وأناركي هناك العاملة؛ الطبقة في آمالهم نويضع نوعيوشي نوأناركي هناك إليها؛ نوينتم التي الطبقة عن النظر بغض الناس في ثقتهم عن نويعلن

 يةونقاب أناركيةو العمالية للنقابات رافضة أناركية هناك ؛(رةوالث تلت التي األهلية الحرب خالل سياور في الفالحين زعيم) وماخن طريقة على الفالحية

 التصنيفات هذه من أي عليهم ينطبق ال نوأناركي هناكو خضر؛و ،Pacifists سلميين ن،وإرهابيو ن،وريوث نوأناركي هناكو العمالية؛ النقابات على مستندة

 . بهم خاصة تصنيفي ترتيب لديهمأو 

 
أو  نونينيوباكأو  نونيودوبر جدوي ال أنه إال تكين،وبوكرو نينوباكو نودوبر مثل األناركية للحركة التاريخية زوبالرم نومتأثر نوأناركي هناكو

 أن يجد محدد أناركى لتيار سياسية جهاتوتأو  نظرية هاجم ما إذا الناقد؛ أمام غااومر هدفًا األناركية تشكل لذاو. بعينه خطًاأو  مذهبًا نويتبع نوتكينيوبوكر

 . نوآخر نوأناركي منه يتبرأ تقليدي أناركى مفكر أفكار حلل ما إذاو نها،ويؤيد ال نواألناركي أغلب
 
 لةوللد العداء( أ: )أهمها للنقد، انطالق كنقطة تستخدم أن يمكن األناركية االتجاهات أغلبأو  جميع بين مشتركة تعتبر عامة اقفومو أفكار هناك ذلك معو

 فكرة فيها بما السياسية األحزاب لكافة العداء( ج) رية،والث القيادات فيها بما أشكالها بكافة للقيادات العداء( ب) رية،والث لةوالد فكرة فيها بما أشكالها بكافة

 . حدة على النقاط هذه من نقطة لكل سأتطرقو .Individualism  فرديةلل الميل( د) ري،والث الحزب

 
  لةوالد
 

 زمان كل فىو ماتوالحكو لوالد كل لكنو بعينها مةوحك الو بعينها لةود ال – مةوالحكو لةوالد معارضةو ،"يةوالالسلط" هي لألناركية الحرفي المعنى

 . كعقيدة لألناركية المحددة السمة هي هذهو – المبدأ حيث منو

 
 الو جائر أمر وه ككل، المجتمع على ماديةو نيةوقان سلطة تمارس( نساءو) رجال من نةومك خاصة هيئات شكل في لة،والد دوجو ذات أن األناركية تصر

 ليس جماعة أي الحكم، ذاتية بجماعة لةوالد حكم استبدال من بد ال أنه األناركية تري الحرية طيدوتو للقمع حد ضعولو. الحقيقية اإلنسانية الحرية مع يتماشى

 . عليا مركزية سلطة لها

 
 "اإلنسان طبيعة" ألن مستحيل. كارثي ضعو إلى فسيؤدي تحقق إذا أمرأو  مستحيل أمر كهذا رومنظ تحقيق يعتبر المجتمع، في السائدة الحكمة بحسبو

 بعضه مع الكل فيها يتحارب" يةوضوف حرب إلى سينزلق لةود نوبد المجتمع ألن كارثيو .حكمهم اوليبسط القمة إلى أفراد عةومجمأو  أفراد دوصع تحتم

 عشر السابع القرن فوفيلس مرة ذات صفهاو كما" )قصيرةو حشيةوو كريهة" اإلنسان حياة تصبحو" الغابة نوقان"بـ يسمى ما فيها دويسو "البعض

 ،ديمقراطية لةوالد نوتك أن وه المجتمع، في السائدة الحكمة بحسب فيه، نتعشم أن يمكن ما فأفضل لذاو. Thomas Hobbes بزوه ماسوت السياسي

 . غيرهاو التعبير كحرية محددة ديمقراطية قوحق تراعيو متهاوحك تُنتخب



 
أو  لةود نوبد مجتمعات في العيش نويستطيع البشر بأن القاطع الدليل يقدم اجيولوبواألنثر فعلم. األناركية تصيبو السائدة الحكمة تخطئ هذا في أنه إال

 العديد اجيولوبواألنثر علماء درسو شاهد فلقد. منها أكثرو بل مجتمعاتنا تنظيم درجة ذات علىو ية،وضوالف عن البعد كل بعيدة المجتمعات هذه أنو مةوحك

 اوتدع أسباب هناكو. المجتمعات تلك على بارزة أمثلة بيةوالجن أفريقيا في كاالهاري أدغال قاطنيو سان نجوالك تعدو سة،والمرؤ غير المجتمعات هذه من

 روظه مع طبقات إلى تقسيمه حتى اإلنساني المجتمع بداية منذ السنين من اآلالف لمئات السائد ذجوالنم كانت المجتمع في لةوالالد حالة بأن لالعتقاد

 . سنة آالف خمسةو آالف عشرة من حاويتر ما منذ الخاصة الملكيةو الرعيو الزراعة

 
 البرلمانية راطيةقالديم روظه يغير لمو. أخرى عةولمجم المجتمع من عةومجم قمع على يوتحت أشكالها، بكل لة،والد بأن رؤيتها في حقةمُ  األناركية أن كما
 قراطيةوالبير أيدي في ُمركزة الفعلية السلطة تظل إنماو المجتمع في الحقيقية السلطة تملك ال بها، انتخبت التي الطريقة كانت أيًا فالبرلمانات، شيئاَ؛ هذا من

 سلطتهم نويستخدم الذين األعمال رجال كبارو المصرفيينو ،(غيرهمو ميينوالعم ظفينوالم كبارو القضاةو الشرطة اءاتولو كالجنراالت) لةوللد الدائمة

 . الناس عامة مصالح ليسو الخاصة مصالحهم لرعاية ذلكو لةوبالد التحكم في االقتصادية
 
 عند بالتحديدو دة؟وجوالم لةوالد من نتخلص إذن فكيف ،فيه ابومرغو اممكن شيئا ،نمرؤوسيو رؤساء نوبد أي رأس، نوبد مجتمع دوجو كان إذا لكنو

 . األناركية مأزق يبدأ المهم السؤال هذا مع التعامل

 
 الو خالص، شخصي قفوكم لةوالد سلطة رفض بمجرد مكتفين فهم السؤال، هذا على اإلجابة حتى نولاويح ال األناركيين بعض أن لوالق من بد ال

 ضد قمعها تمارس أن لةوللد المجال يترك أنه إذ متنصل قفوم وه قفوالم هذا أن إال. السلطة هذه إلسقاط متسقة إستراتيجية لصياغة بحاجة نويشعر

 . صغيرة عةومجم حتىأو  احدو شخص به مويق أن يمكن ال عمل النهاية في لةوالد سلطة مةاومق ألن انهزامي أنه كما اآلبدين، أبد إلى الجماهير

 
 هذه تعاني لألسفو. المدن في قمقم داخلأو  الريف في الحكم ذاتية صغيرة مجتمعات بإقامة لةوالد سلطة من بوالهر نولاويح األناركيين بعضو

 Robert ينأو  برتور الرأسمالي المجتمع داخل إقامتها إلي دعا التي االشتراكية نياتاوالتع منها عانت التي ذاتها المشاكل من األناركية المجتمعات
Owen هذه تظل (ب) هأن كما صغيرة، ألقلية إال العملية الناحية من يصلح ال حل( أ) فهي: عاًما 012 من أكثر من يينوابوالط االشتراكيين من أمثالهو 

 . لها تستسلم( آجال من بدال عاجال عادةو) آجالأو  عاجالو األكبر المجتمع طوضغ لكل معرضة األقلية
 

 عن العاملة الطبقة فيها موستق جماهيرية شعبية انتفاضة في أي رة،وث بفعل ستهدم لةوالد أن هي السؤال هذا على جدية األكثرو راديكالية األكثر اإلجابة إنما

 . إلخ ن،والسجو المحاكمو الشرطةو المسلحة اتوالق: هيو القائمة لةوللد المركزية للمؤسسات الجذري بالتغيير المباشر الذاتي الفعل طريق

 
 للتدليل تحديًدا 0101 في ألفه الذي" رةوالثو لةوالد" النظرية أعماله أهم لينين كرس فقد – تماًما صحيح الجذري التغيير هذا يعتبر الماركسي روالمنظ منو

(. القائمة لةوالد زمام ليوت مجرد إلى يهدف الذيو اإلصالحيو الديمقراطي االشتراكي للفكر بالمعارضة) جديدة لةود آلة خلق وه رةوالث هروج أن على

 عام في سيةوالر رةوالث في ثانية مرة ثم 0210 عام في باريس ةنمووك لىواأل للمرة طُبقت فقد التاريخ، في سابقة لها أن ميزة جديدة لةود بناء عملية تمتلكو

 يظهر ما عادةً  ،0111 في اإليرانية رةوالثأو  0102 في األسبانية رةوالثأو  0102-00 في األلمانية رةوالث اءوس كبيرة، شعبية رةوث كل أن كما ؛0101

 . للحكم جديد شكل بناء اتجاه في اًل ومي فيها

 
 محلها؟ سيحل الذي ما: التالي السؤال روالف على يطرح القديمة لةوالد آلة من التخلص أن إال

 
 القديمة لةوالد أن هي األناركية مبادئ مع المتسقةو السؤال هذا علي حيدةوال اإلجابة أن إال. النقطة هذه مع التعامل في الشديد ضوالغم إلى األناركية تميلو
 .مركزية سلطةأو  مةوحك به ليسو لة،ود نوبد ذاتيًا يُحكم بمجتمع الحال في تُستبدل أن بد ال

 

 .اقعيةوالو النفعية كل األناركي قفوالم يفقد هناو

 

 االشتراكية انتصار بعد اآلن نعرفها كما ككيان تختفيو يوفتذ ظائفهاو لةوالد ستفقد يلوالط المدى في أنه لونق أن يمكن الماركسية، النظر جهةو فمن 

 العمل مسلك فيصبح الحياة، رياتوضر تغطي درجة إلى اإلنتاج ياتومست لوصوو بينها ما الصراعو الطبقات اختفاءو ليوالد ىوالمست على نهائي بشكل

 . ثانية بشرية طبيعة العام الصالح أجل من

 
 ةوالق الستخدام ءواللج عن اللحظةو الحال في ريةوالث الطبقة قفوتت أن شعرة، من معلق نجاحها نويك لحظة في جارية، رةوالثو األناركية، تقترح أن أما 

 .مختلف أمر فهذا ريةوالث المصالح عن يعبر لةود جهاز اسطةوب المنظمة

 
 الطبقي الصراع إن. القديمة الحاكمة الطبقة تبديها أنو محال ال التي مةاوالمق الحسبان في يضع ال أنه لواأل السبب أساسيين؛ لسببين كارثة إلى سيؤدي هذا

 في مازلت التي بالسلطة االحتفاظ أجل منشيء  أي فعل عن ارىوتت لن الحاكمة الطبقة أن راتوالث كل تاريخ من يتضح ألنه االنتفاضة بنجاح ينتهي ال

 من أخرجت التي ازيةوالبرج أن االعتبار في ضعوي أن بد ال متزامنة، عالمية رةوث ثوحد احتمال لعدم نظًراو. دةوالمفق السلطة لتستعيد كذلكأو  بل أيديها

 .الخارج في رجعية ىوقو ماتوحك من الدعم ستلقى الحكم

 
 األهلية الحربو اإلرهابو المسلحة مةاوالمق حتى لالقتصاد تخريب إلى قراطيةوبير عرقلة من الحاكمة، الطبقة منشيء  كل قعوتت أن الناجحة رةوالث على

 العمال من جيشأو  مليشيات مساعدة نوبد كهذه المضادة رةوللث أعمال ضد رةوالث عن يدافع أن ثائر شعب يستطيع هلو. األجنبي العسكري التدخل إلى

 ال، لة؟والد لسلطة ريوث شكل إقامة نوبد أي للسلطةو القرار التخاذ مركزي نظام نوبدو الشعب إرادة احترام لضمان نيوالقان النظام من عون أي نوبدو

 . يستطيع لن

 



 في رةوث أن نفترض ناودع افتراضيًا؛ مثاال نأخذ ناودع لكن. المضادة رةوالث إلفشال ريةوث لةود دوجو رةوضر تثبت التاريخ في كثيرة سابقة أحداثو

 الشرقي الشمال من يمينية عصابات يد علي هجمات ثوحد مع المثال، سبيل علي مرسيليا، مدينة مركزه اليميني الجناح من تمرد لها تصدى فرنسا

 التي اتوالق بشأن قرارات تتخذ أن عليها نفسها، عن رةوالث تدافع أن أجل منو هذه، مثل حالة في. األمريكيةو األلمانية متينوالحك من مةومدع الفرنسي

 تتخذه أن بد ال مركزيا قراًرا لزاما القرار هذا نوسيك. لها السالحو اإلمدادات صيلوت كيفيةو مرسيليا، إلى سترسلها التيو الشرقي الشمال في ستركزها

 . للهزيمة صفةو ببساطة هي كهذه قرارات بين التنسيق في اإلخفاقو مركزية، مةوحك
 
 المصانع احتالل شكل في أسفل من هائلة بمبادرات الجماهير نضاالت ستأتي .جديد اقتصادي نظام إلقامة وه ريةوث لةود دوجو ألهمية الثاني السبب أما

 . المبكرة المرحلة هذه في عنها غنى ال لةوالد تظل لكنو إلخ، زيع،وللت نياتاوتع إقامةو الصناعة على العمال سيطرةو

 
 يؤدي فلن حدة على شركة كل عمال تَملكها لكنو الجديدة لةوالد تتملكها لم إن الرأسماليين؛ من الُمنتزعة المصانعو القطاعات ملكية مشكلة إلى مثال اوأنظر

 التي اللحظة ذات في ذلكو العاملة الطبقة سيقسم مما البعض، بعضها مع المختلفة العمل اقعوم تنافس إلىو بل فحسب التخطيطو نواالتع إعاقة إلى ذلك

 . حدةولل الحاجة أَمس   في الطبقة هذه نوتك

 
 : فكتب سنة 002 من أكثر من األناركية يجادل وهو إنجلز فريدريك به استشهد الذيو الحديد سكك تسيير عملية مثال لنأخذأو 

 
 وه العمل شرط نويك أيًضا هناو. ادثوح تقع ال حتى بدقة محددة ساعات في يتم أن يجبو ريوضر األفراد من مطلق عدد بين ناوالتع نويك أيًضا هنا

 i.المعنية الشخصيات من أغلبية قرارات بتنفيذ مكلفة احدةو لجنةأو  احدو بومند في اإلرادة هذه تمثلت اءوس يةوالثان األسئلة كل يوتس مهيمنة إرادة
 
أو  ألمانيا في برلينو هامبرجأو  بريطانيا في مانشسترو لندن في مكان، كل في هائال العمال عدد نويك فقد. موالي صالحة تزال ال الُحجج هذه أن اضحو

 سلطة ممارسةأو  عام تنسيق عملية تفعيل يتطلب أمر جديدة حديد سكك طوخط بناءأو  للقطارات اعيدوم لاوجد ضعو لكن مصر، في اإلسكندريةو القاهرة

 .إلحاًحاو ًحاوضو أكثر ما سلطة دوجول الحاجة تصبح األقدميةو ظيفيةوال الدرجات مثل مسائل تحديد في العمال فكر إذاو .ما عون من عامة

 
 أثناء لكنو بحق، حدوم مجتمع هناك نويك عندما الحقة مرحلة في مالئًما نويك قد هذاو  المجتمع، كل ملك نوستك ببساطة المصانع أن نُعلن أن يكفي الو

 الطبقةو ريوالث المجتمع يستخدم أن بمكان رةوالضر من تظل لذلكو – ُمتحاربةو ُمتعارضة فئاتو طبقات بين منقسم" المجتمع" يظل رةوالث مجريات

 . حاسم بشكل مصالحها عن تدافعو تُمثل مركزية مؤسسات العاملة

 
 روالتط كامل( أناركيأو ) اشتراكي مجتمع في. ميةوالحك اإلعانات على حاليًا نويعيش ممن غيرهمو المرضىو العاطلين مسألة أخر كمثال لنأخذأو 

 لةوالد إعانات على المعتمدين من الماليين سيظل مباشرة رةوالث أعقاب في لكنو. االحتياج حسب الخدماتو البضائع زعوستو البطالة ظاهرة ستختفي

 أصحاب على ضةوالمفر الضرائب من تقتطع اإلعانات تلكو. الخدماتو الطعام مركزي،و منظم بشكلو لهم، يُصرف لم إن ًعاوج نوتوسيمو دينوجوم

 لةود دوجو من بد ال لذاو.  رةوالث بعد ما أشهرو أسابيع في الضرائب تحصيل سلطة تمارس ما مركزية هيئة هناك نوتك أن يجب لذاو الشعب، من اتبوالر

 . رةوالث تعقب التي الفترة في
 

 اياوبالن ًراوف تحل المشاكل كل أن علي ُمعتمًدا نويكو مانسيةوبالر رةوللث رهاوتص يتطبع ما كثيًرا ألنه الخطيرة النقطة هذه في األناركية ضعف يكمن

 أنه هىو ريوالث التغيير عملية في أساسية ُمعضلة تفُهم في الحسنة اياوالن دفع ةوق على االعتماد يفشلو. رةوالث انتصار بعد أي" العظيم موالي" بعد الحسنة
 رويتطو االجتماعيو السياسي عيهمو ينضج حيث أنفسهم، نويتغير المجتمع لتغيير رةوالث في نويشارك الذين العمال من الماليين أن من الرغم على

 لوالتح عملية تحدث أن يستحيل أنه إال( جديد مجتمع بناء يتم أن نهاوبد يمكن ال التي الفكرية التوالتح هيو) كبير بشكل جماعة من كجزء بذاتهم رهموشع

 .روالف علي ياومتسو شامل بشكل

 

 ال العاملة الطبقات من المختلفة القطاعات أن وهو أال بسيط لسبب رةوالث عملية في وآلي كامل بشكل المضطهدين كل عند الفكري لوالتح يحدث أن يمكن ال

 على أكبر بدرجةو بل أيضا هذا ينطبقو أصال، بالصراع يتأثر ال قد بعضهاو نفسها، بالدرجة التغيير أجل من الصراع في منخرطة كلها نوتك أن يمكن

  معينة لقضاياأو  لألشياء عامة نظرة  تحمل تظل الشعب من شرائح اجدوستت رةوالث نجاح بعد زمنية فلمدة. سطىوال الطبقة من الدنيا الشرائح من الماليين

 سيستلزمو األغلبية قرارات لوقب على األمر، لزم إذا نًاوقان ، أحيانًا الشرائح تلك  إخضاع سيجبو. القديمة الحاكمة للطبقة تابعةأو  القديمة باألفكار متأثرة

 . عمال لةود دوجو هذا
 
 أي تمنع أن رةوضر المبدأ، حيث من ، لتهمود خالل من رةوالث بدايات في المركبة الحالة هذه في الجديدة لسلطتها العاملة الطبقة فرض رةوضر تشبهو

 نجاح بعد العمال لةود تعتبر األخير، التحليل ففي. اإلضراب كسر تريد فهموصف بين من أقلية أي الرأسمالي النظام ظل في المضربين العمال من عةومجم

 . رةوالث هذه لحماية الرئيسي الحائط بمثابة رةوالث
 
 إلى لوستتح ما سرعانو السلطة ستفسدها بامتيازات متمتعة نخبة أن سيعني رةوالث بعد لةود كيان دوجو استمرار أن نولوسيق نواألناركي بعض أن إال

 ن،والمضمو الشكل في كلية، تختلف ريةوث سلطة هياكل خلق على قدرة تكراًراو مراًرا أظهرت العاملة الطبقة أن لحقيقة تجاهل هذا في أن إال. جديد طاغية

 .اةاوالمسو بالديمقراطية تتسمو القديمة، الرأسمالية لةوالد عن
 

 ال أنو باالنتخاب، المجتمع في العامة المناصب كل نوتك أن مبدأ 0210 عام باريس ةنمووك تجربة في المصغرة العمال لةود أقرت فقد المثال، سبيل علي

 لةاومح تحجيم شأنه من هذاو. القاعدة من ريوالف التغييرو الثقة لسحب عرضة نوالمنتخب نويك أنو العامل، أجر  من أكثر لومسئ فرد أي يُتقاضى

 .لتمثيلها اوانتخب التي تلك عن بعيًدا فردية مصالح عن البحث من المنتخبين الممثلين منع على يساعدو كبير، حد إلى المناصب على القفز في المتسلقين

 

 رةوث  في سياور كل في  انتشر ثم 0121 عام رةوث في رجوبطرسب سان في  مرة لوأل سوالر العمال رهوط الذيو العمال، مجلسأو  فييتوالس أما

 بينوالمند كان حيث اعدوالق يد في السلطة تمركز فييتوالس عززو المختلفة، العمل اقعوم من مجلس كل في بينوالمند انتخاب فيه يتم فكان ،0101

 . القرارات اتخاذ  عمليةو الديمقراطية التاوالمدو المناقشات فيها تجرى عملهم أماكن في للعمال عامة جمعية أمام لينومسئ

 



 ليست منطقة هيو البرلمانية، الدائرة في كناخبين العمالو المنتجين على الصعب فمن. البرلمانية الديمقراطية على عياون العمالية الديمقراطية قوتتفو

 السياسي، هالءو غير إذاأو  االنتخابات دوعو كل السياسي هذا خرق إذا حتى إقالته نويستطيع الو البرلمان، نائب تصرفات على السيطرة جغرافيًا، بصغيرة
أو  حًداوم قراًرا نويتخذ الو مجتمعة إرادة نويشكل ال فهم لذاو البعض بعضهم عن المنعزلين األفراد من عةومجم البرلمانية الديمقراطية في نيالناخب ألن

 .جماعيا

 

 أمل علي الليبرالي نوالليبرالي راطيينقالديم لحزب نوالناخب ماليين فيها توص حيث ،0202 سنة بريطانيا في العامة االنتخابات ذلك على ممتاز مثالو 

 أعين أمام اليميني المحافظين حزب مع ائتالفا نويشكل نيالليبرالي بالديمقراطيين فإذ الحكم، عن نوكامير دافيد يتزعمه الذي اليميني المحافظين حزب إبعاد

 العمل إمكانية لعدم ات،وسن أربعة لمدةشيء  فعل نوالناخب يسع لمو. الفقراءو للعمال االجتماعية المكتسبات على يةوق هجمة معا الحزبان ليطلق ،الناخبين

 .الضرر قعو قد نويك بعدما الفترة، تلك في البرلمان تغيير علي

 

 القرار يخرق للعمال بومندأو  ممثل أي سحبو العمل مكان في اجتماع عقد ىوس األمر يتطلب فلن العمل أماكن في ُمنتخبة عمالية مجالس دوجو مع أما 

 . للقاعدة الجماعي

 
 غير األمر لكنو. غيرهمو منازلهم من نوالعاملو السجناءو كالعاطلين – لهم عمل مكان ال من الستبعاده ديمقراطي غير بأنه نظام هذا على يُعترض أحيانًا

 اتحادات لِنقُل، من، ممثلين يحضر أن مانع فما للُمنتجين، الجماعية ةوالق تتركز حيث العمل، اقعوم في مقراتها نوستك العمال مجالس أن بافتراض. ذلك

 هذه في الفاشيينو االستغالليين عدا الشعب فئات كل تمثيل يجبو يمكن بل غيرها،و السكانو المستأجرين عاتومجمو المتقاعدينو العمل عن العاطلين

 سائدة آلراء مختلفة أطيافأو  اتجاهات تمثل التي التشكيالتو األحزاب مختلف من عدًدا ستشمل المجالس هذه أن الظن أغلب أن إلى باإلضافة. المجالس

 تسييًراو ديمقراطية أكثر لةوالد هذه نوستك العكس على بل رية،ودكتاتأو  الحزب أحادية لةود عومشر اإلطالق على ليس عوالمشر هذاو. العاملين بين

 . البرلماني النظام من بمراحل العادية العاملة الطبقة من الجماهير لمشاركة
 
 في تشيلي في جنيني بشكلو ،0112 في المجرو 0102 في إيطالياو 0102-01 في األلمانية رةوالث في أخرى عمال مجالس ظهرت سيةوالر رةوالث منذو

 0200 في المصرية رةوالث خالل قتياو برزت التي رةوالث لحماية الشعبية اللجان روتتط أن الممكن من كانو. 0122 في لنداوبو 0111 في إيرانو 0110

 . االتجاه هذا في أيًضا
 
 العاملة الطبقة عليه تعتمد التي للتنظيم المنطقي الشكل هيو الصراع، رحم من تلقائيًا األشكال تلك تنشأ إنما مسبقة لخطة فقًاو يتم ال العمال مجالس تأسيسو

 نقطة تمثلو القديمة، الرأسمالية لةوالد محل ستحل التي الجديدة العمال لةود مركز المجالس هذه تمثلو ككل، النظام تحدى روط في صراعها يدخل عندما

 . نعرفها كما لةوالد فيها تتالشى طبقات بال مجتمع إلى انتقالية مرحلة بداية

 
 استقرت" سيئة فكرة"أو " ةوهف" مجرد ليست أنها كما أبدية، بمؤسسة ليست لةوالد أن ريب أدنى جدوي ال أنه أعاله سبق ما كل في الفيصلية النقطة روتتمح

 تقتضيه كيان لةوفالد. لها الحاجة عدم عن للبشرية لتفصح المشهد إلى األناركية صلتو حتى التاريخ مدار على علينا لتسيطر اإلنسانية أذهان في ما بطريقة

 مرتبة تدني في لةوالد دوجو رةوضر تكمن حيث البعض لبعضها معادية طبقات إلى المجتمع تقسيم أهمهاو لهاأو  – معينة اجتماعيةو اقتصادية فوظر

 يلزم فوالظر هذه تغيير أن كما ،القائمة فوالظر هذه تتغير أن قبل لةوالد إلغاء يمكن الو – للجميع المستدامة الكفاية بتحقيق تسمح التي المنتجة ىوالق

 . الزمن من لفترة لةوللد جديد ريوث شكل دوجو
 

  القيادة
 

 الجميع، دولتق لدتو أنها الرأسمالي المجتمع في الحاكمة الطبقة ظنت فطالما. مومفه أمر هذاو المطلق في القيادة لفكرة رفضهم عن نواألناركي يعلن ما دائًما

 مومفه ارتبط السياق هذا فيو المختلفة، يةوالنخب التعليمية المؤسسات في نشئها في الطبقة هذه تغرسها أن لاوتح التي السمات لىأو من هي "القيادة" صفةو

 .المتعالي موالمفه هذا استنكار في الحق لألناركيينو االمتيازات،و ةوالسطو بالعجرفة الكثيرين أذهان في القيادة

 
 هذا إلى الوصوو  العشرين القرن مدار فعلى". القيادية" ممارساتها في اوزه أكثر رةوص المهنية النقاباتو العمال حركة في اليسار قيادات تقدم ال كما

 في يبدأ أن النشطاء لبعض المعتاد المسارو. االجتماعي التسلقو سطيةولل مرادفاً " اشتراكيا ديمقراطيًا زعيما"أو " اشتراكيا زعيًما" الفرد نوك بات القرن،

( هي تبرزأو )وه يبرز حتى الطريق في المبادئ من يتجردو فشيئًا شيئا نجمه يسطع حتى ةراديكالي وتبد سياساتو بخطاب الشعبية اعدوالق دعم كسب

 غيرهاو األعمال ساطأو  في العالقاتو المجزي الراتبو بسائق السيارةو األنيقة المالبس مظاهر من ذلك يصاحب بما السياسية النخبة في أصيل وكعض

 . البداية في يغيره أن أراد الذي للنظام أسيًرا السابق الراديكالي هذا ليصبح تحصى، ال التي المكتسبات من
 
 ظهره راءو القاسية المصنع في العمل فوظر الشخص هذا يترك نقابيا منصبًا  تقلده لحظة فمنذ. العمالية النقابات لقيادي بالنسبة كثيًرا يختلف ال األمرو

 رهودو ظيفتهو طبيعة تدفعهو. االمتيازات مراكمة في يبدأو يمثلهم، من عمل ساعاتو بأجر مرتبطة عمله ساعاتو أجره دويع الو .مريح مكتب إلى ينتقلو

 السياسي، الفساد ممارسات في عوقوال شبح يصبحو. العمال مع من الشركة أصحاب مع لوأط قتو لقضاء تدريجيًا اإلدارةو العمال بين ساطةوال في النقابي
 يجب" مشاكل" أنها على اإلضراباتو المنازعات إلي النظر في النقابي هذا يبدأ يالوط قتًاو يمر أن قبلو. تقريبًا تفاديه يمكن ال أمر المالي، كذلك يكن لم إن

 بالمخادعة العمالة تقبلها أن يمكن صفقة أقل إلى لوصولل ضاوالتف هي لحلها طريقة أفضل أن مومفه إلي يركنو كسبها، يجب معارك ليستو حلها

 . الترهيبو
 
 تأخذ أنو تشترك أن عمال من الحاشدة الجماهير تبدأ عندماو الكبيرة راتوالث قاتأو  ففي السياسي، ىوالمست على كارثي يُعتبر النقابية القيادة من عوالن هذا

 يفترض التي القضية خيانة يعني هذا كان إذاو حتى المعتاد مجراها إلى تعيدهاو اءواألج تهدئ أن فطري بشكل القيادات هذه لاوتح أيديها في رواألم زمام

 . هاويمثل أن

 



 مدهشة يةوعف حركة انفجرت حين ففي. الكارثية القيادات من عوالن هذا يلعبه قد الذي روالد على كالسيكي مثال تصلح فرنسا في 0122وماي أحداثو

 على عام إضرابو ،الطلبة بها قام وعمليات احتالل باريس ارعوش في حاشدة جماهيرية معارك إلي رتوتطو لوج دي تشارلز نظام ضد العمالو للطالب

 للحزب منتمين أساسي بشكل آنذاك اوكان الذين ،"القادة" نهمكأ -في عدة أماكن  عملال اقعومو لمصانعل احتالل عوقو مع عامل ماليين لعشرة البلد ىومست

 المطالب من سلسلة مجرد إلى رة،وث إلى لوتتح أن الُممكن من كان التي الحركة، هذه تقليص في ،CGT للعمل العامة النقابةو الستاليني عيوالشي

 . يمكن ما بأسرع عملهم اقعوم إلى الجميع إعادة علي القيادة هذه سعتو  العمل، فوظرو روباألج خاصة اضعةوالمت
 
 حد في القيادة فكرة أن األخرى، بعد مرة ريةوالث الحركةو العاملة الطبقة صراع تاريخ في تكررت خبرات هيو كهذه، خبرات من نستنتج أن السهل من

 ال اقعو: النضالو الحياة في ريوضر  اقعو القيادة أن وهو أال له حل ال مشكل قفوالم بهذا يقترن الحظ، ءولس لكن،و. منها التخلص يجبو خطأ ذاتها

 العملية خبراتها في تختلف الناس أن اقعو لكنو معينة، تنظيمية هياكل منأو  البعض، في فطري شر منأو  الناس، أذهان في خاطئة فكرة عن ينبثق

 . إلخ نضاليتهم،و شجاعتهمو معرفتهمو التزامهم درجةو السياسي عيهمو ىومست في ثم منو الفكريةو
 

 الكلمة إلقاء من الالزمة، المهام ليةومسئ لتحمل غيره من استعداًدا أكثرو أقدر وه من تجد جامعة في حملة كلو عمالية نقابة كلو عمل قعوم كل ففي

 . األمام إلى للتقدم ينلآلخر ما سياسية رؤية تقديم أهم، وه ماو المالية، رواألم متابعةأو  يناوالعن قائمة متابعةأو  للتعبئة الرئيسية

 
 قيادية هياكل رسمي، تنظيمأو  قيادة التاريخ لها يسجل لم التي تلك ،"يةوعف" االنتفاضاتو اإلضراباتو المظاهراتو االضطرابات أكثر في حتى سنجدو

 . إلخ الحجارة، ألقي من لأو كانو األمامية فوالصف إلى تقدم الذي الشخصو الحاسمة اللحظة في" األمام إلى" هتف الشخص مثل رسمية غير
 
 لها كان طالما األناركية الحركات أن فالحقيقة القيادة رةوضرأو  فكرة نواألناركي استنكر مهماف. كذلك األناركية على ينسحب ما لقيادة الدائم دوجوال اقعوو

 لدمانوجو وماخنو 01ال القرن في تكينوبوكرو نينوباكو نودوبر: القيادية األناركية زوبالرم يمتلئ ،االشتراكية كتاريخ األناركية، تاريخ أنو قيادات

 .األخيرة دوالعق في بنديت نوك دانيال حتىو 02ال القرن في تيورودو

 

 األناركية القيادات أن يعني هذا. يُعقدها بل المشكلة يخفف ال قيادات" دوجو" بحقيقة االعتراف مثال الرسمي ىوالمست على األناركية الحركات ترفض أن 

 نفسها نصبت قيادات رحمة تحت تظل األناركية الحركات أن يعنيو. ديمقراطية لرقابة إخضاعهمأو  المنصب من زحزحتهم يمكن ال( رسميًا المنتخبة غير)

 صدرهم التي" موالنج" هؤالء من بشدة عانت العشرين القرن ستينيات في التلقائية الطالبية الحركات فأكثر) اإلعالم اختارها قيادات حتىأو  لألبد،

 الرسمي االسم يُسمي أن موالي يستطيع الدارسين، غير ِمن فَمن،. فعال مدهش قادتها بأسماء إال تاريخيًا تُعرف لم التي األناركية الحركات عددو(. اإلعالم

 بالمقارنة البلشفي الحزبأو  لىواأل األمميةو عيوالشي الحزب أما ؟اإليطالي تيورودأو  سيوالر وماخن األناركي حركةأو  نينوباك األناركي لحركة

 . تسكيوترأو  لينينو ماركس مثل قياداتهم خالل من فقط ليسو اليسار ىومست على جيد بشكل نسبيًا فينوفمعر

 
 ظلت التيو بأكملها العاملة الطبقة ىومست على القيادة مشاكل حل على أيضا تقدر فلن بها الخاصة القيادة مشاكل حل عن عاجزة األناركية كانت إذاو

 النزعة إلى الثانية األممية انزالق من تحصى ال هزائمو خيانات إلى أدى الذي األمر – الستالينيةأو  اإلصالحية االشتراكية الديمقراطية يد في تاريخيًا

 بشغف الغرب في اإلصالحية العمال حزابأ اعتناقو بلير نيوت حتى 0100 في لهتلر االستسالم إلى 0101 في اإلمبريالية الحرب دعم في ميةوالق

 .إلخ العراق، على الحربو شوب رجولج تأييدهاو الجديدة الليبراليةو الخصخصة لسياسات

 

 إلقاء حتىأو  راتوالمنشو راقواألو الكتيباتو الكتب نشر بأعمال األناركية لاوتحو. ىوالق هذه هيمنة أمام إزعاجا األناركية دوجو مجرد يشكل نعم، 

 السياسي النضال في تفشل ثم منو ذاتها، حد في القيادة دوجو رةوضر مسألة األناركية ترفض ما بقدر أن إال. العاملة الطبقةو اليسار على التأثير الخطب

 تلك قادة هيمنة استمرار في تسهم إنما اإلصالحيين ءوالس قيادات من العاملة الطبقة تحرير في األناركية تساهم ال ما بقدر الطبقة، قيادة أجل من التنظيميو

 . القيادات

 
 للتاريخ، ازيةوالبرج النظرة أن شك ال". الجماهير تفعله ما وه يهُم ما إنما تهم، ال القيادة" مثل بعبارات عوضوالم دفن األناركيين لةاومح تُجدي لن كما

 األباطرةو كوالمل من متعاقبة سلسلة مجرد نهوك في التاريخ اختزلت حتى القيادات رود في دوحد بال بالغت عامة، فردانيتهاو يتهاونُخب مع الُمتماشية

 تستحضر أن القادة  تستطيع ال نعم .التاريخ في الفارق إحداث شأنها من القيادات أفعال فإن ازيةوالبرج المبالغات رغم لكنو. الرؤساءو الجنراالتو

. الجماهير إال ذلك فعل يستطيع الو بذاتها، رةوث اإلطالق على تصنع أن القادة تستطيع ال نعم اإلرادة؛ ةوبق الجماهيرية الحركات تخلقأو  العدم من راتوالث

 هذا يمثل أحيانًاو بل النتيجة، على مهم تأثير الحركة لهذه القيادات تلعبه الذي روللد نويك أن يمكن ريةوث حالةو جماهيرية حركة هناك جدوت عندما لكنو

 .الهزيمةو النصر بين ما فارق روالد

 

 مسألة في الفارق ضيحوت في تراجيدية األمثلة أكثر من العشرين القرن من اتيالثالثين في النازية انتصارو األلمانية العاملة للطبقة التاريخية الهزيمة تُعتبرو

 .  النضال في الحاسمة تاللحظا في ريةوث قيادة دوجو عدمأو  دوجو
 

 ُمنقسمة( 0100-0101) الحكم إلى هتلر دوصع اتوسن خالل الرأسمالية، تاريخ في تنظيًماو حجًما األعظم األلمانية، الجماهيرية العمالية الحركة كانت

 فهماوصف حدتاو الحركتين هذين أن ولو. (KPD) الستاليني األلماني عيوالشي الحزبو (SPD) اإلصالحي االشتراكي الديمقراطي الحزب بين ما الءوال

 الحزب لقيادات ستالين امروأو عادتهم، هي كما الصدام، تفادي في الديمقراطيين االشتراكيين رغبة لكن. النازيين دوصع قفو على القدرة لديهما فروت لكان

 هتلر دوصع في كثيًرا ساهمو اليسار، تياري بين متحدة جبهة تشكيل نود حال النازيين على ليسو الديمقراطيين االشتراكيين على النيران بتركيز عيوالشي

 . العالم تاريخ في عمالية حركة يوأق تدميرو الحكم سدة إلى

 
 قيادة بناءعلى  العمل وه المجتمع لتغيير بجدية يسعى لمن الُمتبقي حيدوال فالخيار التمني، بمجرد عليها التغلب الو تجاهلها، يمكن ال القيادة مشكلة أن فبما

 الصحيح النضال مسار تحديد على قادرة نوتكو( ج) النظام، قبل من اإلفساد ماوتق( ب) ، ألتباعها الديمقراطية للسيطرة تخضع( أ) بأنها تتسم حقيقية ريةوث

 . المهام بهذه القيام على قادرة غير أنها يعني القيادة مبدأ برفضها تعنُتهاو عوضوالم هذا في لألناركية النظري التخبط أما. األمام إلى
 

  الحزب
 



 قويف الحزب لفكرة فمعارضتها القيادةو لةوالد تجاه ةوبق معاديًا قفًاوم لألناركية كان إذا. ريوالث الحزب قضية إلى مباشرة ريةوالث القيادة مسألة دناوتق

أو  ماركسية أنها زعمت التي اليسارية، األحزاب بعض أن اقعو يثير أنو بد ال كان فقد. تماًما العداء هذا مصادر نتفهم أخرى مرةو .عنفًا السابق العداء

" معادي" عام فعل رد باورأو بشرق عيةوبالشي المسماة لوالد في العمال من الماليين مئات استغاللو قمع في رئيسية أداة كانت عمال، أحزابأو  لينينية

 باإلضافة ،االنتهازيو قراطيوالبيرو المحافظ الطابع ذات اإلصالحية األحزاب من غيرهاو الديمقراطية االشتراكية األحزاب هذه على زدنا إذاو. لألحزاب

 فكرة ىوجد من األناركيين، ضمنهم منو الكثيرين، عند كوالشك انتشار تفهم الممكن من نويك المتطرف، اليسار أحزاب أشباه لبعض السخيف للتشرذم

 . عاًمة األحزاب

 
 رةوالث نجاح في عامل أهمو بل الطبقية، ضد ميةوالي الحرب إلدارة ريةوضرو أساسية مسألة العاملة الطبقة من ريوث حزب تأسيس يبقى ذلك معو

 . المستقبلية
 
 هذاو. تنتصر حتى فهاوصف تنظم أن يجب لذاو المركزيةو التنظيم شديد خصًما اجهوت العاملة الطبقة أن وه لواأل السبب. لذلك منطقيانو بسيطان سببان ثمة

 أما. العمال فعل حدةوو التنظيم وه ناجحة مةاومق ألي لواأل فالشرط. المركزية المال رأس سلطة العمال فيه اجهوي صناعةو عمل قعوم كل على ينطبق

 يتمتع حيث األشمل المجتمع علي أكبر بدرجة ينطبق هذاو. ببساطة نوسيفصل جماعية منظمة ةوق نوبد منفردين رؤساءهم تحدي نولاويح الذين العمال

 للتنظيم الحاجة يدرك ضئيال، السياسيو الطبقي عيهو كان مهما عامل، أيو. الرأسمالية لةوالد: الرئيسية المركزية المنظمة هذه من بحماية الرأسماليين حكم

 . العاملة الطبقة عن التام بالعزل نفسه على يحكم برمته التنظيم األناركيين من يرفض فمن لذاو. طبقية معركة أي ضولخ
 
 اإلعالم على الرأسمالية فالسيطرة. ياومتس غير بشكل اوينم ما دائًما السياسي العاملة الطبقة عيو أن وه ريوث حزبد وجول الداعي الثاني السببو

 على الرأسمالية جيةولولأليدي يًاوق تأثيًرا تؤمن - المجتمع في تحصى الو تعد ال التي الفكرية المؤسسات من غيرهاو الكنائسو امعوالجو التعليمي النظامو

 .ريوالث الجماهيري الصراع مراحل قاتأو غير في أي ،"العادية" قاتواأل في العمال غالبية تفكير
 
 فقرو قمعو استغالل من عليهم مرت التي فالتجارب - الرأسمالية لهم لهوتق ما كل بسلبية نويصدق عقل، بال العمال جماهير أن نعتقد أن الخطأ من أنه رغمو

 الطبقة عيو أن نجد ،قاتواأل أغلب ففي. العاملة الطبقة فوصف في يوق تأثير تمارس ازيةوالبرج األفكار أن حقيقة تظل - ذلك غير علمتهم إلخ، بطالة،و

 رجعية أفكار مع جنب إلي جنبًا الخاصة، العمال خبرة من نابعةو للمجتمع نقدية أفكار دائًما اجدوفتت: األفكار من متناقضة تركيبة من مزيج وه العاملة

 للفقراء، آخرو لألغنياء المجتمع في نًاوقان هناك أن نويدركو العمل في رؤسائهم نويكره مثال، العمال، من العديد فنجد. أعلى من العمال على ضةومفر

 يحمل قد العمال بعض أن نجدو. المتعصبة األفكار من غيرهاو ،األخرى األديانو المرأةو األخرى األجناس تجاه تعصبا العمال ذات عند يظل ذلك معو

 العادية قاتواأل ففي. قدري أمر هي الطبقية ارقوالف أن العمال نفس يؤمن قت،وال ذات وفي ذلك، معو الجنسين بين اةاوالمس معو للعنصرية مناهضة أفكار

 متناقضة أفكارا تحمل العاملة الطبقة أغلبية تجدو دائم، بشكلو بإصرار الرأسمالية األفكار ترفض العمال من قليلة قلة ىوس رأسمالي مجتمع أي في تجد ال

 . مركبةو متضاربةو

 
 العمال من سياسيًا اعيةوال األقلية  يضم سياسي تنظيم دوجو ريوالضر من يصبح العمال فوصف داخل المتناقض عيوال لهذا المزمن دوجولل نظًراو

 . ككل المجتمع في المضطهدينو األشمل العاملة الطبقة حركة بداخل ريةوالث األفكار نشر أجل من للنضال قاعدة منهم يشكلو( الطليعة)
 
 في العاملة ةر الطبقود أهمية بفكرة المؤمنين األناركيين من تيار همو يين،والنقاب األناركيين من كبير عدد يعتمدها التي اإلستراتيجية تظل السبب لهذاو

" العام عمال كل يشمل ريوث نقابي إتحاد"و" ريةوث نقابات" ببناء االستكفاء في عام، بشكل التنظيم في الطبقة هذه لحاجة الُمتقبلينو ريوالث التغيير عملية

 باألناركية بالمقارنة األمام إلى ةوخط تمثل قد" عالمي ريوث نقابي إتحاد" بناء فكرة أن رغمو .قاصرة إستراتيجية تظل ،"يوسلط حزب" بناء رفض مع

 أجل من العمال نضال في بالغرض فيوت ال أنها إال الفرديين األناركيين عكس علي العاملة الطبقة مع عالقة في تدخل أن لاوتح األقل على ألنها الفردية

 . ريوالث التغيير

 
 العالقات إطار في عليها التنازعو العمل فوظرو رواألج على ضاوالتفو مةاوللمس العمال شكلها جماهيرية منظمات هي األساس في العمالية فالنقابات

 النقابة تضم أن المثالي ضعوالو. المستطاع بقدر شاملةو اسعةو النقابات هذه يةوعض نوتك أن بد ال ظيفةوال بهذه للقيامو. زهااولتج ليسو لإلنتاج الرأسمالية

 تضم أن منه، مفر ال مماو ،بالتاليو. الفاشيينأو  اإلضرابات كاسري من العمال عدا ما صناعةأو  حرفةأو  عمل مكان في العاملين كل فهاوصف بين

 . القضايا من العديد تجاه الصرفة الرجعية اقفوالم أصحابو األفكار شيوُمش العمال من غفيرة أعداًدا النقابات
 
 اإلستراتيجيةو ريةوالث األفكار نشر معركة دويق الذي السياسي الحزب وهو أال النقابات غير العمالي التنظيم من إضافي ىومست هناك نويك أن يجب لذلكو

 العاطلين) محددة عمل ألماكنأو  للنقابات الُمنتمين غير من المجتمع قطاعات داخل كذلكو النقابات، داخل ريةوالث القيادة تقديم أجل من يناضلو ريةوالث

 (. غيرهمو توالبي رباتو الطالبو

 
 الحقيقة في هم بهم، خاصة أناركية منظمات بتأسيس عليه بناءً  نومويق الذينو ريةوالث األفكار أجل من المنظم النضال أهمية نويدرك الذين نواألناركيو

 التقليدية، الحزبية المنظمات فيها تقع التي المشاكل تفادي من تُمكنهم بميزة علناً  بهذا اعترافهم عدم يعتبر الو. جديدة بمسميات لكنو أناركية أحزاب نويشكل

 فكرة رةوبلأو  متماسكة إلستراتيجية صلوالت من يمنعهم مما القيادة،و لةوالد مسألتيو الحزب مسألة صوبخص ارتباكهم إلى يُضاف ضعف يُمثل إنما

 . بهم الخاصة المنظمة هياكلو رولد اضحةو

 
 رؤية اويحمل من إال ينفيها ال رةوضر الطبقة طليعة يضم ريوث سياسي حزب نضال خالل من تاوالمتف عيهاو يروتطو العاملة الطبقة تنظيم إلى الحاجة أن

 تقع حتًميا أنها يبين ريةوالث األحزاب سجل أن وه األناركيين من استخداما األكثرو المعتاد فالرد هناو. له دوجو ال الذي" ريوالث العمال نقاء" عن مانسيةور

 هي المنحى هذا الُمقترحة أحزابكم تأخذ أال ضمان ماو: "األناركي يسألو القبيل، هذا من كثيرة أخرى روشرو يةوالسلطو يةوالنُخبو قراطيةوالبير في

 " األخرى؟

 
 حتى ضمان أيو بل إضراب،أو  مظاهرة نجاح حتىأو  ريوث حزب أي بقرطة عدمأو  رةوالث النتصار أكيدأو  كامل ضمان هناك نويك أن يمكن ال بالطبع

 األحزابو المنظمات من العدد هذا فساد لسبب صلونت أن الأو  هي المشكلة هذه مع بتعقل للتعامل حيدوال السبيلو. شيء أي في نفسها األناركية لنجاح

 . منه قايةوال كيفية في البحث ثانيًا ثم العمالية،



 
 للتنظيم اللينينية لألشكال المتأصلة يةوالسلط"أو  القيادات، عند "الفطري السلطة نهم" إما هي األحزاب لفساد نواألناركي يقدمها التي المعتادة التفسيراتو

 ".الديمقراطية كالمركزية

 

" فطرية" لومي دوجو عن نتحدث كنا فإذا. ينتقدهم من على فقط ليسو مقدمه على تعميمه ممكن رتفسي وفه" الفطري السلطة نهم" عن لواأل التفسير أما 

" اللينينية يةوسلط" عن الثاني التفسير أماو. ذاتها األناركية تحقق نود لوَستَحُ  بل مجتمعأو  منظمةأو  عةومجمأو  إتحاد أي فقط ليس لوالمي هذه فستُفسد

 فيها بما العمالية المنظمات اعوأن كافة على حل إنما اللينينية األحزاب على فحسب يحل لم قراطيوالبير الفساد أن تؤكد التاريخية فالتجربة. قاصر أيًضا وفه

 . يينوالنقاب األناركيين على كذلكو النقابية االتحاداتو الجماهيرية اإلصالحية األحزاب

 
 تنشأ التي العمال منظمات على الرأسمالي المجتمع يمارسها التي طوالضغ إلي للفساد األحزاب ميل نوالماركسي يُرجع التفسيرين، هذين من النقيض علىو
 عامة على الرأسمالية تفرضه الذيو - عزلة في العملو القمعو االستغالل يُصِعب ناحية، فمن :يينومست على طوالضغ هذه الرأسمالية تمارسو سطها؛و في

 القيادات على ُمضطرد ُمفسد أثر بطبيعتها الرأسمالية تمارس أخرى، ناحية منو قياداتهم؛ على للسيطرة العمال عند عيوو ثبات من يلزم ما تنمية - العمال

 . مباشر غير بشكلأو  مباشرةً  إما العمال عامة بينو بينهم للتفرقة يفضى بما

 
 كان ناحية فمن. الستالينية إلى سياور في البلشفية لوتح وهو ريةوالث الحركة تاريخ في تدني حالة أوأس شك نود وه لما تعليل في خاصة أهمية التفسير لهذا

 التي سيةوالر العاملة الطبقة على ُمدمر أثر بمساندته،و الغرب من فُرضت أهلية حرب شكل في جاء الذي سية،والر رةوالث على العالمية الرأسمالية لضغط

 المجاعةو الحرب بفعل الطبقة هذه تحطمت ثم الذات، في الثقةو عيوال درجات قمة إلى 0101 عام في صلتو قد الطبقة هذه كانت. 0101 رةوث صنعت

 من النهاية في مفر هناك يكن لمو الصحي الديمقراطي حكمها ممارسة في االستمرار على تستطع فلم 0100 0102 بين التام االقتصادي االنهيارو باءوالو

 إلى بالستالينية، إليه يُرمز قراطيوبير طابع إلى انحدرت التي البلشفية، القيادة على الرأسمالية ضغط َدفع فلقد أخرى، ناحية منو. البلشفية القيادة بقرطة

 مع التنافس في ذلك من بداًل  انخراطهاو رة،والث ينقذ أن يمكن كان الذي حيدوال كالطريق العالمية رةوالث إستراتيجية إلى األصلي جههاوت عن تخليها

 لةود على العشرينات عقد بنهاية التام القضاءو التنافسي المال رأس تراكم أجل من رأسمالية استغالل لةود إقامة خالل من طهاوبشر الغربية الرأسمالية

.سياور في ليدةوال العمال
ii 

 
 المحترفين البرلمانيين ابوالنو النقابات على الدائمة قراطيةوالبير سيطرة عن تماًما، مختلفة فوظر في عملت إنو حتى أيًضا، تسفر طوالضغ هذه مثل

 . اإلصالحية األحزاب على
 

 :  أساسية تدابير أربعة ثَمة الرأسمالي؟ المجتمع في اموالد على الفاعلة طوالضغ هذه من نفسه يحمي أن ريوث حزب يستطيع إذن فكيف

 
 األحزاب تعتمد النقيض علىو. الرأسمالية لضغط المضاد الضغط تخلق التي العالقة هي فهذه مية،والي العاملة الطبقة نضاالت في ينخرط أن الحزب على

  . أصال العاملة الطبقة مع عالقة تقيم ال يةوالعصب عاتوالمجم أن حين في العمال، سلبية على اعدهاوق على الحفاظ في اإلصالحية

 
 يتم أن قابلية لديها التي الرجعيةو سياسيًا المتسلقة العناصر بعيد حد إلى سيبعد ذاته حد في هذا. ريةوالث بالمبادئ صارًما التزاما يلتزم أن الحزب على

 .بها التالعب
 . مادية امتيازات أي الحزب لقيادات نويك أنأو  القيادة بمناصب تلحق أن يجب ال بينة ألسباب

 
 حدةوال أي) المركزيةو( القيادة ليةومسئو االنتخابو السياسات لوح جدلو لاوتدو افيةو مناقشة أي) الديمقراطية بين رهودستو الحزب هيكل يجمع أن يجب

 لحقيقةفا أعلى من يةوسلط سيطرة آلية أنه علي االنضباطو للمركزية األناركيين، باألخصو البعض، نظرة عكس علىو(. األغلبية قرارات لتنفيذ الفعل في

 نقيض على الحزب، قراراتو لسياسة القيادات تنفيذ المركزية تضمن حيث ري،والث الحزب في الديمقراطية سيادة لضمان أداة تعتبر المركزية أن

 . فردي بشكل صياغتهاأو  األعضاء غالبية رؤيةو الحزب سياسة عن التغاضي في" الحرية" القيادات تمتلك حيث الديمقراطية غير المركزية المنظمات

 
 المركزية( 0و الحزب داخل قراطيةوالبير ضد النضال في الحاسمة هي الطبقي الصراعو الحزب بين يةوالحي العالقة( 0 تظل النهائي التحليل فيو

 ضمان يمكن ال أنه رغمو. الرأسمالية البيئة من العاملة الطبقة أحزاب كافة على تمارس التي المستمرة طوالضغ مةاولمق سيلةو أفضل اللينينية الديمقراطية

 . ريًاوث نصًرا لتحقيق ريوث عمالي حزب دوجو رةوضر األشكال من بشكل يغير ال هذا فإن تنظيمي هيكل بأي مسبقًا البقرطة عدم
 
 اءوس العاملة الطبقة أيدي من السياسيو التنظيمي السالح نزع في ىوس األناركية تساهم ال خاص، بشكل اللينيني الحزبو عام، بشكل لألحزاب برفضهاو

 .الغدأو  موالي معارك في
 

 الطبقةو المجتمعو الفرد
 
 مقارنة لهااوتن يصعب نقطة ما ًعاون هيو المجتمع،و الفرد عالقة لوح كانت األناركيةو الماركسية بين دارت التي الرئيسية الخالفات من أن شك من ما

 داخل دار طالما الذي العميق الخالف نتيجة معقدة هي ثانيًاو فلسفية،و تجريًدا أكثر خالفات رةوبالضر الأو فهي اآلن؛ حتى إليها تطرقت التي بالخالفات

 يتفهم أن ُمتمنيًا لها،اوأتن أن ليدفعني األهمية من االجتماعية الحركة بداخل ثقل لها الفردية األناركية أن إال. المسألة هذه لوح ذاتها األناركية الحركة

 . ضدهم جهوم غير التالي الجزء هذا بأن الصراع على القائم ريوالث التغيير لمنهج الُمفضلينو للفردية نوالرافض نواألناركي
 
 أنه على بالفردية يتعلق ما كل تدين أنهاو الفرد قولحق الصريحة بالمناهضة تَُعرف ما عادة الماركسية أن عوضوالم هذا لمناقشة اإلضافية اعيوالد منو

 من الماركسي قفوللمو لماركس خاطئة قراءة هذه لكنو .الفرد مصالح ضد آليً  تعارض في الجماعةو المجتمع مصالح تضع أنهاو ،"ازيةوبرج"روأم

 . تصحيحه إلى أسعى انطباع وهو القمعية الستالينية بالطبع أَججته - الفرد قوحق
 



 شتيرنر ماكس األلماني فوالفيلسوWilliam Godwin (0202-0112 ) ينودوج ليمو اإلنجليزي فوالفيلس إلى الفردية األناركية المدرسة إرجاع يمكن

Max Stirner (0212-0222 )األنا" شتيرنر كتاب في التالية التوالمق من لمحة من نستشفه أن يمكن ما هذاو المتطرفة الفردية دعاة من كانا اللذانو 

 (: 0211) "ذاتهاو

 
 بدال وأقترح منهم درًسا تعلمت نفسي عن أنا طريقه؟ يسلك من أفضل األناني أن( واإلنسان هللا) الممتازة األمثلة هذه من نتعلم أال... قيمة لي يمثل شيء ال
 أنشغل إذن فدعوني بأنفسهم، إال أنفسهم يشغلوا لم واإلنسان هللا... أنانيين أنفسنا نحن نصبح أن بتفان العظام األنانيين خدمة في نستمر أن من

 iii!نفسي سوى لي هم فال...تهمني ال التي الهموم كل فلتختفي...بنفسي
 

 لوط على منهجيًا مصاغة غيرو ُمبهمة فردية نزعة ثمة ألن لكن،و. الصفر من يقترب موالي األناركية على شتيرنرأو  ينودولج المباشر التأثير أن ظني

 لغاياته إال يسعى ال الذي" الحر" اإلنسان فكرة أي - المتطرفة الفردية عن النقدية المالحظات بعض إلى اإلشارة تجدر فلذلك األناركي الفكر عرضو

 . اآلخرين تجاه مباالةأو  قيد نود الشخصية
 

 وه تُختزل ال التي بطبيعته البشري الجنس إن. اإلنسانية تاريخ في اإلطالق على دوجو لها يكن لم كهذه مقيدة الغير الخالصة األنانية أن الأو يقال أن يجب
 سياسية سلطةأو  لةود رأينا كما فيه يكن لم الذي الجمع،و الصيد مجتمع في للفرد يكن لمو. األزل منذ ذلكو اآلخر على يعتمد أنه أي - اجتماعي جنس

 جماعيًا عمال كانو الطبيعة فرضتها رةوضر كان فالصيد. غيره نود نفسه يخدم أنأو  مطلقًا، له ويحل كما التصرف حرية ككل، الجماعة عن منفصلة

 علي باإلعدام حكم بمثابة يلةوط لمدة ظل الذي األمر ـ منها منفيا نفسه يجد الجماعة تجاه بالتزاماته يعترف أن يرفض األفراد من كان منو. باألساس نيًااوتع

 . الشخص هذا
 

 الحرية" فكرة حاملي أن غير .الحياة رياتوضر إنتاج عملية عن كمجتمع تخلينا إذا إال اقعوال في ترد أن يمكن ال" الخالصة" التصرف حرية ففكرة

 ما مكان من سيأتي إلخ، نأكله، الذي الغذاءو نرتديها التي المالبس أن هنا الضمني" االفتراض"و. ببساطة محسومة قضية اإلنتاج قضية نويعتبر" الخالصة

 حجر ُيمثالن اإلنتاجو البشرى العمل أن ضحتأو  التي النظرية أعماله في ماركس تماًما دحضه صرف ازيوبرجو يونخب افتراض وهو ما، بطريقةو
 من العمل حرية ما بدرجة لنا تُتاح حتى البضائع من فرةو به مجتمًعا نخلق أن علينا أن تُجادل أن الفردية ولألناركية. اإلنساني التاريخ روتط في يةاوالز

 . كيفو المجتمع هذا خلق مهمة كلوت منا لمن: معضلة يحل ال هذا أن إال عدمه،

 
 االنطالق نقطة كانت اإلقطاعي المجتمع ففي. ازيةوالبرج أعماق من تنبع الفردية من عوالن لهذا االجتماعية روالجذ أن يبين التاريخ أن اآلخر والشيء

 عنها عبر كما الفردية إلى المجتمع في االنطالق نقطة لتوتح الرأسمالية روظه معو. السماء من الُمنزل االجتماعي النظامو الكنيسةو هللا هي الفلسفية

 األساس في البشر حياة أن فكرة السياسي فوالفيلس قدم بز،وه ماسوت فكر بدايات فيو. "دوجوم أنا إذاً  أفكر أنا" لتهومق في ديكارت الفرنسي فوالفيلس

 االقتصاد يتخذ بالِمثل،و. لألناركية معاكس بالطبع استنتاج وهو – يةوق لةود وه نحتاجه ما أن الستنتاج تبريًرا" الجميع ضد للجميع" فردية حرب في تتمثل

 يرغب قد حين في أنه المصادفة قُبيل من فليس ذلك، على ةوعال. له انطالق نقطة" العقالني األناني الفرد المستهلك" من ازيوالبرج كالسيكي -والني

" يةوالالسلط" فكرة نويتخذ المحافظين الليبراليين من بقليل غير عدد أن نجد فأننا الفردية" يةوالالسلط" فكرة على يسارية لمحة إضفاء في نواألناركي

 . اليمينية شديدةو للرأسمالية المؤيدة ليبراليةوالني للسياسات أساًسا

 

 كوالسلو التاريخ كامل امتداد على الدافعة ةوالق أن آمن الذي نيتشه فريدريك األلماني عشر التاسع القرن أخرأو  فوفيلس نذكر أن كذلك البد السياق هذا فيو

 بما المتطرف اليمين على لتأثيره اشتهر بل أناركيًا نيتشه يكن لمو". السلطة امتالك" في فرد لكل الفطرية الرغبة هي( بأكمله نوالك ما حد إلىو) اإلنساني

 على أثر رهوبد الذي وكوف ميشيل الفرنسي كالمفكر العشرين القرن مفكري على هام أثر له كان كما به، تأثرو شتيرنر قرأ قد كان لكنهو النازيين فيهم

 . األناركية

 

مثل  اآلخرين كوسل لتفسير نهاويستخدم أنهم المؤكد منو السلطة، امتالك في الفطرية الرغبة لنظرية ما صيغة نويقبل األناركيين من كثير أن اضحوال من

 وه السلطة مبدأأو  لةوالد مبدأ أن فكرة مع األناركي االعتقاد هذا يتماشى كما. أنفسهم بالطبع، ،اواستثن إنو - غيرهمو قراطيينوالبيرو السياسيينو اللينينيين

 . ماركس رؤية بحسب العكس ليسو اقتصادي تاوالتفو المجتمع في الطبقات رولظه أدى الذي

 
 جاذبيةأو  بريق إضفاء يمكنو. يمينية نظرية تعد هرهاوج في السلطة امتالك في الفطرية الرغبة فنظرية العلمي، لألساس افتقارها عن النظر بغضو

 مدرسة كل في – المجتمع أرجاء في المنتشرة السلطة صراعات لتفسير استُخدمت ما إذا ،وكوف ميشيل فعل كما اليمينية، النظرية هذه على يسارية

 من مع ًماود فوقوالو للسلطة المستمرة مةاوبالمق األخالقيو عيوالط الخيار" السلطة امتالك في الفطرية الرغبة" يصاحبو – مكتبو سجنو شفىتمسو

 .نهاويملك ال

 

 أن االعتقاد هي لىواأل. معضلتين اجهوت – مةاوبالمق البعض عند عيوالط الخيارو السلطة في البشر عند فطرية رغبة – النظرية التركيبة هذه أن إال 

 أن إذ لإلنسانية كامل تحرر تحقيق في حقيقي أمل جدوي ال لألسف،و ألنه للظلم، األبدية مةاوالمق القيام وه الطبقي المجتمع في فيه نتعشم أن يمكن ما أفضل

 علىأو  علينا، يُفرض فلماذا اإلنسان عند فطرية السلطة في الرغبة كانت إذا أنه هي الثانية المعضلةو. دائًما ستتجدد السلطة على البشر صراعات

 . فعال نيتشه أتباع من العديد انحاز كما السلطة ألصحاب ننحاز أن" الفطرية" من كان إذا السلطة يملك ال لمن ننحاز أن األناركيين،

 
 بالمجتمع؟ الفرد لعالقة الماركسية رؤية إذن هي فما

 

 رغم ألنها، الرأسمالية إنجلزو ماركس أدان" عيوالشي والمانيفست" فيو. الفرد شخصية تنميةو الفردية للحرية المسعى البتة ترفض ال الماركسية إن 

 : الحقيقة في لألغلبية الشخصية الفردية تسحق فهي الفردية، الحترام تهاودع

 
 يتباكى التي الفردية، ثقافة. فردية بشخصية يتمتع الو مستقل غير الحي اإلنسان أن حين في فردية، شخصية لهو مستقل ازيوالبرج المجتمع في المال فرأس

 .كآلة اويعمل أن عليهم يفرض أن مجرد الساحقة لألغلبية بالنسبة تمثل هي إنما فقدانها، على( ازيوالبرج)
 



 للتنمية شرط هي فرد لكل الحرة التنمية فيه نوتك بمجتمع...  الطبقية اتهاوعدو بطبقاته القديم ازيوالبرج المجتمع استبدال: "غايتهم إنجلزو ماركس يعلن ثم

 ." للجميع الحرة

 
 (: 0211) هرنجود جينوي األلماني االشتراكي ضد الماركسية عن دفاًعا كتابه في النقطة هذه في إنجلز يستفيضو

 
 تقسيم باألخصو برمته لإلنتاج القديم بوباألسل اإلطاحة يجب فلذا. فيه فرد كل تحرر ما إذا إال نفسه يحرر أن يستطيع ال المجتمع أن على للتأكيد داعي ال"

 شرط هذاو غيره، أكتاف على المنتج العمل من بنصيبه فرد يلقي أن ناحية من تسمح ال إنتاج مةومنظ محله تحل أن يجب. يختفي أن بد ال الذي العمل

 فرد لكل فيروت طريق عن البشرية لتحرر سيلةو ،اإلنسان إلخضاع سيلةو نويك أن من بدل المنتج، العمل يصبح أخرى ناحية منو البشري؛ دوجولل طبيعي

" منفصلة جزيرة"أو  ُمنعزل أناني كائن ليس فالفرد لماركس بالنسبة .طاقة بأقصى يمارسها أنو االتجاهات كل في الذهنيةو الجسدية مهاراته يروتط فرصة

" الفجة عيةوالشي" ُمنتقًدا "،باألساس اجتماعي كائن الفرد" ماركس لويق( 0211" )فلسفيةو اقتصادية طاتومخط" كتابه فيو .للمجتمع مقابل ضعوم في

 إلى اإلنسان دةوع" ستمثل عيةوالشي أن ماركس يؤكدو". المجاالت كل في اإلنسان شخصية تُنكر"و الخاصة للملكية السلبي اإللغاء بمجرد إال تعنى ال التي

 ".ككل البشريةو الفرد بين...  للصراع حقيقي حل ستمثلو( ... إنساني أي) اجتماعي ككائن كامال ذاته

 
 هذا أن ماركس يرىو. جديد مجتمع بناءو بالرأسمالية اإلطاحة على قادرة اجتماعية ىوق إلى للتغيير، ُمفَّعل إلى يحتاج" الحرية لعالم" لوصوال أن إال

 اإلنتاج سائلو نويملك ال الذينو بأجر العاملين من الجديدة الطبقة" :اليتاريوالبرأو  العاملة الطبقة في يتمثل عي،والشي والمانيفست في عرفه كما الُمفَّعل،

 iv."العمل على قدرتهم من اويقتات أن نويضطرو

 
 لهذا األساسي الخيطو الماركسية في المركزية الفكرة هي – معها اإلنسانية تحريرو نفسها تحرير على قدرتها – العاملة للطبقة ريوالث روالد تحديد إن

 . الفرد حريةو العاملة الطبقة نضال عالقة صوبخص نقطتين هنا أطرح أن دوأو. الكتيب

 
 في الحظنا أنو سبق كما تصرفاتهاأو  تصرفاته يقيدو به المشترك الفرد حرية على دوالحد بعض يفرض جماعي نضال أي أن هي ببساطة لىواأل النقطة

 .خائنا يُعتبر اإلضراب أثناء يعملو له ويحل ما يفعل فمن اإلضراب، وهو العاملة الطبقة صراعات أشكال أبسط

 

 تنميتهاو الفردية فالحرية. الفردية الحرية لمسألة بالنسبة العاملة الطبقة خبرةو سطىوال الطبقة خبرة بين جًدا مهما اختالفا هناك أن هي الثانية النقطة لكنو

 بالنسبة أما ؛ الجماعة في اآلخرين مصلحة مع بالتضاد للفرد روتتطو بل ككل الجماعة ضعو عن النظر بغض ُمؤمنّة سطىوال للطبقة الُمنتمي للشخص

. الجماعة مع اصلوالت خالل من إال تحسينه يمكن ال الذيو الُمكبل االقتصادي ضعوال وه حريتهو فرديته على الرئيسي فالقيد العاملة الطبقة من لشخص
 صحية حياة يحيا أن العاملةأو  العامل الفرد مقدرة تقترن المثال، سبيل على. ككل طبقتهم تقدم على قفةومت العاملة الطبقة ألغلبية الفردية فالتنمية بالتاليو

. إلخ للجميع، مجاني ميوحك تعليم بإتاحة مرتبطة للفرد التعليم على لوالحص فرصةو مجانية، صحية خدمة للجميع يكتسب جماعي بنضال يلةوطو

 الشخصيات من لماليين جماعية ةوصح رةوالث في إن. خالله منو الجماعي النضال في تحديًدا تزدهرو تبدأ العمال من لعديد الحقيقة الفردية فالشخصية

 . الرأسمالية تقدمه قد شيء بأي مقارنة الفردية الحرية في هائل سعوت ستعني – المطلقة الحرية تعني لم إن –المجتمع في العمال ةوق انتصارو الفردية،

 

 لكنو المجتمع تغيير في الرئيسي العاملة الطبقة روبد االعتراف في الماركسية عية،والشي األناركيةو يةوالنقاب كاألناركية األناركية، تيارات بعض تشاركو

 فعل كما الفردية الحريةو العاملة الطبقة صراع بين العالقة في التفكير تُمعن الو المطلق، في الحرية عن مجردة التوبمق األناركية التيارات تكتفي ما عادةً 

 تحدث قد التي االجتماعية ىوالق عن أنفسهم نويعزل ثَم منو تفصيالً و جملة العاملة الطبقة نضال فكرة نويرفض نوآخر نوأناركي هناكو. إنجلزو ماركس

 العناصر على االعتمادأو  mobilization" الجماهيري الحشد" مثل إستراتيجيات خالل من العاملة الطبقة رولد بديل إليجاد نويسع أنهمأو  فعليًا، تغييًرا

ف والمعر الذاتية االستقاللية أناركيةبتيار  الخاص جزءال في ناقشستُ  األخيرة الخيارات هذهو. ة األساسية للتغييروء كالقالفقرا من اجتماعيا المتأرجحة

  .ميةونوتواالب

 
 األناركية سجل - 3

 
 حركةو جياولوكأيدي األناركية، لكنو اة،اوالمسو الحرية دهوتس بمجتمع يحلم اإلنسان كان فطالما راء،وال إلى نوقر عدة األناركي الفكر عناصر بعض دوتع 

 . عشر التاسع القرن منتصف منذ الماركسية، مثل مثلها تُؤرخ محددة،

 
 اوضح ممن المشاهير، غيرو المشاهير البطالت،و األبطال من نصيبها األناركية أفرزت  دهاوجو من شابه ماأو  عاًما 022 مدار علي أنه على شك الو

 . ريةوالث القضية سبيل في بحياتهم

 

 هذا في كامال األناركية تاريخ مراجعة يجعل مما ،مضطرد بشكل األناركية الممارسة على ظهرت سابقا ضحناهاوأ التي الضعف اطنوم أن أيًضا شك الو

 خالل من ذلكو عليها، التأكيد ثَم منو سبق، فيما المقدمة الحجج استعراض وه ذلك من بدال القسم هذا في لهاوسنح ما لكنو. طبًعا المحال من الصدد

 النقد على مالحظات مع) سيةوالر رةوالث( 0و عشر؛ التاسع القرن سبعينيات في نينوباك نشاطات( 0. األناركية تاريخ في مراحل ثالثة إلى اإلشارة

 للتفتيش ليس الحجج تلك سنستعرضو .العشرين القرن ثالثينيات في أسبانيا في األهلية الحرب في األناركية رود أخيرا،و ؛(البلشفية ضد جهوالم األناركي
 باألحرى لكنو – الماركسية تاريخ مع لةوبسه تكرارها يمكنو لها معنى ال لةاومح فتلك – حماقاتأو  خياناتأو  فضائح عن بحثًاً  األناركيين سجل في

 .  الضعف قاتأو في ال ة،والق قاتأو  في األناركي التراث فعالية الختبار أي ري،والث الكفاح تاريخ في الفارقة اللحظات في األناركية الممارسة الختبار

 

  نينوباك
 

 بدا فوالشغ نشاطهو حياته بوأسلو بمظهره أنه شك الو. األناركية تاريخ في شهرة األكثر الشخصية وه( 0212-0201) نينوباك ميخائيل نويك قد

 قضىو بل المختلفة نوالسج حياة اعتادو النظام ضد مسلحة انتفاضة من أكثر في مباشر بشكل شارك فقد. مانسيوالر األناركي للبطل نمطية رةوكأسط

 .سياور في بطرسبرج سان في المخيف لسوبو بطرس قلعة سجن في االنفرادي الحبس من اتوسن خمس

 



 شخصيًا، نينوباك جسد كما. العريضة االشتراكية الحركة عن يختلف منظم سياسي كاتجاه األناركية تأسيس آخر، شخص أي من أكثر نين،ولباك يُعزىو

 .جياولوكأيدي لألناركية المالزمة التناقضات غريبة، بشدةو

 

  .قيادةأو  سلطةأو  ةوق لكل الراديكالي المعارض أنه على نفسه نينوباك قدم العديدة، الُدهمائية بتصريحاتهو ،"يةوالسلط"و" النيةود"بالـ للماركسية باتهامه

 ": العالمية ةواألخ" حركته برنامج لويقو
 

 المؤسسات معهاو الكنائسو لوالد كل لتدمير ع،ون كل من صياءواألو المستغلينو للطغاة توالمو عينوللمقم الحريةو للعمال، السالم بصيحة نسعى

 الُمستعبدينو عينوالمخد البشر ماليين يتحرر حتى الجامعات،و الشرطةو االجتماعيةو االقتصاديةو الماليةو القضائيةو السياسيةو الدينية انينوالقو

 v .المطلقة الحرية نسمات أخيًرا البشرية لتتنفس كأفراد،أو  جماعةا واء كانو، سرسميين غيرأو  رسميين اوكان اءوس المديرين من الُمستغلينو الُمعذبينو

 
 إذا حتى علينا الرسمية غيرو الرسميةونية والقانو الُمميزة الهيمنة كلو السلطاتو التشريعات كل نرفض احدةو كلمة في: "0210 في نينوباك صرح قدو

 حتى ريةوالث رياتوبالدكتات تسمى ماأو  المؤقتة ماتوالحكو التأسيسية المجالسو السياسية االتفاقات نقبل ال: "قال 0210 فيو". عام يتوتص نتيجة كانت

 ". ريوالث االنتقال لغرض كانت إنو

 
 تبريًرا نينوباك قدمو. لشخصه التامة الطاعة على قائمة هرميةو سريةو صغيرة تآمرية جماعات لتنظيم نينوباك تفرغ فقد السياسية، ممارساته في أما

 :تشاييفانالشهير  سيوالر المتآمر إلى خطاباته أحد في ألساليبه

 
 المؤذيين استبعاد يجب كما علمها، دون إخضاعها يتم أن يجب األقل علىأو  جمعيتنا، مع تنصهر أن أهدافنا مع أهدافها تتشابه التي الجمعيات نجبر أن علينا
 اللجوء سيلزم إنما الحقيقة، بنشر يتم لن هذا كل. ةحكومال دمرن بعد ذلك سيمكننا أنو تصيتها. فيجب قاطًعا ضرًرا الضارةأو  المعادية الجمعيات أما. فيهم
 vi.والخداع والدبلوماسية المكر إلى
 
األممية الشغيلة رابطة على السيطرة لفرض لةاومح في نينوباك ظفهاو التي األساليب التكتيكات هذه مثلتو

vii
تأسيسها  فيشارك  التي لىواأل األمميةأو ) 

 الديمقراطية تحالف تسمى كانت التيو منظمتهم، حل عن اوأعلن 0221 في األممية إلى أنصارهو نينوباك انضم فعندما  .(0221عام  فيماركس 

 .الخفاء في كشبكة العمل في استمرت الحقيقة في لكنها االشتراكية،

 
 : أنصاره من إيطاليأناركى  إلى خطابه في يلي ما نينوباك كتب  عام0210 في 

 
. لنا األقربون باختصارأو  ونشاطاً  وذكاءً  وإخالًصا إيماًنا األكثر األعضاء من( األممية أقسام في) داخلية نوى تأسيس ضرورة عاجالأو  آجال ستفهم أظنك
 بدء، ذي بادئ. مزدوجة مهمة لها وسيكون بالخارج،أو  بإيطاليا المنظمات من شبيهاتها وبين وبينها أعضاءها، بين ما الترابط شديدة [ستكون] النوى هذه

 من التي األسئلة[ عن اإلجابة] ستتولى ثم الكيانات، من وغيرها األممية الشغيلة برابطة المسمى الرهيب الكيان لهذا المفعمة الباعثة الروح[ النوى] ستشكل
 قليل عدد إال صفوفه بين السري التحالف هذا يقبل أال منه مفروغ أمرو.. . وأصدقاءك أنت بذكائك لرجال يكفي ما قلت أني ظني...  علًنا معالجتها المحال

 . األفراد من جًدا
 
 يمثل اقع،وال ففي. نينوباك شخصية بطبيعة خاصة للهيمنة لومي نتيجة كمجرد  الفعلية الممارسةو المعلنة المبادئ بين التناقض هذا إلى يُنظر أن يجب ال

 للرد القابلةو ديمقراطياً  الُمنتخبة القيادة تستبدل األناركية أن بمعنى: ذاتها حد في القيادة مولمفه األناركية رفض في أصيل لتناقض الحي التجسيد نينوباك

  .للرد قابلة غيرو ديمقراطية غيرو ُمنتخبة غير بقيادة

 
 لفئة الواألح من حال بأي يمكن فال. العاملة الطبقة رةولث كارثية قيادة عن كذلك أسفر لكنه فحسب نفسها األناركية لمبادئ خرقًا السرييمثل التآمر  لم

 هيو" انقالبية نزعة" إلى مباشرة التآمر أفضى لذا. حركتها ترشدأو  العاملة الطبقة مزاج تقدر أن كقيادة بأنفسهم أنفسهم نوينصب الذين األفراد من دةومحد

 . العمال أغلبية رغباتو  حركة عن مستقلة تمرد بعمليات القيام صغيرة عةومجم لةاومح

 
 جةوم سطو. 0212 سبتمبر في فرنسا بوبجن نولي في مهزلته فيها بما محرجة بإخفاقات جميعها انتهت المغامرات، هذه من عدد في نينوباك شارك قدو

 لةوالد رفضت نينوباك حظ ءولسو". لةوالد إلغاء"و فرنسا إنقاذ لجنة أنفسهم عن اوأعلنو دافيل فندق أنصارهو نينوباك احتل الشعبية، االضطرابات من

 األمر به انتهى حتى للهرب نينوباك أضطرو. نوللي الفرنسي طنيوال للحرس سريتين بإرسال روالف على نينوباك انقالب أنهتو نفسها، بإلغاء االعتراف

 . باريس ةنمووك هىو فرنسا في اندلعت حقيقية عمالية رةوث في المشاركة من التالي العام في ُحرم أنهإلى  ذلك أدىو إيطاليا في هوجن في

 
 بعد ما مجتمع تنظيم في كذلك الفكرة هذه عمم ه لكنو فحسب ريةوالث الحركة منظمة في السرية السلطة عن فكرته يطبق يكن لم نينوباك أن الطريف منو

 : األناركية إقامة بعد" سرية ريةودكتات" أنصارهو سيؤسس كيف نينوباك شرح ريتشارد ألبرت نصيرهو صديقه إلى خطاب ففي. رةوالث

 
 المتحالفين ريةوديكتات طريق عن لكنو ،الصريحة السلطة طريق عن ال ،هاهجون يتم أن يجبف تاريةيلوالبر بعةوالزهذه  سطو مرئيين غير قادة بصفتنا

 أي هناك نويك لن أنه تهاوق من سيزيدو ،رسمية قوحق الو ألقاب الو علنية عمل شارات لها نويك لن ريةوديكتات :(نينومع باك التحالف أعضاء) الجماعية

أقبلها التي حيدةوال ريةوالديكتات هي هذه. لها ةوق مظاهر
viii
. 

 
 األقل الشكل ألصبحت تحققت إذا ألنها أيضا لكنو خياليتها لشدة فقط ليس موالي خدماتها عن االستغناء يمكن الخفية للسلطة الرؤية هذه أن الحظ حسن من

 . اإلطالق على التاريخ في للحكم ديمقراطية

 
  
 أناركية في روللظه نينوباك مذهب في األساسي روالقص دوسيع سنرى، كما لكن،و تخيالته،و نينوباك من التنكر بعد فيما نواألناركي بعضحاول  قدو

 . لحظاتها "أزهى" في حتى العشرين القرن

 



  سياور
 
 .للعجب مثير أمر يعتبر 0101 رةوث في األناركية رودضآلة  أن نجد فإننا ات،وبسن الماركسية على سابق سياور في األناركي التراث أن بماو

 
 عام في سوالر دوالجنو العمال إليه صلو الذي السياسي عيوالو نضاليةال ىومست أن رغمو التاريخ، في األعمقو األعظم هي سيةوالر رةوالث أن فرغم

 . بالكاد إال الفاصلة الحركة هذه في أقدام أي لها تبِ ث  تُ  أن األناركية تفلح لم الزمان، مر على عاملة طبقة ألي بالنسبة األعلى كان 0101

 
 اتحدثً مُ أو  أناركية ملصقًات أيأو  احدةو أناركية جريدة 0101 في سياور إلى دتهوع عند الحقبة، هذه في سيور أناركي مفكر أهم لين،وف يجد لم هكذاو

 كانت المصانع في القاعدية العمالية اللجان في حتىو ؛فيتاتوالس في يذكر تمثيل ثمة لألناركية يكن لمو. رةوالث قلب هيو جرادوبتر مدينة في احدو أناركي

 . ساحقة ةبأغلبيو البلشفية المقترحات أمام يتوالتص عند باستمرار تخسر األناركية المقترحات

 
 . أساسيين لسببين سيةوالر رةوالث في األناركيين إخفاق دويعو

 
 األمل خيبة مفتعُ  غدرها لقمة دةوجوالم العمالية الحركة قيادات تصل عندما يميل لألناركية ما ةعامً  العاملة الطبقة قطاعات بين المزاجأن  وه لواأل السبب

 . تقريبًا العاملة الطبقة طليعة كل دعم اوفاجتذب  بديلة لإلصالحيينو اضحةو ريةوث قيادة تقديم البالشفة  أستطاع ،0101 أحداث أثناء في أما بين العمال.

 
 السلطة فترة في  لصالحهم رةوالث حسم أجل من نضالهم في العمال اجهتو التي التحديات على إجابات تقديم في فشلت األناركية أن الثاني السببو

 بقايا قفتو حين -لة الجديدة الجنينية والدولة القديمة والد بين روالشه تلك في احتدم الذي الصراع فترة أي - 0101 عام بروأكت حتى فبراير من جةوالمزد

 تزداد كانت التيو بأنفسهم دوالجنو العمال شكلها التي فيتاتوالسو جانب، في جديدة مؤقتة مةوحك برئاسة قراطيتهاوبيرو جيشهاو القديمة القيصرية لةوالد

 لةوالد ستسحق هل ستنتصر؟ طبقة أي مثلتُ  لةود أي :وه األزمة تلك في – حيدوال بل – الحاسم السؤال كان. اآلخر الجانب في ماوي بعد ماوي سلطةو ةوق

 ؟فيتاتوللس السلطات كافة لوتحو القديمة لةوالد العاملة الطبقة مستهزُ  هل أم العاملة الطبقةو فيتاتوالس الرأسمالية/ القيصرية القديمة

 
 عاجزة– إلخ المناشفةو كيرينسكي مةوحك - السؤال هذا على بحسم اإلجابة في ترددت التي السياسية ىوالق كل صارت المصيرية اللحظات تلك في

 اءمةوبم إما األناركيين أغلبية قام فلقد. رةوبالضر هُمشت فقد كاألناركية المبدأ حيث من لةوالد أشكال كل ترفض كانت التي التيارات أما. تدريجيًا

 تكينوبوكر ناركى المخضرمكاأل ذلك اويفعل لم من أما. بحماس البالشفة إلى اولينضم األناركية عن اوانفصلأو  ،روبفت البلشفية السلطة اوليتبع جياتهمولوأيدي

 كانت التي المؤقتة مةوالحك على نويُحسب اوفأصبح( لىواأل العالمية الحرب في الفرنسيةو البريطانيةو سيةوالر لإلمبريالية دعمه بعد مصداقيته فقد الذي)
 . تتزايد لها الكراهية

 
 صعاب فترة كانتو تلت التي األهلية الحرب خالل بفترة بروأكت رةوث انتصار بعد إال األحداث في هاما مستقال ًراود تلعب أن لألناركية يتح لم اقعوال في

 . سيوالر للشعب رهيبة معاناةو رةوللث بالنسبة كبيرة

 
 بالمال مةوالمدعو رجعية القيصر جنراالت أكثر بقيادة ،(المضادة رةوالث اتوق به عرفت الذي االسمو هو) البيضاء شوالجيو حاصرة،مُ  رةوالث كانت فلقد

 منو منها أدنىأو  سينوق قاب أصبحت حتى جرادوبتر على االستيالء من تقترب أن كادت العالمية، الرأسمالية ىوق كل من اآلتية التعزيزاتو العتادو

 الخسائرو نفسها رةوالث حتًما أحدثتها التي ضىوالفو 0101 في االقتصادية األزمة لىواأل العالمية الحرب دمار على زادو. ليدةوال العمال لةود على اءقضال

سيا لها ومن أرض ر ضخمعن جزء  التخليوقيع الصلح مع ألمانيا وعندما أضطر البالشفة لت فسكوليت برست معاهدة عن الناتجة سياولر بالنسبة الضخمة

 قفتوت فلقد. كامل انهيار إلى ليدوال تييفيوالس االقتصاد كذلك صلتأو  إنما احواألر في فادحة خسائر إلى فحسب تفض لم األهلية فالحرب.  لتحييدها

 ليراوالك أمراض انتشرت كما الطعام عن بحثًا الريف إلى اويذهب أن لأضطر العماو المدن لتدفئة فرةومت قاتوالمحر تكن لمو النقل شبكة انهارتو الصناعة

 . ببشاعة بائيةوال دوالتيفو

 
 األناركية أن إال. لهم سيةوالر العاملة الطبقة تأييد لمدى شهادة منتصرين النهاية في اويخرج أن ،ارثوتلك الك كل برغم البالشفة، استطاعة تمثلو

 من هوتكبد ما بسبب أمل خيبة أصابتهم الذين الفالحين إلى منها أكثرو العاملة الطبقة قطاعات بعض مسامع إلى تصل أن البائس ضعوال هذا في استطاعت

 .خسائر

 
  ربط مما العملية هذه اوأيد قد البالشفة كانو الزمان من لسنين هموقمع لمالك أراضي على اولواست قد نوالفالح كان. بالذات الفالحين بين مداه السخط بلغ

 الفالحين من بوالحب محاصيل لمصادرة العمال لةود اضطرت األهلية الحرب خالل لكنو. المدن في ليتارياوالبر رةوث مع األرياف في الفالحين تمرد
 ذلك عن نتج لكنو. رةوللث محققة هزيمةو المدن في اسعو نطاق على مجاعة ثوحد نوسيك كان حيدوال فالبديل – آخر خيار البالشفة لدى يكن لمو. بالسالح

 في حويل القمعيين المالك دةوع خطرو جهاأو في الحرب كانت حين نًاومضم فييتيةوالس لةوللد الفالحين جماهير الءو كان. الفالحين استعداء محالة ال

  تمردو وماخن حركة - تراثها من جزء تعدو باألناركية مرتبطتين ظاهرتين أثار مما ر،ويف أن الفالحين غضب كاد الحرب نهاية اقتراب مع لكنو األفق،

 .تاريخية أهمية لهما كانت التيو – نشتادوكر

 
 بجسارة األحمر الجيش حارب ثم األبيض الجيش ضد البداية في حارب الفالحين من جيش لهوح من جمع كرانياأو من أناركي شابوماخن رونست كان

 . األهلية الحرب بنهاية األحمر الجيش يد على النهاية في هُزم حتى شديدين نجاحو

 
 لكنو. 0101 رةوث في قيادي رود لبحاريها كان قدو جراد،وبتر إلى المؤدية البحرية الطرق كل على تسيطر جزيرة على بحرية قاعدة فكانت نشتادوكر أما

 خشيو. فيتاتوالس من عيينوالشي إقصاءو القمح محاصيل مصادرة قفوب للمطالبة البالشفة نظام ضد مسلًحا تمرًدا نشتادوكر شهدت 0100 عام مارس في

 قوف من مشيًا األحمر، الجيش زحفو قاسيًا فعلهم رد فجاء مؤخًرا خمدت قد كانت بعدما أخرى مرة األهلية الحرب اندالع إلى التمرد يؤدي أن البالشفة

 . دامية معركة في الجزيرة على لىوليست المتجمد، البحر

 



 البالشفة ناالستبداديو قمعها التيو الحرية أجل من الحقيقية الشعب رةوث عن المعبرة رةواألسط رةوص في نشتادوكرو وماخن حركتي األناركيين أرخ لقدو

 . تماًما ذلك غير كانت الحقيقة أن إال

 
 ضد التعسفية اإلعدام أحكام لتنفيذ مياال استبداديا عسكريًا قائًداو فالحيًا زعيًما كان أفعاله في لكنو مةالفخ األناركية بالبيانات مغرًما وماخن كان ربما

 كودكوو رجوج لسان على جاء قد الحقيقية حركتهو وماخن طبيعة على حكم أدل نويك قدو. الشديد السكر لعربداتو( عيينوالشي خاصةو) معارضيه

George Woodcock الكالسيكية دراسته في بشدة له المنحاز المؤرخ
ix
 :  0111عام  في األناركية عن 

 
 الكادحين" عهد إلى دةوالعو" الطبيعية البساطة" إلى نفسه قوتتو المدنية الحضارةو المدن يكره كان ؛فقاألضيق  ريفيًا رجال وماخن كان قلبه أعماق في

 اجهوي لم لماذا تفسر يةاوبوالط مانسيةوالر هذهو. القديمة الفالحين خرافات في ردو كما المبهجة الحرة األغاني نويردد العمل إلى نويذهب الذين" األحرار

 عمالمن  صغير عدد الءو على إال أبًدا اوزويح لم لماذاو الصناعة، تنظيم مشكلة الكبيرة، المدن من عدًدا الحقة مرحلة في اواحتل عندما أبًدا، وماخن أتباع

.ضرالحَ 
  

 
 جيش كان التقليدية شوالجي ككلو جنراالته.و ذاته وماخن فعليًا يحكمه ،المتمردينو عمالالو فالحينلل لمؤتمر نظريًا الخاضع ري،والث وماخن جيش كانو

 كثيًراو ...الناهي اآلمر وهكان  وماخن أن للشك مجاال يدع ال قاسيًا نظاًما دوفيه على الجن طبقو اإلجباري تجنيدتم تجميعه بال فقد  فقط االسم ناحية من حر

لين.وف األناركيكما أعترف  فيوالكارامازة األعداء واألخ الطراز من فكانت وت ماخناونز أما...قاسو سريع المتبع العقاب كان ما
x 
  

 
  :اشتكى فقد ،وماخنالمعجبين ب من كانو لين،وف حتى

 
 تطغى فجأةو ...بالعنف مصحوبة كانت ما كثيًرا التي الشخصية تقلباته تحل وحينئذ ... تماًما نفسه على السيطرة يفقد ماخنو كان...  السكر حالة في وهو

 تشكيل تشبه وبطانته جيشه كون إلى .... المحاربين وزعيم كتاتوريالد وغرائب السخيف حاوالمز الطغيان أدى .الثوري بالواجب حسه على شهواته
 .أخر شيء أيأكثر من  المسلحة العصابات

 
 في بشدة متجذرة كانت أنها إال األناركيين دعم جذبت التي" الثالثة رةوللث" ةوكالدع تحررية شعارات نشتادوكر تمرد رفعفلقد  ،وماخن ما فعل مثلو

 حامية تكن لم  0100 عام لوبحل لكنو. 0100-0101 من البالشفة أنتهجها التي الحرب عيةوشي سياسة في بوالحب لومحص لمصادرة الفالحين معارضة

 اونقلأو  اوقتل إما 0101 رفاق أن إذ كبير بتغير للحامية الطبقية التركيبة مرت فقد. 0101 رةوث في  بارز رود لعبت التي الحامية نفس هي في نشتادوكر

 022 ات الحاميةوق من كرانيأو  0122ال مثل خاًصا تعاطفًا ولماخن تِكن منها العديد كانت مناطق من الريف من جدد بمجندين استبدالهم تمو أخرى ألماكن

 .البنادق لسالح

 
 شكل في خاصة لملكية حيازتهم أي – المادية ة الفالحينحيا فوفظر . األمام إلى سيةوالر رةوالث دفع على قادرة اجتماعية ةوق اويشكل لم الفالحين أن إال

 شكلت أن تهملحرك المستحيل من جعلت -المدن في الحاسمة اإلنتاج ىوق عن االقتصاديو الجغرافي انعزالهمو االنفرادية إنتاجهم طريقةو صغيرة مزارع

 (. ليوالد ىوالمست عن ناهيك) ميوالق ىوالمست على البلشفية ىوللق بديال

 
أو  ازيةوالبرج إما الحضر، في الرئيسيتين الطبقتين إحدى من طبقة اويتبع أن جبرينمُ  فالفالحين الريف، من يدارأو  حكميُ  أن معاصر لمجتمع يمكن الو

 .ليتارياوالبر

 
 كان المدن في العمالية الحركة مع تحالفال فيو األراضي مالكو القيصرية اجهةوم ففي. بالذات سياور في ضعولل بالنسبة ةوبق صدقت العامة الحقيقة هذه

. ريب بال رجعيًا الفالحين تمرد كان البالشفة في الممثلة العمال ىوق بقايا حتىأو  المدن في العمال اجهةوم في لكنو. هائل بشكل تقدميًا الفالحين تمرد

 ليفتح إال يكن لم األناركية، علم نوكل دوأسأو  أخضرأو  أحمر عوالمرف الشعار نول كان اءوس، "عيةوالشي ريةوكتاتيد" تحطيم إلى الهادف الفالحين فتمرد

 . القيصريةأو  الرأسمالية إما بناء إلعادة الباب

 
 للجيش ذهبية فرصة فرول الزمن من لوأط لمدة االستمرار حتىأو  النجاح له تبكُ  جراد،وبتر مدخل في ستراتيجياإل قعهوبم نشتاد،وكر تمرد كان ول

 مخطط إعداد مع نشتادوكر إلى المؤن إلدخال جهًدا يدخر لملذلك و جيًدا هذا األبيض الجيش أدركلقد و. أهلية حرب شن إلعادة هولت نهزمالمُ  األبيض

 . التمرد نجاح حال هاتوق رسالإل

 
 من ضعوال تحليل على قدرتهم عدمو الطبقي، الءهمو صوبخص شهموتش إال يظهر ال نشتادولكر األجانبو سوالر األناركيينمن  دوالمحش دعمال إن

 . قائد الو لةود بال رةوث عن يةاوبوالط بنظرياتهم تعلقهم نتيجة النضال لمتطلبات اقعيةو لرؤية لوصوال في فشلهمو الطبقية، الناحية

 
 رةوالث كانت عندما المضادة رةوللث فعاال نًاوع قصد، غير عن قدمت، بل تقدمها في ًراود تلعب لم األناركية أن العظيمة راتوالث تاريخ ميزان يكشف إذن

  .  تتراجع

 
  للبلشفية األناركي النقد على مالحظات

 
 األناركيين نقد في الحجة هذه لب روتمحو. يةوبالسلط الماركسية ناألناركيو يصف إذ األناركية جيةولواأليدي في هاًما عنصًرا الماركسية نقد شكل طالما

 .رةوالث اتوسن لىأو في البالشفةو لينين كوسل باألخصو البلشفيةو للينينية

 
 نقطة باتت الفترة هذه في البالشفة سجل عن عام بشكل اودافع( نيتسكيوالتر خاصةو) للستالينية الرافضين نيالماركسيو نيريوالث نياالشتراكي أن بماو 

 إلى اإلشارة مع) الصدد هذا في المتاحة المساحة لضيق افو بشكل رواألم هذه إلى التطرق المستحيل من. الماركسيةو األناركية بين الدائر النقاش في هامة

(رةالمحاص رةوالث كتابه في كليف نيوت اإلنجليزي ريوالث للماركسي هي الفترة لهذه تحليلو الشهادات أفضل من أن
xi
 بعض على التعليق من بد ال أنه إال ، 

 . الرئيسية القضايا



 
 : أن هي األناركية للحجة هريةوالج النقاط

 
  حقيقية عمال رةولث منها البلشفي باالنقالب أشبه كانت 0101 رةوث

 
 اولغو منهجي بشكل أيديهم في السلطة اوركز – اليتاريوالبر على بهم خاصة ريةوديكتات البالشفة أقام( العمال حكم) اليتاريوالبر ريةوديكتات إقامة من بدال

 احدوال الحزب لةود اوأقامو( نشتادوكرو وكماخن) المعارضين كل اوقمعو المصانع في العمال سيطرة

 
  الستالينية إلى أخرى مرة ستؤديو أدت اللينينية أنو ،تال الذي حشيوال ستالين نظام مولقد الطريق( تسكيوترو لينين) مهد هكذا

 
 برتور البريطانيمن أمثال المؤرخ  رةوالث في اليمينية األكاديميةو ازيةوالبرج أغلبية رأي مع التام شبه افقهاوت هي الرؤية هذه صوبخص مالحظة لأو

 فعلى سياسيًا الحساسية شديدة بمسألة األمر يتعلق عندما لكنو األناركيين رؤية يفند ال ذاته حد في الرجعية ىوالق رومنظ مع افقوالت هذا. غيرهو سسرفِ 

 .اليمين رؤية مع رؤيتهم تطابق معضلة في اويتأملو اويتمهل أن األناركيين

 
ميليشيات  – األحمر الحرس من آالف بضعة يد على جاء جرادوبتر في السيطرة بسط ألن ما بمصداقية "انقالب" مجرد كان 0101 بروأكت أن فكرة حظيت

 لوحص كذلكو العمال، جماهير بين ما األحمر الحرس كةرلح اسعو دعمد وجول تجاهل هذا في أن إال. احدةو ليلة نوغض في تمو -رية ود الثوالجنوالعمال 

 .المصانع لجان فيو فيتاتوالس في أغلبية على قتوال ذلك في البالشفة

 
 مةوحك أعضاء على القبض اويلقو للقيصر يوالشت القصر على اولويست أن األحمر الحرس من آالف بضعة استطاعة راءو الفيصلية النقطة أن كما 

 علىو. حماية نوبد كيرينسكي مةوحك تاركين رةوللث اوانضم قد بالفعل اوكان العمالو البحارةو دوالجن معظم أن وه لةوالد اتوق تقمعهم أن نود كيرينسكي

 باكنجهام قصرأو  البرلمان على اويزحف أن حزب أي في وعض آالف عدة له حزب غًدا لاوح إذا سيحدث الذي ما اويتخيل أن اولاويح أن تشككينالمُ  كل

 ؟لحركتهم عميق شعبي تأييد دوجو نوبد  عليه لالستيالء
 
 الحكم في البالشفة تصرف لقد  بالفعل. الطرف حاديةأُ  ،ابوالص من قدر بها أن رغم ،فهي الحكم في" ستبدادياال" البالشفة كوسل صوبخص الحجة أما

 شهير ريوث أن قلت فإذا. التحليل في الفارق كل تمثل ذلك فيه تم الذي السياق مسألة لكنو. المعارضة أحزاب تشكيل مثال اوفمنع – االستبداد من عوبن

 ريوالث الصحفي ل ماراوب-جان عن نتحدث أننا عرفنا إذا أما. بشًعا الفعل هذا ويبد فقد معادى شخص صدر على النار أطلق" للشعب صديقًا" نفسه يعتبر

 مارا مع يكن لم لألسف. )فرق فهناك بسكين قلبه في طعنه بصدد كانت التيو المضادة رةوللث المنتمية ردايوك توشارل هي السيدة أنو الفرنسية رةوالث في

 (.مصرعه لقيو ليدافع عن نفسه مسدس

 
 من فيها اوقاتل طاحنة أهلية حرب فوظر – فيها أنفسهم اوجدو فولظر نتيجة جاءت لكنو طبيعتهم من جزًءا أو العقيدة من نابعة البالشفة يةوسلط تكن لم

 كارثية ياتومست إلى نتاجاإل انخفاض إلى أدى مما تماًما سيوالر االقتصاد حطمت األهلية الحرب أن نفهم أن المهم من أنه كما. رةوالث حياةو حياتهم أجل

 على ُمجبرينو اءواله في معلقين أنفسهم البالشفة جدو لألسف، هكذا،و. ريةوالث الصناعية العاملة الطبقة أي رةوللث االجتماعية القاعدة دمر بشكلو

 . ريةوكتاتيد بطريقة التصرف

 
 ؟0102-00 في سياور في اردةو كانت التي االحتماالت تحديًدا هي فما. حساباتها في المختلفة السياسية االختيارات اقبوع األناركية الحجة تُدخل لم كما

 نويك ما أفظع من مذبحة للشك مجال أدنى نود سيعني كان مما المضادة رةوللث التابع األبيض الجيش انتصار كان بشدة قائمة كانت التي االحتماالت إحدى

 . البلشفية ريةوالديكتات كانت األخرى سةوالملم االحتماالت أحدو. سيةوالر النازية من عون روظهو ريينوالثو الفالحينو للعمال

 
. أيضا ممكنة ازيةوبرج" عادية" ديمقراطية تكن لم كما ممكنة، تكن لم ال، الفارقة؟ اللحظات تلك في تنشأ أن نابضة صحية لديمقراطية الممكن من كان هل

 السريع؟ على أناركي مجتمع قيام أو أناركية رةوث ثوحد الممكن من كان هل. الخيارين هذين تحقق نود حالت المجاعاتو المدقع الفقرو الحادة فالتناقضات

 Victor Serge سيرج روفيكتمثل  شخصيات أقرب نظريًا لألناركية منهمو اروالث يجنح أن مستغربًا يكن لم فوالظر هذه مثل فيو! اإلطالق ال،على

 .الحرجة الفترة تلك في دةوالمحد االختيارات بين رورالش كأقل ئهااومس بكل البلشفية ريةوللديكتات

 
 فارقل أن إال 0102 عام بعد ستالين حكم تحت" اروالثو الفالحينو للعمال المذابح أفظع" عوقو إلى أدت البلشفية ريةوكتاتيالد بأن المجادلة يمكن طبًعاو

 التمسك على تعتمد تسكيوترو لينين إستراتيجية كانتو عالميًا رةوالث نشر مأزقها من سيةوالر رةوالث أمام حيدوال المخرج كانلقد . هميةكل األ قيتوتال

 مضادة رةوث قامت لذلك نتيجةو ،0100 عام في ألمانيا في خاصة هُزمت العالمية رةوالث أن وه حدث ما لكنو. رةوالث هذه مثل تحقق أمل على بالسلطة

 إيطاليا في رةوالث إلخفاق الرئيسي السبب أن خاصة خاطئة رةوبالضر كانت لينين إستراتيجية أن يعني ال هذا لكنو. ستالين يد على سياور داخل شرسة

 . البلشفي عوالن من ريةوث أحزاب لغياب يرجع األماكن من غيرهاو ألمانياو

 
 الخلط بمثابة يعد العشرين القرن ثالثينيات في روتط الذي الستالينية الرأسمالية لةوالد نظام مع 0100-0101 من الفترة في البلشفيةو ةياللينين مضاهاة إن

 في نفسها جدتول لينيني حزب بقيادة موالي قامت عمال رةوث أن ولو. نتصرةمُ  مضادة رةوث مع ،ماوتقو حية لكنو ،هةوشمُ  ُمحاصرة رةوث بين الخاطئ

 لينين تخيله الذي السبيل انتهاج رهاومقد في نوسيكو. العالم في االنتشار فرصو العاملة الطبقة حجمو االقتصادي روالتط ناحية من بكثير أفضل ظرف

 على قدرة أعلى فعال للعمال نوسيكو األحزاب تعددةمُ  صحية فيتيةوس ديمقراطية ظل في قياديًا ًراود يلعب أن موالي الحزب يستطيع حيث ،0101 في نفسه

 . ذلك ضمان

 
  أسبانيا

 



ق ذلك، وفو. لها المنافسين أقرب بين تعد 0101-02 في األسبانية رةوفالث العشرين القرن في راتوالث بين أهمية األكثر هيتعد  سيةوالر رةوالث كانت إذا

 أعضاء عدد بلغ 0102 عام لوبحلف. اسعو جماهيري دعم على بالفعل حازتو ريوث رانوف في األناركية فيها شاركت التي التاريخ في حيدةوال المرة أنها

(CNTل )للعم طنيوال االتحاد أسمهو األناركية، النقابات إتحاد
xii
 أخذ زويج لذلك. العاملة الطبقة داخل ساحقة أغلبية ذات تيار يمثل كانو وعض نوملي،  

 لكنو احهموبأر اوضحو ببسالة اوناضل الذين األناركيين األسبان العمال في عيب بسبب ليس فيه رسبت اختبار – األناركية الختبار ذجوكنم األسبانية رةوالث

 . ريةوث كإستراتيجية األناركية في المتأصلة بوالعي بفعل

 
 ائتالف من حديثًا انتخابها تم التي الشعبية الجبهة مةوحك ضد وفرانك وفرانسيسك للجنرال الفاشي التمرد على فعل كرد 0102وليوي في األسبانية رةوالث بدأت

 . ينريوالجمه ينازيوالبرجو االشتراكي الحزبو عيوالشي للحزب

 
 ثكنات نومسلح عمال حاصر. رائع بشكل للفاشيين اوتصدو باألناركية، متأثرين معظمهمو األسبان، العمال نهض فلقد األسبانية مةوالحك عجز رغمو

. مدريد في سقطت التالي موالي في ثم نةوبرشل في الثكنات سقطت القتال من موي بعدو. ضباطهم ضد للعصيان دوالجن اودعو نةوبرشلو مدريد في الجيش

. الصحية الرعايةو الميليشياتو الغذائية المؤنو النقل لتنظيم عمالية لجان انبثقتو المدن، على الكاملة سيطرتهم اويبسط أن العمال أستطاع أيام ظرف فيو

 دوعق من الجميع انتشال المجتمع إلدارة الجماعي التنظيم عملية شأن من كان. الزراعيين العمال حركة دعمو الغذاء لتأمين الريف إلى مسلحة فيالق اوأرسلو

 اإلجهاض فيللمرأة بالحق  يسمح نوقان إصدار تم: العالم في بلد أي في ضعهاوب مقارنة المرأة ضعو تحسن مثال، نة،وبرشل ففي. القمعو االستغالل من

 George يلوروأ رجوج البريطاني الكاتب الحظ كماو. للطالق منع أيأو  اإلكراه من ويخل اجوالز من جديد عون تشريعتم و الحمل منع سائلوب عيةوالتو
Orwell رةوالث على شاهًداو حاضًرا كان الذي: 

 
 في كتروس وليس كبشر يتصرفوا أن البشر لاوح. والحرية اةاوالمس من عصر فجأة دخلنا بأننا وشعور والمستقبل بالثورة إيمان هناك كان شيء كل وفوق"

 ". ةالرأسمالي الماكينة
 

 آخر، فاشي ال،وم الجنرالو أسبانيا غرب بوجن على السيطرة في وفرانك نجح فقد – قائًما ظل الفاشية خطر أن إال هائلة العمال رةوث نجاح فرصة كانت

 . مدريدو( رةوالث قلب) نياوكاتالمنطقة  في موبهج الحكم، في ،األقل على اسما ،ظلت التي ريين،والجمه مةوحك قامت كما – الشمال من يهاجم كان

 
 بعدو 0102 سبتمبر في نياوكاتال في الأو – مةوللحك اوانضم لقد(. أناركيين" قادة"مصطلح ل الفعلي دوجوال أخرى مرة يالحظ) األناركيين؟ القادة فعل فماذا

 الشعبية الجبهة مةوفحك رةوالثو العاملة للطبقة خيانة إنه منه أفظع وه ما بل فحسب األناركية للمبادئ مناهًضا عمال هذا يكن لم. ديسمبر في مدريد في ذلك

 بررو .الرأسمالية ريةوالجمه لةوالد سلطة إعادةو الرأسمالي االجتماعي النظامو الخاصة بالملكية االحتفاظ على تعمل كانت نواألناركي القادة فيها دخل التي

 مطالب أنو ،وفرانك ضد النضال في( الليبرالية ازيةوالبرج ذلك يضمو) الديمقراطية ىوالق لكل اسعةو جبهة هناك نوتك أن يجب بأنه ذلك نواألناركي القادة

 .الفاشيين يُهزم حتى تؤجل أنو بد ال هريوالج االجتماعي بالتغيير العاملة الطبقة

 
 بالتالي أنهمو العاملة الطبقة انتصار من أقل شر وه مةوالحك في ازيةوالبرج لممثليكان بالنسبة  النهاية في الفاشية انتصار أن عن حقيقة قفوالم هذا عبر
 مع ناوالتع في جًدا قديمةال تهرغب عن تعبيًرا قفوهذا الم فكان االشتراكي حزبلل بالنسبة أما ؛الملكية قهمولحق بضمان إال اليسار مع اوناويتع لن

 الفرنسية متينوالحكعند  قلق أي إثارة لعدم وسكوم من ضةومفر سياسة نتيجة الجبهة في مشاركته فكانت عيوالشي للحزب بالنسبة أماو ازية؛والبرج

 . قتوفترة بات فيها قيام حرب عالمية مسالة  في الحلفاء ضد هتلر يغازل ستالين أنب البريطانيةو

 
 كما األسبانية، العاملة الطبقة انتفاضة على للتضييق اعيًةو تسعى مةوحك عن ليةوالمسئ تحمل اوقبلو الشعبية الجبهة مةولحك نواألناركي القادة انضم هكذاو

 ضد الحرب الشعبية الجبهة مةوحك شنت فلقد.  بالهزيمة عليه حكمت بل وفرانك ضد للكفاح دعم أي تقدم لم إستراتيجية عن ليةوالمسئ تحمل أيًضا اوقبل

 . النهاية في منتصًرا سيخرج كان هتلر،و لينيوسوم حرب بآلة موالمدع ،وفرانك أن المؤكد من لذلك صارو تقليدية عسكرية كحملة الفاشيين

 
 العمال الءو اكتسابو الجماهير مبادرةو لطاقة العنان إطالقو ريةوث شعبية حرب إلى الحرب يلوتح هي الفالحينو العمال النتصار حيدةوال الطريقة كانت

( أراضيها من المضادة رةوالث ينظم كان التي) المغرب في وفرانك اعدوق إضعافو ل،وبالق كما بالفعل نوالفاشي عليها يسيطر التي المناطق في الفالحينو

 .االستقالل المستعمرة بمنح

 
. األسبانية العمالية الحركة في الساحقة األغلبية تيار مثلت التي األناركية القيادة ذلك في دعمتهاو بشدة البديل هذا تطبيق الشعبية الجبهة مةوحك عارضت

 اإلجابة األناركية؟ طبيعة في ضعف اطنوم نتيجة كان أم محًضا فرديًا انحرافا كان هل ؟والنح هذا على األناركية القيادة تصرفت لماذا وه الحاسم السؤالو

 هذا اوقدمو( الفاشي التهديد) قفوللم االستثنائية الطبيعة إلى أنفسهم، لتبرير لةاومح في ا،وفأشار نفسها للعمل طنيوال االتحاد قيادات قدمته ذلك على

 : التفسير

 
 ليس السلطة على ليونست لم... ةوبالق إرادتها فرض من األناركية عن أبعد شيء الو... ريتناوديكتات نفرض أنأو (  الليبراليين مع) ناونتع أن إما علينا كان

 .ريةوالديكتات من عون أي ضد ألننا ذلك في نرغب لم ألننا لكنو ذلك على قدرتنا لعدم

 
 في إما تتمثل أن يمكن ال السلطة هذهو. سلطةو تنسيقو قيادة تتطلب متهااومقو ابواألب على المضادة رةوالث: لليأس مثيًرا ضعوال كان أخرى، بعبارة أي

 لةوالد مع ناوالتع ىوس لنا خيار فال اليتاريوالبر ريةوديكتات نرفض أننا بما: نواألناركي يصمم هناو. اليتاريوالبر ريةوديكتات عمال، لةودأو  ازيةوبرج لةود

 ! ازيةوالبرج

 
 رةوالث نوستك ما دائًما. حقيقي ريوث قفوم أي على مستقبال سينطبقو انطبق لكنه 0102 عام في أسبانيا على يقتصر ال به لوالمعم المتحجر المنطق هذا

 في االستسالم سيعني ما دائًما ليتارياوالبر ريةوديكتات رفضو العمال؛أو  ازيةوالبرج ىوالق بين إما نوسيك ما دائًما اقعيوال الخيارو ابواألب على المضادة

 إنماو بصدفة ليس تاريخها، في قمة أعلى إلى جماهيرية كحركة األناركية صلتو حين األسبانية، رةوالث في األناركيين فشل مثال فإن لذا. الحاسمة اللحظة

 . ريوالث للعمل مرشدو كدليل القاتل األناركية روقص يظهر فشل وه
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 لةاومح من بدالو(. الماركسية على ينطبق ذاته الشيء طبًعاو) الحيرة يثير أمر عدًدا عهاوتن بلغ حتى كثيرة مختلفة أشكال الماضي، في كما م،والي لألناركية

أو  ميةونوتواالو)  Lifestyle anarchism) حياة بوكأسل األناركية هما ،اتجاهين سنفحص الحال، بطبيعة شاملة نوتك أن يمكن ال عامة، نظرة إعطاء

 الحركة داخل في متناقضين قطبين يمثالنو األخيرة اتوالسن في أهمية لهما  صار اللذان ناالتجاها هماو ،  Autonomismالذاتية يةلاالستقال أناركية

 نواألناركيو نوالماركسي يميل التي الرئيسية التكتيكية القضايا بعض على بالتعليق أستكمل ثم "لبرنامجا أناركية" عن ظةوملح سأضيف كما. األناركية

 . ديمقراطيًا القرارات اتخاذو االنتخابات في المشاركةو المباشر العمل مسائل تحديًدا عليها، لالختالف

 
 Lifestyle anarchism  حياة بوكأسل األناركية

 
أو  األناركية لمبادئ فقًاو الرأسمالي النظام داخل الحياة تُمجدأو  تُعظم – محددة عقيدة على موتق ال أي – عائمة جياولوأيدي حياة بوكأسل باألناركية أقصد

 تُطبق ال حيث اليد، ضعوب خالية أماكن في كجماعة أخرىأو  بطريقة الحياةو بأجر ظائفوال عن االبتعاد في هذا يتمثل ما عادةو. هكذا الحياة لةاومح

 فمن حقيقةً " خارجية منطقة" الرأسمالي للنظام يعد لم أنه بما لكنو النظام" خارج" الحياة أحيانًا عليه يُطلق ما هذا. للنظام الهرمي البناءو" العادية" اعدوالق

 عادة بوالجي هذه جدوتو. John Holloway ايوولوه نوج عنها عبر كما النظام داخل سراديبأو  بوجي في بالحياة العيش من النمط هذا نصف أن الدقة

 مناطق في الصغيرة المجتمعات هذه تقام أحيانًا لكنو برلين في يتسبيرجوكرأو  لندن في هاكني كحي المدن ساطأو  في اإليجار منخفضة سكنية مناطق في

 المرئي الفن األخرى، السيرك نوفنو انوالبهلو "الكاباريه" فن فيها بما  – الفنيةو الثقافية األنشطة من عةومجم األناركية من عوالن هذا تُصاحب قدو. ريفية

 . ستحدثةمُ  حانياتولر أشكالو ثنيةو عباداتو معينة، غذائية أنماطو – إلخ سيقىوالمو المعاصر،

 
 في عناصرأو  الجماعة هذه تنخرط أحيانًا أن إال مشتركة، سياسية فلسفةأو  إستراتيجيةأو  سياسةأو  خطً   أي طبيعتها، بحكم حياة، بوكأسل األناركية تستبعد

 . لةوالد مع اجهاتوم فيها بما شابه ماو حمالتو مظاهراتو جماعي عمل في داخلها

 
 ) االجتماعية األناركية رومنظ من حياة بوكأسل األناركية عن مفصال نقًدا Murray Bookchin كشينوب رايوم المخضرم األمريكي الناشطو الكاتب قدم

(social anarchismكتابه في كشينوب قويسو. لالشتراكية قربًا األكثر
xiii 
 ةخاصً  حياة بوكأسل األناركية منظريو نظريات مختلف ضد الحجج التفصيلب

 داعي الو. لمتبعيها "اللذيذ اآلمان" فروت التي الضيقة ازيةوبالبرج إياها اصفًاو بأكملها الظاهرة يستنكرو للعلم، معاديةو منطقية ال قناعات نويحمل ذينال

 .األناركية من عوالن لهذا كنقد جهوت حوضوالو البساطة منتهى في نقطتين هناك الماركسي روالمنظ من ألنه المقام هذا فيشكين وب حججكل  لتكرار

 
 هذه مثل تقديم لةاولمح جاد جهد أي تبذل ال أنها بل العالم، لتغيير رؤيةأو  إستراتيجية تقدم ال حياة بوكأسل األناركية نظرية أن ،لىواأل النقطة

 ما أكثرو. عليه اإلجابة عن ناهيك منها، التهرب من بدال الرأسمالية، لةوالدو المال رأس سلطة على التغلب كيفية عن السؤال يُطرح ال يكادو. ستراتيجيةاإل

 .عاجلأو  آجل قتو في نهاوفيتبع منهم غالبيةأو  الناس األناركي الحياة بوأسل يجذب أن وه ويبد كما منها يؤمل

 
 أي إلى يفضي ال بواألسل هذا أن يقال أنو بد ال أنه إال االنتشار في األناركي االتجاه هذا نجاح بإمكانية يؤمن من فعال هناك كان إذا اضحوال غير من

 لةوالد في لينوالمسئو المديرين ككبار ثيقًاو ارتباطا بها المرتبطة العليا سطةوالمت الطبقةو الحاكمة الطبقة من - الناس من كبير لقطاع فبالنسبة. شيء

 السلطةو ةوالثر على نويسيطر من هم تحديًدا هؤالء لألسفو جيتها،ولوإيديأو  األناركية حياة بوأسل مع نوسيتأقلم أنهم احتمال أدنى جدوي ال - غيرهمو

 للطبقة المنتمين فأغلب. الحياة في النمط هذا مع العاملة الطبقة أغلبية تتأقلم أن المحتمل غير من األسباب، اختالف مع مشابه، ونح علىو. المجتمع هذا في

 روالمأج العمل من أكبر بالء البطالة أن إال هكذا، هويصف لم إنو حتى لهم بالنسبة هومكرو منفر عمل إنه اعتبار على – روالمأج العمل نويحب ال العاملة
 بفرص الرأسمالي االقتصاد سمح كلما أنه هذا على الدليلو. أهميتهم بعدم تشعرهمو البائس بالفقر أسرهم علىو عليهم تحكم ألنها الساحقة لألغلبية بالنسبة

  .  جًدا منخفضة ياتومست إلى يهبط العاطلين عدد أن نجد العمل

 
 االقتصادية العاملة الطبقة ةوفق. العام االجتماعي روالمنظ ناحية منو السياسية تهموق ناحية من محله في العمال حدس أن لوالق يجب ذلك إلى باإلضافة

 مجالس لتشكيل النهاية فيو مديريهم أرباح لضرب اإلنتاج مجال في التنظيم على قدرتهم في حاسم، بشكلو لكن،و أعدادهم في مجرد تكمن ال السياسيةو

 . كجماعةو كأفراد العمال ةوق تضعف أن البطالة شأن فمن ثم، منو. برمتها اإلنتاج عملية على السيطرةو عمال

 
 تستخدم أناركية جماعةأو  سكنية عةومجم فكل –بأجر العمالة نظام على طريقةو طريقة بألف يعتمد ألنه تعميمه يمكن ال األناركي الحياة بوأسل أن كما

 التي عةوالمصن األجهزة من غيرهاأو  المائدة اتوأدأو  جارية مياهأو  كهرباءأو  غازأو  دراجةأو  قطاًراأو  حافلةأو  سيارةأو  بًاوحاسأو  الً ومحمأو  هاتفًا

 عليها االستيالء يمكنو بشدة لمةومع اآلن أصبحت الرأسمالية مةوفالمنظ ،المعاصرة الرأسمالية اإلنتاجية بالعملية أبت أم شاءت مرتبطة هي لها حصر ال

 . منها جوالخر يختار أن كبيًرا كان مهما لعدد أبًدا يمكن ال لكنو

 
 من جًدا قليل لعدد إال يالوط مويد أن يمكن ال األناركي الحياة بوأسل أن هيو الحياة بوأسل ألناركية الثانية الرئيسية النقد نقطة إلى مباشرة دويق هذاو

 ُمنتج هم المجتمع، هذا في من كلو نياالشتراكي مثل مثلهم ن،واألناركي إن(. مستقبلي مجتمع عن روالتص باب من) أقلية تفضله خياًرا كان إنو حتى األفراد

 كبُر كلماو. الرأسمالية من جيةولوأيديو اجتماعيةو اقتصادية طولضغ باستمرار نويتعرضو الرأسمالية مظلة تحت اجتماعيًا تشكيلهم تمو للرأسمالية

 تضعف أن طوالضغ لهذه بد ال حتًماو. تقل الو طوالضغ هذه تزداد( االجتماعية طوللضغ أيًضا هم نويتعرض) أطفال لديه كان إذا باألخصو ،اإلنسان

 صغيرة أنشطة في الجماعة أعضاء انخراط حال في خاصة سيحدث هذاو. ككل المجتمع مبادئ علىو األناركي المجتمع بداخل األفراد التزام على تؤثرو

 المجتمع هامش على تعيش قلة حياة في مؤقتة كمرحلة فقط ينجح األناركي الحياة بوألسل السائد ذجوفالنم لذلكو. الريادية األعمالأو  الذاتي ظيفوللت

 . الرأسمالي
 

  Autonomism (ميةونوتواال) الذاتية االستقاللية أناركية

 



 الياتوال في سياتل مظاهرات من بدًءا الحركة لهذه يؤرخ ما عادةو. للرأسمالية المناهضة العالمية الحركة على تأثير له كان سياسي تيار ميةونوتواال

 بيورواأل االجتماعي المنتدىو 0220وليوي في ةوجن مظاهرتي في ةوالذر إلى تأثيره صلوو ،0111 فمبرون في العالمية التجارة منظمة ضد المتحدة

 . 0220 سبتمبر في رنساوبفل

 
 نيوتو Mario Tronti نتيوتر وماري هماو األساسيين، لمفكريها النظرية روالجذ عولرج ذلكو ماركسي تيار أنها على أحيانًا ميةونوتولال ضينظر البع

. الستينيات اخرأو في يةواليسارية العصب Potere Operaio" العمال ةوق" عةومجم في ثم( PCI) اإليطالي عيوالشي الحزب إلى ،Toni Negri نيجري

 لينينأو ) إنجلزأو  لماركس" الكالسيكية" للماركسية عنها لألناركية كثيًرا أقرب ميةونوتواال كانت فقد الفعلية ممارستهاو نظريتها ناحية من أنه إال

 (. رجوكسمبولو تسكيوترو

 
 مصانع في خاصة اإلنتاج، على ناضلينالم الصناعيين العمال كفاح في( آنذاك" يةوالعمال"بـ تعرف كانتو) الستينيات في ميةونوتواال اهتمام روتمح

 االتحادات في له التابعة القياداتو اإليطالي عيوالشي الحزب من اونوتكو البرلمانيين اإلصالحيين عن بشدة نويختلف هؤالء كان. إيطاليا شمال في السيارات

 على تحض لم التي" الرفض إستراتيجية"بـ سمي ما نيجريو نتيوتر روبلو. عام بشكل االتحاداتو األحزاب بين السياسي للصراع الرافضةو العمالية

 العاملة الطبقة من "ذاتيًا" رفًضا فيها يُرى كان التي األفعال هىو ،العمل عن الغيابو التخريبية األعمالعلى  كذلك لكنو فحسب الرسمية غير اإلضرابات

 . إضعافها أجل من الرأسمالية مع ناوللتع

 
 اإلنتاج عمال من تركيزه نيجري لوح ري،والث اإليطالي اليسار حركة في عامة أزمة لوحلو السبعينيات في اإليطاليين العمال حركة قمع بعد بعد، فيماو

 بتهم) اإليطالية لةوالد قبل من سجنه بعد ثم. أخرى" مهمشة" عناصرو العمل عن العاطلين على التركيز مع "االجتماعي املالع" أسماه ما إلى الصناعيين

  MultitudeوEmpire (2000)   كتابين Michael Hardt هاردت مايكل مع باالشتراك كتب( اإلرهابية الحمراء يةواألل منظمة مع رطوبالت خاطئة
 أن أريدو. الشمالية أمريكاو باورأو في الراديكالية ائروالد على اضحو تأثير لهما كانو ما لفترة النجاح من به بأس ال قدر على العملين حظيو . (2004)

 أعتبرهما ذلك من األدهىو بل فاضحة أخطاء بهماويش أناركيين،أو  ميينونوتاو أنفسهم نويعتبر الذين من العديد فيهما يشاركه لنيجري، فكرتين أتفحص

 . األشمل بمعناها للرأسمالية المناهضة الحركةو لليسار بشدة ضارتينفكرتين 

 
 ميين،ونوتواالو نيجري أن إال ،حياة بوكأسل األناركية لنظرية بالنسبة من قبل ه الفكرةهذ انتقدت لقد. ريوث عمل وه بأجر العمل رفض أن فكرة الأو

 على إستراتيجيهم في فحسب اويركز لم فهم. الكارثة حد بلغت حتى الفكرة هذهدفع  في اوتطرف ،راديكاليين نشطاء زمن سابق فيا وكان ألنهمبالتحديد و

 : ذلك في نيجري يكتب. الرأسمالي النظام مع اطئومت شخص وه بأجر يعمل من أن اأور بل العاطلين

 
 يسرقون بذلك همو. اإلنتاجمن عائد  همدخل يحصون على أنهم أي... األجر بعنصر مرتبطة العاملة الطبقة من الفئات وبعض العمال مجموعات بعض تظل

 – المواقف هذه محاربة من بد ال. اإلدارة طريقة نفس على – ككل للعمال االجتماعي الخداع في يشاركونو – للبروليتاريا الفائضة القيمة وينتزعون
 لتحطم كبير مصنع على للعاطلين مسيرة تدخل أن ،األولى المرة تكون لنوسيحدث، و. األمر لزم إذا بالقوة – ترعاها التي العمالية االتحادات وممارسات

 xiv.الدخول أصحاب عجرفة
 
 عوقو إلى األماكن بعض في ذلك أدىو. المديرين عن العاملة باإلنابة الطبقة تقسيم بمهمة الشباب، من المناضلين بعض هاطبق التيو، الفكرة هذه قامتلقد و

 . العاطلينو ظائفوال أصحاب بين قيعةوال أحدثكما  العمالية لالتحادات نتمينالمُ و ينريولثا أنصاف بين ما جسدية اجهاتوم

 
 مصطلح ”الجمع”و(. العاملة الطبقة فكرة نقيض على) Multitude "الجمع" مومفه هاردتو نيجري اقترح ،"االجتماعي العامل" فكرة من انتقاالو ثانيًا،و

 نياالشتراكي أن إذ الومقب لىواأل هلةولل هذا ويبدو. القديم" الشعب" مصطلح يشبهو الحاكمة للطبقة فعليًا ينتمي ال من كل على تقريبًا ينطبق جًدا عائم

 نويعمل( االشتراكيين بعضو) ازيينوالبرج االجتماع علماء من الكثير أن غير. بتعثر" الشعب" مصطلح اوماستخدإ طالما اءوالس حد على نياألناركيو

 ،عداد الطبقة العاملة في عمله من يتعيش من كل اعتبار من بدال فقط، يينواليد مالالع في نهاويحصر أنهم إذ العاملة للطبقة يجب مما أكثر ضيقأ بتعريف

 لالنقراضطريقها  في طبقة رةوص في العاملة الطبقة بكل ذلك رينومصو ف الطبقة،و)العمال الذهنيين( من صف البيضاء الياقات أصحاب بذلك بعدينمُ و

 . المعاصر المجتمع في

 
 طبقة دينوالمعد غير العالمية الرأسمالية ضحايا بين جدوي أنه حقيقة فعليًا، عليه شوتش ما بل عنها، يغيب فما. قاتل بشكل طةومغل" الجمع" ففكرة ذلك معو

 هذا على العاملة الطبقة تحديدو. عليه تتغلبو النظام تتحدى أن خاللها من عتستطي فريدة مقدرة لديها التيو األممية، العاملة الطبقة تحديًدا هيو خاصة،

 عيو لديهم العمال جميع أن روتصأو  الناس، من غيرهم من" أفضل" العمال أن اعتقاد على قائًما ليس تحديد وه. أخالقي ليسو استراتيجي حكم وه والنح

 الرأسماليين ألرباح رئيسي كمصدر االقتصادي العمال ضعو من يستنتج تحديد لكنهو العمالية، الحركة لماضي مانسيور حنين على بناًءاأو  ،اشتراكي

 .الكبيرة المدنو العمل أماكن في الهائل العددي تركزهمو المجتمع في الرئيسية اإلنتاج بمنابع ارتباطهمو

 
 الميادين احتاللهاو بالماليين المصرية الجماهير مظاهرات فرغم. 0200 عام في المصرية رةوالث في أخرى مرة العاملة الطبقة مركزية ظهرت لقدو

 00 إلى 1 من العمالية اإلضرابات من هائلة جةوم للمظاهرات انضم عندما لكنو. بالسلطة بالتمسك مبارك استمر الشرطة ضد استبسالهاو ارعوالشو

 . للنظام إنقاًذاً  روبالدكتات التضحية قرار التخاذ لمبارك فياءواأل الجنراالت ُدفع فبراير

 
 اوكان اءوس اليسار، عناصر ألفضل اإلستراتيجي المرتكزو االجتماعي األساسو انطالق نقطة الصناعية رةوالث رحم من الدتهاو منذ العاملة الطبقة شكلت

 األخطاء من العديد في عوقوالو اإلستراتيجي للتيه الساحة ميةونوتواال تهيئ الركيزة، هذه عن هاوائبانزو. نقابيينأو  تسكيينوترأو  أناركيينأو  اشتراكيين

 .التكتيكية

 
. Guy Standing  ستاندنج جاي ياالقتصادالمفكر  مؤخًرا رهاوبل التي" نومستقرال غير"أو   Precariat "البريكاريات" فكرة على ذاته الشيء ينطبقو

 عليها بنيت التي الصناعية العاملة الطبقة – ليتارياوالبر" مع المقابل في يضعهاو" خطيرةو جديدة طبقة" هم "نومستقر الغيرأن "ف لستاندنج فقًاوو

 ": العشرين للقرن الديمقراطية االشتراكية

 



 لوالحص نود دائمة، غير ظائفو بين ما نويتناقل مبعثرة، حياة نويعيش الذين من حياتها، طبيعة في مستقرة الغير الناس مختلف من "الطبقة" هذه نوتتك
 أعمال في المستغالت النساء ماليينو يراه، ما يعجبه ال الذي الُمحبطو المتعلم الشباب ماليين" الطبقة" هذه تشملو متجانسة؛ ظيفيةو خبرات أى على

 لوح الماليين بمئات المهاجرة العمالةو ،"عجز بأصحاب" نويصنف الذين الماليينو جنائية، ابقوبس الحياة مدى  مينوصوالم من متزايدة أعدادو قهرية،

.العالم
xv 

 
 قضيتهم عن يدافع ال أنه إال البريكاريات، بقيادة تمت كلها نانواليو أسبانيا في مؤخًرا الحاصلة االنتفاضاتو المصرية رةوالث أن( خطئًامُ ) ستاندنج يزعمو

 االشتراكية ليسار سياسيا ينتمي نفسه ستاندنج أن رغمو. الناس لكل أساسي دخل فيروتو باإلصالح لةوالد ليطالب تهديد سالح كمجرد يستخدمهم ما بقدر

 . هويستخدم أنو الطنان مصطلحه اويتبن أن ميينونوتواالو األناركيين من العديد يمنع لم هذا أن إال ، الديمقراطية

 
 فيها األقلية نسبة نويمثلو بل العاملة الطبقة من جزء مجرد الحقيقة في هم البريكاريات عليهم يُطلق من أن في يكمن النظرية هذه في األساسي الخطأو

 يتجاهل ناحية، فمن. رةوالثأو  االجتماعي التغيير كأداة لها بديال بالتأكيد نويشكل ال أنهم كما ليتاريا،وللبر مضادة منفصلة طبقة اوليسو( السكان من% 01)

 خاًصة الشديد االستقرار بعدم تمتلئ العمال من كبيرة نسبة حياة حتى أن حقيقة  الصناعيين العمال فقط تضم أنها على ليتارياوللبر الضيق ستاندنج تعريف

 الياقات ىوذ العمال كذلك تشمل لكنها يةواليدأو  الصناعية العمالة على فقط تقتصر ال العاملة فالطبقة أخرى، ناحية منو. البطالة انتشارو دوالرك فترات في

 تر،ومبيوك مبرمجينأو  إنشاءات عمالأو  مدرسين، أم صلبو حديد عمال اوكان اءوس أجر مقابل عمله من يتعيش من كل تشمل العاملة الطبقة إن. البيضاء

 . ميينوحك أطباء حتىأو  ممرضاتأو  متاجر في عمالأو 

 
 الطبقة فولصف شق بمثابة وه االجتماعي التغيير لحركة اإلستراتيجية القاعدة بأنهم مستقرينال غيرأو  بالبريكاريات يسمى ما اعتبار لةاوفمح بالنتيجة،و

 األكبر القدرةو االقتصادية ةوالق تمتلك التي الطبقة في المنظمة األغلبية عن فصلهاو المجتمعو العاملة الطبقة بداخل أقلية على للحركة اقتصارو العاملة،

 لألغلبية المستقلة الحركة بنفسها، اعيةوال الحركة" بأنها اليتاريوالبر ماركس صفو فلقد. اإلنتاج عملية قفوب ذلكو مقتل في الرأسمالية ضرب على

 . للفشل صفةو أخرى مرة فهي أقلية أيدي في الحركة ضعو أما. االنتصار على قدرتها تكمن هناو –" األغلبية هذه لصالح تعمل التيو الساحقة

 

 المسطح"بالـ هوأسم ما لمةوالع أنتجت فقد. الرأسمالية ةوللق كبؤرة أهميتها فقدت لةوالد أن Empire  ريةواإلمبراط كتابهما في أيًضا هاردتو نيجري قالو

 قبل جاءت إذ قيت،والت حيث من فقةوم لةوالمق هذه تكن لم. األهمية  ميةوالق لوالد بين اإلمبريالي الصراع فقد حيث الخالصة الرأسمالية ةوللق" الناعم

 كل في خاطئة كانت أنها على التأكيد يجب أنه إال العراق،و ألفغانستان المتحدة الياتوال وغز من تاله ماو مباشرة 0220 سبتمبر من عشر الحادي

 مساندة نود مولي الو تتاجر أن( العمالقة الشركات من غيرهاو) للسيارات رزوتوم جنرالأو  للنفط بيلوم لشركات يمكن ال ياتوالمست أبسط على. الواألح

 لهم جدوي عالمية شركة 022 أضخم من% 12 من أكثر فأن ليوالد االقتصاد ىومست على أما. الفقراء نهبها إالو – المسلحة شهاوجيو ميةوالق لهاود من

 شركة دوجو نود( جروللهمب) نالدزومكد شركة جدوت أن يمكن ال" الشعار لويق كماو. بعينها ميةوق لةود أجهزة مع ثيقةو ابطورو محدد طنيو مقر

 (". السالح لصناعة) جالسود ماكدونالد

 
 Change the ل على السلطة ون الحصور العالم بدغي" كتابه في إضافية ةوخط ايووهال نوج خطى عندما تضاعف لةوالد أهمية من التقليل خطأ إن

World Without Taking Power اعتبر الحالي، اإلمبريالية عصر في تتضاءل لةوالد أهمية أن نيجري رأى حين ففي. 0220 عام في نشر الذيو 

 إليها يسعى التي لةوالد سلطة على اذواالستح ففكرة. بدايتها منذ بأكملها االشتراكية للحركة المستمرو األصلي الخطأ وه لةوالد على التركيزأن  ايوولوه

 بطبيعته لةوالد جهاز ألن ذاتها حد في خطأ اءوس حد على نوتسكيوالترو نوعيوالشيو البالشفةو نوالديمقراطي نواالشتراكيو نريووالثو نواإلصالحي

 اذواالستح على التركيز من بداًل  ايوولوه يناديو. عليه لتقضي رةوالث قامت التي القمع تكرار إلى ىوس يفضى لن عليه" اذواالستح"و قمعيو يوسلط

 Chiapas  شياباس اليةو في  Zapatista الزاباتيستا اروث فعل كما لة،والد عن" مستقلة" سلطة اعدوق إقامة على تعتمد بإستراتيجية لةوالد سلطة على

 . األصليين للسكان المركزية لةوالد قمع ضد 0111 في الشهيرة انتفاضتهم أبان في بالمكسيك

 
 جهاز في التحكم أجل من ًماود نويلهث الذين الديمقراطيين االشتراكيين من غيرهمو اإلصالحية العمال أحزاب لممارسات كنقد جاهتهو الطرح لهذا نويك قد

 0101 عام" رةوالثو لةوالد" كتاب في لينين رهاوطو 0210 في باريس ةنمووك بعد ماركس عليها أصر هريةوج نقطة عنه يغيب لكنو ،ازيوالبرج لةوالد

 لةود تقيمو القديم الجهاز تحطم أن عليها إنما لمصالحها، يعهوتطو ازيةوالبرج لةوالد جهاز على" ذوتستح" أن ببساطة تستطيع ال العاملة الطبقة أن هيو –

 .جديد عون من

 
 تاريخية لحظة في اسًعاو ملهًما أثًرا الزاباتيستا لتمرد كان بالفعل. للعملية( مستقلة سلطة اعدوق إقامة) ايووهال طرح يفتقر للتغيير، بديلة كإستراتيجية لكنو 

 في عيةوالشي طوسق بعد انتصارهم ةونش في البعض بعضهم نويهنئ العالم قادة كانو نسبى نوسك حالة في ليوالد ىوالمست على مةاوالمق فيها كانت محددة

 في عمله باإلمكان كان فما ذلك إلى باإلضافةو. العالم تغيير عن ناهيك المكسيك، تغيير في اويفلح لم  الزاباتيستا لكن. الماضي القرن من التسعينات بداية

 خارج مكان جدوي يعد لم فاآلن. روالمتط الرأسمالي العالم في مكان أيأو  القاهرةأو  أيريس ينسوبأو ولاوباوس مدن في تنفيذه يصلح ال شياباس أدغال
 نتجاهل أن لاونح أن الممكن فمن. الرأسمالية للسلطة تهديًدا تمثل كانت إذا لألبد استقالليتها على تحافظ أن يمكن بقعة هناك يعد لمو لةوالد ذراع نطاق

 . ستتجاهلنا لةوالد أن يعني ال هذا لكنو لةوالد

 
 االحتفالو بعملنا الرأسمالية خلق إعادة رفض عن الشاعرية ريةوالث البالغة من بمزيد السلطة على لالستيالء الحاجة لعدم رهومنظ ايوولوه نوج يقدم

 غير المنظمات اعوأن لكل راديكاليًا غطاًءا فروتو بل رية،وث ليستو إصالحية تعتبر اإلستراتيجية هذه أن هي الحقيقة أن إال النظام، داخل بالتصدعات

 اإلطاحة تستهدف ال ألنهاأو  لهاوتم لةوالد ألن إما لةوالد مع اجهةوالم تفادي قطًعا دوت التي االجتماعية الحمالتو الضغط عاتومجمو ميةوالحك

 . اإلطالق على بالرأسمالية

 
 Platform anarchism البرنامج أناركية

 



"التحرريين عيينوللشي التنظيمي البرنامج" من أفكارهاو أسمها حىواست لقدو. لالهتمام مثيرة لكنهاو دةومحد ظاهرة البرنامج أناركية إن
 في كتبه الذي  16

 في المنفى في( العمال قضية)  Dielo Troudaعةومجم من آخرين سور أناركيينو Piotr Arshinov فوأرشين تروبيو وماخن رونست 0102 عام

 االتحادو أيرلندا في العمال تضامن حركة فيها بما موالي الصغيرة األناركية عاتوالمجم من عدد على لتأثيرها معاصرة أهمية البرنامج ألناركيةو باريس؛

 .أمريكا شمال في األناركيين عيينوللشي الشمالي-الشرقي

 
 إلى شيء كل قبل األناركية ضعف أسباب البرنامج يُرجع عليهو. بها التأثر شديد وهو سيةوالر رةوالث في مؤلفيه خبرة نتاج التنظيمي البرنامجكما يمثل 

 : السياسي بالتنظيم خاصة مترابطة مبادئ غياب

 
 منظمة في قواها تجمع أن عليها السبب ولهذا. العاملة للجماهير اجتماعية حركة إنها مجردة؛ فلسفية فكرة هي وال جميلة، يةاوطوب فكرة ليست األناركية
 . الطبقي الصراع واستراتيجية الواقع يمليه ما حسب المستمر بالتحريض وتقوم واحدة

 
 دليالً  ليكون يصلح األناركية في وتكتيكيًا عاًما سياسيًا خًطا بتأسيس األناركية، الحركة في المشاركة القوى غالبية ُتجمع بعدما تقوم، منظمة بشدة تعوزنا
 . بأكملها للحركة

 
 وتكتيكيًا نظريًا: محددة لمواقف أساًسا لوضع الناشطين األناركيين المناضلين حشد يتم أن نظرنا، في العام، التنظيم لمشكلة بحل يأتي الذي الوحيد واألسلوب
 (. األصل في التشديد) نقصانأو  كمال من به يتسم بما متناسق لبرنامج أساًسا أي وتنظيميًا،

 
 اقفوم" على بناًءا" متسق برنامج"و" تكتيكيو عام سياسي خط" ذات" احدةو منظمة" هي فما األناركيين، اهوأف من تخرجحين  مدهشة روسط إنها

 لينين؟ راتولتص فقًاو حزبو بل حزب غير" محددة

 
 ": رةوالث عن الدفاع" انوبعن جزء في بالتفصيل،و البرنامج، لهويق ما دهشة منها األكثرو

 
 شكل ستأخذ يائسة مةاومق إلى َمحالة ال الطبقات هذه ستدفع ،ذاته لكيانهاو بل المجتمع في العاملة غير الطبقات المتيازات الُمهِدِدة االجتماعية، رةوالث إن

 ...شرسة أهلية حرب

 
 بداية في بالبهجة مليئة لىواأل العمال اتوخط كانت مهما. اتوسن عدة لكنو أشهر بضعة مجرد موتد لن كهذه أهلية فحرب سيةوالر التجربة أظهرت كماو

 االمتيازاتو السلطة إعادة لةاولمح رةوالث على الهجمات نوسيشن يلةوط اتولسن. فائقة بقدرةو يلةوط لفترة مةاوالمق من الحاكمة الطبقات ستتمكن رةوالث

 ... المالو العسكرية االستراتيجياتو التقنياتو العظيمة شوبالجي المنتصرين للعمال نوسيتصد .منهم ضاعت التي

 
ً  العمال، على جبويت لذا  حجم مع تتناسب ضاربة قتالية ةوبق الرجعية الهجمات اواجهوي حتى رةوالث عن للدفاع منظمات ينوتك رة،والث مكاسب على حفاظًا

 ...المهمة

 
. العامة القيادة حدةوو العمليات خطة حدةو: العسكري للعمل األساسيين المبدأين تطبيق مع إال بنجاح أهلية حرب شن للعمال يمكن ال ب،والحر كل كحال... 

 لإلستراتيجية المبادئ هذه تبني العمال على تفرض حاسمة لحظة إنها. منظمة ةوبق رةوالث على ازيةوالبرج تهجم عندما ستأتي رةوللث حسًما األكثر اللحظة

 . العسكرية

 
 بالتالي تعتمد أن المسلحة رةوالث اتوق فعلى المضادة، رةوالث إستراتيجية أيًضاو العسكرية اإلستراتيجية تفرضها التي رياتوالضر إلى فبالنظر ثم، منو

 ... عمليات خطةو مشتركة بقيادة عام ريوث جيش على
 
 الحزب حجة بأساس نويعترف هم فها. ألناركيتها معلنة أقالم من روالسط هذه قراءة المدهش من ألنه تحديًدا البرنامج من لوالمط االقتباس هذا عرضت لقد

 عن للدفاع عمال لةود بناء رةولضر الداعمة الماركسية الحجة بأساس حقيقية، رةوث اقعو من أي سيةوالر رةوالث في تجربتهم اقعو من كذلك، اواعترفو كما

 . رةوالث

 
 ن،ولويق كما أنهم، إذ حزب، هي" متسق برنامج" ذات" احدةوال المنظمة" أن نوينكر كما بالضبط التطابق، هذا نوينكر (المعاصرين تالميذهمو) نوالمؤلف
 الرجال من هياكل" تحديًدا هي لينين،و إنجلز أصر كما لة،والد فأساس. اإلنكار من فائدة ال لكنو". السلطة"و" لةوبالد" الخاصة" للمبادئ" نورافض

 السلطة من قدًرا دوجو أيًضا يعني كما لة،ود ينوتك يعني" حدةوم قيادة وذ" نوريوالث العمال من جيش ينوتك فإن ال، أم األمر أعجبنا اءوفس". المسلحين

 .كان مهما التطابق هذاو الحقيقة هذه على للتحايل بالكلمات التالعب يُجدي لنو. اقعوال أرض على

 
 أساس على احدةو منظمة دوجو رةوضر عن – مهمة أشياءً  أدركتم أنكم البرنامج جهوت أصحاب األناركيين للرفاق لويق أن بعيد حد إلى الماركسي يستطيع

 األفضل. األناركي اإلطار تحت يندرج أن يمكن ال ببساطة هذا أن إال. لخإ األهلية، الحربو العنيفة المضادة رةوالث مع التعامل رةوضرو متسق، برنامج

 الحزب،و لةوالد عن الماركسية النظرية في إدخالهو لماركس التاريخية المادية اسطةوب جاًدا نظريًا أساًسا إعطاءه خالل من عليه البناء يتم أن كثيًرا

 . األناركيين من العديد يدرك قد مما ديمقراطية، أكثر أهم، وه ماو عمقًا، أكثرو ًراوتط أكثر كالهماو
 

  Direct Action المباشر الفعل

 



 محدد تعريف إعطاءو". المباشر للفعل" تكتيك الستخدام ءواللج وه الحركة امتداد على نواألناركيو نوالماركسي لهاوح أختلف ما كثيًرا التي القضايا من

 التي مةاوالمق أعمالأو  االحتجاجات إلى يشير عام بشكل لكنهو التكتيكات من اسعو لنطاق يستخدم المصطلح ألن السهل باألمر ليس" المباشر للعمل"

 األمالك على االعتداءات من غيرهاو افذوالن كسرو المباني احتاللو الرئيسية الطرق تعطيلو الشارع في كاالعتصامات تتحداهأو  الرأسمالي نوالقان تخرق

 قبل من ًمستخدمة كانتو استخدامها يُمكن المباشر الفعل أشكال أن اضحوال من. سلمى مباشر فعل نويك قدو المباشر الفعل في العنف يُستخدم قدو. الخاصة

 للرأسمالية المناهضين المتظاهرين إلى الستينات في المتحدة الياتوال في دوللس المدنية قوالحق حركة من المختلفة االجتماعيةو السياسية ىوالق من العديد

 الفعل تكتيك باستخدام ما ًعاون نومويق العمل اقعوم نويحاصرأو  نويحتل الذينو المضربين العمالو. لندن طلبة إلى 0220 في إيطاليا في هوجن في

 على امعوالج الفاشية" االنجليزي الدفاع عصبة" تستهدف عندما يحدث كما المباشر الفعل في نوينخرط قد أيضا نوالفاشيو المتطرف اليمينو. المباشر

 . المثال سبيل

 
 – نهويعارض الماركسيين أنو المباشر الفعل نويؤيد األناركيين أن في يتلخص ال بالتأكيد األمر األناركيين؟و الماركسيين بين تشق أن القضية لهذه فكيف
 تتمسكو المباشر بالفعل سواله إلى تميل فاألناركية. فرق هناك أن إال. به اوقامو المباشر الفعل نوالماركسي فيها أيد التي المناسبات تعددت فقد العكس على

 المخاطرةو اإلثارة طرق استخدام شأن إلعالء ميل هذا يصاحبو. لالحتجاج األخرى األشكال من لالنتقاص تميلو العمل من أخرى أشكال ًمستبعدة به

 استخدام في نوير العكس، علىو ن،والماركسي أما. حشدهاو النضال في الجماهير إشراك متطلبات قوف المباشر العمل في األنظار تشد التي الشجاعةو

 . نضاليتهاو عيهاوو العاملة الطبقة جماهير ثقة رفع وهو األساسي الهدف يخدم عندما فقط إليه يُلجأ تكتيًكا المباشر العمل

 
 رأيي أن إال. أحيانًا نخطئ كلناو األرض على فوالظر حسب نويك فالحكم المباشر الفعل تكتيك مإست خدا في مطلقة قاعدة هناك نوتك أن طبًعا يمكن ال

 بطش لمدى تقدير ءوس صغيرة ألقليات المباشر العمل رود من اإلعالء في جدوفي. الصحيح النهج وه يظل الجماهيري للعمل الماركسي النهج أن عام بشكل

 على التغلب باإلمكان أنه( األبيض لوفرواال) Tute Bianchi بيانكي تيوت اإليطالية عةوالمجم فكرة أثبتت مثال،. له التابعة لةوالد جهازو النظام ةوقو

 مجرد تملك ال لةوفالد. 0220 في هوجن في تجربتها عند تام همو أنها( إلخ ُمبطن، برداء) ارعوالش لحرب خاصة تكتيكات يروبتط تحجيمها حتىأو  الشرطة

 مع آمنة اجهةولم حيدةوال الطريقةو. دباباتو بمدفعية جيشو نارية أسلحة أيًضا تملك لكنهاو ع،وللدم المسيل غازهو كالبهو خيلهو هواتابهر شرطة جهاز

  هي ككل الرأسمالية لةوالد لهزيمة حيدوال الطريقو مؤخًرا، المصرية رةوالث في حدث كما عددها على قوبالتف نوتك الشارع في الصدامات في الشرطة

 . الداخل من تنكسر حتى لها العمال ماليين اجهةوم

 
 من للكثير فبالنسبة. الحركة في مهم رود مة،والحك سياسة في تغييًرا إحداث في تنجح لم إن حتىو تماًما سلمية كانت إذا حتى نية،والملي للمظاهرات نويكو

 التعبئة هذه تعطي كما. يروالتث في يوق تأثير لها نويك قدو الجماعي، العمل في تجربة لوأو بالسياسة لهم تعريف لأو هي المظاهرات هذه نوتك العمال

 ناس فيه يشارك أن يستطيع للعمل أشكال هناك نوتك أن بد فال. يفرضه أن النظام لاويح الذي التفتيتو العزلة زيناومتج كجماعة تهموبق روشع الناس

 ىوالمست على مهم، دعائي أثر الكبيرة للمظاهرات أن كما. الحركة في المشاركة ونح ُمهتزة، نوتك قد التي اتهم،وخط لىأو نويخطو رويتط عيهمو مازال

 اويمنع لم أنهم رغمو ،0220-0220 في العراق على الحرب ضد الغرب في ماليين عدة تظاهر عندما فمثال. اءوس حد على ميوالق ىوالمستو ليوالد

 ساعدت المظاهرات هذهو. ماتهمولحك اإلمبريالي انوللعد مؤيدة غير الغرب في العادية الناس جماهير بأن سطواأل الشرق إلى مهمة برسالة اوأرسل ثها،وحد

 األممي للتضامن هام أساس خلقتو عاًمة، للغربيين المعادية اإلرهابية التياراتو اإلسالميين حاتوأطر ضد المجادلة على سطواأل الشرق في اليسار

 . المستقبلي

 
 األعمال بأن هموتتو األخيرة عن لىواأل تنفصل قدو. حماًسا األقل األغلبيةو المتحمسة األقلية بين الفصل إلى المباشر بالفعل سواله يؤدي قد النقيض، علىو

 عملية رةوالث إن على التأكيد هنا يجبو. الحركة يدمر قد الخلط من عوالن هذاو. التأثير تحدث التي فقط هي الحركة داخل من صغيرة عةولمجم الدرامية
 . قاتواأل كل في يةولواأل العاملة الطبقة جماهير لحشد نويك أن يجب األسباب لهذهو .اختصارات لها جدوي الو العاملة الطبقة من لماليين ذاتي تحرر

 
 االنتخابات في المشاركة

 
 فاسدة عمليةو بامتياز ازيًاوبرج سياسيًا نشاطًا نهاويعتبرو األخرى، الرسمية االنتخاباتو النيابية االنتخابات في المشاركة تقريبًا نواألناركي كل يرفض

 نوينظر نوفاألناركي لذاو – االنتخابات في زويف من عن النظر بغض الرأسمالي المجتمع على نوالُمسيطر هم نويظل األثرياءو المال فرأس – ُمزيفةو

 للديمقراطية بالنسبة انتقاداتها نفس األناركية الماركسية تشاطرو. البغيضة الرأسمالية لةوبالد" االعتراف" بمثابة أنها على االنتخابات في للمشاركة

 استبدالهو ازيوالبرج للبرلمان ريةوث إزاحة الماركسية تستهدفو. ريوالث التغييرأو  االشتراكية إلى البرلمان سكة دوتق أن إمكانية نافيةً  ازية،والبرج

 . الظرف حسب النيابية االنتخابات في المشاركة تؤيد ذلك، مع لكنها،و عمالية، بمجالس

 
 الرأسمالية السياسية األحزابو الرأسمالي اإلعالم تأثير ضد العاملة الطبقة عيةولت النضال في قتوال الوط منخرطين اروالث نويك أن يجب أنه بماو

 على ليست ازيةوالبرج االنتخابات أن رغمو. المعركة هذه عليها تخاض أن يجب هامة أرضية هي ازيةوالبرج االنتخابات فإن لذلك اإلصالحية، األحزابو

 – بكثير أهم مثال اإلضراباتو العمالية النقابات معارك أن حيث – الرأسمالي جيولواأليدي التأثير محاربة أجل من النضال في األهم األرضية هي اإلطالق
 االنتخابات في نوينخدع العمال ماليين أن المؤكد من لكنهو العمال بين المتقدمة العناصر البرلماني النظام يخدع ال قد. االنتخابات تجاهل يجب ال أنه إال

 ثم منو العادية قاتواأل من أكثر السياسة على الناس اهتمام ينصب االنتخابات قاتأو في أنه يعنى هذاو. اهاوجد في متشكك أنه يدعي فيهم من حتى

 . الفقراءو العمال من عريض رولجمه االشتراكية األفكار صيلولت مهمة فرصة لديهم نوتك االنتخابات في فالُمرشحين

 
 فقط ليس – كبير بشكل الفعالة االشتراكية الدعاية فرصة تزداد ميةوق برلماناتأو  محلية مجالس إلى ريينوالث االشتراكيين من مرشحين انتخاب تم إذاو

 طوخط إلى الذهابو لإلضرابات االشتراكيين ابوالن دعم طريق عن عمليًا أيًضا لكنو( خارجهاو الغرف داخل) الخطبو راتوالمنش طريق عن الدعاية

 من البرلمانية للَمكلَمة الُمصطنعة الديمقراطية تفنيدو فضح يتم كيف تعلمو اإلضرابات،و االعتصاماتو حتالالتاال في المشاركةو المضربين العمال

 عن كمدافع بداخله يعمل أن ريينوللث الممكن من أن إال الشعب،و العاملة الطبقة أجل من يعمل كيان ليصبح البرلمان نغير أن قلنا، كما يمكن، الو. الداخل

 . الشعب أمام الشعب مصالح

 



 ،(رأسمالي بلد كل حال هذاو) ميةوالي ازيةوالبرج للسياسات البغيضة ةوالرشو النفاقو األكاذيب اوسئم الذين الناس من غيرهمو أناركيين البعض، لوسيق
 مع يحدث قد كما ذلك، ثولحد حقيقي خطر جدوي طبًعاو. أيًضا وه تُفسده أن من مناص ال الفاسد البرلماني النظام إلى الصادق ريوالث لودخ لحظة أن

. معه ويتواءموا اوافقوليت الناس على كبيرة طوضغ يمارس الرأسمالي النظام ألن العمالية، النقابات في رسمية لمناصب نويُنتخب الذين األفراد بعض

 عنها التخلي يتم ال حتى احتياطاتها تتخذ أن ريةوالث االشتراكية الحركة فعلى لذلكو. العاملة الطبقة ممثلي إفساد في الخبرة من دوعق تمتلك ازيةوفالبرج

 آليات ترسي أنو لها، نوسيتعرض التي طوالضغ ضد حصانةو عيو على نويظل ُمرشحيها أن من تتأكد أنو البرلمان، داخل العمل أثناء مبادئها عنو

 األساسي تركيزهاو ارتكازها مركز يظل أن من الحزبو ريةوالث االشتراكية الحركة تتأكد أن شيء أهمو .الجماهيرية اعدوالق أمام ريينوالث ابوالن لمحاسبة

 . األحياءو الجامعاتو العمل اقعوم في الطبقي الصراع في البرلمان، خارج السياسي النشاط على

 
 البرلمانية القلعة في العاملة الطبقةو رةوالث لخدمة السياسي العزم ذات ادروالك ريةوالث الحركة تجد أن الخيال راءو من يعد ال االحتياطات، هذه اتخاذ مع

 رفيق ،Karl Liebknecht ليبكنشت كارل شخص في ذلك على بارزا مثااًل  نجدو. ممكناألمر  هذا أن التاريخ أثبت قد بالفعلو. ذاته الرأسمالي للنظام

 ،لىواأل العالمية الحرب فيه عارضو األلماني( البرلمان) الرايشستاج في أنتُخب قد ،األلماني االجتماعي الديمقراطي الحزب في رجوكسمبول زاولر الكفاح

 البرلمان في المنتخبة النائبة Bernadette Devlin ديفلن برناديت في أخر مثااًل  نجدو. 0101 في األلمانية رةوالث في أستشهدو قياديًا ًراود لعبو

 ضد الشمالية أيرلندا في Free Derry ديري فري حركة معارك في لمشاركتها اعتقلت التي Mid-Ulster ألستر ميد منطقة عن 0121-11 في اإلنجليزي

 األحد مجزرة بعد موالعم بيت في Reginald Maudling  دلينجوم ريجينالد المحافظين مةوحك زيرو متكَ لَ  التيو ليكيةوالكاث لألقلية البريطاني االضطهاد

 .البرلمان خالل من االشتراكية الحركة يخدم رياوث ًراود لعبت شهرة أقل عديدة شخصيات هناكو. 0112 عام الدامي

 
 األحزابو العاملة الطبقة في فياءواأل حلفاؤهاو ازيةوللبرج بأكملها السياسية الساحة هذه إخالُءه وه لالنتخابات الترشح عدم في األناركي قفوالم مشكلةو

 بين ميًاوي ازيةوالبرج األفكار نوينشر الذينو حاسمة اجهةوم أي في العاملة بالطبقة نويغدر الذين اإلصالحيين نويساعد الطريقة بهذه همو. اإلصالحية

 سبق كما لهم، اإلصالحي النمط من ماتوحك خيانات جراء من أمل بخيبة العمال يشعر عندما أنه أواألسو. العاملة الطبقة عيو في ُمتحكمين اوليظل الناس

 هتلر تجربة منو. الفاشيةو اليمينية لألحزاب االنتخابات في الناس تتجه أن يساري، بديل غياب حال في كبير، خطر هناك يصبح تكراًرا،و مراًرا حدثو

 السياسة ممارسة بين للجمع إجادتهم نوالفاشي أظهر األخيرة، دوالعق في باوراو في الفاشية األحزاب أسهم دوصع حتى الماضي القرن من الثالثينات في

 . رىوث بديل تديم نوبد مهموسم لنشر المجال هذا لهم يتركو االنتخابات من يداه يغسل أن ريوالث لليسار يمكن الو. البرلمان خارج السياسة مع البرلمانية
 

  الحركة في القرارات اتخاذ
 

 طابعهاو ضيق القرارات هذه بعض نطاق نويك. منه مفر ال أمر فهذا ما، قرارات اتخاذ يجب ناجح بشكل اجتماعأو  مظاهرةأو  حملةأو  إضراب أي لتنظيم

 داعمة الحملة هذه تعتبر هل – مبدئية بقضية األمر يتعلق ما كثيًرا لكنو مساًء؟ 2أو  1 الساعة في اجتماع عدوم تحديد قُبيل من – بعيد حد إلى تنفيذي

 النقاش رويد قد فمثاًل،. سعأو إستراتيجيةو سياسية تداعيات عليه يترتب أن يمكن أنه إال بسيط، تنظيمي السؤال هذا مثل ويبد أحيانًاو ال؟ أم األقليات قولحق

 خاصة قرارات اتخاذ يجب ُمؤتمر أي تنظيم أثناءو .الشرطة مع اجهاتوبم باالنتهاء تخاطر أم تماًما سلمية تظل أن إما ما، مظاهرةً  تكتيكاتو مسار عن

  الهامة؟ القرارات اتخاذ يتم فكيف إلخ، المتحدثين،و األعمال لوبجد

 
 يقبله أن يجب ال هذا. هيبةأو " كاريزما" صاحب لشخص شيء كل في الُعليا الكلمة نوتك أن وهو الراديكالية الحركات في بإفراط يُتبع بوأسل هناك

 يضوبتف أخرىأو  بطريقة سمحي وفه الديمقراطي، االنتخاب وه االشتراكية الحركةو العاملة الطبقة في تقليديًا الُمتبع بوفاألسل. األناركي الو الماركسي

 األناركيين من العديد مال األخيرة اتوالسن فيو. لألغلبية القرار أن األساسي بالمبدأ التمسك مع "لينومسئ"للـو" قيادات"للـ السلطة من ما قدر

 أي) الحملة في المشاركين كل عليه أتفق ما ىوس الجميع على ساريًا قراًرا يعتبر فال – افقوالت طريق عن القرارات اتخاذ عملية تتم أن إلى ميينونوتواالو

 األفضل؟ وه بينواألسل هذين من فأي(. بالتحديد قتوال ذلك في الغرفة في الحاضرين

 
 في االتفاق من كافيًا قدًرا فرويت عندما األفضل نويك قدأو . اآلراء افقوت حال في – األمثل بواألسل وه المشاركين بين افقوبالت القرار اتخاذ أن شك ال

 حدثت لقدو. إليه صلوالت يتم أن يمكن ال كأنه رواألم وتبدو هام عوضوم على افقوت جدوي ال عندما الكارثة تقع لكنو. لومعق زمن في افقوالت ليتم الرأي

 فنحن القرارات حسم نوبد ألنه كارثة معينة لحظات في افقوت إلى لوصوال عدم يصبحو. حية حركة أي في أخرى بعد مرة ستكررو القبيل هذا من اقفوم

 اآلخر للجانب جانب إنهاك بعد لكنو القرار يُتخذ قدأو  مسبقًا؛ القاعة حجز نود مؤتمرأو  قيتهوتو التجمع مكان تحديد نود مظاهرة تنظيم نستطيع ال

 الرأي متصلبة صغيرة ألقلية يسمح" افقوالت"بوأسل أن كما(. التالي الصباح في عمل اعيدوبم الملتزمين لغير كبيرة ميزة يعطي هذاو) نهائية ال بنقاشات
 . ما فعاليةأو  مظاهرةأو  حملة فتفشل كبيرة أغلبية إحباطو صد في

 
 معو. التنفيذ عند القرارات تجاهل يتم قد كما نزيهة، غير بطريقة عليها التأثيرأو  يرهاوتز يتم فقد. بهوعي له أيًضا االنتخاب طريق عن القرارات اتخاذو

 في ميًاوي يحدث أنه إال افتراضي لواأل المثال: ضيحوللت مثالين سأعطىو. العاملة الطبقة حركة في ساسيةاأل أألساليب من يظل الديمقراطي فاالنتخاب ذلك،

 . العمالية الحركة حياة

 
 تنصحو% 1 زيادة العمل أصحاب يعرض عوأسب بعدو .%02 بنسبة األجر في زيادة مطلبهمو العمل عن مضربين" أ" عمل قعوم من عامل خمسمائة

 العرض 022 اليوح يقبل 122الـ بين من: العمال فينقسم. الراهنة اللحظة في إليه صلوالت يمكن ما أفضل هذا أن أساس على العرض لوبقب العمال النقابة

 أي افرويت ال حيث القضية تُحسم فكيف. ممكن المزيد على لوالحص أن ُمعتقدين النضال في اويستمر أن ُمصرين آخرين 022 تقريبًا يظل لكنو تردد، بال

 هنا يجب! كال. الهزيمة ستحلو اإلضراب سيتفتت رغبته حسب احدو كل تصرف إذا قفهم؟وبم المتمسكين القطبين بين" افقوالت" إلى صلوالت في  أمل

 الراديكاليين) نحن أما. لينومعز كأفراد منازلهم من اتهموبأص العمال يُدلي حتى بالبريد االقتراع العمل أصحاب ُسيفضل. يتوالتص إلى اللجوء

 إقناع فرصة الخالف لجانبي يتاح حتى العلني النقاش بعد ميوعم جماهيري اجتماع في يتوالتص إجراء أجل من سنقاتل( إلخ ريين،والثو االشتراكيينو

 . بُحججهم بعد قفهموم اويحسم لم َمن ِمن 022الـ

 



 على( نوريوالثو) العمال يعتاد أن يجب. حركة كلو العمالية الحركة في عنه الدفاعو أجله من نناضل أن يجب تقليد الديمقراطي يتوالتص إلى االحتكام

 لكنو – استثناءاتها لها قاعدة فكل – تقبل أن يجب الو لهاوقب يُمكن ال االنتخابات بعض فإن طبًعا،و. الهزيمة حالة في بالنتيجة اويقبلو – يتوالتص عملية

 يتوالتص في الخسارة إمكانية الناس تقبل إذ إال يرهوتطأو  حزبأو  حملةأو  اقعولم احتاللأو  إضرابأو  نقابة أي حدةو على الحفاظ يمكن ال عام بشكل

 . االستقالةأو  االنفصال نود الديمقراطي

 
 بقيادة األحمر الحرس بدأ بروأكت 01 من الباكر الصباح ساعات في. 0101 بروأكت رةوث – بالغة تاريخية أهمية لهاو بالفعل قعتو حادثة وه الثاني المثالو

 ريةوالث االنتفاضة هذه تُقابل لمو. المدينة في األساسية الُمنشئات على االستيالء في( تسكيوتر نولي رئيسهاو) جرادوبتر فييتولس العسكرية ريةوالث اللجنة

 : التالي البيان ريةوالث اللجنة أصدرت صباًحا العاشرة فيو. تقريبًا مةاومق أي

 
 عن لةوالمسئو ، دوالجنو العمال ابولن جرادوبتر فييتوس لهيئة التابعة رية،والث العسكرية اللجنة يد إلى لةوالد سلطة انتقلتو .ُعزلت المؤقتة مةوالحك إن

  .العسكرية حاميتهاو جرادوبتر ليتارياوبر قيادة

 
 كان نفسها، المدينةو نفسه موالي في األثناء، هذه فيو .يوالشت القصر داخل في لةومشل زالت ما القديمة ازيةوالبرج الُمؤقتة مةوالحك كانت قيتوالت هذا في

 شعار كان فقد.  سياور أنحاء جميع من دوالجنو العمال مجالس من فدينومُ  يحضرهو لنيوسم معهد في انعقاد حالة في سياور موعم فيتاتوس اجتماع

 في البت سيتم كيف ؟االنتفاضة هذه تجاه المنعقد المؤتمر يتخذه أن قعوالمت قفوالم وه فما". فيتاتوللس السلطة كل" هو تسكىوتر قادها التي االنتفاضة

 كما المضادة، رةوللث لالنضمام اللحظةو والت في نوسيغادر كان الذينو لالنتفاضة عتاة نومعارض اجدوت القاعة ففي – تماًما مستبعد افقوالت العاجل؟ األمر

 بالفعلو – يتوتص إجراء يجب أنه اضحوال من كان. سطو حل إليجاد نويسع اوكان الذين من المنشفيمن الحزب  فومارتالرفيق  أمثال ناس اجدويت كان

 .التصويت من سلسلة إجراء تم

 
 : األرقام بعض "سيةوالر رةوالث تاريخ" الرائع كتابه في تسكيوتر أعطى قدو

 
 012 اتواألص جاءتو 212 فدينوالم عدد كان االفتتاح لحظة في. بالمرة فاةوُمست تكن لم باالنتفاضة القيام أثناء المنعقد المؤتمر هذا في اإلحصاءات إن

 اليساريين مثل كما". يساريين" تقريبًا نصفهمو – اوعض 22 إال عددهم يتعدى فلم لهم التابعة ميةوالق عةوالمجمو المناشفة أما...البالشفة نصيب من تًاوص

 الجلسة هذه أثناء سريًعا بانوالذ في اليمين استمر ذلك، إلى باإلضافةو. االجتماعيين ريينوالث من( ائموللق أخر تقرير في 012أو ) 011 بين من% 22

 . للمؤتمر

 
 يتوالتص هذا كشفو. الحاضرين بينوالمند بين استطالعيًا يتًاوتص اتخاذ تمو...ائموق لعدة فقًاو 122 صلو قد بينوللمند اإلجمالي العدد كان الجلسة بنهايةو

 00و ،ائتالف مةوحك اوأيد 11و ،"الديمقراطية ىوللق" مةوحك اوأيد  22و ،فيتاتوالس إلى السلطة كل لنقل تأييًدا اوتوص فيتاتوالس بيومند من 121 أن

 xvi.الليبرالي الكاديت حزب نوبد لكنو ائتالفمة ولحك اوتوص

 
 هذاو. هذهمن عمليات التصويت  العديدو مشابهة هيئاتأو  العمال لمجالس المؤتمرات هذه من العديد هناك نوتك أن فيجب ليةوالد الرأسمالية سنهزم كنا إذا

 .اآلنية الطبقي الصراع مطالب بجانب الحركة، بداخل الديمقراطي يتوالتص بممارسة العناية ألهمية الثاني السبب وه

 
: احدو أصل لها يتوالتصو االنتخاباتو المباشر الفعلو البرنامجو ميةونوتواالو الحياة بوأسل قضايا لوح األناركيةو الماركسية بين االختالفات هذه كل

 تُقيم أن دائما لاوتح أنهاو ،العالمي ىوالمست على عمالية رةوث في الُمتمثل هدفها يُخص فيما اضحةو كانت طالما الحقيقية الماركسية أن حقيقة من نابعة هي

 من ًماود تأرجحت فأنها بالتاليو ح،وضوال هذا لمثل األناركية افتقرت فطالما العكس، علىو. المنطلق هذا من التكتيكيةو اإلستراتيجية األسئلة كل في تفكرو

 .أنصارها اطفوبع عةومدف أحيانًاو أخرى اجتماعية عاتومجم راءو أحيانًاو العاملة الطبقة احتياجات راءو ُمنقادة أحيانًا لمكان، مكان

 
  األمام إلى الطريق – 5

 
 إلسقاط جادة إلستراتيجية لتهاوبُط كلو السامية الُمثل كل رغم تفتقر فهي ؛"تنتصر أن تستطيع ال األناركية: "احدةو جملة في الكتيب هذا حجة تُلخص قد

 . بذلك نومره بأكمله اإلنسانية فمستقبل النصر، ونح دناوتق إلستراتيجية نونك ما جوأح في أننا إال. ُمثلها تحقيقو الرأسمالية

 
 يعانيو. العالم سكان من الُسفلي النصف عليه يَحتكم ما ياوتس ةوثر ملياردير 012 أيدي في تتمركز حيث – عليه توالسك يمكن ال الحالي العالم ضعوف

 على نيللمصرفي االقتصادية األزمة رةوفات تحميل معو عام، كل السالح على أمريكي الرود مليار 122،0 تُنفق حين في عوالج من البشرية من نسمة مليار

 القمعو العنصريةو التعذيبو بوالحر معو البقية،و أيسلنداو أيرلنداو بريطانياو فرنساو أسبانياو البرتغالو نانواليو المتحدة الياتوال في الفقراءو العاملين

 . ًءاوس ضعوال سيزداد هي كما الرأسمالية استمرت إذا لكنو – انبوالج كل في االستبدادو

 
 أنها اضحوال من بات – كثيًرا اإلعالم ضخمها – طفيفة تعافي مؤشرات روظه بعد بالعكس،. ستهدأ 0222 عام في بدأت التي الرأسمالية األزمة أن ويبد ال

 ثم نانواليو أيرلندا أن حين في أخرى، إلى مالي إنقاذ حزمة منو أخرى إلى كارثة من تترنح بيةوروأأل وروالي منطقة هي هاو. أخرى مرة رولتتده عادت

 01 من يقترب الذي األمريكي الدين اجهةوم في نواألمريكي الساسةو باماأو ويجبن. نوالدي تسديد عن العجزو االنهيار حافة على تقف أسبانياو إيطاليا

 اقتصادها بدأ فقد العالمي االقتصاد تنقذ أن لوالمأم من كان التيو الحديث العصر في نجاح قصة أكبر اعتبرت التي الصين أما. أمريكي الرود نوتريلي

 . األفريقي القرن في المجاعة إنسان نوملي عشرة اجهوي النظام، من اآلخر الجانب علىو نفسه، قتوال فيو. التضخم هايخنقو التباطؤ في أيًضا

 
 بوحر اندالع احتمالو بيةورواأل البلدان من الكثير في الفاشية ىوالق دوصع تشمل التيو االقتصادية، لألزمة المستمرة اقبوالع جانبًا نحينا إذا حتىو

 الرأسمالية قفهوت أن ضعيف االحتمالو – يستمر المناخي التغير تركنا إذاو. البيئية الكارثة هيو تةوقوم قنبلة ثمة هناك أن فسنجد, تدميًرا أكثر إمبريالية

 . بالمقارنة تافهًا يالتو من الماضي في رأيناه ما كل تجعل قد لإلنسانية بالنسبة المحتملة المفزعة ابعوفالت –الربح راءو اللهثو المنافسة يدفعها التي

 



 رودارف في شاهدناها كالتي مجاعاتو جفاف بكثير؛ أكبر نطاق على لكنو بنجالديشو باكستانو رلينزاووني في حدثت كالتي فيضانات عوقو سنشهد

 نطاق على لكنو( النفط من بدالً  الماء) اردوالم أجل من تُشن بوحرو بكثير؛ سعأو نطاق على لكنو اإلفريقي القرنو بياوإثيو األفريقي الساحل منطقةو

 هذه كل على الرأسمالية ستتخذه الذي الفعل رد نوسيك ما نعرف أن أردنا إذاو. بكثير سعأو نطاق علىو ارثوالك هذه كل مناطق من نوالجئو بكثير، سعأو

 في رلينزاووني في كاترينا عاصفة على المتحدة الياتوال وهو العالم في رأسمالي بلد ألغنى الفاضح فعل رد على نظرة مجرد نُلقي أن فعلينا األحداث
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 ما لوأو. ضمانات تقديم يستطيع ا الحدأ ال أن االعتبار في ضعوال مع ىوقُص أهمية له تنتصر أن حقيقية فرصة لديها التي اإلستراتيجية ماهية عن فالسؤال

 أنبلو التكتيكات أفضل نوتك ال هذا نوفبد. العالم تغيير على القدرة تمتلك التي الحقيقية االجتماعية ةوالق تحدد أن وه اإلستراتيجية تلك مثل تفعله أن يجب

 ةوالق هذه تحديد في تكُمن النظرية ماركس إنجازات أعظمو للماركسية ةوق نقطة أكبرو. الطيبة التمنياتو الجعجعة قبيل من إال جرأة الخطط أكثرو األهداف

 . العالمية العاملة الطبقة هيو

 
 الطبقة على السياسي رهومنظ يؤسس ماركس جعل ما. الرأسمالي يَستغلهمو ظفهمويُ  ممن عملهم ةوق بيع من نويتعيش من العاملة بالطبقة ماركس قصد

 الدافع للعمال يعطي كما االشمئزاز يثير له تتعرض الذي االستغاللو العاملة الطبقة معاناة أن صحيح. تِهاوقُ  نومخز لكنو ُمعاناتِها مقدار يكن لم العاملة

 أن من تمكنها التي تهاوق( أ)وه العاملة الطبقة يميز ما لكنو. السنين آلالف االستغاللو للمعاناة اوتعرض الفالحينو العبيد لكنو النظام، تحدي في المصلحةو

 . جديد مجتمع خلق على قدرتها( ب)و فعال الرأسمالية تهزم

 
 معركة في العاملة الطبقة تهزم أن الرأسمالية تستطيع. العاملة الطبقة كبُرت كذلك الرأسمالية سعتوت فكلما إ للرأسمالية؛ الفريد بناإل هي العاملة الطبقة إن

 مرة للنضال العمال دويع ما دائًما فلذا الربح، لتحقيق عنها تستغني أن تستطيع ال لكنهاو حرياتها تُقلصو اتحاداتها تُحطمو إضراباتها تُفض األخرى، وتل

 . أخرى

 
 سياسية ةوق العمال يعطى ما هذاو. شاسعة مدن في تركزهمو ليةود+عبرو ميةوق صناعات في تربطهمو كبيرة عمل اقعوم في العمال الرأسمالية تُجَمع

 تُبث الو راقواأل تُطبع الو األرض؛ من النفطأو  الحديدأو  الفحم يُستخرج الو الشاحنات؛ الو رياتوالل الو القطارات ال يسير ال عملهم نوفبد. رهيبة كامنة

 . فهاوصف في العاملين على تعتمد لةوللد المسلحة اتوالق حتىو. مدرسةأو  مصرف يفتح الو التلفاز محطات

 
 . التاريخ في رةومقه طبقة ىوأق العاملة، للطبقة بخلقها الرأسمالية، خلقت لقد

 
 العمال ينظمه مةوالحك ضد عام إضرابأو  عمالقة شركة في إضراب أكبر إلى محلية حملة أصغر من. جماعي صراع بطبيعته العاملة الطبقة صراع إن

 إال شيء أي فعل لهم يمكن ال ما مكان في العمال أن إذ ري،والثأو  المناضل للفرد إحباط مصدر هذه الجماعية صفة نوتك قدو. كجماعة به اومويق أن يجب

 اويتقاسم أن للعمال يمكن فال. اشتراكية طبقة إلى العاملة الطبقة لوتح التي هي بالتحديد المعضلة هذه لكنو. مًعا للتحرك استعداد على منهم أغلبية كانت إذا

 . تحررهم تحقيق أجل من للمجتمع ملكية إلى هاولويح أن مضطرين لكنهمو ،(األرض نوالفالح يقسم كما) فردى بشكل اإلنتاج اتوأد

 
 تعيشأو  تستغلها منها أسفل طبقة هناك نوتك أن نود المجتمع في الُمنتجة الطبقة السلطة، على ذوتستح عندما العاملة، الطبقة ستظل ذلك إلى باإلضافةو

 طبقة أي روظه لمنع المقدرة لديها نوفسيك السياسيةو االقتصادية ةوالق عصب تمثل التي المدنو الصناعات كبرى في ممركزة تعيش أنها بماو. حسابها على

 ذاتها تحرر هيو العاملة الطبقة إن هذا يعنىو. حقيقي طبقات بال لمجتمع تؤسس بذلكو احدو آن في تحكم أنو تُنتج أن إمكانها في نوسيك قها؛وف من جديدة

 . معها اإلنسانية تحرر

 
 مثلما ماركسيًا طرًحا الماركسية، مع نويتعاطف الذين فيهم بما الناقدين،و األكاديميين يرفض لم. الماركسية هروج وه العاملة للطبقة ريوالث روالد إن

 ظائفوال طبيعة ناحية من العاملة الطبقة تغيرت فقد فعال،". تغيرت قد العاملة الطبقة" أن نويصيح ما دائًما نجدهم فنحن. بالتحديد الطرح هذا تماًما اورفض

 يتمو عملها ةوق بيع من تتعايش الرأسمالية، ليدةو مازالت فهي: هي كما تظل دهاوجول األساسية فوالظر لكنو. الثقافةو الجنسيةو األجرو المالبسو

 باورأو في ُمنحصرة ليتارياوالبر كانت ماركس أيام ففي. رهيب بشكل الكامنة تهاوقو حجمها ناحية من نمت أنها حين في – جماعيًا تُكافحو استغاللها

 هناو. القاهرة إلى الصين في نوكانت منو بيةوالجن رياوك في لوس إلى البرازيل يف ولاوباوس من الخمس القارات في تناضلو فتنتشر موالي أما الغربية،

 . اإلنسانية أمل يكمن

 
 حزب بناء الأو يعنى هذاو قيادةو تنظيم بومطل لتنتصر لكنو تناضل، أن تستطيع العاملة الطبقة أن أظهرت قد الُمرةو يلةوالط التاريخية الخبرة أن إال

 العاملة الطبقة ثارت التي األماكنو المناسبات أكثر ماو. أشكالها بكل األناركية تنكرها التي األشياء كل تحديًدا تحتاج العاملة الطبقة إن أخرى، بعبارة. ريوث

 ؛0101-0101 في الصينو ؛0102-0101 في إيطالياو ؛0100-0101 في ألمانياو ؛0122و 0102و 0210و 0212 في باريس في: الرأسمالية ضد فيها

 لكن،و. إلخ ،0111 في البرتغالو ؛0110-0112 في تشيليو ؛0110 في ليفياوبو الستالينية؛ لةوالد رأسمالية ضد 0112 في المجرو ؛0102 في أسبانياو

 عام سيةوالر رةوالث وه – مؤقتًا ولو – حقيقيًا احًداو انتصارا إال لجانبنا يحرز لم اآلن، حتىو. الدماء سالتو هُزمتأو  رةوالث انحرفت إما مرة كل في

 . العاملة الطبقة سطو حقيقية روجذ له ريوث حزب دوجو فيها الفارق العامل كانو - الستالينية اغتالتها حتى - 0101

 
 ريةوالث األزمة خضم في ريوالث الحزب يُنشأ أن المستحيل شبه من نويك يكاد أنه الخبرة أظهرت أخرى مرة. ليلةو موي بين ينشأ أن يمكن ال كهذا حزبو

 كلو العمل اقعوم كل من العاملة الطبقة في الكفاح عناصر أفضل الحزب هذا يجمع أن له بد الو. رةوالث قيام قبل إنشاءه عناء من يُنتهى أن األفضل من أنهو

 أن عليه الصراع؛ في الطبقة بقية حيدوت على بالقدرة نفسه يُسلح أن الحزب علي. العمالية النقابات قراطييوبيرو اإلصالحيين عن مستقل بشكل األحياء،

. القاضية بالضربة يضرب متىو( األناركيين مع بالطبعو) اإلصالحيين مع أحيانًاو فهوصف خارج ناس مع يعمل كيفو يتقهقر، كيفو يتقدم كيف يتعلم

 . موالي  تطبيقها على يتدربو التاريخ سودر الحزب يتعلم أن يجب

 
 للصراع التاريخية الخبرة لتعميم منهجو نظرية هي فالماركسية ،االشتراكي للمستقبل كرؤية كذلكو للرأسمالية كنقد الماركسية، رود يأتي أخرى، مرةً  هنا،و

 اشتراكي حزب بناء العملية، هذه ضوخ أثناء ،و العمال مةاومق تنميةو العمالية الحركة بناء العالم، يغير أن يريد لمن األمام، إلى فالطريق لذاو. الطبقي

  . ماركسي أساس على ريوث
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