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نتشارا فى محيي  الحركية النئيا ية الييو  ليى النظريية الي ريركيية اليامير الي ريير  ليو األ  لعل النظرية األكثر صمودا  وا 
والنظرييية الي ريركييية ليية نظرييية الئييي ر  اليكورييية التيية تييرص ر  الرهييال ليي  مصييدر ااءيي واد الواهيي   مييى النئييا    وتت ييي لييي  

والمتعمقة يكو  ئيي ر  الييكر او التحييل لمنيور رميرا ا يوهيد فحئي  -ا النظرية رشكاا م تمفة, لك  األفكار الر يئية التى تئتند اليو
تحظييى يقيييول وائيي , حتييى ا   -كنتييال لمرئييمالية ولكنييل منفصييل تمامييا  يي  نميي  اانتييال الررئييمالى وميي  ثيي  فئييو  يييدو  يعييد لوالييل

 يدلشة تامة وحقيقية    رفض لي  النظرية يرمتوا يقايل

لكيفة تغير رشكال هور المرر  و ييعة األئير   يير التياريو  وا يوهيد ليديوا تصيور يعتيد  وتحظى لي  النظريات يفو   محدود
يل حول مدص اإل تال  الوائي  ييي  األشيكال التية يت ييلا هوير الميرر  مي   يقية  ليى ر يرص  وييدا مي  يلي  فيا  ميا تقدميل لنيا ليي  

   ات يت ليا الشكل رو يا  لى ئي  هور النئا   النظرية لو ما تعتقد رنل حقيقة م مقة, مفادلا ا  الي ريركية ئوا

ويييت  تيرييير ليييا ال ييرش  ييير اإلشييار  الييى ر  هويير المييرر  يوهييد  ييارل مهتمعييات الغيير   الررئييمالة, ويليي  فييى المهتمعييات  
 الئايقة  مى الررئمالية اوتم  المئما  ياإلشتراكية فى روئيا والصي  وكويا وشرق اورويا   

يركييية التصييور المتفييق  ميييل يشييكل وائيي  فييى دا ييل الحركيية النئييا ية, والقييا    مييى وهييو  الفصييل يييي  وتييد   النظرييية الي ر 
صرا ي , لما صرار  الحركة العماليية ءيد الررئيمالية ومي  رهيل تحقييق ااشيتراكية, والصيرار الييص ت وءيل النئيا  ءيد الئيي ر  

يفتيرض انفصيال الت يور اإلهتميا ى لمهنئيي  فيى المئيتقيل, وليو اليكورية  وم  الناحية المن قية فإ  الفصيل ييي  الصيرا ي  لييا 
المن ييق اليييص ا يقيمييل المليييدو  لنظرييية الي ريركييية  ولكيي   يا كانييت الي ريركييية لييى ال ريقيية التييى يقييو  يوائيي توا همييي  الرهييال 

    يإء واد همي  النئا , فكي  يمك  التغم   ميوا فى ظل ائتمرار التفا ل يي  الرهال والنئا ؟

اريد لنا ا  اهد   رحا م تمفا تما  اإل تال , وا  ررفض مفوو  الي ريركية اليص يمك    تيار  فى افءيل األحيوال مفووميا 
مشوشا يشير ييئا ة اء واد المرا  دو  ا  يكو  هادرا  مى  رش تفئير لويا ااء واد  كما انل فيى ائيو  األحيوال يعيد مفووميا 

  المادص   وررييد ر  رييي  ر  المئيتفيد مي  هوير النئيا  ليو ررس الميال ولييس الرهيل  كميا رود اليحي  مثاليا ليس لل ائاس فى الواه
فى االتغيرات التة حدثت فة  ييعية األئر  وكيفية تأثيرلا  مى تغير تصور النئا     رنفئو   ولعمل مي  الميأمول ر  نوءين ر  

يييي  العمييال اليييكور وال يقيية الررئييمالية , ولكنييل نتييال لديموميية المهتميي    ئييتمرار هويير النئييا  ليييس نتييال مييلامر  يكورييية ارو تحييال 
ال يقييى فييى العييال  ركمييل  وئييو  رهييو  يعييد يليي  يالمهادليية يييأ  الييدول المئييما  ياإلشييتراكية ليييس لوييا  الهيية فعمييية يااشييتراكية وا 

 يتحرير المرر  

تراكيي , والمتعميق ائيتمرار وهيود األئير  األئير  اليروليتاريية ور يرا رريد ر  ريح  فى الئلال اليص دا ما ميا ي يرش  ميى اإلشي
 الامير اليروليتاريا لة ال يقة العاممة واائر  اليروليتارية لة األئر  العمالية  رغ  ا تقاد رنهمل والماركئيي  األوا يل يأنويا ئيو 

ية اليامير اليرهواليية لية ال يقية المئيتغمة فية ت تفى يئي   د  رئتنادلا  لى  الهات الممكية, ويل   مى  كس األئر  اليرهوال 
المهتميي  الرائييمالة    ونظييرا ألنييى ا ا تقييد ر  يقييا  األئيير  العمالييية ا يرهيي   لييى الئييي ر  اليكورييية, فييأنى رود ر  رتنيياول يدهيية مييا 

 اليص يلدص  لى ائتمرار وهود األئر       

 المختمفة لمنظرية  األشكال
نظريييية الي ريركيييية لييو رنويييا تئيييت ي  ر  تقيييد  الحيييل الئييحرذ لمهميييي , يلييي  رنويييا تتغييييص  ميييى    الشييا ال ريييي  يالنئيييية لم

"المشا ر الغامءة" التى تفتت  يوا ه ا ات م  الحركة النئيا ية ركثير مي    تمياد ليي  النظريية  ميى تحمييل ميادص لمئيالة اءي اد 
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لة صييعية نظييرا لوهييود الكثييير هييدا ميي  التعريفييات التييى النئييا   وميي  ثيي  فانييل حتييى اليحيي   يي  تعرييي  لمفييظ الي ريركييية يصييين مئييأ
 يمك  اا تيار فيما يينوا 

يمك   مى ئيييل المثيال ر  تشيير الي ريركيية  ليى نيور المهتمعيات التيى يكيو  فيويا األ  االي ريير   مئيي را لييس فحئي  
مييى اانتييال الفالحييى او الحرفييى, ويمثييل  مييى نئييا  العا ميية وانمييا  مييى اليييكور ااصييغر ئيينا ايءييا  وتعتمييد مثييل لييي  المهتمعييات  

المنلل,  مى ااهل هل يا, القا د  اانتاهية لوا  وتني   ئم ة الي رير  م  حيالتل  لمثرو  المنتهة ومي  ممكيتيل ليالرض  غيير رنيل 
رص الي ريركيية فى معظ  ااحيا  ا يقصد يالي ريركية تم  المهتمعات التى وهدت فى لحظية تاري يية معينية  يلي   رنيل حتيى منظي

األكثر تشوشا, يائت ا تو  ر  يدركوا رننا ا نعيي اليو  فى فى مثل ليا المهتم  الفالحى, وليل  فيا  ميا يعنييو  ليو القوير الييص 
 تعانى منل المرر  فى الوهت الحالى      

 و يمك  القول ا  نظرية الي ريركية تت ي شكمي  ائائيي ر

مص من رييديولوهة رو فكيرذ صير   فعميى ئيييل المثيال تيرص هوليييت ميتشييل ا  لنيا  فأوا لنا  م  يرو  الي ريركية ك
    1حييد هيييا   يييي  مهيييالي  مئيييتقمي  نقييو  يالتعاميييل معومييا, لميييا الييينم  ااهتصييادص الررئيييمالى, واليينم  ااييييديولوهى الي ريركييية ا

    2ا    الي ريركية" اوت رش كل م  ئالى رلكئندر وياريرا تايمور ر روحات مثيمة فى كتايوما "دفا 

غييير انييل يهيي  وءيي  ليييا الفصييل يييي  ااهتصيياد واايييديولوهيا موءيي  مئييا لة  حييي  رنييل توهييد  مييى الييدوا  صييمة يييي   
اائاس ااهتصاد لمهتم  ما واافكارالتى تنيثق فى ليا المهتم , وم  ث  ا يمكي  النظير  ليوميا كمهيالي  منفصيمي   وكميا اوءين 

 نل ايا   تيرنا ر  التاريو لو مهرد نتال لويمنة األفكار او تعاهيوا   فانل يصين م   غيير المئيت ار وءي   ماركس مني لم  يعيد
 اص تفئير حول ت ور المهتم   

وايا مييا رفصيينا التصييور الميتييافيليقة لوءيي  المييرر  , فانييل يهيي  اليحيي  فييى الظييرو  المادييية التييى تهعييل اليشيير يتصييرفو  
عالهييتو  يالعييال  وميي  ثيي  فيية  الهييتو  ييعءييو  اليييعض  وميي  ثيي  فييأ  رئيياس هويير المييرا , مثمييل مثييل فى —دو  غييير –يشييكل معييي  

رئاس رص ظالر   هتما ية ر رص, يه  ر  يدرس فى ءو  لي  الظرو   وييل  يمكننا ر  نفو  ال ريقة التى ظورت يويا اإلفكيار 
 التى تيرر ليا القور ومغلص المعركة التى  اءتوا 

ين يق  مى مئالة هورالمرر  كإن ياهل  مى رية ظالر  ا رص فى مهتمعنا  فقد ر تير مياركس 1845ركس  ا     ما هالل ما
رنل " لكى نصل  لى حقيقة اإلنئا , نح  ا نن مق م  رهوالل رو ت يالتل رو تصوراتل, كما ا نن ميق مي  الييص ييت  روايتيل روت يمية 

ى والفا ل, و مى رئاس الحيا  الحقيقية لميشر, لنييي  ت يور اإلنعكائيات واألصيدا  رو تصور   نل  ورنما نن مق م  اإلنئا  الحقيق
األيديولوهية لوي  الحيا , كاأل الق والدي  والغيييات وكل ما تيقى مي  األييديولوهيا وميا يقايمويا مي  اشيكال م تمفية لميو ى  ومي  ثي  

لييس لويا تياريو رو ت يور فيى حيد ياتويا  لكي  اليشير,  يير تفيا مو  فإننا ل  نعد نحتفظ يتم  الصيور  المئيتقمة ألشيكال اليو ى, التيى 
المييادص وهيييامو  يت ييوير اإلنتييال المييادص, يغيييرو , ميي  التغييير الفعمييى لحييياتو , تفكيييرل  ومنتهييات ليييا التفكييير     الحيييا  ا تتحييدد 

نما الو ى لو اليص يتحدد يالحيا  "ا    3يالو ى, وا 

ا ا  الي ريركية لى نم  فكرص, فا  يل  يعنيى ا  اافكيار تيد   نفئيوا ينفئيوا وا يوهيد و مى النقيض م  يل , ايا ا تيرن
لوييا رئيياس مييادذ  وينيييا  يصييين النءييال ميي  اهييل تحرييير المييرا  منفصييال  يي  النءييال ءييد اائييتغالل اليييص يمكيي  ا  يييري  يييي  
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مهييرد  —كمييا تييد و رلكئيندر وتييايمور–يا النءيال المصيالن الحياتييية لماليييي  العميال ميي  الرهييال والنئيا   ويييدا ميي  يلي  يصييين ليي
نءييال ثقييافى ألهييل تغيييير افكييار اليشيير يمعييلل  يي  تغيييير المهتميي   وميي  ليييا المن مييق يصييين ميي  الئييول ر  نييدر  كييي  تت ييور 

ميايا ا يكيو  األفكار الدا ية  لى حركة مئيتقمة لمميرر   غيير انيل ايا كانيت اافكيار تتمتي  يائيتقاللية  ي  اائيتغالل ااهتصيادص, فم
 النءال ءد هور المرا  مئتقال ريءا؟  

    درا  يعض النئا  لويا التناهض هعمو  يحاول  ت وير نظريات مادية لمي ريركية, فيهادل  يأ  همي  الرهال يئتفيدو  
ي ريركيية  وكميا تشيير م  هور النئا , وانو  هادري   مى يل  يئي  الفروق الييولوهية الهولرية يي  الهنئي   ولنيا توهيد ائيس ال

رويرتا لاميمتو ر "ا  تحميل الحركة النئيوية ي ا ي  ااييديولوهيا الي ريركيية, لييا الينم  الي ريركيى الييص يقي  ورا  ئيي ر  الييكر 
و ءور اانثى فى اص مهتم  كا   لك  لي  ااييديولوهيا تئيتند اليى اا تالفيات الييولوهيية ييي  الهنئيي , وليو ميا يع يويا ائائيا 

   4اري يا   اصا يوا ات

 , ليي  اا روحية  الماديية  ن الهيا مي  رليية نئيوية راديكاليية  وهاميت 5وت ور كريئتي  ديمفيى فيى كتايويا العيدو اائائيىا
ليدص لارتما  يمحاولة مثيمة  ير ائت داموا لمقوات ماركئية  وهد اردت ا  رتناول لي  اا ير  يدرهة م  التوئ   فإيا كيا  مي  

  ثيات   أ ليا لنور م  المقوات فا  محاولة الدمج يي  النظرية الي ريكية ويي  الماركئية تتواوص يكامموا  الممك  

 هل الرجال هم من يستغل النساء؟ 
تعر  لارتم  الي ريركية يا تيارلا "مهمو ة م  العالهات اإلهتما ية يات اائاس الميادص التيى تيري  ييي  الرهيال, والتيى 

  يويراركييية  ا انوييا  ت مييق تءييامنا فيمييا يييينو  يمكيينو  ميي  الئييي ر   مييى النئييا  " وتمءييى هييدما لتقييول "   الركيييل  رغيي  انوييا تتمتيي
المادييية التييى تعتمييد  ميوييا الي ريركييية تتمثييل رئائييا فييى ئييي ر  الرهييال  مييى هييو   مييل النئييا      ولييي  الئييي ر  ا ترهيي  فقيي  هيييا  

نمييا  مييى كييل ااينييية اإلهتما ييية التييى تمكيي  الرهييال ميي  الئييي ر   مييى  مييل النئييا  يعممييية انهييا  األ فييال فيية دا يي ل اائيير , وا 
النئا     ويت  الحفاظ  مى لي  الئي ر   ير حرما  المرا  م  التحك  فى الموارد ااهتصادية الءيرورية التية ييت  انتاهويا, وكييل  

  7 ير تقييد الئمو  الهنئى لمنئا  "ا

ميي  الحصيول  ميى ليي  المييوارد ااهتصيادية, يقيي  الرهيال تحالفييا مي  راس الميال  وتوهيد الييدا ل فعي   رييق حرميا  النئيا  
يل   مى فى ت ور الرائمالية وفى  ريقة تفا ل ال يقة العاممة م  مشكالتوا, والتيى تت يي شيكل الم اليية يتشيريعات حما يية ورهير 

فى ئييل لييي  الم مييي  يويد   ليى تحقييق المنفعية لوي , ويلي   يير يكفى العا مة  وتئت رد لارتما  لتشير الى ا  نءال العمال 
 تتحقق ئي ر  الرهال  ميو  هنئيا   ايقا  النئا  فى المنلل لي دموا الرهال وفى الوهت ياتل

 الطريقة في تفسير األحداث صحيحة؟  هولكن هل هذ 
النئييا  واا فيييال مييثمو  مثيييل الرهييال  ليييى  نظيييا   ا  ت ييور الررئيييمالية فييى يري انييييا ردص  لييى تيييدمير اانتييال المنلليييى ودفييي 

وكمييا –المصيين   وكييا  يليي  لييل اثييرا مييدمرا  مييى  ا يياد  انتييال ال يقيية العامميية  فقييد يمغييت معييدات وفيييات اا فييال حييدا مر يييا نظييرا 
همييال او مي  ل ول ئا ات  مل النئا   ارل المنيلل  فقيد كيا  األ فيال يتركيو  مي  ا فيال اكيير  —اوءن ماركس فى راس المال

رفييراد ينييا  ليي  العنايييية ياأل فييال, واليييي   يومميييونو  او يعممييو   مييى ايقيييا و  ليياد ي  يوائيي ة مشيييرو  الهييي  او صيييغة اافييييو   
و نيدما يكيرلييلا  األ فييال  ليى الحييد الكييافى ليصيييحوا هيادري   مييى العمييل  مييى ا لية, يييت  دفعويي  ريءييا لمعميل فييى المصييان   وكمييا 
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"الييديل الهييار لمعميل ولمعميال, اص االية, كانيت تتحيول يدرهية ئيريعة اليى وئييمة لليياد  ا يداد العميال ااهيرا ,  ييي  مياركس فيا ر
  ير اايقار يكل رفراد رئر  العامل تحت النفوي المياشر لمرائمالية, دو  تفرهة  ل ائاس م  الئ  او الهنس " 

  تييي  كيي  كيا  8نهميل فيى "حالية ال يقية العاممية اانهميليية", اا  لي  ااوءار التى يصفوا ماركس  فى "ررس الميال" ور
نظا  المصن  مر يا فى مرحمتل الميكر       رثر ليا النظا  الهديد كا  تفئو اائير  نتيهية  ليى تحيول كيل  ءيو فيويا اليى  اميل 

ل يقية التيى ا تممي , اص اليروليتارييا  اهير  وم  ث  فقد وء  اإلئتغالل الررئمالة, رغ  هئوتل, رئس المئاوا  يي  رهال ونئا  ا
فكاللما رصين مء را لإل تماد  مى العمل الماهور وفقد الرهال وءعية المال  اليذ يتحك  فية اللوهية واأل فيال  ولوييا الئيي  

ى وهيود اتهيا  نحيو وء  انهمل مثل لي  التفرهة يي  األئر  اليرهوالية واألئر  اليروليتارية  وكا  انهمل محقا ينيا   ندما اشار الي
 فنا  رئر  ال يقة العاممة  

ولك  ما ل  يقدر  انهمل التقيدير الصيحين ليو رثير نظيا  المصين   ميى  مميية   ياد   نتيال النيور نفئيوا  ففيى مانشئيتر التيى 
ئينة  فيل  ميرل  اهيل مي   111,111لكيل  26,126كانت ريميا ركثير مراكيل اانتيال المصينعى تقيدما, يميف  يدد وفييات اا فيال  

  ولييو مييا يعييادل ثالثيية رمثييال نظييير  فييى يعييض المنييا ق غييير الصيينا ية  وميي  ثيي  فييإ  العناصيير اايعييد نظييرا يييي  ال يقيية  9واحييد  ا
 الحاكمة كا  يإئت ا تو  ر  يدركوا ر  النظا  اليذ يءم   مداد الررئمالية يقو  العمل المئيقيميل كا  هارص تدمير     

ظوييرت الم الييية يتشييريعات حما ييية ويييأهر ينائيي  األئيير   وهييد تنائيييت لييي  الم اليي  ميي  وكييا  نتيهيية لتميي  األوءييار ر  
الحاهات المتغير  لمررئمالية ولكنوا نتهيت ريءيا هل ييا مي  حيرل رهيال ونئيا  ال يقية العاممية الفعمية  ميى تحقييق مئيتوص معيشية 

 رفءل وظرو   نها  ركثر رمنا ومنالل ركثر نظافة  

ة مثل لارتما  يأ  الرهال تحالفوا م  ررس المال إلئتيعاد النئا  مي  يعيض الوظيا    وفية حقيقية هادل منظرو الي ريركي
األمر, كانت لنا  محاوات يويا  الصدد, حي  ها  العمال الحرفيو  المور  يإئت دا  نقاياتو  مي  رهيل  ئيتيعاد النئيا  مي  يعيض 

ألينيا  العميال غيير الموير  والعميال الموياهري  فرصية لمتيدري   ميى ليي  الحر   لكنو  ل  يئتيعدوا النئا  فحئي , فمي  يكي  متاحيا 
الحر  ركثر م  تم  الفرصة المتاحة لمنئا   وم  ث  فقد ت   ئتيعاد رص ش ل ل  يتتممي فى لي  الحر      ما ت رحية لارتميا  

األييييض"  ولعمنييا نتهيياول العيثييية  يا مييا  ي  لييو مييد لمفوييو  الي ريركييية لحييدود  يثييية يوييد     ييا  معنييى لمييا تئييميل "تفييوق اليييكر 
حاولنييا ر  نييوا   يييي  مفوييو  الي ريركييية والحقييا ق التاري ييية فنقييول "تفييوق اليييكر األييييض المييالر" اليييص ا يمييارس التمييييل فقيي  ءييد 

 همي  النئا  وهمي  المواهري  ولك  ءد غاليية العمال الو نيي  ريءا يئي  كونو   مال غير مور   

يليي     يعييض  المهيياات التييى تيي   ئييتيعاد النئييا  منوييا ليي  تكيي  يوييا  تحييادات     نقايييية رو كانييت لوييا اتحييادات  وااكثييرم 
ءييعيفة, وفييى حاليية ا تتييين لوييا  ئييتيعاد اص فييرد      هييرار التشييريعات التييى تئييتيعد النئييا  ميي  يعييض الصيينا ات هييد تيي  يوائيي ة 

 –العميل فيى ليي  الصينا ات كانيت مءير  لعمميية  ميق الهييل القياد  مي  العميال  اليرلمانات اليرهوالية نتيهة لإل تقياد ييأ  ظيرو 
ئوا  حد  يل  يشكل مياشر حي  كانت النئا  الحوامل تقم  يأ مال تءر ييالهني , او يشيكل غيير مياشير حيي  لي  تئيمن لوي  

يعاد النئييا  فيية "الرهييل الي ريركييى" وانمييا ئييا ات العمييل يييأ  يمعيييوا الييدور المنييا  يويي  لتنشيي ة اا فييال  اي  فميي  يكميي  الييداف  ائييت
 ارتي  ليا اائتيعاد يرلية الررئمالية إلحتياهاتوا المئتقيمية 

نميا يكفيى  –وم  ناحية ر رص, فإ  النظرية التى تقول ر  رهر األئر   رذ ااهر اليص يع ى لمرهل ا لكى يكفيل فحئ  وا 
ركييية إليقييا   النئييا   يارل العمييل, ليية نظريية ا تئييت ي  الصييمود  يليي  ر  كيا  نتييال مييلامر  ررئيمالية ي ري -لمعيشية ائييرتل ايءييا
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رهر األئر  رصين فى مصمحة ررس المال, يمهرد ر  ئيمن ت يور هيوص اانتيال ي ميق القيمية التيى تكفيى لتغي ية تكمفية ا ياد  انتيال 
مداد الرائماليي  يرين كا  فة نفيس الوهيت  ويصيين  ي  يإئيت ا ة  نئيا  ال يقية العاممية المتلوهيات ر  يكرئي  اائر  يكامموا, وا 

نتاهية افءل لرهال ال يقية العاممية, وظيرو  صيحية وتنشي ة  رنفئو  لأل مال المنللية وتريية األ فال, مما يءم  حالة  نتعاي وا 
اييد مي  النئيا  رفءل لمهيل التالى مي  العميال  ومي  يلي  فمي  يشيمل رهير األئير  رييدا ال يقية العاممية يأكممويا, وظيل لنيا   يدد متل 

حتى لو كا   دد للا  النئا  رهل نئييا م  الرهال  كما كا   مى األينا  األكيير ئينا  ال يرول  –المتلوهات الالتى يعمم  ياهر 
 لمعمل م  رهل األئر   

األئير ,  لك  رهر األئر  ل  يحقق فا د  مادية لمرهال, حي  ل  يك  يكفة ئوص لتغ ية الحد األدنيى الم ميو  إل ياد   نتيال
رص القدرالم مو  لمحفاظ  مى حياتوا  فم  يئفر ليا األهر يالتاكيد    رف  مئتوص  ئيتوال  العاميل الييكر, حيي  رنيل كيا  يشيكل 
 ا  ردنى يدرهة كيير  م  الد ل المشيتر  لمعا مية الييص كيا  ئييت  الحصيول  مييل فيى حالية  ميل اللوهية واا فيال  وفية الحقيقيية 

هييد ائييت دمت  ل  مييى د ييل متءييم  رهيير العا ميية,  ا ر  كافيية الءييغو  القانونييية واايديولوهييية الممكنييلفييأ  العامييل كييا  يحصيي
 لتشهي  انفاق ليا الد ل ألهل الحفاظ  مى حيا  األئر  يكامموا ا  مى مت  الرهل الش صية 

  فوي  نظيا  األهير فيى كميتيل, وم  ث  فإ  افتراض ر   رتفار رهر العاميل ليشيمل اهير اائير , يحقيق مييل  لمرهيل يعنيى  يد
كمييا يعييير  يي  االتمييا  يشييكل ليييا النظييا  ا مءييمونل, و يي  التشييوي فيية فويي  ال ريقيية التييى تظويير  ميوييا األشيييا  فييى الررئييمالية, 
حي   ييدو صاح  األهر كما لو كا  الئيد المئتوم  اليص ليل حريية  ئيت دا  اليد ل الييص يممكيل, ييدا مي   درا  ر  لييا اليد ل 

 نفاهل فى   اد  انتال األهيال القادر   مى  دمة ررس المال  وفى ظل نظا  رهر األئر , تعانى المرر  المتلوهة  الميا كانيت  يه 
مئتيعد  م  اامشاركة فى اانتال الررئمالى المياشر, وم  ث  فإ  مثموا مثل العا مي     العمل, تحر  حتيى مي  الظويور يمظوير 

  هانيا موما مما نعنيل  ند هولنيا ر  اللوهيات الالتيى ييال  ميل مقويورات يينميا العميال مئيتغمو   لكي  المئتوم  المتحك   ويعد يل
 يل  ا يعنى يأذ حال ر  الرهال يئتفيدو  م  هور النئا   

وييييال ي  كيييا  لنيييا  ييييديل لمم اليييية يأهراألئييير  يتمثيييل فيييى النءيييال مييي  رهيييل تئيييويالت كافيييية لر ايييية األ فيييال, وروهيييات 
انصرا  ااموات م  العمل, ورهر متئاوص  وتيي  لارتما  رنلر " يدا مي  النءيال مي  رهيل رهيور متئياوية لكيل مي  م صصة 

الرهال والنئا , رراد العمال اليكور الحصول  مى رهر يكفى لمعا مة, حي  ررادوا الحفاظ  مى ال دمات التيى تقيدموا لوي  اللوهيات 
لة   د  وهود الي ريركية ر  تقو   يقة  اممة موحد  يالتصدص لمررئمالية, لك  العالهات دا ل المنلل  فقد كا  م  الممك  فى حا

  11اإلهتما ية الي ريركية هئمت ال يقة العاممة وئمحت يرشو  احد  رفيوا االرهال   مىحئا  ال ر  اا ر االنئا  " ا

 لكن هل كان ذلك الفعل هو البديل المطروح؟  
يكور يمثمو   يقة موحد  ومنظمة يو ة كما تيد ى لارتميا   فمي  يكي  غالييية العميال حتيى ا ءيا  فأوا ل  يك  العمال ال 

فييى النقاييييات, وظميييوا لفتييير   ويمييية  قييي  انوييييار التشيييارتية الييامير الحركييية الميثاهيييية ولييية حركييية  صيييالحية تينتويييا ال يقييية العاممييية 
ي  حق اانت ا  والترشين لمرهيال ويئيرية ااهتيرار   يالفي  تماميا الري انية فة النص  األول م  القر  التائ   شر و اليت يتعم

   اان را  فى نظاات يات  ييعة  امة  كما هيل للا  العمال رفكار ور ر الررئيمالية ومنويا األيدولوهيية الئيا د  يشيأ  الميرر   
ما رحهموا  ي   يوض نءياات مي  رهيل وم  ث  يصع   مى المر  ا  يتوه  هيامو  يالنءال م  اهل تنش ة افءل لال فال  ال

 اشيا  ر رص   
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وثانيييا كانييت لنييا  مشييكمة يالنئييية لنئييا  ال يقيية العامميية الالتييى يعمميي , ولييى     ال  ر مييى الحمييل و مييى معييدل  نهييا  
نهييا  ميي   يا هيييم  اإل –اا فييال  رمييا ا  , فالنئييا  فييى رص ميي  الييدول الررئييمالية المتقدميية, ترفءيي   نهييا  العديييد ميي  األ فييال 

اائياس      مكانييية حصييولنا  مييى موانيي  لمحمييل, حتيى لييو كانييت غييير كافييية, ليي  تكي   مت يميية   الهييا يالنئييية لألهيييال الماءييية  
فيالنئية لولا  النئا  ل  يك  لنا  يديل لقءا  الحيا  فى انها  األ فال, غير المرغو  فيو   اد , ئيوص اإلمتنيار  ي  ممارئية  

وم  ثي  فيانئيية لرهيال ونئيا  ال قية العاممية, كيا   نهيا  اا فيال رميرا واهعيا  وفيى ظيل ليي  الظيرو ,  ياد  ميا  العالهة الهنئية 
لميايا كانيت النئيا  تتييرك   —ي ريقيية افءيل مي  نظريية الميلامرات يكورييية–يرغي  كاللميا فيى تحقييق الحماييية النئيا   ويفئير يلي  

 ى رهر األئر  العمل  ند اللوال, ولمايا كا  الرهال يحصمو   م

غير رنل ا لالت  لنا  حقيقة ر  لي  ال  وات ال اصة يأهر األئر  وائتيعاد النئا  م  يعض األ مال هيد وهويت ل مية 
لفرل النئا  فيى التغمي   ميى وءيعو  اإلهتميا ى المتيدنى  فقيد هيدمت الررئيمالية الشيرو  الكامنية لممئياوا  ييي  النئيا  والرهيال, 

ك  لتتحقق فعميا دا ل ليا النظا   فمصالن ا اد  انتال هو  العمل, ت   لل النئا  فى المنلل ويالتالة تفتييت لك  لي  المئاوا  ل  ت
وحيييدتو   وكيييا  يعتقيييد ر  وظيفيييتو  تتمثيييل فيييى  دمييية رلواهوييي  ورئيييرل , ويالتيييالة فقيييد حرميييوا مييي  اائيييتقالل الميييالى   ا ا  لييييا 

من ر يات فيى العميل الميأهور  كل نئيا  ال يقية العاممية, حيي  ر  العدييد مينو  ظممي "النمويل المثالى" ل  يعير ايدا    واه  حال 
يشكل دا    غير ا  اافكار الئيا د  التيى كانيت  تيرول لمفويو  اائير  يا تييار  مفووميا مقدئيا, كانيت تئيعى إلئيقا  نميويل العا مية 

  ر  هييل رهيال ونئيا  ال يقية العاممية لييا النميويل لالئير  اليرهوالية  مى ال يقة العاممة م  رهل ءما  ا اد  انتال النور  و كيا
 يا تيار  النمويل "ال ييعى", حتى لو ل  يك  متوافقا م  واه  حياتو  الش صية  

وحتى فى يومنا ليا , حي  ردص ت ور الررئمالية  لى دفي  غالييية النئيا  اليى ئيوق العميل, فيا  الصيور  التقميديية لمميرا  لي  
هد تآكمت يدرهة حاد      ئمو  المهتمي  تهيا  الميرا  وكييل  ئيمو  النئيا  نحيو انفئيو  هيد ت يور يدرهية لا مية ت ت , وا  كانت 

تحت التياثيرالملدول لئيي رتو   ميى اانهيا  يئيي  ظويور مواني  الحميل, ود يولو   ئيوق العميل  ا  ال ريقية التيى اثير يويا تغيير 
د فى حيد ياتويا ردا  ميى المقولية التيى تعتيير هوير الميرر  نتاهيا لئيي ر  رييديولوهيا ااوءار المادية  مى تغير الئمو  تها  المرا  تع

 يكورية غامءة غير هايمة لمتغير  

تهييادل لارتمييا  يييأ  الرهييال يئييتفيدو  ميي   مييل النئييا  دا ييل المنييلل وتتئييا لر "ميي  يئييتفيد ميي   مييل النئييا ؟ يالتاكيييد 
يصفتو  رلوال وييا , يتمقو   دمات ش صية م  النئا  دا يل المنيلل     مءيمو   الررئمالية, ولك  يالتاكيد ايءا الرهال, اليي 

وحهيي  لييي  ال ييدمات هييد يتغييير يحئيي  ال يقيية رو الهما يية اإلثنييية او العنصييرية, لكيي  حقيقيية رنويي  يئييتفيدو  ميي   مييل النئييا  ا 
 ال  الترفيوى وروهات الفراغ وال دمات الش صية"  تتغير  فالرهال يتمتعو  يمئتوص حيا  ر مى مقارنة يالنئا  فيما يتعمق ياإلئتو

رنييل لميي  الحقيقييى يييال ي  ر  النئييا  يييتحمم  ا   الهانيي  األ ظيي  ميي   يي   ر اييية اا فييال واا مييال المنللييية  ولكيي  لييل 
 تمفية فيى ينتج م  يل  ر  الرهيال يئيتفيدو  مي   ميل النئيا ؟    تقئيي  العميل يعنيى هييل كيل شيا ر   الرهيال يقوميو  يأ ميال م

المصن     تم  التى يقومو  يوا فى المنيلل   ولكي  القيول ييا   ميل المحيا  ليو افءيل او رئيو  العميل المنلليى يعنيى النظير  ليى 
كل م  نو ى العمل ي ريقة ياتية تماما وغير هايمة لمقياس  وين يق يل  ريءا  مى وهت الفراغ, حي  يحظى الرهال يأوهات فراغ 

ت, يميمييو   لييى هءييا وا فييى رنشيي ة  هتما يية امثييل كيير  القييد  , ييينفس درهيية نييلو و   لييى الحصييول  مييى محيدد  ميي  حييي  الئييا ا
 ئا ات  مل ركثر تحديدا  ولك  ا يمك  القول ييئا ة ا  لي  الئا ات اكثر م  تم  المتاحة لمنئا   
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ل الررئيمالى, فيى المصين  رو مكيا     العمل المنللى, وفقا لتعريفة, لو  مل ا ي ء  ايقيار مفيروض مي  هييل اائيتغال
العمييل  فوييو ا يتءييم  القيييا  يمهوييود مكثيي  لعييدد محييدد ميي  الئييا ات يتيعوييا فتيير  ميي  اائييتهما  تئييمن يييالعود   لييى القيييا  يويييا 

      المهوود المكث  المحدد لمنيا  وليل  فأنل ا توهد  ريقة لقياس وهت العمل المنللى ومقارنتيل يوهيت العميل فيى نظيا  المصين
كل ما يمك  هولة يتيق  لو ر  كل م   مل المصن  والعمل المنللى  مال  مءنيا  يلدص رحدلما  لى امراض ناتهة  ي  العميل 

ولييو مييا يفئيير لميييايا تظويير ر ييراض رمييراض مثيييل التوييا  الشييع  الووا ييية ليييدص الرهييال يدرهيية اكييير منويييا لييدص النئييا  وكييييل   –
يينميييا ييييلدص ا  ييير  ليييى تح يييي  اليييروش المعنويييية والعللييية و يييد   —اد والميييوت الميكييير  ييياد  صيييايات العميييل المفهعييية واارلييياق الحييي

اإلحئاس ياألم  والعديد م  العمل التى  اد  ما يتهالموا األ يا      الءرر الوا ل اليص تعانيل النئا  ليس  ئتغالل الرهال لو  
 والتى يمك  ر  تع يو  الثقة ألهل  النءال ءد النظا   يدرهة ما, ولك   للتو  ويعدل     المشاركة فى العمل الهما ى

وفى الحقيقة فإ  مشكمة المناف  التى يحصل  ميوا الرهال, يمك  ا  تظور فق  يشكل حقيقى فى حالية ال يرول  ي  تقئيي  
ئييوق العمييل, تهييد الكثييير  العميل النم ييى يييي  "اليييكر العاميل" و"األنثييى رييية المنييلل"  فييإلا  اانيدفار المتلايييد لمنئييا  المتلوهييات  ليى

ميينو  ر   ميييو  القيييا  يتئيييير رمييور المنييلل  قيي   نتوييا  يييو  العمييل المييأهور الكامييل  وميي  ثيي  يكييو  لييديو  وهييت لالئييتهما  رهييل 
يكثييير ميي  يليي  المتيياش أللواهويي , حييي  يهيي   ميييو  الهميي  يييي  اا مييال المنللييية والعمييل  ييارل المنييلل  غييير انييل حتييى فييى لييي  

  المشكو  فيل ر  تليد مناف  األلوال    كونوا مناف  لامشية     الهوان  المءنية واألكثر  رلاها فى العمل المنللى الحاات فم
لى تم  المتعمقة ير اية اا فال, حي  ا  "العالة" الكيير  مى  مل النئا  المنللى لو ال فيل  غيير رنيل لييس اليلول ليو المئيتفيد 

نميا ررس المي ال الييص يءيم  وهيود مصيدر مئيتقيمى لفيا ض القيمية     مهيرد معانيا  النئيا  مي   ي   مييلدول مي  وهيود ال فيل, وا 
يتمثل فى فا ض القيمة المياشر اليص ينتهونل فى المصن  رو المكت , وا  اد   نتال مصيادر مئيتقيمية لفيا ض القيمية فيى المنيلل ا 

  مى المرر   يعنة ر  الع   المفرد الواه   مى الرهل لو رهل م  يل  الواه  

حيي  يحصيل النظيا  اارئيمالى  ميى الفا يد  –و مى يل  رريد ر  رهول ر  الرهال ا يئيتفيدو  مي   ميل الميرا  فيى األئير  
 ورنل ليس حقيقيا ر  الرهال وررس المال يتآمرو  ألهل من  النئا  م  المشاركة فى الناتج ااهتصادص    —يأكمموا

 دد النئا  العامالت فيى اليدول األكثير تقيدما  ي  مثيمية فيى رص فتير  تاري يية ئيايقة, كميا رننا نعيي فى حقية يليد  اللوا  
ت تم  الوظا   التى يقم  يوا  ي  تمي  التيى يقيو  يويا الرهيال  ويوييا المعنيى يظيل تقئيي  العميل  ميى رئياس النيور ياهييا كميا كيا  

وا  كيا  –أل  النئيا   ياد  ميا يق عي  فتيرات العميل ياإلنهيا  م  هيل  كما تكو  رهور الرهال والنئا  يعييد   ي  التئياوذ نتيهية 
يل  يحد  يمعدل ردنى يكثير مما كا   مية الحال مني هيمي   وا يلال متوهعيا مينو  ر  يمعيي  اليدور األكيير فيى العنايية ياا فيال 

  لى هان  العمل  

مالى فى الحقية التى شودت د ول النئا  هيو  العميل غير ر   ييعة الوظا   التى تشغموا النئا  يرتي  كثيرا يالت ور الرائ
ركثر م  كونل مرتي ا يوهود ملامر  يكورية تريد حصر النئا  فة موي  يعينويا  ويصيين  —وي اصة التوئ  فى ه ار ال دمات –

ميا يتركيل فيى يل  واءحا يشكل  ال  يا ما هارنا وظا   النئا  يتم  التى يشغموا الموياهرو  مي  الهنئيي   يلي  ر   ميل كالل
ميي  وهييود  ئييتثنا ات هميميية مثييل العمييل فييى المئيياي    —ر مييال النظافيية والنقييل والم ييا   والصيينا ات ال فيفييية وصيينا ات األ يييية

ويعود ليا التشاية يي  المو  التة يشغموا كل م  المواهري  والنئيا   ليى ر  كاللميا هيد د يال هيو  العميل فيى روهيات متقاريية  ومي  
ئييا  فيية وظييا   يعينوييا ا  الهيية لييل يالييدور اليييص يقميي  يييل فييى المنييلل  ورحيانييا مييا يقييال ر  وظييا   النئييا  تمثييل ثيي  فييإ   ييلل الن

 نعكائيا لألمومية والعمييل المنلليى, ولكي  صيينا ة تعميي  ال ءييروات ا يمكي  يأيية حييال   تيارليا  متييدادا لنيور العميل اليييص تقيو  يييل 
يفة صيرافة اليني  وكاتيية الممفيات ورمينية ال لينية و اممية التميفيو   وفيى المكاتي  تمعي  النئا   فى المنلل  ونفس الشا يالنئية لوظ
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الن ييية ميي  الئييكرتيرات المميييلات فقيي  دور اللوهيية اليديميية لممييديري , رمييا غاليييية النئييا  العييامالت فييى وظييا   كتايييية ا يمعييي  ليييا 
 الدور يالتأكيد  

يالهممية  يارل هيو  العميل  وتيل   لارتميا  ر  "مي  ر يراض ئيي ر  الرهيال ا   وحتى الكئاد الحالى ل  يلد  لى  يرد النئيا 
تع ل النئا  لي  ينظير  لييل رييدا يإ تييار  مشيكمة  وفيى الثالثينييات, تي  التعاميل مي  الي الية وائيعة الن ياق  يير  ئيتيعاد النئيا  مي  

   12مرهل "اكافة رنوار الوظا  , وت  رتيار نظا  رهر واحد لمعا مة, وكانت الوظيفة ل

   ما تقولل لارتما  لو ييئيا ة تصيور  يا ا, حيي  تثييت رحيدص الدرائيات حيول العميل فيى الواييات المتحيد     النئيا  
د م  هو  العمل  الل  قد الثالثينيات يصور  ركير منوا فيى رص وهيت ئيايق فيى التياريو اامريكيى, ويلي  رغي  ال  يا  الييص كيا  

ءييمنو  ييروهرا يييو  تحييادات العمييال مثييل صييامويل كييوميرس, واليييص كييا  انعكائييا لتيياثير االميية   يتينييا  ينيييا  يعييض الرهييال وميي 
تير  النئيا   —يائتثنا  الحل  الشييو ى–ونفس الشا ين يق  مى فتر  الكئاد العظي  فى المانيا  فيالرغ  م  تأييد همي  األحلا  

% اليييى 3553مييي   1935 ليييى  1928ل  رتفعيييت فيييى الفتييير  مييي  المتلوهيييات لوظيييا فو , فيييإ  نئيييية مشييياركة النئيييا  فيييى هيييو  العمييي
%  وكا  يل  يئي  تلايد  مل النئا  المتلوهات  وحينما كا  يمقى يالرهال  ارل الصنا ات التقميدية, كا  النئا  يهيير  3 37

  مى الد ول  لى ئوق العمل وفقا ألص رهر  

ي     ررس الميال هيد رصيين منحيالا لمميرا  ءيد الرهيل, ولكنيل يعنيى ويمكننا  ر  نرص اليو  نلو ا مشايوا  وايعنى يلي  ييال 
ءيعا   تحيادات  ر  ررس المال ئو  يئت د  األيديولوهيا  التيى تيرص ر  مكيا  الميرا  ليو المنيلل ألهيل فيرض رهيور من فءية, وا 

يا كيا  ررس الميال والرهيال  العمال ووء  ظرو  رئور لمعمل     الئلال الييص يهي  ر  تهيي   مييل النظريية الي ريركيية ليو رنيل  
حيالل العميال المتع ميي  فيى ه ا يات المنياه  والصيم  والئيف   هد تحالفا يالفعيل فمميايا لي  ييت  القيي  يالنئيا   يارل ئيوق العميل وا 

 محمو ؟

 تتغير؟ ال األسرةهل طبيعة 
ر  ي  التغييرات اا يرص فيى تشتر  همي  النظريات الي ريركية فى اإل تقاد يأ  ئي ر  اليكر ظمت  مى حالويا يغيض النظي

المهتميي    يا فالي ريركييية تييدو  ويييت  النءييال ءييدلا يمعييلل  يي  النءييال ءييد الررئييمالية  وفييى النظريييات الي ريركييية الييولوهييية, 
تعلص المشكمة  لى اإل تالفات الهئمانية يي  الرهال والنئا   ومي  الناحيية المن قيية يكيو  الحيل فية ليي  الحالية ليو  ئت صيال او 

 لالة لي  الم موهات  غير ر  لي  المقوات م  الئول ءحدلا, ولة ا تحظى  ا يتأثير محدود فى يري انيا  مى رية حال    

ما , التى ترص الررئمالية والي ريركية يمثاية هوتي  رما المقوات ااكثر نفويا فوى م  النور اليص ي رحل رش ال مثل لارت
م تمفتييي  تتحالفييا  ءييد النئييا   وتقييول لنييا ا  "الماركئيييي  يي ئييو  يتييأثير القييوص اإلهتما ييية الي ريركييية الموهييود  ميي  هيييل والتييى 

ر  األئيير  يشييكموا القييدي  يهيي   مييى الررئييمالية النالءيية ا  تتحييدالا وتتكييي  معوييا فييى نفييس الوهييت " غييير ر  ليييا الييررذ يفتييرض 
الئييايق  مييى الررئييمالية  نتقمييت  لييى الررئييمالية دو  ر  يمحييق يوييا رص تغييير  ولكيييا فييا  لييي  المقوليية تعييد هييل ا ميي  مقولتوييا األكثيير 
 مومية يشأ  وهود شكمي  لالنتال فى المهتمي  ال يقيى لميا العميل واائير , ويتءيم  رحيدلما نم يا لالنتيال وا  ير نم يا إل ياد  
انتال النور رو التنائل  وتقو  لارتما  يتيرير ليا الل    ير نقل هل  م  مقدمة رنهميل ااوليى فيى رصيل العا مية والممكيية ال اصية 

 ر "ا  العنصر الحائ  فى التاريو لو اانتال وا  اد   نتال الحيا  المياشر  م  هان , رذ انتال وئا ل الوهيود كالمأكيل 16والدولةا
واألدوات الءرورية لمقيا  يويا اإلنتال, ومي   هاني  ي ير  نتيال اليشير انفئيو , رذ  نتشيار النيور  ويتحيدد التنظيي   والمميس والمأوص

 اإلهتما ى اليص يعيي فى ظمل الناس  الل حقية تاري ية يعينوا  يقا لويي  النو ي  م  اإلنتال "  
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ة, منتقييد ييييل  الماركئيييي  اليييي   يشيييرو   لييى اانتييال تييرص لارتمييا  ر  النم ييي  الميييكوري  لالنتييال متئيياويا فيية األلمييي
ااهتصادص يإ تيار  نم  اإلنتال الوحيد  وتهادل يأنل ر"ييدو رنيل لييس لنيا   رتيا يا ءيروريا ييي  التغييرات فيى رحيد هيانيى اإلنتيال 

ل  يي  ا  يير, فيييمك  محييو   يمعنييى ي يير "يمكيي  ا  يتغييير كييل ميي  نم ييى اإلنتييال يشييكل مئييتق17والتغيييرات فييى الهانيي  اا يير "ا
 الررئمالية م  يقا  الئي ر  اليكورية كما لى دو  تغير                     

 ا ر  الماركئئيي  دا ميا مييا تينيوا مقيوات م تمفيية كثييرا  يي  يلي   فقيد رئييت رد رنهميل فييى مقدمتيل ليي "رصييل العا مية والممكييية 
نميا يظوير "مهتمي  تكيو  ال اصة والدولة" ها ال رنل م  ت ور المهتمعات ال ي قية, ا تصين القءيية ليى تعيايي نم يى اانتيال, وا 

   فميي  ت ييور الرائييمالية كنظييا   ييالمى, رذ ككمييية, فانوييا تغميي  وتغييير 18فييية العالهييات العا مييية  اءييعة كمييية لعالهييات الممكييية" ا
  ا مة كافة األينية التة كانت موهود  فة العصر الئايق  مى الررئمالية, يما فيوا الع

    ييعة األئر  تتغير,وا يمك  ر  يكو  األمر  يال  يلي    فمي  يكي  فيى  ئيت ا ة اائير  ر  تحيافظ  ميى يقا ويا  يالل 
نميا كيا   اإلنتقال م  ااه ار  لى الررئمالية, دو  ر  تشود تغيرات هولرية  يل  ر  ليا اانتقال ل  يك  يعير    تغيير ئيممة, وا 

يا  الناس, يتءم  تدميرا ل رق الحيا  القديمة, ولكافة األشكال العتيقة لإلنتال المنللى, ولموءي  التيى يمثاية  ء را  ثورص فى ح
ئيتيدال ليي  األوءيار يالعميل المياهور المعمي  اليامير رص المفيروض  ميى  كانت المرا  فى ظمل تعتمد فى معاشوا  مى الرهل, وا 

األئر  تدو   ميى مير التياريو ويلي  يمعنيى يقيا  العممييات الييولوهيية كميا ليى الرهال والنئا  دو  هصر   مى ريوما   ويال ي  فا  
ئتمرار   اد  انتال الحيا   لك   الهات اإلنتال اإلهتما ية تتغير يشكل تا , حي  ت مق ال يقة الحاكمية نو يا هدييدا مي  األئير   وا 

 الررئمالية يشكل مئتقل    نم  اإلنتال الررئمالى  ل دمة مصالحوا, وم  ث  فال يمك  ر  توهد األئر  الهديد  التى  مقتوا 

وايا  هترحنا شي ا م تمفا    يل  نكو  هد رنكرنا  ر  األوءار المادية تئت ي  تغيير األفكار واألينية اإلهتما يية  وترتكي  
, ويييل  فويى "نمي  دا يل شيال رويوثا  نفس ال  أ حينميا تقيول ر  األئير  الررئيمالية تحيوص  ناصير مي  رشيكال اإلنتيال اإله يا ة

   غير ر  يقايا المهتمعات ما هيل الررئمالية التى تدو   الل الررئمالية ا تظل  مى اإل الق كما كانت فيى الئيايق  19النم " ا
عييد فعمييى ئييييل المثييال, تعييد الممكييية رحييدص يقايييا المهتميي  اإله ييا ى ولكنوييا هييد تغيييرت كمييية يوائيي ة الررئييمالية الييى الحييد اليييص ليي  ي

ولكي  دورليا ووظا فويا  —وا   يلي  مشيكوكا فييل–لوهودلا  الهة يدورلا الئايق  ونفس األمر يالنئية لمعا مة التى هد تيدو كميا ليى 
ورئئييوا هييد شييودت تحييوا  مييى يييد ررس المييال       يياد  انتييال النييور  يي   ريييق اائيير  ليييس نم ييا منعييلا, ولكنييل هييل ا ميي  الينييا  

تعنى ر  نظا    اد  انتال النور, واليص يعتمد  مى  –رص اإل احة الثورية يالمهتم  –لغا  النظا  الررئمالى الفوهى لمررئمالية     ا
 األئر , ا يمك  ا  يظل  مى حالل دو  تغيير   

تييل   لارتمييا  ر  "مهتمعييا مييا يمكيي  ر  يشييود  مييى ئييييل المثييال تحييوا ميي  الررئييمالية  لييى اإلشييتراكية يينمييا يظييل مهتمعييا 
  لك  يل  غير ممك , ألنيل مي   لغيا  المهتمي  ال يقيى ييت  تح يي  األئياس الميادص لألئير  الررئيمالية,  يير  ءي الر 21ويا " اري

المهتمي  يموييا  يترييية األ فييال وردا  اا مييال المنلليية  وا يعنييى يليي  رنيل ليي  تكييو  لنيا  مشيياكل غييدا  حيدو  الثييور , فالمشييكالت 
لروئيية  نيدما حاوليت ر  تنهيل ليي  األ ميال كانيت هئييمة  كانيت لمثيور  والحير  األلميية يثيارا كييير  التى واهوت ال يقية العاممية ا

 مى حيا  الرهال والنئا   وفى النواية ءا ت الثور  نتيهية فشيل ال يقية العاممية فيى اليميدا  الررئيمالية المتقدمية فيى  تييار ال رييق 
ا يتعميييق يوءييي  الميييرر   ولكييي  فيييى الئييينوات األوليييى لمثيييور , ويفءيييل اإل احييية الروئيييى, ولييييا ييييدور  ردص  ليييى  نتكائيييات هائيييية فيمييي

يييالمهتم  القييدي , شييودت النئييا  يصيصييا ميي  فييرل األهيير المتئيياوص ومشيياركة المهتميي  فييى  نهييال األ مييال المنللييية والمليييد ميي  
 الحرية الهنئية 
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نمييا ر  القوير الواءيين لمنئيا  واليييذ كيا  موهييودا فيى اليمييدا  المئيما  ياإلشيي تراكية, لي  يكيي  دلييال  مييى الئيي ر  اليكورييية, وا 
كيا  دلييال  ميى  ييد  وهيود اإلشيتراكية  فمييس مئييتغريا ر  مهتمعيا مينييا  مييى التيراك , ا يئيمن يالقييا  يييأص  نفياق ألهيل  ءيي الر 

   كانيت دور الحءيانة متاحية المهتم  يعممية ر اية األ فال  فيدا م  يل , كا  الع   الواه   مى النئا  ثقيال كمثيمة فى الغر 
يالفعل فى روئيا يدرهة وائعة,  ا ر  النميويل األكثير  نتشيارا لمعنايية ياأل فيال كيا  الهيد  رو يعيض األشي ال المنيا  يوي  القييا  

هيية مييا يوييا العمييل  وليي  يكيي  يليي  يييال ي  يت مي   ئييتثمارا ميي  هانيي  ال يقيية الررئييمالية     القيييول نظرييا يييأ  لييي  اليمييدا  لييى يدر 
رفءل م  الغر  الررئمالة لو اليص ردص  لى هيول النظريات الي ريركيةر فايا كا  م  الواءن ر  المرر  غيير مئياوية لمرهيل فيى 

 لي  اليمدا  المئما  يااشتراكية, فال يد ر  يكو  ال  أ   أ الرهل ا النظا  اإلهتصادص  

, يمثاية مئممة تاري ية, ولكنوا تتغير م  ت ور هوص اانتال  وليس األمر وا تعد األئر , التى تت   اللوا   اد  رنتال النور
 كيل  فحئ , يل رنل حتى م  فتر   لى ر رص فى الررئمالية ل  تظل األئر  ثايتة   

ر لقد ت  تدمير رئر  ما هيل الررئمالية م  صعود  الهات اإلنتيال الررئيمالية التيى  مقيت  يقية مي   العميال األهيرا  األحيرا 
غير المالكي      ليا الوء   مق  مى األهل  مكانية لتحقيق المئاوا  فى العالهة يي  المرر  والرهل  ولعيل لييا ليو ميا رشيار  لييل 
رنهمييل فييى كتاياتييل المثييير  لمهييدل فييى ليييا الموءييور  ففييى فتيير  الررئييمالية الميكيير , وهيييل ئييياد  نظييا  المصيين , كييا  نظييا  العمييل 

ي  كمنتهي  مشتركي   ولعمل م  ال  أ   تييار ليي  الفتير  نمويهيية, ألنيل مي  الواءين رنويا لي  تكي   صيرا يتءم  ر  يعمل الهنئ
يلييا يأص معنى لكنوا يالفعل منحت المرر  حريية نئييية مقارنية يالمئيتويات الئيايقة مي  الئيي ر  األهتصيادية والهنئيية لمرهيل  لكي  

األهير الفرد, رهال كا  ر  رمرا , ل  يعد مئي را  مى  ممل, ولك  ايءيا رصصيين ظوور نظا  المصن  ل  يك  يعنى فق  ر  العامل 
   22نظا    اد  رنتال النور يأكممل معرءا لم  ر كما  يي   يوءوش كل م  ماركس ورنهملا

ة وم  لنا كا  تحئ  مئيتويات المعيشية وظويور التشيريعات الحما يية ونظيا  رهير اائير , وليى كمويا ت يورات تمييى مصيمح
 الررئمالية  ولك  م  الحقيقى ريءا ر  ال يقة العاممة م  الهنئي  رحيت يايتعاد المرا     العمل فى المصان  

ومني الحر  العالمية الثانية, تغيرت األئير  يقيو  ريءيا, حيي  ردص تلاييد مشياركة الميرر  فيى هيو  العميل, مي  تصيا د هيدرتو  
هرار اإلهواض هانونا,  ليى نميو  يدد مي  الئيموكيات الهدييد   فمي  يءيمحل  مى الئي ر   مى رهئادل   ير وئا ل من  ال حمل وا 

اللوال, ولك  تلايدت  دد حاات ال الق يشكل  ني   يل  ر  الرهال والنئا  ل  يرفءوا ملئئة اللوال لكنو  ل  يعيدوا يشيعرو  
هية اإلئيتقالل اإلهتصيادص التيى رصييحت تتمتي  يويا يءرور  ر  تكو  لي  الملئة ريدية  كما ر   ئي ر  الميرر   ميى اإلنهيا , ودر 

احظ تلايد حهي  العيا الت  –يعنى ر  رحد ال يارات الم روحة لو تغيير شري  الحيا , رو   تيار  د  وهود شري   مى اإل الق 
  23التى تر الا األ  غير المتلوهة  ا

هيد ليي  يالفعيل يشيكل حياد, مميا ييدل  —روروييا الشيرهية يميا فيويا–ا  معدل  نها  األ فال فى اليمدا  الررئمالية المتقدمية 
 ميى رنيل رينميا يتياش لمميرا  اا تييار, فأنويا ا تنفيق حياتويا فيى  نهيا  األ فيال  وتمثيل الوهير  ريءيا مممحيا مي  مالمين الررئييمالية  

ميل  ومي  توئي  صينا ات يعينويا, فم   ندثار الصنا ات القديمة, يكو   مى العمال فى الررئيماليات المتقدمية تير  رئيرل   مييا لمع
ييلتى يالعمييال مي  هنييو  رورويييا ويئييا  لييى معاهييل الصينا ة لتميييية ال مي   مييى هييو  العميل الر يصيية والراءيي ة  ويكيو  لمثييل لييي  

ميي  الحركيية يثييارا ءيي مة  مييى األفكييار التقميدييية يمييا فيوييا تميي  المتعمقيية ياألئيير    ا ر  األئيير  تظييل مكانييا  ييانق ورحمييق يييت  فييية تع
وتييدريس الئييموكيات واألدوار, ويهييرص  اللوييا نقييل القييي  والتحيييلات  ييير األهيييال  وتتغييير األئيير  لتنائيي  حاهيية الررئييمالية لكنوييا ا 

 ت تفى, حي  يت م  األمر  نقاليا  ارل اائر  حتى يت  اليد  فى تحقق يل       
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 ستمرار األسرة؟ايحافظ عمى  الذيما 
 ا  األئر  اليو ؟  يا ل  نوافق  مى ر  المصمحة المادية لمرهال لة التى تقو  ييل  فمايا  ي ؟  ي  فما اليص يحافظ  مى يق

يعتميييد وهيييود األئييير   ميييى  ييياممي  رئائييييي , رغييي  مئيييالمة  دييييد مييي  العواميييل المئيييا د  ريءيييا   فيهييي  النظييير اوا اليييى 
اليص تمعيل األئر  فى   اد   نتيال القيوص العاممية واألهييال  المصالن ااهتصادية لررس المال فى الحفاظ  مى يقا  األئر      الدور

حتى  يا كا  ليا األهر يكفة يالكاد  ممية –   ويئمن كل م  وهود رهر األئر  24التالية م  العمال هد ت  توءيحل يإئتفاءة ا
ووهييود العمييل  —هيية ليييعض الوهييت  يياد   نتييال األئيير  ويحتييال  لييى الييد    يي   ريييق المنيياف  التييى تقييدموا الدوليية و ييير  مييل اللو 

 المنللى المهانى, يأ  تكو  تكمفة   اد   نتال النور ر يصة لمغاية    

يا كا  النظا  الرائمالة هادرا  مى تحقيق نموا متواصال  الل  ديد م  العقود, فأنل يفترض  مكانية  حالل يلييات ر يرص  وا 
روهيل يشكل هيا   فانيل هيد يكيو  ممكنيا يالنئيية لمنظيا  ر  يرفي  مي  مي  محل الوظيفة ااهتصادية لألئر    وكما روءحت  يري  ي

فييا ض القيميية الكمييى  يا كييا  القيييا  يمعظيي  رو كييل العمييل المنللييى واا تنييا  ياا فييال يهييرذ يوائيي ةالعمل المييأهور الميينظ   مييى 
   25فيا ض القيمية لمصيمحة ررس الميال ارئاس ررئمالى,  مى ا  يت  تحرير همي  النئا  م  لي  األ مال, ألهل  نتال القيمية و 

يييد ر  تنظييي   ممييية   يياد   نتيال األئيير  يوييي  ال ريقيية يتءييم   نفياق مصييروفات لا ميية تئييتثمر فيى وءيي  تئييويالت هديييد  لمعناييية 
ميي   اصيية ور  الهيييي اإلحتيييا ى  –ياأل فييال, ولييو مييا يئييتحيل القيييا  يييل فييى ظييل المرحميية الرالنيية ميي  رلميية النظييا  الررئييمالة 

 العا مي  رصين وفيرا يما يكفى لتغ ية حاهة النظا  م  هو  العمل المتوهعة   

وم  ث  فاللالت مئ ولية  نها  األ فيال ور يايتو  تتير  لمنئيا , وليو ميا يفئير لميايا تئيتمر األئير  وييدو  هوير النئيا      
مل ليعض الوهت, يدا م  العمل المنتظ , لو نتيال دور النئا  كأموات ورا يات لال فال يتحك  فى كل حياتو   ور  هيامو  يالع

لدورل  كأموات, كما ر  األهر غير المتئاوص والمن فض يشكل  ا  اليص تتمقا  النئا  لو يئي   د  النظر  ليو  كعوا يل  فمنيي 
هيال يالنئيية لويا ليو ر  تولد المرا   فى المهتم  الررئمالة يكو  مي  المفتيرض رنويا ئتصيين م تمفية  ي  الرهيل, حيي  ر  همية اإلن

 األمومة واللوال  

وم  الناحية النظرية, ا يوهد ميرر لوهو   ء الر المرر  ير اية األ فال والقيا  يالهل  ااكير م  العمل المنللى لمهرد 
يييل تقئييي   يتكييالي   مميية   يياد   نتييال النييور, ويوهييد —وليييس المهتميي  –رنويا تقييو  ياانهييا   ولكيي  فييى  ييال  يءي م  فيييل األفييراد 

هامد  مى رئاس الهينس, وا يكيو  معيدات األهير لموظيا   التيى تشيغموا الميرا  مئياويا لمعيدل رهير الرهيل, ا يكيو  لنيا  ييديل 
 لويا الوء   حي  يصين م  المن قى يالنئية لممرر  ر  تكو  لى ال ر  اليص ييقى فى المنلل  

لرهال القيا  يدور "رية المنلل" فى  مثل ليا العيال  يكيو  ممكنيا فقي     الحدي      المشاركة فى العمل المنللى, وهيول ا
يالنئية ألهمية ء يمة م  الناس, ويل  حينميا توهيد ليدص الميرا  مونية رو حرفية تمكنويا مي  تحقييق كئي  يئياوص رو يلييد  ميا يحققيل 

ا مة  مى  د  مئياوا  الميرر  لمرهيل  ويالنئيية الرهل  وحتى ينيا  يكو  م  الصع  التغم   مى األفكار التى يتينالا المهتم  والق
 لهمالير العمال تكو  مثل لي  المشاركة فى اادوار يمثاية األحال  التة ا ائاس لوا م   الواه   

وتئيييت د  اا تييييارات األيديولوهيييية فيييى تعلييييل األلميييية الماديييية التيييى تمثمويييا األئييير  يالنئيييية لمررئيييمالية  ا رهصيييد يييييل  ر  
رغ  انو   اد  ميا يكونيوا كييل   ولكننيى –يي  ل  متعصيي  يكوريي  يريدو  اإليقا   مى النئا  فى منللة ردنى م  الرهال الرائمال

 ر نى ر  األئر  تقد  يعض الد امات األيديولوهية التى تحافظ  مى تمائ  النظا  م  يعءل اليعض  
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  ر  ينشييا رينييية تري ييل يأول يي  اليييي  يقييو  يائييتغاللو   ففييى كييل مرحميية ميي  ت ييور النظييا  الررئييمالى كييا   مييى ليييا النظييا
وتئتمر لي  األينية فى الوهود فى المراحل الالحقة م  ت ور النظا  حينما تت م  حركتل ااهتصيادية رينيية هدييد   وتنيدمج األئير  

المق ييو ى الصييمة  يي  التهمعييات المعييلولي  فييى المنييلل و –ميي  شيييكة معقييد  ميي  لييي  األينييية التييى تئييتفيد ميي  اهتنييار ريييات الييييوت 
ياألفكيار الهاميد  ال اصية يوءيعيتو  فيى المهتمي   فنتيهية ا تمياد النئيا   ميى    —األكير التيى تتشيكل حيول اإلنتيال الصينا ة

األلوال فى المعيشة, يمك   هنا و  يأ  رص نور م  التغير ااهتما ى ليو يمثايية تودييد ألئيرل  ورمينو   ومير  ر يرص, تعتميد ليي  
ألينية التى يكو  العامل فى ظموا همق  مى ئالمة لوهتل ور فالل ونفئيل ريءيا,  ميى تيردد العاميل هييل المشياركة فيى رص  ءيرا  ا

رو احييتالل مصيينعة رو تمييرد   ويئييت د  شييعار "الييدفار  يي  األئيير " فيية تعي يية العمييال لمييدفار  مييى الوءيي  الييرال   وميي  ثيي  فحتييى 
مياشر  ليعض العناصر المتعمقة ياألينية المرتي ة ياألئر  والتى تعيود اليى الماءيى افميثال لي    ندما ا تصين الررئمالية فى حاهة

تعيد تحتييال اليى تشييري  مني  ااهويياض اا   فإنوييا تت ميى  يي  ليي  العناصيير فقي  تحييت ءييغو  لا مية, ويليي  نظيرا ألنوييا اتتحمييل 
ت لييي  األينييية لامشييية يالنئييية لمصييالحوا المحورييية فييى تميي  تييدمير رينييية تئييا د  مييى رييي  العمييال يييالمهتم  الحييالة حتييى لييو كانيي

 المحظة  

ويفرض حدو  توئ   هتصادص غير محدود لفتر   ويمة م  اللم , فإ  النظا  يمكنيل ت يوير رينيية ريديولوهيية هدييد  لتحيل 
لييص يتمئي  الييو  يأيية وئيا ل محل تم  ال اصة يالحفاظ  مى يقيا  األئير  يشيكموا الحيالى  غيير ر  تمي  ليئيت ليى حالية النظيا  ا

ويل  يفئر  د  هدر  هنو  اي اليا وريرلندا الشمالية  مى اإلئتغنا     رينية  تيقة مثل نظا  المافيا رو –لمد   يهدلا فى متناولل 
ات  هتصييادية األورنييج  ويالتييالى  فالنظييا  الررئييمالى يكييو  رهييل  ئييتعدادا لدرائيية الت مييى  يي  ينييا  كاألئيير  التييى الالييت تمييد  ي ييدم

 معينة  

وتحاول النظرية الماركئية لألئر  تفئير  ئتمرار هور النئا  فى ئياق دورل  فى  نها  ور ايية اا فيال  وتيل   لارتميا  
ر  الماركئية تغفل رلميية ا يتال  النيور, رو يمعنيى ي ير ر  الماركئيية يمكي  ر  تفئير لميايا يوهيد النياس فيى روءيار يعينويا دو  

ئير لمايا للا  الناس ل  نئا   لك  الحقيقة لة ر  النظرية الماركئية تقو  ييل  يشيكل دهييق, وتءي  هوير النئيا  ر  تئت ي  تف
فى ئياهل التاري ة, وتفئر  ئتمرار وهود ليا القور فية ظيل المئي ولية الفرديية لمنئيا   ي    ياد  رنتيال النيور, والتيى ييدورلا تحكي  

ماركئية الحل لوي  المشيكمة وليو ااشيتراكية التيى ئيو  تكيو  اليدايية لتح يي  الشيرو  الماديية حيا  النئا  يأكمموا  وكيل  تء  ال
تمي  األفكيار التيى نعرفوييا هييدا حيول ر  وهيود األئيير  –التيى تئيي   ءي واد النئيا , واألفكييار التيى تظوير ينيا   ميى لييي  الشيرو  

الميرر  فيى المنيلل ليو رمير  ييعيى  ويمكي  لمنظريية الماركئيية ر  واء ال وا ير اية األ فال لى م  المئا ل ال ييعية, ور  يقا  
تقو  ييل   ير نقل  مئ ولية العنايية ياأل فيال مي  الفيرد  ليى الهتمي  ككيل  ويمكي  لييل  ا  يفيتن المهيال رميا   يال  هدييد لمالييي  

 النئا  والئماش لو  يالتصر  كأنداد فى مهتم  هديد 

 خاتمة
ة فييى الواهيي  نظريييات لتحرييير المييرر , حييي  رنوييا تيييدر يتفئييير روءييار الرهييال والنئييا  ينييا   مييى ا تعييد النظريييات الي ريركييي

  تيارات ييولوهية فهة, يدا م  اإلن الق م  تقدير الوء  المادذ لممرر  فة المهتم  الررئمالة  كما ا تشير لي  النظريات  لى 
  ريق لالما  لتحرير النئا   

 نظريات تحظى يشعيية كيير ؟ فممايا اي  رصيحت لي  ال

 يه  اليح  لنا يشكل شديد اإليهال فى كيفية ت ور حركة المرا  مني روا ر الئتينيات  
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نشييأت الحركيية النئييا ية فييى نواييية الئييتينيات كنتييال لتغييير دور المييرر  فييى المهتميي   فقييد كييا  د ييول النئييا   لييى هييو  العمييل 
ل رصين لديو  رفكيارا هدييد  حيول اليدور المنيا  يوي  ومئيتقيمو  المونيى وت معياتو   وتلايد ئي رتو   مى  ممية اإلنها  يعنى رن

وردص التوئيي  الكيييير فييى التعمييي  العييالة  لييى تغيييية وت ييوير مثييل لييي  اافكييار  ورغيي  ا  التعمييي  العييالة شييود تمييييلا ءييد النئييا  فييى 
لى هادرات  مى  حترا  مو  مرتفعة األهر نئييا, ويات رهير العديد م  المهاات,  ا انل كا  يعنى ر  النئا  رصيح  لممر  األو 

متئاوص م  األهر اليذ يحصل  ميل الرهل, ولو م  الناحية الرئمية   ويالنئية لغاليية النئا  كا  يل  يمثيل ت يورا ليا ال مقارنية 
 يحيا  رمواتو  وهداتو   

هي   وفيى الحقيقية فيإ  األفكيار ال اصية ييالهنس والئيمو  غير ا  اافكار القديمة حول النئا  ظميت متيأ ر   ي  مهيارا  الوا
الهنئى تغيرت, لك  النظر  القديمة لممرر  كأ  ولوهة ظمت ثايتة     كافة رنوار التشولات القانونية الئا د , كانت تعنى ر  النئيا  

لئم  رو القييا  يعممييات اليرل   وكييل  ك  يعامم   اد  يشكل رفءل هميال م  اا فال حينما يتعمق األمر ييي  رو تأهير رو شرا  ا
 ا توهد صمة كيير  يينوا ويي  الواه   –الالت اإل النات ترئ  صور  نمويهية لممرر  دا ل المنلل 

وكا  نتيهة لمصرار يي  الواه  ااهتصادذ وااهتما ة الهديد لممرر , ويي  األنما  القديمة ر  ظورت رفكار تحريير الميرر   
النئا  يأنو  هيدي  مثمو  مثيل الرهيال, ألنوي  كي  يالفعيل يقمي  يأ ميال تفيوق تمي  التيى يقيو  يويا معظي  الرهيال,  فيشكل ما شعرت

  ءافة  لى األ يا  المنللية  

وكييا  لنييا  شييعور  ييالل الئيينوات األولييى ميي   ميير حركيية المييرر  يأنييل يمكيي  تغيييير كييل شييا, يييل األكثيير ميي  يليي  ر  ليييا 
الامير لو  ا  تصا د الحركية العماليية واليئيارية وميا ارتيي  يوميا مي  رفكيار  1968   رحدا    ا   التغيير كا  يهرذ يالفعل 

تحررية  رنتهت ف ة وائعة مهير  ومنفتحة تها  رفكار الحركة النئا ية     العدييد مي  األفكيار التيى  ورتويا نئيا  مي  دا يل حركية 
ءيريت  ميى يعيض األوتيار ليدص نئيا  ال يقية العاممية  ورغي  صيعوية هيياس  —وغالييتو  الئاحقة م  المونيات المتعممات–المرر  

التغير فى الو ى, لك  نظر  ئريعة  مى التولي  الكيير لمهالت المرر   الل ال مئة  شر ئنة الماءيية ئيو  تييي  الدرهية التيى 
ن  م  التقارير المعتاد  حول نهيو  الئيينما ت  يوا تناول ش و  الهنس والي الة والعديد م  القءايا ااهتما ية األ رص هنيا  لى ه

والعا مة المالكة  وكا  لنا  دوما لو  وائعة يي  الحركة النئا ية ونئا  ال يقية العاممية, وكيا  ااتصيال يينوميا ءيعيفا, لكي   ميى 
 ال يقة العاممة  األهل تحدثت الحركة النئا ية    التنظي  دا ل صفو 

م تمييي   فقيييد ردص ان فييياض حيييد  الصيييرا ات ااهتصيييادية العامييية  يييالل ال مئييية ر يييوا   ا ر  األمييير الييييو  هيييد اصيييين هيييد 
الماءييية, واإلفتقييار  لييى الثقيية الئيائييية لييدص ال يقيية العامميية,  لييى حاليية وائييعة الن يياق ميي  اإلحيييا  لييدص ه ا ييات ميي  الالتيية تيي  

انت ريما معانا  م  ليا الوء   فا   ل  تعد صيفحات يداية الئيعينيات  وييدو ر  الحركة النئا ية هد   تهييرل  فى الئتينيات و
نما المكيا  الييذ ينياهي  Spare Ribمهمة   لى المكا  اليص ئتعر  م   اللل    ي ر اإلءرايات التى شاركت فيوا النئا , وا 

مييال مثييل  حييتالل مشييكالت الهيينس والعلويييية  كمييا ا  المهييالت ال اصيية يالحركيية النئييا ية هييد تهالمييت يدرهيية  كيييير  نءيياات الع
  مرا  لمصان  لة هينل   211

   الشعور يعد   مكانية القيا  يأص شا لتغيير الواه , يهعل م   نتقا  األفكار الشا الوحيد المتاش, وليو ميا يتيعيل  ئيتيدال 
فييا  الحركيية  المقييوات يشييأ  تغيييير المهتميي , يأكممييل ينصييا ن حييول تغيييير رئييمو  الحيييا  ال ييال ييياليعض منييا  ويييدا ميي  الفعييل

النئييا ية تواهونييا ينل يية ر الهييية مهييرد  ت اليي  العييدد القميييل ميي  الرهييال والنئييا  اليييي  يقيمييو  يأفكييار تحرييير المييرر , يييأ  "ي وييروا" 
رنفئييو  ميي  "اانحرافييات" ويليي  كيييديل  يي  تغيييير المهتميي   ر  المن ييق المتييي  لنييا لييو رنييل ايا  ئييت عنا تغيييير ئييمو  الرهييال فإنييل 
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كما لو ر  الرهل لو المشكمة وليس الررئمالية     النظرية الي ريركيية هيد ت يورت  ن الهيا مي  ليي  اافكيار –ير المهتم  يمك  تغي
 ولى يدورلا  تقو  يد   لي  األفكار  

إهرا  وكما روءحت ئايقا, فإ  النظرية الي ريركية ا تدلنا يأية حال  مى كيفية تحرير رنفئنا, ولكنوا ت ال  القميمي  منا يي
تصحيحات نظرية يينما تقيل ئميية الكثييري   وتقيو  يعيض النئيا  الييو  يميد النظريية اليى نوايتويا وتيد و   ليى وهيود نم يي  لمحييا  

منالل م تمفية وميدارس منفصيمة لمهنئيي  وحييا   هتما يية منفصيمة لوميا  واتفشيل مثيل ليي  –منفصمي  فى دا ل النظا  الررئمالى 
يي  الوءي  الميادص واليو ى, وكيي  يتغيير اليو ى فحئي , ولكنويا ريءيا حميول ن يويية يشيكل  مييق  فويى  الحمول فى رلية الصمة

 تفترض وهود مئتوص معي  لمد ل, يما يعنى مئتوص معي  لمئك  وحرية   تيار مكا  المعيشة ومدارس األ فال  لى ي ر    

ما تتحييد  لارتمييا   يي  تئيياو نئيي  ال ييالق يييي  ال يقييات وا يكييو  مثييل ليييا اا تيييار متاحييا يالنئييية لغاليييية النئييا   و نييد
فإنوا ا تأ ي فة اا تيار مدص يلس الحيا  التى كانت تعيشوا األهييال مي  نئيا  ورهيال ال يقية العاممية, والييي  لي  يكي  يمقيدورل  

لليهيات التيى تئيتمر رصين مي  الئيول نئيييا الحصيول  ميى ال يالق, فيال ييد ر  لنيا  يا  ا الحصول  مى ال الق  واا  حي 
نتيهيية لعوا ييق مادييية مثييل  ييد   مكانييية  يهيياد مكيياني  لمئييك  و ييد  تييوفر لييوال  المعيشيية الر يصيية لألفييراد  وتكييو  مثييل لييي  الحمييول 

  وياوية يالنئية لهمالير ال يقةالعاممة ومما يدف  الى هيول الواه  كما لو  

وا م   روحات مثالية فحئ , لك  يه   مينيا ريءيا ر  نلكيد رننيا ايه   مينا رفض النظرية الي ريركية وكل ما يرتي  ي
كماركئيي  لدينا نظرية لتحرير المرر  هايمة لمتحقق ويمك  ر  تلدص  لى تحرير اليشرية همعا  م  اائتغالل الررئمالة وااغترا   

القييا    مييى التحميييل اليييص تصييفل هييوا   ولكيية نقييو  ييييل  فييإ   مينييا ر  نييرفض المفوييو  المتءييم  فييى نظرييية الي ريركييية, المفوييو 
ئمي  يأنل يصور "المرا  يهان  المدفأ  والرهل فى ئاحة المعركة"  ل  تك  لي  الصور  ريدا حقيقية يالنئية لكافة ه ا ات ال يقية 

والعميال الموير   العاممة يل رنوا فيى الواهي  تتعميق يشيكل ركيير ينميويل  يا الت "المصيرفى والميدير المتوئي  ورهيل الصينا ة والكتيية
    27او امل الصيانة والعامل  الوافد" اليي  يعممو  لدص للا  ركثر مما تعير     ا مة العامل الموئمى

يا كانت وهوة النظر الي ريركية تم  غير صحيحية يالنئية لوء  المرر  فة الماءة, فقد رصين م  الواءن الييو  رنويا   وا 
الئا د لممرر  اليو  لو تم  التى تعمل يأهر  الل الفتر  األكير مي  حياتويا كيالغية  ومي  النم يى تمثل رلية  يثية لممرر   فالنمويل 

% ميي  النئييا  الالتييى لييديو  21ريءييا انوييا تتيير  العمييل لفتيير   لييى ر  يييد ل األينييا  المدرئيية ثيي  تعييود الييى العمييل المنييتظ   يييل ر  
المرر  التى تكرس كل وهتوا لممنلل لو  رافة, حيي  ر  النئيا  تميثم  ر فال تحت ئ  ال امئة يعمم  لهل  م  الوهت     نمويل 

  % م  هو  العمل, كما ا  معدل د ول المرر  الى العمل ر مى منل يالنئية لمرهل  41

   تم  ال رافة تحقق ليررس الميال  يددا مي  الفوا يد, حيي  تمكنيل مي  ر  يفيرض  ميى النئيا  رهيور  هيل وروءيار وئيا ات 
ا تهعل لي  ال رافة النئا  يشعر  يأ  الوظيفة ليئت المومة الحقيقية يالنئية لو , ولو ما يهعمو  رهل ميال لمعميل  مل رئور  كم

المنتظ  وركثر ميال لإلي ا  لحالة الي الة  ولي  ال رافة ريءا تليد م  الع   الملدول لمعميل الميأهور والمنلليى الواهي   ميى  ياتق 
 فة النئا   لكنوا م  يل  تظل  را

و نييدما نييرص النئييا  كعييامالت ا كريييات ييييوت منعييلات, فييإ  رد الفعييل لييدينا يكييو  م تمفييا  فآنيييا  ئييو  نعتقييد ر  النئييا  
يإ تيييارل  هيييل ا مييي  ال يقيية المنتظمييية فيييى رمييياك  العمييل, تكيييو  ليييديو  القييدر   ميييى ينيييا  التمائييي  والثقيية ألهيييل تحيييدذ الررئيييمالية 

يليي  لييو لييدفنا  و نييدما نكييو  يصييدد  ممييية ينييا  حييل  ثييورص يمكيي  ر  يقييود  لييى اإل احيية  واإل احيية يوييا ر يييرا  يهيي  ر  يكييو 



                                                  مركز الدراسات االشتراكية ـ مصرمركز الدراسات االشتراكية ـ مصر 

07                                                                                 socialists.net-www.e 

يالررئمالية, يه  ر  تكو  لدينا صور     ال يقة العاممة التى تشمل النئا  كهل  ا يتهل  م  هو  العمل  غير انل  اد  ما يقيال 
وحتى يعد الثور   ا يمك  ألحد ا  ينكر ا  يل  حقيقة, اا ا  يل  ا يحل مشكمة التحيل الهنئى لمرهال حتى فى دا ل الحل  

ا  الحييل اليييص نقدمييل لوييي  المشييكمة يتوهيي   مييى مييا ايا كنييا نييرص محارييية التحيييل الهنئييى كشييا منفصييل  يي  الصييرار ال يقييى رو  
ة لممرر  منفصمة  ي   الحيل   ييل كهل  ا يتهلر منل  ايا ا ترنا ااهاية الثانية فيه  اا تكو  ائتراتيهيتنا لى وهود حركة مئتقم

يهيي  ا  نهعييل الحييل  والثييور   ااشييتراكية معيييرا   يي  ت معييات وم اليي  المييرر  كهييل  ميي  م اليي  ال يقيية العامميية  ويعنييى يليي  
اا ترا  يحقيقة هور المرر , والتى تهعل م  األصع   مى النئا  اان را  فى كافة مئتويات الحيا  الئيائية, والتى تء   ميى 

 اتقو  الع   الملدول المتعمق  يالموا  المنللية ور اية األ فال  ءافة  لى العمل المأهور   

و الل محاواتنا التغمي   ميى ليي  العقييات التيى تعيانى منويا كافية النئيا , فإننيا نحتيال  ليى يلييات  اصية كصيحيفة لمميرر , 
هتما ييات لمنئييا , والييى هعييل  ءييوات الحييل  يأ ييي  دورا نشييي ا وهي اديييا فييى كافيية نييواحى العمييل     كييل لييي  ا ليييات تييدر  وا 

المشيييكالت الحقيقيييية التيييى تواهوويييا النئيييا , وتحييياول التغمييي   ميويييا ي ريقييية ماديييية ا يتقيييدي  النصييين  وانيييل لمييي  الواءييين ر  تقيييدي  
ييييق ولكنييل يحييدد المشييكمة التنييالات ألص ميي  النظريييات الي ريركييية, رو لفكيير  ر  الرهييال ليي  األ ييدا , ا يعييد فقيي  غييير هايييل لمت 

ي ريقة  ا  ة, ويشير  لى المظورا  لى هيور      الثور  ااشتراكية والت مل م  المهتم  ال يقة وحدلما يقدما  لنا  هاية  ميى 
 كيفية الفول يحريتنا       
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