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  يقذية يقذية 

 الماركسية صعبة.  أفواسعة االنتشار تقوؿ  أسطورةهناؾ 

السػابؽ الػذ   البريطػان مػالبل هارولػد ويمسػوف زعػيـ اػزب العمػاؿ  -االشػتراكية  أعػدا يتـ الدعاية لهػا مػف لبػؿ  أسطورةوهى 
 ف كتاب كارؿ ماركس "راس الماؿ".يفاخر بانته لـ يستطع ابدا اف يقرا اكالر مف الصفاة االولى م

 يشجعها صنؼ خاص مف االكاديمييف الذيف يعمنوف عف انفسهـ كماركسييف:  أسطورةوهى ايضا 

 فهـ يزرعوف عمدا جمؿ مبهمة وتعبيرات غامضة مف اجؿ اعطا  االنطباع انهـ يمتمكوف معرفة خاصة اليمتمكها االخروف.

سػػاعة فػػى االسػػبوع فػػى المصػػانع والمنػػاجـ او المكاتػػب  34اكييف الػػذيف يعممػػوف لػػذلؾ الياليػػر الدهشػػة اف العديػػد مػػف االشػػتر 
 يمكف اف يكوف لديهـ الولت او الفرصة لفهمه. ياخذونه امرا مسمما به اف الماركسية شى  ال

 الرئيسية لمماركسية بسيطة لمغاية.  األفكار إفف  الاقيقة 

منظومػػػة اخػػػر  مػػػف االفكػػػار. وهػػػى تعطػػػى معنػػػى لعػػػالـ خربتػػػه  فهػػػى تفسػػػر المجتمػػػع الػػػذ  نعػػػيش فيػػػه كمػػػا ال تسػػػتطيع ا 
االزمات، لما فيه مف فقر ف  وسط الوفرة، النقبلباته وديكتاتورياته العسػكرية، و لمطريقػة التػى يمكػف بهػا اف ترسػؿ بعهػا االختراعػات 

بح ولمػدوؿ االشػتراكية التػى تهػدد شػعوب الرائعة المبليػيف لطػوابير اإلعانػات والصػدلات، لمػديمقراطيات التػى تمػوؿ مػف يقومػوف بالمػذا
 بعضها باألسماة النووية.

فػػ  نفػػس الولػػت، فػػاف مفكػػرل النظػػاـ الػػذيف يسػػخروف مػػف األفكػػار الماركسػػية يطػػاردوف بعضػػهـ الػػبعض فػػ  لعبػػة التخصػػص 
 األعمى المجنونة بشكؿ ال يفسروف وال يشراوف به شيئا.

واجه مف يقرا كتابات ماركس لممرة األولػى مشػكمة. فكػؿ مػا كتبػه مػاركس إال انه عمى الرغـ مف أف الماركسية ليست صعبة ت
 كاف منذ اكالر مف لرف مضى.

فاسػػػتخدـ لغػػػة عصػػػرا، بشػػػكؿ كامػػػؿ بػػػالرجوع لؤلفػػػراد واألاػػػداث التػػػ  كانػػػت ولتهػػػا معروفػػػة لمجميػػػع بينمػػػا ا ف ال يعرفهػػػا إال 
 المؤرخوف المتخصصوف. 

عنػػدما ااولػػت لػػرا ة كػػراس مػػاركس الالػػامف عشػػر مػػف برومييػػر لػػويس  -رسػػة عنػػدما كنػػت بالمد -واتػػذكر ايرتػػى الشخصػػية 
بونػػابرت. فمػػـ اكػػف اعػػرؼ مػػاذا تعنػػى برومييػػر او مػػف يكػػوف بونػػابرت. ومػػا اكالػػر االشػػتراكييف الػػذيف تخمػػوا عػػف ماػػاوالتهـ لبلمسػػاؾ 

 بالماركسية بعد مالؿ هذا التجربة!!

 هذا هو المبرر ورا  هذا الكتاب القصير.
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لتقديـ مقدمة لبلفكار الماركسية تجعؿ مف السهؿ عمى االشتراكييف اف يتابعوا ما كاف مػاركس بصػددا واف يفهمػوا فهو يسعى 
تطور الماركسية مف ولتها عمى يد فريدريؾ انجمز وروزا لوكسمبورج وفبلديمير لينػيف وليػوف تروتسػكى و جمهػرة كاممػة مػف المفكػريف 

 االلؿ شانا.

مػػرة عمػػى شػػكؿ سمسػػمة مقػػاالت فػػى جريػػدة "العامػػؿ االشػػتراكى" بعنػػواف "الماركسػػية مبسػػطة". اغمػػب هػػذا الكتيػػب ظهػػر الوؿ 
 لكننى اضفت مادة جوهرية اديالة.

لميػػؿ منهػػا جئػػت بػػه بالجممػػة مػػف ماػػاولتيف سػػابقتيف لتقػػديـ عػػرض مبسػػط لبلفكػػار الماركسػػية: كتػػاب دنكػػاف هػػاالس " معنػػى 
 لفرع ازب العماؿ االشتراكييف البريطانى فى نورويتش. الماركسية" و " السمسمة التعميمية الماركسية"

نقطػػة اخيػػرة، هػػى اف ضػػيؽ المسػػااة منعنػػى مػػف التعػػرض لػػبعض االجػػزا  الهامػػة مػػف التاميػػؿ الماركسػػى لمعػػالـ المعاصػػر. 
 وياتو  مماؽ هذا الكتيب عمى مراجع لممزيد مف القرا ة اولها.
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  انفصم األولانفصم األول

  ية؟ ية؟ نًارا َحتاج انُظرية انًاركضنًارا َحتاج انُظرية انًاركض

غاضػبوف، وأننػا فػ  ااجػة  فيـ ناتاج النظرية؟ ناف نعمـ اف هناؾ ازمة، وناػف نعمػـ اف اصػااب العمػؿ ينهبوننػا، واننػا كمنػا
 لبلشتراكية..أما ماعدا ذلؾ فمندعه لممالقفيف. 

 كاليرا ما تسمع كممات كهذا مف مناضميف اشتراكييف ونقابييف.

جانب أعدا  االشتراكية، الذيف يااولوف إعطػا  االنطبػاع بػاف الماركسػية هػ   ويتـ دعـ وتشجيع مالؿ هذا ا را  بكؿ لوة مف
 تعاليـ غامضة ومعقدة ومممة. إنهـ يقولوف إف األفكار االشتراكية "مجردة".

 ولد تبدو هذا األفكار جيدة نظريا، أما عمى أرض الوالع فإف الاس السميـ يخبرنا بش   مختمؼ كميا.

ف كانوا يرفضوف االعتراؼ بذلؾ. تكمف مشكمة هذا األطرواات  ف  أف أصاابها عادة ما تكوف لهـ " نظرية" فعبل، وا 

ليؾ بعض األمالمة:  اسالهـ أل سؤاؿ عف المجتمع، وستجدهـ يااولوف اإلجابة بتعميـ أو بآخر. وا 

فقػػط اسػتطعنا تعمػػيـ العمػػاؿ،  " النػاس أنػػانيوف بطػبعهـ"، "لػػوال األغنيػا  لمػػا كانػت هنػػاؾ نقػػود لتػوفير العمػػؿ لمبػاليف"، " لػػو أننػا
."  سيتغير المجتمع"، " تدهور األخبلؽ هو الذل أوصؿ الببلد لما ه  عميه اليـو

أنصت لما يقاؿ ف  الشارع واألتوبيس والمطعـ، وستسمع العشرات مف هذا األلواؿ، الت  يتضمف كؿ منها رأيػا اػوؿ أسػباب 
 ـ. إف مالؿ هذا ا را  ه  كمها " نظريات" اوؿ المجتمع.الاالة الراهنة لممجتمع وكيفية تاسيف الناس لظروفه

 عندما يقوؿ الناس انهـ ليس لديهـ نظرية، فإف ما يعنونه اقيقة هو أف آرائهـ ليست واضاة.

إف ذلػػؾ خطيػػر بشػػكؿ خػػاص بالنسػػبة لمػػف ياػػاوؿ تغييػػر المجتمػػع. فالجرائػػد والراديػػو والتميفزيػػوف تاػػاوؿ جميعهػػا مػػؿ  عقولنػػا 
 سيرات لاالة المجتمع المضطربة.باستمرار بتف

 وهـ يامموف أف نقبؿ بما يقولونه دوف أف نفكر أكالر اوؿ القضايا نفسها.

 إال أنؾ ال تستطيع أف تاارربب بفعالية لتغيير المجتمع ما لـ تتعرؼ عمى ما هو خاط   ف  تمؾ األطرواات المختمفة.

القرف التاسع عشر، أد  نشو  الصناعة ف  مناطؽ مالؿ شماؿ  سنة. فف  البلالينات وأربعينات 064ظهر ذلؾ ألوؿ مرة لبؿ 
 غرب انجمترا إلى دفع مئات ا الؼ مف الرجاؿ والنسا  واألطفاؿ لمعمؿ مقابؿ أجور بخسة.

 وكاف عميهـ تامؿ ظروؼ معيشية بائسة بشكؿ يستعص  عمى التصديؽ.
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اهيريػػة ػ أوؿ نقابػػات ػ والتػػ  كانػػت مػػالبل فيػػر وبػػدأ هػػؤال  النضػػاؿ ضػػد تمػػؾ األوضػػاع مػػع ظهػػور أوؿ منظمػػات عماليػػة جم
 بريطانيا مهد الالورة الصناعية الاركة الشارتية )أوؿ اركة مف أجؿ الاقوؽ السياسية لمعماؿ(.

 وسرعاف ما ظهرت مشكمة كيفية تاقيؽ الاركة العمالية ألهدافها.

 ائؿ السممية.لاؿ بعض الناس إنه مف الممكف إلناع اكاـ المجتمع بالتغيير مف خبلؿ الوس

 فمف شاف " القوة المعنوية" لاركة سممية جماهيرية أف تكفؿ إعطا  مكاسب لمعماؿ.

ولد لاـ مئات ا الؼ مف الناس بتنظيـ أنفسهـ والتظاهر والعمؿ مػف أجػؿ بنػا  اركػة عمػى أسػاس تمػؾ ا را  ػ لكػ  يواجهػوا 
 ف  النهاية الهزيمة واإلاباط.

داـ " القػػوة الماديػػػة"، إال أنهػػػـ اعتقػػػدوا بإمكانيػػػة تاقيػػؽ ذلػػػؾ بواسػػػطة مجموعػػػات متػػػآمرة أدرؾ الػػبعض ا خػػػر الااجػػػة السػػػتخ
 صغيرة منفصمة عف بقية المجتمع. لاد هؤال  أيضا عشرات ا الؼ مف العماؿ ناو صراعات انتهت أيضا بالهزيمة واإلاباط.

ادل، دوف مواجهػػة الجػػيش والشػػرطة. ومػػرة كمػػا اعتقػػد آخػػروف أف بإمكػػاف العمػػاؿ تاقيػػؽ أهػػدافهـ عػػف طريػػؽ الفعػػؿ االلتصػػ
أوؿ إضراب عاـ ف  العالـ، ولد ولع ف  المناطؽ الصناعية ف   0731أخر  أدت أفكارهـ لنضاالت جماهيرية. شهدت انجمترا ف  

 مؿ.الشماؿ، ايث الابر عشرا ا الؼ مف العماؿ عمى اإلضراب ألربعة أسابيع إلى أف أجبرهـ الجوع والارماف عمى العودة لمع

وبقػػرب نهايػػة المرامػػة األولػػى مػػف النضػػاالت العماليػػة المهزومػػة ألػػدـ االشػػتراك  األلمػػان  كػػارؿ مػػاركس عمػػى طػػرح أفكػػارا 
 مكتممة ف  كتيبه " البياف الشيوع ".

 .لـ تات أفكارا مف الهوا ، بؿ ااولت توفير أساس لمتعامؿ مع كافة األسئمة الت  أالارتها الاركة العمالية ف  ذلؾ الولت

. ومػػف الامالػػة القػػوؿ، كمػػا يفعػػؿ بعػػض النػػاس، بػػاف هػػذا األفكػػار لػػد  إف األفكػػار التػػ  طراهػػا مػػاركس ال تػػزاؿ صػػالاة اليػػـو
عامػػا. فػػالوالع أف كافػػة األفكػػار التػػ  جادلهػػا مػػاركس اػػوؿ المجتمػػع مػػا تػػزاؿ واسػػعة  044عفػػا عميهػػا الػػزمف ألف مػػاركس كتبهػػا لبػػؿ 

ارتيوف اػوؿ القػوة المعنويػة أو القػوة الماديػة، يتجػادؿ االشػتراكيوف اليػـو اػوؿ " الطريػؽ البرلمػان " االنتشار لمغاية. ومالمما تجادؿ الشػ
 .0737أو " الطريؽ الالورل". وداخؿ صفوؼ الالورييف ال يزاؿ الجداؿ ماتدما اوؿ " اإلرهاب" تاييدا أو رفضا، بنفس ايويته سنة 

لمجتمػػع. ففػػ  الولػػت الػػذل كػػاف يكتػػب فيػػه، كانػػت االختراعػػات المالػػاليوف لػػـ يكػػف مػػاركس أوؿ مػػف اػػاوؿ وصػػؼ مشػػكبلت ا
الجديػػدة فػػ  المصػػانع تخمػػؽ الػػروة عمػػى نطػػاؽ لػػـ يكػػف بوسػػع األجيػػاؿ السػػابقة أف تامػػـ بػػه. وألوؿ مػػرة بػػدا أف اإلنسػػانية لػػديها وسػػائؿ 

 الدفاع عف نفسها ضد الكوارث الطبيعية الت  كانت جبلد العصور السابقة. 

 يعف أل تاسف ف  اياة غالبية الناس. ومع ذلؾ فإف هذا لـ
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بؿ عمى العكس تماما كانت ايػاة الرجػاؿ والنسػا  واألطفػاؿ الػذيف عممػوا فػ  المصػانع الجديػدة أسػوأ كاليػرا مػف ايػاة أجػدادهـ 
بهػـ الذيف كانوا يكػداوف فػ  األرض. فػاجورهـ كانػت بالكػاد تبقػيهـ فػوؽ اػد الكفػاؼ، فػ  اػيف كانػت موجػات البطالػة الواسػعة تػدفع 

 تات هذا الاد كاليرا.

وكػػانوا ياشػػروف فػػ  أايػػا  بائسػػة ولػػذرة تفتقػػد لمشػػروط الصػػاية السػػميمة، ايػػث يتعرضػػوف ألوبئػػة بشػػعة.وبدال مػػف أف يػػؤدل 
 تطور الاضارة إلى السعادة والرفاهية العامة، فإنه كاف يخمؽ بؤسا أكبر.

نما أيضا بعض المفكريف العظاـ ا خري ف ف  تمؾ الفترة ػ رجاؿ مالؿ الشاعريف اإلنجميػزييف بميػؾ لـ يماظ ذلؾ ماركس فقط وا 
 وشيم ، والفرنسييف فورييه وبرودوف، والفيمسوفيف األلمانييف هيجؿ وفيورباخ.

أطمؽ هيجؿ وفيورباخ وصؼ " االغتراب" عمى الاالة البائسة الت  وجدت اإلنسانية نفسها فيهػا ػ وهػ  كممػة ال نػزاؿ نسػمعها 
يجػػؿ وفيوربػػاخ بػػاالغتراب هػػو أف الرجػػاؿ والنسػػا  يجػػدوف أنفسػػهـ باسػػتمرار تاػػت سػػيطرة ولهػػر لػػول صػػنعوها كاليػػرا. كػػاف مػػا عنػػاا ه

 بانفسهـ. وكمما تقدـ المجتمع، كمما زاد الناس بؤسا و"اغترابا".

العامػؿ فقػرا أخذ ماركس ف  كتاباته المبكرة فكرة االغتراب هذا وطبقها عمى اياة أولئػؾ الػذيف يخمقػوف الػروة المجتمػع. "يػزداد 
 …مع زيادة الالروة الت  ينتجها، وزيادة إنتاجه لوة وتنوعا..ومع زيادة ليمة عالـ األشيا  تنخفض بشكؿ طردل ليمة عالـ البشر

 فالش   الذل ينتجه العمؿ يواجهه كش   مغترب، كقوة مستقمة عف المنتج.."

دينيػا. كػاف يقػاؿ إف البػؤس يعػود إلػى عجػز النػاس عػف  ف  زمف ماركس كاف الفهػـ األوسػع انتشػارا لمشػكمة المجتمػع ال يػزاؿ
 اتباع تعاليـ اهلل. ولو أننا جميعا " نبذنا الخطيئة" فإف كؿ ش   سيصبح عمى ما يراـ.

ف كاف عادة ال يتخذ شكبل دينيا.  كاليرا ما نسمع رأيا مماالبل هذا األياـ، وا 

ف تغير نفسؾ". إذا ما طهر الرجاؿ والنسػا  األفػراد أنفسػهـ مػف ويتمالؿ ذلؾ ف  الزعـ بانؾ " لك  تغير المجتمع، عميؾ أوال أ
 " األنانية" أو " المادية" ) أو أايانا السمبية والبل مباالة( فإف المجتمع سيصبح أفضؿ عمى الفور.

نمػػا فقػػط الػػبعض مػػنهـ ػ أولئػػؾ الػػذيف يمارسػػوف السػػمطة فػػ   أاػػد ا را  القريبػػة مػػف هػػذا تاػػدث ال عػػف تغييػػر كػػؿ األفػػراد، وا 
 المجتمع. كانت الفكرة ه  جعؿ األغنيا  واأللويا  " يروف اكـ العقؿ".

بدأ أاد هؤال  االشتراكييف البريطانييف، روبرت أويػف، بمااولػة إلنػاع رجػاؿ الصػناعة ) أصػااب المصػانع( بػاف يكونػوا أكالػر 
 عطفا عمى عمالهـ.

إلصػػبلاية مالػػؿ اػزب العمػػاؿ البريطػػان  ػ بمػا فػػ  ذلػػؾ ال تػزاؿ نفػػس الفكػرة مسػػيطرة اليػػـو داخػؿ صػػفوؼ ليػػادات األاػزاب ا
 جنااه اليسارل.
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ال اػػظ كيػػؼ أنهػػـ دائمػػا مػػا يصػػفوف جػػرائـ أصػػااب العمػػؿ بانهػػا " أخطػػا "، كمػػا لػػو أف بعػػض الاجػػج يمكػػف أف تقنػػع كبػػار 
 رجاؿ األعماؿ بتخفيؼ لبضتهـ عمى المجتمع.

 وصؼ ماركس كافة تمؾ ا را  بانها " مالالية".

نما ألف تمػؾ ا را  تػر  األفكػار بمعػزؿ عػف الشػروط التػ  يعػيش ولـ يكف ذ لؾ ألنه ضد أف يكوف لمناس " مالؿ" أو أفكار، وا 
 ف  ظمها الناس.

ترتبط أفكار الناس بصمة واليقة بنوع الاياة الت  يعيشونها. خذ مػالبل " األنانيػة". إف المجتمػع القػائـ اليػـو يولػد األنانيػة ػ اتػى 
ولوف عمى الدواـ أف يقدموا غيرهـ مف الناس عمى أنفسهـ. فالعامؿ الذل يريد أف يقدـ أفضؿ ما عنػدا مػف أجػؿ بيف الناس الذيف ياا

أوالدا، أو لكػػ  يػػوفر لوالديػػه شػػ   إلػػى جانػػب معاشػػهـ، يجػػد أف السػػبيؿ الوايػػد أمامػػه هػػو الصػػراع دومػػا ضػػد ا خػػريف ػ مػػف أجػػؿ 
تقػػدـ صػػفوؼ الاصػػوؿ عمػػى إعانػػات البطالػػة. فػػ  مجتمػػع كهػػذا، ال يمكػػف وظيفػػة أفضػػؿ، أو مزيػػد مػػف األجػػر اإلضػػاف ، أو لكػػ  ي

 التخمص مف " األنانية" أو " الجشع" بمجرد تغيير عقوؿ األفراد.

ولعمه أكالر امقا الاديث عف تغيير المجتمع عف طريؽ تغيير أفكار " أناس القمة". لنفػرض أنػؾ نجاػت فػ  كسػب صػااب 
 ولؼ عف استغبلؿ العماؿ.عمؿ كبير لؤلفكار االشتراكية وأنه ت

كػػؿ مػػا هنالػػؾ أنػػه سيخسػػر فػػ  المنافسػػة مػػع أصػػااب العمػػؿ ا خػػريف، وسػػيدفع بػػه ذلػػؾ خػػارج السػػوؽ. واتػػى بالنسػػبة لمػػف 
نما بنية المجتمع الت  يتبنوف داخمها هذا األفكار.  ياكموف المجتمع، فإف المهـ ليس هو األفكار، وا 

 يمكف طرح هذا النقطة بطريقة أخر .

ذا ك  انت األفكار ه  الت  تغير المجتمع، فمف أيف تات  األفكار؟وا 

إننػػا نايػػا فػػ  مجتمػػع مػػف نػػوع ماػػدد. واألفكػػار المطرواػػة فػػ  الصػػاافة والتميفزيػػوف ونظػػاـ التعمػػيـ تػػدافع عػػف هػػذا النػػوع مػػف 
 المجتمع.

 فكيؼ إذف يكوف بوسع األفراد أف يطوروا أفكارا مختمفة تماما؟

 ض األفكار الرسمية لممجتمع.ألف خبراتهـ اليومية تنال

وعمى سبيؿ المالاؿ، أنت ال تستطيع أف تفسر أسباب االنخفاض الكبير ف  أعداد المتدينيف اليـو بالمقارنة بما كاف عميه لبؿ 
 .مائة عاـ بمجرد نجاح الدعاية اإللاادية. فعميؾ أف تفسر لماذا ينصت الناس لؤلفكار اإللاادية بشكؿ لـ يفعموا لبؿ مائة عاـ
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وبالمالػػؿ إذا أردت أف تفهػػـ تػػاالير " الرجػػاؿ العظػػاـ"، فعميػػؾ أف تفسػػر لمػػاذا يقبػػؿ ا خػػروف اتبػػاعهـ. ومػػف غيػػر المجػػدل مػػالبل 
 القوؿ باف نابميوف أو لينيف غيروا التاريخ، دوف أف نفهـ لماذا كػاف مبليػيف النػاس راغبػيف فػ  القيػاـ بمػا التراػاا. فهمػا فػ  النهايػة لػـ

 طيسيا. إف شيئا ف  اياة المجتمع ف  ولت معيف دفع الناس لمشعور باف ما الترااا بدا صاياا.ينوموا الناس مغنا

 تستطيع فقط أف تفهـ كيؼ تغير األفكار المجتمع إذا ما فهمت مف أيف تات  هذا األفكار ولماذا يقبمها الناس.

األفكػػار داخمػػه. ولهػػذا أصػػر مػػاركس عمػػى  ويعنػػ  ذلػػؾ النظػػر ألبعػػد مػػف األفكػػار إلػػى الظػػروؼ الماديػػة لممجتمػػع الػػذل تنشػػا
 مقولته:"

نما الوجود االجتماع  هو الذل يادد الوع ".  ليس الوع  هو الذل يادد الوجود االجتماع ، وا 



 

                                                                                     00                                                 يركز انذراصات االشتراكية ـ يصريركز انذراصات االشتراكية ـ يصر 

socialists.net-www.e 

  انفصم انثاَيانفصم انثاَي

  فهى انتاريخ فهى انتاريخ 

إليهػػػا  إف األفكػػار المجػػردة لواػػدها ال يمكنهػػا أف تغيػػر المجتمػػػع. لقػػد كانػػت هػػذا الاقيقػػة مػػػف أهػػـ الخبلصػػات التػػ  توصػػؿ
 ماركس.

ومالػػؿ عػػدد مػػف المفكػػريف الػػذيف سػػبقوا، أصػػر مػػاركس عمػػى أنػػه مػػف أجػػؿ فهػػـ التػػاريخ يجػػب أف تػػر  البشػػر كجػػز  مػػف العػػالـ 
 المادل.

 يتادد سموؾ اإلنساف بالقو  المادية، مالمه ف  ذلؾ مالؿ سموؾ أل كائف طبيع  آخر.

 لمعالـ الا .لقد كانت دراسة التاريخ اإلنسان  جز ا مف الدراسة العممية 

 وأطمؽ عمى المفكريف الذيف تمسكوا بوجهات النظر هذا بػ المادييف.

 اعتبر ماركس المادية خطوة عظيمة لؤلماـ بالمقارنة بالتصورات الدينية والمالالية األخر  ف  التاريخ.

تمػد فػ  ذلػؾ مػرة أخػر  فمقد عن  ذلؾ أنؾ تستطيع أف تتنالش بشكؿ عمم  فيما يتعمػؽ بتغييػر ظػروؼ المجتمػع وبانػؾ ال تع
 عمى الصبلة هلل أو عمى "التغير الروا " لمناس.

 فاستبداؿ المالالية بالمادية كاف معناا استبداؿ الخرافة بالعمـ.

ولكف مع ذلؾ، فميسػت كػؿ التفسػيرات الماديػة لسػموؾ اإلنسػاف صػاياة. فكمػا كانػت هنػاؾ نظريػات عمميػة خاطئػة فػ  عمػـو 
 زيا ، كانت هناؾ أيضا مااوالت خاطئة لتطوير نظريات عممية خاصة بالمجتمع.األايا  أو الكيميا  أو الفي

 وفيما يمي سنقدم بعض األمثمة:

مػػف األفكػػار الماديػػة غيػػر الماركسػػية الشػػائعة هػػ  أف البشػػر ال يتعػػدوا كػػونهـ ايوانػػات تتصػػرؼ بشػػكؿ "طبيعػػ " وفػػ  أشػػيا  
 معينة.

هػػػ  طبيعػػػػة الخرفػػػػاف، فايضػػػا مػػػػف طبيعػػػػة البشػػػر أف يكونػػػػوا عػػػػدوانييف  فكمػػػا أف القتػػػػؿ هػػػػو طبيعػػػة الالعالػػػػب أو أف الوداعػػػػة
 ومتسمطيف ومتنافسيف وطماعيف؛ )ومف ذلؾ نستنتج أف النسا  هف بطبعهف ماكرات وخاضعات ومراعيات لآلخريف وسمبيات(.

 ويمكف أف نجد أفضؿ رأل اوؿ ما سبؽ ف  كتاب القرد العارل.

 ما ه  إال ردود فعؿ متباينة. وخبلصة ما نخرج به مف مالؿ تمؾ األفكار
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فإذا كاف البشر بطبيعتهـ عدوانييف، فالنتيجة إذف ه  أنه ال يوجد منطؽ مػف مااولػة تطػوير المجتمػع. فاألوضػاع لػف تتغيػر 
 أبدا، والالورات سوؼ "تفشؿ دائما".

 ولكف، ف  الاقيقة، نجد أف "طبيعة اإلنساف" تتغير مف مجتمع إلى آخر.

 لتنافس الذل يعتبر ش   مسّمـ به ف  مجتمعنا، لـ يكف موجودا تقريبا ف  مجتمعات كاليرة سابقة.فعمى سبيؿ المالاؿ، ا

فعنػػػدما اػػػاوؿ العممػػػا  أف يجػػػروا اختبػػػارات الػػػذكا  لفئػػػة مػػػف الهنػػػود تػػػدعى السػػػيوكس، وجػػػدوا أف الهنػػػود ال يفهمػػػوف لمػػػاذا ال 
 يستطيعوف أف يساعدوا بعضهـ البعض ف  اّؿ األسئمة.

 ذل عاشوا فيه كاف يؤكد عمى ليمة التعاوف وليس المنافسة.فالمجتمع ال

 ونجد الاكاية متشابهة مع فكرة العدوانية.

فعندما لابػؿ اإلسػكيمو األوربيػيف ألوؿ مػرة، لػـ يسػتطيعوا أف يفهمػوا عمػى اإلطػبلؽ معنػى "الاػرب". ففكػرة أف هنػاؾ مجموعػة 
 نسبة لقبائؿ اإلسكيمو.مف البشر تريد إبادة مجموعة أخر  كانت فكرة مجنونة بال

وفػػ  مجتمعنػػا، مػػف "الطبيعػػ " بالنسػػبة لنػػا أف ا بػػا  يجػػب أف يابػػوا ويامػػوا أبنػػا هـ. ومػػع ذلػػؾ نجػػد أنػػه فػػ  مدينػػة إسػػبرطة 
اإلغريقية القديمة كػاف مػف "الطبيعػ " أف يتػرؾ ا بػا  أطفػالهـ فػ  الجبػاؿ لواػدهـ لكػ  يعرفػوا إذا مػا كػانوا سيسػتطيعوف تامػؿ البػرد 

 ص.القار 

وهكػػذا، فػػإف فكػػرة "الطبيعػػة اإلنسػػانية التػػ  ال تتغيػػر" ال تقػػدـ تفسػػيرا لؤلاػػداث التاريخيػػة الهامػػة. فاهرامػػات مصػػر، أو روعػػة 
اليونػػاف القديمػػة، أو إمبراطوريػػات رومػػا أو اإلنكػػاس، أو المدينػػة الصػػناعية الاديالػػة، توضػػع كمهػػا عمػػى نفػػس الدرجػػة مػػع الفبلاػػيف 

 كواخ الطينية ف  العصور المظممة.األمييف الذيف عاشوا ف  األ

وليست الاضارة العظيمة التػ  بناهػا هػذا القػرد. كمػا تعتبػر  -ويعتبر الش   الهاـ الوايد ف  هذا النظرية هو "القرد العارل" 
 بعػػض أشػػكاؿ المجتمػػع التػػ  نجاػػت فػػ  إطعػػاـ تمػػؾ "القػػردة" غيػػر معتػػرؼ بهػػا، بينمػػا يلعتػػرؼ بمجتمعػػات أخػػر  تتػػرؾ المبليػػيف مػػف

 البشر يموتوف مف الجوع.

مػػف ناايػػة أخػػر ، يقبػػؿ الكاليػػر مػػف النػػاس نظريػػة أخػػر  لمماديػػة، والتػػ  تؤكػػد عمػػى الطريقػػة الملالمػػى الممكنػػة لتغييػػر سػػموؾ 
 اإلنساف.

فػػإف سػػموؾ  -كمػػا يقػػوؿ أنصػػار هػػذا الػػرأل  -فكمػػا يمكػػف أف تتػػدرب الايوانػػات عمػػى تغييػػر سػػموكها فػػ  السػػيرؾ أو الغابػػة 
 أف يتغير بنفس الطريقة. اإلنساف يمكف

 فإذا استطاع األشخاص المناسبيف أف يتولوا مقاليد األمور ف  المجتمع، كما يقاؿ، فإف "طبيعة اإلنساف" يمكف أف تتغير.



 

                                                                                     03                                                 يركز انذراصات االشتراكية ـ يصريركز انذراصات االشتراكية ـ يصر 

socialists.net-www.e 

تمالؿ وجهة النظر هذا خطوة كبيرة لؤلماـ عف نظرية "القرد العارل"، ولكنها تفشؿ ف  تفسير كيؼ يتغير المجتمع ككػؿ. فػإذا 
، فكيؼ يمكف إذف أف يرلى مستو  أل فرد عف المجتمع لكػ  يػر  كيػؼ يمكػف كاف كؿ شخ ص متكيفًا بشكؿ كامؿ ف  مجتمع اليـو

 تغيير آليات التكيؼ هذا؟ فهؿ هناؾ مالبل ألمية مختارة مف اهلل تمتاز بالمناعة الكاممة ضد الضغوط الت  تسيطر عمى بال  البشر؟ 

 لذل سيصبح مروض األسود؟فإذا كنا جميعا ايوانات ف  سيرؾ، فمف ا

إف أولئػػؾ الػػذيف يؤمنػػوف بهػػذا النظريػػة ينتهػػ  بهػػـ الاػػاؿ إلػػى القػػوؿ بػػاف المجتمػػع ال يمكػػف أف يتغيػػر )مػػالمهـ فػػ  ذلػػؾ مالػػؿ 
مالػػؿ اهلل، أو "رجػػؿ  -أصػػااب نظريػػة القػػرد العػػارل(، أو أنهػػـ يعتقػػدوف أف التغييػػر ياػػدث بواسػػطة شػػ   مػػا خػػارج نطػػاؽ المجتمػػع 

 بلؿ لوة أفكار األشخاص. فػ "ماديتهـ" تتيح لنموذج آخر مف المالالية أف يدخؿ مف باب خمف .عظيـ"، أو مف خ

وكمػػا أشػػار مػػاركس، إف هػػذا العقيػػدة تنتهػػ  بالضػػرورة إلػػى تقسػػيـ المجتمػػع إلػػى فػػريقيف بايػػث يكػػوف أاػػدهما متفػػوؽ عمػػى 
 ا خر. 

 وتعتبر وجهة النظر "المادية" هذا ما ه  إال رد فعؿ.

ار هػذا الػرأل مػف المشػهوريف اليػـو هػو عػالـ نفسػ  أمريكػ  يػدعى سػكينر. يريػد سػكينر أف يكّيػؼ النػاس بايػث إف أاد أنصػ
يتصػػرفوف بطػػرؽ معينػػة. ولكػػف بمػػا أنػػه هػػو نفسػػه نتػػاج لممجتمػػع الرأسػػمال  األمريكػػ ، فطػػرؽ "التكييػػؼ" التػػ  سػػيتبعها تعنػػ  مااولػػة 

 جعؿ الناس يتالمموف مع هذا المجتمع.

 دل آخر يولع بكؿ البؤس الموجود ف  العالـ عمى عاتؽ "الضغوط السكانية".وهناؾ رأل ما

نسبة إلى مالالس وهو االلتصػادل البريطػان  الػذل عػاش فػ  القػرف الالػامف عشػر  -مالالس   -)ويطمؽ عادة عمى هذا الرأل 
 وأوؿ مف ابتدعوا هذا النظرية(.

ات المتاػدة فػائض الػذرة لػديها بينمػا يمػوت الكاليػروف فػ  الهنػد مػف ولكف هذا الرأل ال يستطيع تفسير لمػاذا مػالبل تاػرؽ الواليػ
 الجوع.

مميػوف مػف  04سنة غذا  مف إنتاج الواليات المتادة يكف  إلطعػاـ  044وال يستطيع أيضا أف يفسر لماذا لـ يكف هناؾ منذ 
 مميوف فرد. 144البشر، بينما ف  عالـ اليـو لديهـ مف الغذا  ما يكف  إلطعاـ 

 نظرية تتناسى أف كؿ فـ إضاف  ياتاج لمغذا  هو أيضا إنساف إضاف  يستطيع العمؿ وتاقيؽ الالروة.فتمؾ ال

أشار ماركس إلى أف كؿ تمؾ التفسيرات الخاطئة ما ه  إاّل أشكاؿ لممادية "الميكانيكية" أو "البدائية". فكمها تتناسى أنه بينمػا 
 صا فاعمة لادرة عمى تغيير هذا العالـ.يعيش البشر كجز  مف العالـ المادل، فهـ أيضا أشخا
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 التفسير المادي لمتاريخ 
 "يمكف تمييز البشر عف الايوانات بالوع ، الديف أو أل ش   آخر تابه.

أل غػػػذا هـ ومسػػػكنهـ  -فهػػـ أيضػػػا يبػػػد وف فػػػ  تمييػػػز أنفسػػػهـ عػػػف الايوانػػػات بمجػػرد أف يبػػػد وا فػػػ  إنتػػػاج وسػػػائؿ العػػػيش 
 وممبسهـ."

 كارؿ ماركس مف البداية عمى النقطة األساسية الت  تميز تفسيرا لكيفية تطور المجتمع. بهذا الكممات، أكد 

 إف البشر ايوانات تطورت مف كائنات تشبه القردة.

 ومالؿ الايوانات األخر ، فإف أوؿ ما يشغمهـ هو إطعاـ واماية أنفسهـ مف المناخ.

 عمى بنيتهـ البيولوجية المتوارالة. فالطريقة الت  تقـو بها الايوانات األخر  لعمؿ ذلؾ يعتمد

 فالذئب يبقى ايا مف خبلؿ مطاردة ولتؿ فريسته بطرؽ تاددها غرائزا البيولوجية المتوارالة.

 وهو ينعـ بالدؼ  ف  الميؿ البارد بسبب الفرو الذل يغطيه.

 وهو أيضا يرب  أطفاله بالطرؽ السموكية المتوارالة.

 دة بهذا الطريقة.أما اياة البشر فه  غير جامدة أو ماد

.  24,444أو  044,444فالبشر الذيف جابوا أناا  العالـ منذ   سنة لد عاشوا اياة مختمفة تماما عنا اليـو

لقد عاشوا ف  األكواخ وبطوف األرض، ولـ يكف لديهـ أوان  لافظ الطعاـ أو المػا ، واعتمػدوا فػ  غػذائهـ عمػى جمػع البػذور 
 لبرية.أو إلقا  الاجارة عمى الايوانات ا

 كما أنهـ لـ يستطيعوا الكتابة أو عّد األرلاـ فيما عدا أرلاـ أصابعهـ.

 ولـ يكف لديهـ أل معرفة اقيقية بما كاف يجرل بعيدا عف جيرانهـ القريبيف أو ما لد فعمه آبا هـ مف لبمهـ.

كاف مطابقا لػه تمامػا منػذ سنة كاف مشابها لشكؿ إنساف العصر الاديث، و  044,444ومع ذلؾ، فإف شكمهـ الجسمان  منذ 
سػػنة. فػػإذا أتيػػت مػػالبل برجػػؿ الكهػػؼ وغسػػمت جسػػدا وامقػػت لػػه ذلنػػه وشػػعرا وألبسػػته بدلػػة وجعمتػػه يمشػػ  فػػ  الشػػارع، فمػػف  24,444

 يتصور أاد أنه يبدو مختمفا.

 فكما أشار عالـ الافريات جوردوف تشايمد:



 

                                                                                     05                                                 يركز انذراصات االشتراكية ـ يصريركز انذراصات االشتراكية ـ يصر 

socialists.net-www.e 

 …الالمج   "إف هياكؿ أجدادنا األوائؿ تنتم  إلى المرااؿ األخيرة لمعصر

ومنذ بداية ظهور الهياكؿ البشرية ف  السجبلت الجيولوجية، فإف تطور جسـ اإلنساف ولؼ عند نقطة معينة عمػى الػرغـ مػف 
 أف تطورا الاضارل كاف ف  بداياته." 

 اوؿ نفس هذا الفكرة، لاؿ عالـ الافريات ليك :

نسػاف اليػـو  14444ماجػدلينياف )منػذ "إف االختبلفات الجسػمانية بػيف إنسػاف اضػارت  األوريجناسػياف وال عػاـ( مػف ناايػة، وا 
 مف نااية أخر  ه  اختبلفات الانوية، بينما نجد االختبلؼ الاضارل شديد االتساع."

وبكممػػػة "اضػػػارة" يعنػػػ  عػػػالـ الافريػػػات األشػػػيا  التػػػ  يتعممهػػػا الرجػػػاؿ والنسػػػا  ويعمموهػػػا لبعضػػػهـ الػػػبعض ) كيفيػػػة اياكػػػة 
 إلخ(… الصوؼ، كيفية عمؿ األوان  مف الطيف، كيفية إشعاؿ النار لمطه ، كيفية بنا  السكف،  المبلبس مالبل مف الفرو أو

 مقارنة باألشيا  الت  تعرفها الايوانات بغريزتها.

إف ايػػاة اإلنسػػاف األوؿ كانػػت مختمفػػة تمامػػا عػػف ايػػاة الايوانػػات األخػػر . فاإلنسػػاف األوؿ كػػاف يسػػتطيع اسػػتخداـ الصػػفات 
لكػػ  يشػػكؿ الطبيعػػة مػػف  -مػػالبل المػػخ الكبيػػر، واألوصػػاؿ األربعػػة التػػ  يسػػتطيع إمسػػاؾ األشػػيا  بهػػا  -ة بالبشػػر الجسػػمانية الخاصػػ

 اوله ويطوعها الاتياجاته.

 ولقد عن  ذلؾ أف اإلنساف يمكنه التالمـ مع كـّ هائؿ مف الظروؼ المختمفة وبدوف أل تغيير ف  بنيته الجسمانية.

عاؿ تجاا ما اوله فقط، ولكنه بدأ ف  اتخػاذ مبػادرات والقيػاـ بافعػاؿ تجػاا مػا اولػه وبػدأ يغيرهػا فاإلنساف لـ يعد يقـو بردود أف
 تبعا إلرادته.

ف  البداية، استخدـ اإلنساف العص  والاجارة لمهاجمة الواوش الضػارية، ولػاـ بإشػعاؿ النػار ليػوفر لنفسػه الػدؼ  والضػو ، 
 الايوانات.ولاـ أيضا بتغطية نفسه باوراؽ األشجار وجمود 

وعمػػى مػػدار عشػػرات ا الؼ مػػف السػػنيف، تعمػػـ اإلنسػػاف أف يشػػعؿ النػػار بنفسػػه ويشػػكؿ الاجػػارة باسػػتخداـ أنػػواع أخػػر  منهػػا، 
 كما تعمـ ف  النهاية زراعة غذائه وتخزينه ف  أواٍف مصنوعة مف الطيف وأيضا تعمـ تربية الايواف.

نصػؼ مميػوف سػنة مضػت، تعمػـ اإلنسػاف سػر تاويػؿ المعػدف الخػاـ  سػنة مػف التػاريخ اإلنسػان  الػذل يعػود إلػى 4444ومنذ 
 إلى معادف يمكف تشكيمها لصناعة ا الت الت  يمكف االعتماد عميها كاسماة فعالة.

وكؿ مف تمؾ التطورات كػاف لهػا تػااليرا هػائبل، لػيس فقػط فػ  جعػؿ الايػاة أسػهؿ لئلنسػاف إلطعػاـ نفسػه وتػوفير ممبسػه، ولكػف 
 ـ الاياة البشرية ذاتها. فمنذ البداية، كانت اياة اإلنساف اجتماعية.أيضا ف  تغيير نظا
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ولقد استطاع اإلنساف لتؿ الواػوش فقػط مػف خػبلؿ الجهػود المشػتركة لعػدد مػف األشػخاص، وينطبػؽ ذلػؾ عمػى جمػع الطعػاـ 
شعاؿ النار.  وا 

 كاف عمى البشر أف يتعاونوا.

لتفاعػػؿ بواسػػطة نطػػؽ أصػػوات معينػػة الػػـ بعػػد ذلػػؾ تكػػويف المغػػة. فػػ  سػػاعد هػػذا التعػػاوف المسػػتمر عمػػى أف يبػػدأ البشػػر فػػ  ا
 البداية، كانت المجموعات االجتماعية بسيطة.

فمـ يكػف هنػاؾ إنتػاج مػف الطبيعػة يكفػ  إلبقػا  مجموعػات كبيػرة مػف البشػر عمػى ليػد الايػاة وبصػاة جيػدة، ربمػا فقػط بعػض 
 األعداد البسيطة.

األساسػية إلنتػاج الطعػاـ؛ ولػذلؾ، فمقػد لػاـ الجميػع بػنفس العمػؿ وعاشػوا نفػس نوعيػة وكاف المجهػود األعظػـ ينفػؽ فػ  المهػاـ 
 الاياة.

وبػدوف وجػػود أيػػة وسػػائؿ لتخػزيف الطعػػاـ، لػػـ تكػػف هنػػاؾ ممكيػة خاصػػة أو انقسػػامات طبقيػػة. ولػػـ تكػف هنػػاؾ أيضػػا أيػػة غنػػائـ 
 توِجد دافعا لمارب.

ئات مف المجتمعات ف  أناا  متفرلة مف العالـ تعػيش بػنفس ذلػؾ واتى بضعة سنوات لميمة مضت، كانت ما تزاؿ هناؾ الم
مالبل بيف بعض لبائؿ الهنػود فػ  شػماؿ وجنػوب أمريكػا، وبعػض سػكاف أفريقيػا والماػيط الهػادل، وأيضػا بػيف األروميػيف فػ   -النمط 
 أستراليا.

 وليس تفسير ذلؾ أف هؤال  البشر ألؿ منا ذكا  أو أف"عقميتهـ بدائية".

كاف عميهـ أف يتعمموا كيفية التعرؼ عمى ا الؼ مف النباتات وعادات أنواع كاليػرة  -األرومييف  -اليا األصمييف فسكاف أستر 
 مف الايوانات المتنوعة اتى يستطيعوا البقا  عمى ليد الاياة.

 ولقد وصؼ عالـ األنالروبولوجيا فيرث ذلؾ بقوله:

ختبلؼ الفصوؿ عند الايوانات التػ  تؤكػؿ وطػرؽ تربيتهػا باإلضػافة يعرفوف عادات وعبلمات وا …"إف سكاف لبائؿ أستراليا 
إلى معرفتهـ باألسماؾ والطيور الت  يصطادونها. وهـ يعرفوف أيضا الخصائص الخارجية وبعض تمؾ الداخميػة لمصػخور واألاجػار 

يػػة اسػػتخداـ الاػػرارة لتخفيػػؼ األلػػـ والشػمع والصػػما والنباتػػات واألنسػػجة ولاػػا  األشػػجار؛ ويعرفػػوف كيػػؼ يشػػعموف النػػار؛ ويعرفػػوف كيف
وولػػؼ النزيػػؼ وتػػاخير تعفػػف الطعػػاـ الطػػازج؛ كمػػا أنهػػـ يسػػتخدموف النػػار والاػػرارة لتشػػكيؿ بعػػض األخشػػاب وجعمهػػا صػػمبة وتميػػيف 

 …بعضها ا خر

 .وهـ يعرفوف أيضا شيئا ما عف تعالب فترات القمر، واركة المد والجزر، ودوراف الكواكب، وتعالب مواعيد الفصوؿ
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لقد استطاعوا أف يتعرفوا عمى تغيرات المناخ ونظـ الرياح، والخصائص السنوية لمرطوبة والارارة، وتػدفؽ النمػو عنػد األايػا  
 …الطبيعية 

باإلضافة إلى ذلؾ، فإنهـ يستخدموف نتاج الايوانات الت  يقتمونها مف أجؿ الطعاـ بشكؿ ذكػ  والتصػادل، فهػـ يػاكموف جمػد 
ظاـ األرجؿ ف  صناعة ا الت الاجرية وكمسامير، ويسػتخدموف األعصػاب فػ  ربػط الرمػاح، والمخالػب فػ  الكنغرو ويستخدموف ع

صػػػناعة األسػػػاور بالشػػػمع واألنسػػػجة، الػػػـ يخمطػػػوف الػػػدهوف بػػػالغرا  األامػػػر لعمػػػؿ المسػػػاايؽ، ويخمطػػػوف الػػػدـ بػػػالفاـ النبػػػات  لعمػػػؿ 
 …الدهانات 

يصػنعوف البمرنػا أو لطػع الخشػب الممويػة المعقوفػة التػ  يبرمونهػا مػرة بعػد ولديهـ أيضا بعػض المعرفػة بمبػادئ الميكانيكػا، و 
 األخر  لتاخذ التقويس المضبوط."

 لقد كانوا "أمهر" منا كاليرا ف  التعامؿ مع مشاكؿ البقا  ف  الصارا  األسترالية.

سػنة فقػط بعػد  4444منػذ اػوال   وهػو شػ   تعممػه أجػدادنا -وما لـ يتعمموا هو كيفية زرع البذور لينتجػوا طعػامهـ بانفسػهـ 
 أف مكالوا عمى وجه األرض أضعاؼ تمؾ السنوات بمئات المرات.

لػػد خمقػػت أشػػكاؿ جديػػدة مػػف التعػػاوف بػػيف البشػػر، أو  -أل وسػػائؿ معيشػػة اإلنسػػاف  -إف تطػػور تقنيػػات جديػػدة إلنتػػاج الالػػروة 
 عبللات اجتماعية جديدة.

يػة زراعػة طعػامهـ )بواسػطة زراعػة البػذور وتربيػة الايػواف( وتخزينػه )فػ  أواٍف فعمى سبيؿ المالاؿ، عندما تعمـ البشر ف  البدا
أطمؽ عميها بواسطة عمما  الافريات "الورة العصر الاجرل." كاف عمى  -مف الطيف(، اعتلبر ذلؾ الورة كاممة ف  الاياة االجتماعية 

أيضػا ليصػطادوا الايوانػات. وهكػذا، أصػبح بإمكػانهـ البشر أف يتعاونوا مع بعضهـ البعض لكػ  يارالػوا األرض وياصػدوا الطعػاـ، و 
 أف يعيشوا مع بعض باعداد كبيرة عف ذل لبؿ وأف يخزنوا طعامهـ وأف يبد وا ف  مبادلة بضائعهـ مع مجموعات أخر  مف البشر. 

ة خاليػػة مػػف وهكػػذا، كػػاف فػػ  االسػػتطاعة أف تنمػػو المػػدف األولػػى. فمممػػرة األولػػى، تػػوفرت إمكانيػػة أف يعػػيش بعػػض النػػاس ايػػا
 عب  إنتاج الطعاـ فقط: 

فالبعض أصبح يمكنه التخصص ف  صناعة األوان ، والبعض ا خػر فػ  صػناعة صػواف المعػادف وبعػد ذلػؾ المعػادف التػ  
 أنتجت ا الت واألسماة، كما تخصص البعض ا خر ف  مهاـ إدارية أولية إلدارة شئوف المستوطنة ككؿ.

 اـ خمؽ دافعا لمارب.واألهـ مف ذلؾ كمه أف فائض الطع

بدأ البشر اكتشاؼ طرؽ جديدة لمتعامؿ مع العالـ الماػيط بهػـ، أو تطويػع الطبيعػة لخدمػة ااتياجػاتهـ. ولكػف فػ  خػبلؿ هػذا 
العممية، وبدوف لصد، فقد طّوروا المجتمع الذل عاشوا فيه، وبالتال  اياتهـ هـ أيضػا. لّخػص مػاركس تمػؾ العمميػة بقولػه أف تطػوير 

 نتاج" لد غيرت "عبللات اإلنتاج"، ومف خبلؿ ذلؾ المجتمع ككؿ."عوامؿ اإل
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 وهناؾ الكالير مف األمالمة الاديالة. 

سنة مضت، عاش غالبية السػكاف فػ  هػذا البمػد عمػى نتػاج األرض، ايػث كػانوا ينتجػوف الطعػاـ بواسػطة آالت لػـ  244منذ 
 تتطور كاليرا عمى مدار لروف عدة.

 اددة بادود لريتهـ ومفاهيمهـ متاالرة إلى اد كبير بالكنيسة.وبالتال ، كانت آفاؽ تفكيرهـ م

 فالغالبية العظمى لـ تكف ف  ااجة لمقرا ة أو الكتابة ولـ يتعمموهما أبدا.

 سنة، بدأت الصناعة ف  التطور. 144الـ منذ 

 فمقد ج   بعشرات ا الؼ مف البشر لمعمؿ ف  المصانع. وهكذا، ادث تاوؿ هائؿ ف  اياتهـ.

 عاش هؤال  األفراد ف  المدف الكبيرة وليس ف  القر  الصغيرة. فا ف،

 وااتاجوا إلى أف يتعمموا عدد مف المهارات لـ يكف ليامـ بها أجدادهـ مف لبمهـ، بما ف  ذلؾ تعمـ القرا ة والكتابة.

 كما ساعد بنا  السكؾ الاديدية والبواخر عمى إمكانية السفر اوؿ نصؼ الكرة األرضية.

 ألفكار القديمة الت  تعمموها مف القساوسة تناسبهـ عمى اإلطبلؽ ف  ظؿ ذلؾ التطور .ولـ تعد ا

 فالالورة المادية ف  اإلنتاج شكمت أيضا الورة ف  أسموب اياتهـ واألفكار الت  آمنوا بها.

الت  يلاضر بها أفػراد وا ف، ما زاؿ هناؾ مالؿ تمؾ التغيرات الت  تؤالر عمى اياة الكالير مف البشر. أنظر مالبل إلى الطريقة 
 مف لر  بنجبلديش أو تركيا إلى المصانع ف  إنجمترا أو ألمانيا مف أجؿ العمؿ.

 أنظر إلى كيؼ أف الكالير منهـ يجدوف أف عاداتهـ القديمة واتجاهاتهـ الدينية لـ تعد تناسبهـ.

رج المنػػزؿ وكيػػؼ أف هػػذا التغيػػر لػػد سػػنة الماضػػية والطريقػػة التػػ  تعػػودت عميهػػا النسػػا  فػػ  العمػػؿ خػػا 44أو أنظػػر إلػػى الػػػ
 ساعدهف عمى مناهضة األفكار القديمة الت  جعمتهف ممكًا ألزواجهف.

فالتغيرات الت  تطرأ عمى عمؿ البشر مع بعضهـ البعض إلنتاج الطعاـ والممبس والمسكف الػذل ياتػويهـ تػؤدل إلػى تغيػرات 
 ف  الطريقة الت  ينتظـ بها المجتمع واتجاهات الناس فيه.

والذل لـ يفهمه الكالير مػف المفكػريف لبػؿ مػاركس )والكاليػريف أيضػا منػذ  -تغير التاريخ  -إف هذا هو سر التغير االجتماع  
 ظهور نظريته( مالؿ الطوباوييف والمادييف الميكانيكييف. 
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ف فقد رأوا أف البشر يتكيفوف ولكنهـ لالوا أنه يات  مف السما . أما المادييف الميكانيكيي -لقد رأ  الطوباويوف أف هناؾ تغيير 
 بالعالـ المادل ولكنهـ لـ يستطيعوا أبدا فهـ كيفية ادوث التغيير.

ما رآا ماركس، مف نااية أخر ، هو أف البشر يتكيفوف بالعػالـ مػف اػولهـ، ولكػنهـ يتفػاعموف مػع هػذا العػالـ ويعممػوف لجعمػه 
 شوف فيها، وبالتال  فهـ يغيروف مف أنفسهـ أيضا.أكالر صبلاية لمسلكنى. وهـ ف  ذلؾ يغيروف الظروؼ الت  يعي

إف مفتاح فهـ التغيير ف  المجتمع يكمف ف  فهـ كيفية تعامؿ البشر مع مشكمة إنتاج طعامهـ ومسػكنهـ وممبسػهـ. لقػد كانػت 
 تمؾ ه  النقطة الت  انطمؽ منها ماركس.

ينػػتج أوتوماتيكيػػا مجتمعػػا أفضػػؿ أو أف االكتشػػافات  ولكػػف هػػذا ال يعنػػ  أف الماركسػػييف يؤمنػػوف بػػاف التطػػور فػػ  التكنولوجيػػا
 العممية تؤدل أوتوماتيكيا إلى تغيرات ف  المجتمع.

 لقد رفض ماركس هذا الرؤية )والت  يطمؽ عميها أايانا الاتمية التكنولوجية(.

لممػبس ألف هػذا التطػور ومرة بعد أخر  ف  التاريخ، لامت الجماهير برفض األفكار الت  تطور مف إنتاج الطعاـ والمسكف وا
 يصطدـ مع اتجاهات أو أنماط المجتمع السائدة.

فف  ظؿ اإلمبراطورية الرومانية، عمػى سػبيؿ المالػاؿ، كانػت هنػاؾ أفكػار عديػدة عػف كيفيػة إنتػاج مااصػيؿ أكالػر مػف مسػااة 
ميػه مػف العبيػد وهػـ يعممػوف أرض معينة ولكف الناس لـ تفعؿ ذلؾ ألنه كاف سيتطمب إخبلص ف  العمؿ أكالر مما يمكف الاصوؿ ع

 تات ضغط الخوؼ مف الكرباج.

وعنػػدما اكػػـ البريطػػانيوف أيرلنػػدا فػػ  القػػرف الالػػامف عشػػر، فقػػد اػػاولوا أف يولفػػوا نمػػو الصػػناعة هنػػاؾ ألنهػػا اصػػطدمت مػػع 
 مصالح رجاؿ األعماؿ ف  لندف.

بقر المقدس، أو أف أادا ااوؿ تػوفير الماػـ فإذا جا  أاد ولدـ طريقة معينة لك  ياؿ مشكمة نقص الطعاـ ف  الهند بذبح ال
 لكؿ فرد ف  بريطانيا مف خبلؿ تصنيع لاـو الفئراف، فسوؼ يتـ تجاهؿ هذا الشخص تماما بسبب تمسؾ الناس بالمفاهيـ السائدة.

ؿ إف التطػػػػور فػػػػ  اإلنتػػػػاج يتاػػػػد  المفػػػػاهيـ القديمػػػػة والطػػػػرؽ القديمػػػػة لتنظػػػػيـ المجتمػػػػع، ولكػػػػف هػػػػذا التطػػػػور ال يطػػػػيح بشػػػػك
 أوتوماتيك  بتمؾ المفاهيـ القديمة وأشكاؿ المجتمع السائدة.

وأولئػؾ الػذيف يرغبػوف فػ  اسػتخداـ طػرؽ جديػدة لئلنتػاج  -فالكالير مف النػاس تاػارب أايانػا مػف أجػؿ منػع اػدوث تغييػر مػا 
 عميهـ أف يااربوا مف أجؿ إاداث التغيير.

ذا كسب المعركة أولئؾ الذيف يعارضوف التغيير، فمف يت ـ توظيؼ األشػكاؿ الجديػدة لئلنتػاج وسػوؼ يصػاب المجتمػع باالػة وا 
 ركود أو يتقهقر لمورا .
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 إف التعريؼ الماركس  يقوؿ:

عنػػدما ياػػدث تطػػور فػػ  لػػو  اإلنتػػاج، فإنهػػا تصػػطدـ بالعبللػػات االجتماعيػػة السػػائدة واألفكػػار التػػ  نمػػت عمػػى أسػػاس القػػو  
 اإلنتاجية القديمة.

يدوف لو  اإلنتػاج الجديػدة سػوؼ يكسػبوف تمػؾ المعركػة، أو سيكسػبها الفريػؽ ا خػر المؤيػد لمنظػاـ واينئذ فإما أولئؾ الذيف يؤ 
 القديـ.

 وف  الاالة األولى، يتقدـ المجتمع لؤلماـ، وف  الاالة األخر  يركد المجتمع أو يتخمؼ إلى الورا .
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  انفصم انثانثانفصم انثانث

  انصراع انطبقي انصراع انطبقي 

فيه لميؿ مف الناس بالػروات خاصػة هائمػة فػ  اػيف ال يممػؾ معظمنػا شػيئا  ناف نعيش ف  مجتمع منقسـ إلى طبقات، ياظى
يذكر. وناف نميؿ بالطبع الفتراض أف األمور كانت دائما عمى هذا الناو. لكف ف  الوالع، وف  الجػز  األعظػـ مػف تػاريخ اإلنسػاف، 

 لـ تكف هناؾ طبقات وال ممكية خاصة وال جيوش أو شرطة.

سػنة مضػت. لػـ يكػف ممكنػا أف  04444أو  4444ؼ مميوف سنة مف تطػور اإلنسػاف اتػى كاف ذلؾ هو الوضع خبلؿ نص
 ينقسـ المجتمع إلى طبقات لبؿ أف يكوف بوسع الفرد الوااد أف ينتج مف الطعاـ ما يفوؽ ااجته الت  تجعمه لادرا عمى العمؿ.

 ى ليد الاياة؟فما جدو  االاتفاظ بعبيد إذا كانوا ياتاجوف الستهبلؾ ما ينتجونه لمبقا  عم

 إال أنه بعد اّد معيف، فإف تقدـ اإلنتاج جعؿ االنقسامات الطبقية غير ممكنة فاسب بؿ ضرورية أيضا.

 فقد صار باإلمكاف إنتاج طعاـ يكف  لترؾ فائض بعد اصوؿ المنتجيف المباشريف عمى ما يكفيهـ لمبقا  عمى ليد الاياة.

 مكاف  خر.  كما توفرت وسائؿ تخزيف هذا الطعاـ ونقمه مف

 كاف مف الممكف ببساطة أف ياكؿ أولئؾ الذيف أنتج عممهـ كؿ هذا الطعاـ فائض الطعاـ اإلضاف . 

 وايث أنهـ كانوا يعيشوف اياة هزيمة بائسة إلى اد كبير، فإف اإلغرا  كاف كبيرا.

ة أو فيضاف ف  العػاـ التػال ، أو القػدرة إال أف ذلؾ كاف مف شانه إبقائهـ ببل اماية إزا  تقمبات الطبيعة الت  لد تات  بمجاع
 عمى مواجهة الهجمات مف القبائؿ الجائعة مف خارج المنطقة.

ف  البداية، كانت هناؾ مصماة كبيرة لمجميع ف  أف تتػولى جماعػة خاصػة مػف النػاس مسػئولية هػذا الالػروة اإلضػافية بايػث 
ييف وبنػػا  وسػػائؿ الػػدفاع، ومبادلػػة جػز  منهػػا مػػع أنػػاس بعيػػديف مقابػػؿ يخزنونهػا تاسػػبا لمكػػوارث المسػػتقبمية، ويسػػتخدمونها لػدعـ الاػػرف

أشيا  مفيدة. بدأ القياـ بتمؾ األنشطة فػ  المػدف األولػى ايػث عػاش اإلداريػوف والتجػار والارفيػوف. وبػدأت الكتابػة تتطػور مػف خػبلؿ 
 العبلمات عمى األلواح المستخدمة لافظ السجبلت الخاصة بمختمؼ أنواع الالروة.

 كانت الخطوات المتعّسرة األولى لما نسميه "الاضارة".تمؾ 

 إال أف ذلؾ كمه كاف لائما عمى السيطرة عمى الالروة المتزايدة بواسطة ألمية مف السكاف.

 واستخدمت األلمية الالروة لمصماتها وكذلؾ لصالح المجتمع ككؿ.
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 أللمية، وكمما زاد ما يتـ استقطاعه مف بال  المجتمع.كمما زاد اإلنتاج تطورا كمما زادت الالروة الت  تتركز ف  أيادل تمؾ ا

فالقواعد الت  ظهرت كوسائؿ إلفادة المجتمع أصبات "لوانيف" وأصرت عمى أف الالروة واألرض التػ  أنتجتهػا كانػت "الممكيػة 
 الخاصة" لؤللمية. لقد ظهرت الطبقات الااكمة لموجود وكانت القوانيف تدافع عف سمطاتها. 

تتسػا ؿ عمػا إذا كػاف ممكنػا لممجتمػع أف يتطػور بشػكؿ آخػر بالنسػبة ألولئػؾ الػذيف كػانوا يعممػوف فػ  األرض  مف الممكف أف
 لك  يستطيعوا السيطرة عمى إنتاجهـ؟

 اإلجابة ه  ال، ليس بسبب "طبيعة اإلنساف" لكف بسبب أف المجتمع كاف ال يزاؿ فقيرا لمغاية.

فػػ  نػػبش التربػػة مػػف أجػػؿ ايػػاة هزيمػػة، فمػػـ يكػػف هنػػاؾ ولػػت لتطػػوير أنظمػػة كانػػت الغالبيػػة مػػف سػػكاف األرض مشػػغولة تمامػػا 
القرا ة والكتابػة أو خمػؽ أعمػاؿ فنيػة، أو بنػا  السػفف لمتجػارة أو وضػع خريطػة لسػير النجػـو الكتشػاؼ مبػادئ الرياضػيات واالسػتعداد 

دث فقط ف  االػة مصػادرة بعضػا مػف ضػرورات لولت فيضاف األنهار، أو كيفية شّؽ لنوات الرل. هذا األشيا  كاف يمكف لها أف تا
 الاياة مف غالبية جمهور السكاف واستخدامها لمافاظ عمى اياة ألمية متميزة والت  ليس عميها أف تشقى مف شروؽ الشمس لغروبها. 

.  عمى أية ااؿ، إف هذا ال يعن  أف االنقساـ لطبقات ما زاؿ ضروريا اليـو

 اج يفوؽ الخياؿ ف  تاريخ اإلنسانية السابؽ كمه.فمقد شهد القرف الماض  تطورا لئلنت

ومػػا هػػو موجػػود ا ف يعتبػػر نػػدرة مصػػطنعة تنػػتج بسػػبب أف الاكومػػات تػػدمر مخػػزوف  -لقػػد تػػـ التغمػػب عمػػى النػػدرة الطبيعيػػة 
 الغذا . 

 إف المجتمع الطبق  اليـو يعود باإلنسانية لمخمؼ وال يقودها لؤلماـ.

المجتمعػات الزراعيػة النقيػة إلػى مجتمعػات المػدف الصػغيرة والكبيػرة والتػ  أنتجػت بالضػرورة  لـ يكف هذا مجرد تغيرا أوليػًا مػف
 االنقسامات الطبقية الجديدة.

 فنفس العممية كانت تلعاد كؿ مرة بظهور طرؽ جديدة إلنتاج الالروة.

الػػػذيف كػػػانوا يسػػػيطروف عمػػػى وهكػػػذا، ففػػػ  بريطانيػػػا ومنػػػذ آالؼ السػػػنيف، تالفػػػت الطبقػػػة الااكمػػػة مػػػف البارونػػػات اإللطػػػاعييف 
 األرض ويعيشوف عمى كواهؿ العبيد.

لكف بمجرد أف بدأت التجارة تتطور بشكؿ كبير هناؾ، بدأ ف  نفس الولػت نمػو طبقػة متميػزة جديػدة مػف التجػار األغنيػا  فػ  
 المدف.

 وتهـ. وعندما بدأت الصناعة تتطور عمى مستو  كبير، بدأ أصااب المشروعات الصناعية ينافسوهـ ف  ل
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مقػت الالػروة ومعهػا طبقػة ااكمػة  وف  كؿ مرامة مف تطور المجتمػع، كانػت هنػاؾ طبقػة مضػط،ه،دة، ومػف خػبلؿ لػوة عممهػـ خل
 سيطرت عمى هذا الالروة.

 لكف ألف المجتمع يتطور، فإف كؿ مف المضط،ه،ديف والمضط،ِهديف خضعوا لمتغيير.

 شخصية لمطبقة الااكمة. ف  المجتمع العبودل لروما القديمة، كاف العبيد ممكية

كاف مالؾ العبيد يممؾ السمع الت  ينتجها العبد ألنه يممؾ العبد نفسه، بنفس الطريقة بالضبط الت  كاف يممػؾ بهػا المػبف الػذل 
 تنتجه البقرة ألنه يممؾ البقرة.

 ما ينتج منها. ف  المجتمع اإللطاع  ف  العصور الوسطى، كاف لد  األلناف أراضيهـ الخاصة بهـ وكانوا يممكوف

لكف ف  مقابؿ ايازة تمؾ األرض، كاف عميهـ أف يقوموا بعدد مف األعماؿ ف  أياـ ماددة خبلؿ السنة فػ  األرض الممموكػة 
 مف ِلبؿ السيد اإللطاع .

ذا رفضػوا  -وبذلؾ، فإف ولتهـ كاف يتـ تقسيمه  ربما نصؼ ولتهـ كانوا يخصصونه لمسػيد ونصػؼ الولػت ا خػر ألنفسػهـ؛ وا 
 قياـ بالعمؿ لمسيد اإللطاع  فقد كاف يستطيع معالبتهـ إما بالجمد أو السجف أو ما هو أسوأ مف ذلؾ. ال

ف  المجتمع الرأسمال  الاديث، ال يممؾ المػدير العامػؿ جسػديا وال هػو مخػّوؿ بمعالبتػه جسػديا إذا مػا رفػض العامػؿ أف يقػـو 
 بعمؿ غير مدفوع األجر مف أجمه.

 نع ايث يضطر العامؿ أف يجد وظيفة لو أراد أف يبقى عمى ليد الاياة.لكف المدير يممؾ المصا

ولػػذلؾ، فمػػف السػػهؿ تمامػػا بالنسػػبة لممػػدير أف يجبػػر العامػػؿ عمػػى أف يتامػػؿ األجػػر الػػذل يلػػدفع لػػه وهػػو ألػػؿ بكاليػػر مػػف ليمػػة 
 السمع الت  يصنعها العامؿ ف  المصنع.

 لالروة المتبقية بمجرد سّد االاتياجات األساسية جدا لمعماؿ.وف  كؿ االة مف تمؾ، تسيطر الطبقة المستِغمة عمى ا

كاف مالؾ العبد يهدؼ إلى أف يلبق  ممكيتػه فػ  االػة جيػدة، ولػذلؾ فهػو يغػذل عبػدا تمامػا بػنفس الطريقػة التػ  تػزود سػيارتؾ 
 بالبنزيف.

 لكف كؿ ش   يفيض عف الااجات المادية لمعبد يستخدمها المالؾ لمتعته الخاصة.

 نسبة لعبد اإللطاع ، فكاف يلطعـ نفسه ويوفر ممبسه مف خبلؿ العمؿ الذل يبذله ف  جز  األرض الذل يممكه.أما بال

 ولكف فيما يتعمؽ بالعمؿ اإلضاف  الذل يبذله ف  أرض السيد فإف المارا تذهب إلى السيد.
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لمطبقة الااكمة كػربح أو فائػدة أو أما العامؿ ف  العصر الاديث فياصؿ عمى أجر. وكؿ الالروة األخر  الت  ينتجها تذهب 
 إيجار.

 الصراع الطبقي والدولة
 نادرا ما يتقبؿ العماؿ نصيبهـ مف العمؿ بدوف مقاومة أو صراع.

فمقػد كػاف هنػػاؾ الػورات لمعبيػد فػػ  مصػر القديمػػة ورومػا والػورات فبلايػػة فػ  الصػػيف اإلمبرياليػة، واػروب أهميػػة بػيف األغنيػػا  
القديمػػة ورومػػا وأوروبػػا فػػ  عصػػر النهضػػة. كػػاف هػػذا هػػو سػػبب أف بػػدأ كػػارؿ مػػاركس منشػػورا البيػػاف  والفقػػرا  فػػ  المػػدف اليونانيػػة

 الشيوع  مؤكدا عمى:

"إف تاريخ كؿ مجتمع موجود إلى يومنا هذا هو تاريخ الصراع الطبقػ ." اعتمػد نمػو الاضػارة عمػى اسػتغبلؿ إاػد  الطبقػات 
 ألخر ، وبالتال  عمى الصراع فيما بينهما. 

ا وصػػمت لػوة الفرعػػوف المصػػرل أو اإلمبراطػور الرومػػان  أو أميػر العصػػور الوسػػطى، ومهمػا بمغػػت الرفاهيػة التػػ  كػػانوا فمهمػ
يعيشػوف فيهػػا، ومهمػػا كانػػت روعػػة لصػورهـ، فػػإنهـ كػػانوا ال يسػػتطيعوف فعػػؿ أل شػ   إال إذا ضػػمنوا أف المنتجػػات المتػػوفرة بواسػػطة 

تهـ. وهػـ يسػتطيعوف فعػؿ ذلػؾ فقػط إذا كػاف هنػاؾ بجانػب هػذا االنقسػاـ الطبقػ  نمػوا لشػ   الفبلايف البؤسا  والعبيد تنتقؿ إلػى ممكيػ
 وهو السيطرة عمى وسائؿ العنؼ بانفسهـ وبواسطة مؤيديهـ. -آخر 

 54أو  44ف  المجتمعات المبكرة، لـ يكف هناؾ جيش أو شرطة أو أجهزة اكومية منفصػمة عػف غالبيػة النػاس. واتػى منػذ 
كػاف ال يػزاؿ هنػاؾ فػ  منػاطؽ فػ  أفريقيػا إمكانيػة لوجػود مجتمعػات مػف هػذا النػوع. فالعديػد مػف  -سبيؿ المالاؿ عمى  -سنة مضت 

المهػػاـ التػػ  تقػػـو بهػػا الدولػػة فػػ  مجتمعنػػا كانػػت تػػتـ ببسػػاطة وبشػػكؿ غيػػر رسػػم  بواسػػطة جميػػع السػػكاف أو مػػف خػػبلؿ اجتماعػػات 
 لممالميف مف بينهـ.

 أل فرد إذا ما كسر لاعدة اجتماعية هامة، وكانت العقوبة تطبؽ بواسطة المجتمع ككؿ.كانت تمؾ االجتماعات تقّيـ سموؾ 

 فعمى سبيؿ المالاؿ، ربما يكوف الاكـ أف يلجبر المخطئيف عمى الرايؿ.

 وبما أف كؿ األفراد لد وافقوا عمى العقوبة البلزمة، لـ يكف هناؾ ااتياج لوجود لوات شرطة منفصمة لتنفيذ العقوبات.

ذا  انػػدلعت الاػػرب، فكػػؿ الرجػػاؿ مػػف الشػػباب يشػػاركوف فيهػػا تاػػت ليػػادة يػػتـ اختيارهػػا مخصػػوص لمقيػػاـ بهػػذا المهمػػة، ومػػرة وا 
 أخر  بدوف أل هيكؿ منفصؿ لمجيش.

لكػف بمجػػرد أف يكػوف لػػديؾ مجتمػع تسػػيطر فيػه ألميػػة عمػػى معظػـ الالػػروة، تصػبح هػػذا الطػرؽ البسػػيطة لمافػاظ عمػػى "القػػانوف 
 ارب غير فعالة.والنظاـ" وتنظيـ ال

 ويصبح أل اجتماع لمممالميف أو أل تجمع لمشباب المسمح مف المرّجح أف ينقسـ بنا  عمى الفروؽ الطبقية.
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نتػاج  تستطيع المجموعة ذات االمتيازات أف تايػا فقػط مػف خػبلؿ ااتكارهػا ِلس،ػّف وتنفيػذ العقوبػات والقػوانيف وتنظػيـ الجيػوش وا 
 األسماة.

الطبقػػات كػػاف مرتبطػػا بظهػػور جماعػػات القضػػاة ورجػػاؿ الشػػرطة والبػػوليس السػػرل والجنػػراالت  وهكػػذا، نجػػد أف الفصػػؿ بػػيف
والبيرولػػراطييف، بايػػث ياصػػؿ كػػؿ مػػنهـ عمػػى جػػز  مػػف الالػػروة التػػ  فػػ  يػػد الطبقػػة صػػاابة االمتيػػازات فػػ  مقابػػؿ امايػػة اكمهػػا أو 

 سمطتها.

طاعة أوامػر لػادتهـ بػدوف تػردد، كمػا كػانوا مفصػوليف عػف  إف أولئؾ الذيف خدموا ف  صفوؼ هذا "الدولة" كانوا مدربيف عمى
 أية روابط اجتماعية عادية مع الجماهير المستغ،مة.

 وهكذا، تطورت الدولة كآلة لمقتؿ ف  يد الطبقة المتميزة واستطاعت أف تكوف آلة فعالة لمغاية.

 و الممؾ المعيف لك  ينّصبوا أنفسهـ ف  مكانه.بالطبع، أراد الجنراالت الذيف يديروف هذا ا لة أف يولعوا باإلمبراطور أ

أما الطبقة الااكمة الت  سمات هذا الواش فمـ يكف ف  مقدورها ف  الكالير مف األايػاف أف تسػيطر عميػه. ولكػف ألف الالػروة 
لػذل كػاف موجػودا فػ  المطموبة إلبقا  آلة القتؿ دائرة تات  مف استغبلؿ مجاميع العماؿ، فإف أل تمرد كػاف يتبعػه اسػتمرار لممجتمػع ا

 السابؽ.

لػيس فقػط  -وعمى مدار التاريخ، نجد أف البشر الذيف أرادوا بالفعؿ تغيير المجتمع لؤلفضؿ لد وجػدوا أنفسػهـ فػ  مواجهػةمع 
 ولكف أيضا تمؾ ا لة المسماة: الدولة الت  تخدـ مصالاها. -الطبقة صاابة االمتيازات 

هػػا القساوسػػة والجنػػراالت ورجػػاؿ الشػػرطة والػػنظـ القانونيػػة التػػ  دعمتهػػا ألنػػه لقػػد نشػػات فػػ  األسػػاس الطبقػػات الااكمػػة ومع
 بدونهـ لـ تكف لماضارة أف تتطور. لكف بمجرد أف يالّبتوا ألدامهـ ف  السمطة، يصبح لديهـ مصماة ف  إعالة تطور الاضارة.

 لهـ ف  النهاية. فسمطتهـ تعتمد عمى لدرتهـ عمى إخضاع أولئؾ الذيف ينتجوف الالروة بايث يقدمونها

خشية أف يفقػدوا السػيطرة  -اتى لو كانت اكالر كفا ة عف القديمة  -كما أنهـ يفقدوف االهتماـ بالطرؽ الاديالة إلنتاج الالروة 
 عميها.

 إنهـ يخافوف أل ش   يمكف أف يقود الجماهير المستغ،مة إلى نمو مبادراتهـ أو استقبلليتهـ.

جديدة ذات امتيازات والروة كافيػة تجعمهػـ لػادريف عمػى شػرا  األسػماة وتسػميح الجيػوش كما أنهـ يخافوف مف نشاة مجموعات 
 الخاصة بهـ.

 وعند نقطة معينة، فإنهـ يبد وف ف  تعويؽ تطور اإلنتاج بدال مف مساعدته عمى التقدـ لؤلماـ.



 

                                                                                     06                                                 يركز انذراصات االشتراكية ـ يصريركز انذراصات االشتراكية ـ يصر 

socialists.net-www.e 

ممكيتهػػا لػػؤلرض وسػػيطرتها عمػػى عمػى سػػبيؿ المالػػاؿ، فػػ  فتػرة اكػػـ اإلمبراطوريػػة الصػػينية، اسػتند نفػػوذ الطبقػػة الااكمػػة عمػى 
 القنوات والسدود الت  كانت ضرورية لمرل مف أجؿ تجنب الفيضانات.

 سنة. 1444ولقد مّهد هذا النفوذ األساس لاضارة امتدت إلى اوال  

طباعػة ولكف ف  نهاية تمؾ الفترة، لـ يكف اإلنتاج متقدـ كاليػرا عػف البدايػة، عمػى الػرغـ مػف ازدهػار الفػف الصػين  واكتشػاؼ ال
 والبارود.

 كؿ هذا ف  ولت كانت فيه أوروبا والعة تات نير العصور المظممة.

وكػػاف السػػبب فػػػ  ذلػػؾ أنػػػه عنػػدما بػػػدأت تظهػػر أشػػػكاؿ جديػػدة لئلنتػػػاج، اػػدث ذلػػػؾ فػػ  المػػػدف مػػف خػػػبلؿ مبػػادرات التجػػػار 
 والارفييف.

لػػـ تكػػف تخضػػع لسػػيطرتها بشػػكؿ كامػػؿ. ولقػػد خشػػيت الطبقػػة الااكمػػة هػػذا النمػػو فػػ  سػػمطة جماعػػة اجتماعيػػة معينػػة والتػػ  
ولػػذلؾ، وبطريقػػة دوريػػة، اتخػػذت السػػمطات اإلمبرياليػػة إجػػرا ات صػػارمة لسػػاؽ االلتصػػاد المتنػػام  فػػ  المػػدف ودفػػع اإلنتػػاج ألسػػفؿ 

 وتاطيـ سمطة الطبقات االجتماعية الجديدة.

 لح الطبقة الااكمة القديمة.لد اصطدـ مع مصا -أل طرؽ جديدة إلنتاج الالروة  -إف نمو لو  جديدة لئلنتاج 

 لقد تصاعد الصراع وكانت النتيجة ه  الت  اددت مستقبؿ المجتمع كمه.

هػػ  عػػدـ السػػماح ألنمػػاط جديػػدة مػػف اإلنتػػاج فػػ  الظهػػور، وظػػؿ  -كمػػا فػػ  الصػػيف  -وفػػ  بعػػض األايػػاف، كانػػت النتيجػػة 
 المجتمع ف  االة ركود لفترات طويمة مف الزمف.

 ، كما ف  اإلمبراطورية الرومانية، كاف معنػى عجػز األنمػاط الجديػدة لئلنتػاج مػف التطػور أنػه فػ  وف  بعض األاياف األخر 
 آخر األمر لـ تعد هناؾ الروة كافية تلنت،ج إلبقا  المجتمع لائما عمى لواعدا القديمة.

 الـ انهارت الاضارة وتاطمت المدف، فارتّدت الشعوب إلى نمط المجتمع البدائ  الزراع .

اف أخػػر ، لامػػت طبقػػة جديػػدة عمػػى أسػػاس نمػػط جديػػد لئلنتػػاج واسػػتطاعت تنظػػيـ صػػفوفها، وبالتػػال  إضػػعاؼ الػػـ وفػػ  أايػػ
التخمص نهائيا وهزيمة الطبقات الااكمة القديمػة مػع نظامهػا القػانون  وجيوشػها وأيػديولوجيتها ومؤسسػاتها الدينػة. بعػد ذلػؾ، اسػتطاع 

 المجتمع أف يتطور ويتقدـ لؤلماـ.

مف تمؾ، وعندما كاف أل مف تمؾ المجتمعات ف  تقدـ لؤلماـ أو لمخمؼ، اعتمد ذلؾ عمى الفريػؽ الػذل كسػب وف  كؿ االة 
 الارب بيف الطبقات.
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وكما هو الااؿ ف  أل ارب، لػـ يكػف أبػدا النصػر ماػددا منػذ البدايػة، ولكنػه اعتمػد عمػى التنظػيـ والتماسػؾ وليػادة الطبقػات 
 المتصارعة.
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  انفصم انرابغانفصم انرابغ

  ية: كيف بذأ انُظاو ية: كيف بذأ انُظاو انرأصًانانرأصًان

إف وااػدة مػػف أكالػػر النقاشػػات هػػزاًل هػػ  التػػ  تسػػمعها تقػػوؿ أف األوضػاع لػػـ يكػػف لهػػا أف تختمػػؼ عمػػا هػػ  عميػػه ا ف. ولكػػف 
 األوضاع بالفعؿ كانت مختمفة، ليس ف  مكاف بعيد عمى الكرة األرضية، ولكف هنا ف  هذا الدولة وليس منذ زمنا طويبل. 

ربمػػػا اّتهمػػػؾ النػػػاس بػػػالجنوف إذا مػػػا وصػػػفت لهػػػـ العػػػالـ الػػػذل نعػػػيش فيػػػه اليػػػـو بمدنػػػه الضػػػخمة عامػػػا،  144فمنػػػذ اػػػوال  
ومصانعه الكبيرة وطائراته ورابلت فضائه، واتى بنظـ السكؾ الاديديػة. كػاف كػؿ ذلػؾ سػيفوؽ خيػالهـ. لقػد عػاش النػاس لػديما فػ  

كمػا كػاف سػائدا  الؼ السػنوات  -لراهـ ايث ت،اّدد نمط الاياة مجتمع تهيمف عميه الزراعة، ولـ يخطوا غالبيتهـ عشرة أمياؿ خارج 
 عمى تعالب الفصوؿ.  -

سنة، ادث تطور ف  المجتمع كاف مف نتائجه مناهضة النظاـ القائـ باكممه. بدأت مجموعات مف  744أو  644ولكف منذ 
دموف خػدماتهـ مقابػؿ ال شػ   لمسػيد اإللطػاع  كمػا الارفييف وأصااب األعماؿ التجارية بنا  مستقبمهـ ف  المدف؛ فهـ لـ يعودوا يقػ

 فعؿ بال  السكاف، ولكنهـ كانوا يبادلوف منتجاتهـ مع السادة واأللناف عمى اختبلفهـ مقابؿ الطعاـ.

 وبشكؿ متزايد، أصباوا يستخدموف المعادف الالمينة كمعيار لهذا التبادؿ.

ؿ عمى عدد أكالر لمػيبل مػف المعػادف الالمينػة وتاقيػؽ الػربح لػـ يعػد وبالتال ، فالنظر إلى كؿ نوع مف المبادلة كفرصة لماصو 
 يمالؿ خطوة كبيرة لؤلماـ.

 ف  البداية، استطاعت المدف أف تبقى عمى ليد الاياة مف خبلؿ تاليب السادة اإللطاعييف ضد بعضهـ البعض.

 اد نفوذهـ كاليرا.ولكف بتاّسف مهارات مف لديهـ مف ارفييف، استطاعوا تكويف الروة أكبر، وبالتال  ز 

 فػ "البرجوازية" أو "الطبقات الوسطى" لد بدأت تظهر كطبقة مف ضمف نسيج المجتمع اإللطاع  ف  العصور الوسطى.

 ولكنهـ استطاعوا أف ياققوا الرا هـ بطريقة مختمفة تماما عف السادة اإللطاعييف والذيف كانوا يسيطروف عمى المجتمع.

 ة عمى اإلنتاج الزراع  الذل أخرجه عبيدا مف أرضه بالقوة.فمقد عاش السيد اإللطاع  مباشر 

 فالسيد لد استخدـ لوته الشخصية ليجعمهـ يقوموف بهذا العمؿ بدوف أف يكوف مضطرا لدفع أل أجر لهـ.

 وعمى عكس ذلؾ الوضع، عاشت الطبقات الغنية ف  المدف عمى بيع السمع غير الزراعية.

 را مف أجؿ إنتاج تمؾ السمع، إما باليـو أو األسبوع.كما أنهـ كانوا يدفعوف لمعماؿ أجو 
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وهػػؤال  العمػػاؿ، وهػػـ فػػ  غػػالبيتهـ مػػف العبيػػد الهػػاربيف، كػػانوا "أاػػرارًا" فػػ  الػػذهاب والعػػودة كمػػا شػػا وا طالمػػا أنهػػـ انتهػػوا مػػف 
 العمؿ الذل ياخذوف عميه أجرًا.

 موتوف مف الجوع إذا لـ يجدوا عمبل عند أاد.أما الش   اإللزام  "الوايد" بالنسبة لعممهـ فهو أنهـ كانوا سي

إلػى أف يقبػؿ بػاجر عمػى عممػه  -بػدال مػف المػوت جوعػا  -أما األالريا  فكانوا يزدادوف الراً  ألف ذلػؾ العامػؿ "الاػر" اضػطر 
 ألؿ مف ليمة السمع الت  كاف ينتجها.

 وسوؼ نرجع إلى هذا النقطة فيما بعد.

جوازييف الوسطى والسػادة اإللطػاعييف لػد اصػموا عمػى الػرواتهـ مػف مصػادر مختمفػة تمػاـ أما ما يهمنا ا ف فهو أف طبقة البر 
 االختبلؼ.

 وهذا جعؿ لديهـ الرغبة ف  أف يروا المجتمع منظمًا بطرؽ مختمفة.

د إف المجتمع المالال  بالنسبة لمسيد اإللطاع  كػاف مجتمعػا يتاقػؽ لػه فيػه النفػوذ المطمػؽ عمػى أراضػيه الخاصػة وبػدوف التقيػ
بالقوانيف المنصوص عميها أو تدّخؿ أل شخص مػف الخػارج، وأيضػا ضػماف عػدـ هػروب عبيػدا. أراد ذلػؾ السػيد أف تبقػى األوضػاع 

 كما كانت عميه ف  أياـ والدا وجدا، بايث يقبؿ كؿ فرد الوضع االجتماع  الذل ولد به.

قد أرادوا فرض ليػود عمػى نفػوذ اإللطػاعييف أو الممػوؾ أما طبقة البرجوازييف الغنية الاديالة، فقد رأت األمور بشكؿ مختمؼ. ل
لك  يتدخموا ف  أمور تجارتهـ أو ليسرلوا الػروتهـ. كػاف عنػدهـ اممػًا بتاقيػؽ ذلػؾ مػف خػبلؿ منظومػة مسػتقرة مػف القػوانيف المكتوبػة، 

تػػى يسػػتطيعوا العمػػؿ فػػ  المػػدف يػػتـ تجهيزهػػا وفرضػػها بواسػػطة ممالمػػيف لهػػـ. فمقػػد أرادوا أف ياػػرروا الطبقػػات الفقيػػرة مػػف العبوديػػة ا
 )ويزيدوف مف الروة البرجوازييف(.

فبالنسبة لهـ هـ شخصيا، ناؿ آبا هـ وأجدادهـ الكالير مف المعاناة تات اكـ السادة اإللطاعييف، فهـ بالتاكيد لػـ يرغبػوا فػ  
 استمرار ذلؾ الوضع.

 باختصار إذف، أراد البرجوازيوف إاداث الورة ف  المجتمع.

 عاتهـ مع النظاـ القديـ بسبب عوامؿ التصادية فقط، ولكف أيضا لدوافع أيديولوجية وسياسية.ولـ تكف صرا

ايػػث كػػاف المصػػدر الرئيسػػ   -فػػ  مجتمػػع نسػػبة األميػػة غالبػػة بػػه  -وتعمػػؽ الخػػبلؼ األيػػديولوج  أساسػػا بالعامػػؿ الػػدين  
 لؤلفكار العامة عف المجتمع هو خطبة الكنيسة.
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الوسػػػطى كػػػاف يػػػديرها األسػػػالفة والرهبػػػاف، والػػػذيف كػػػانوا ينتمػػػوف هػػػـ أنفسػػػهـ لطبقػػػة السػػػادة  وايػػػث أف الكنيسػػػة فػػػ  العصػػػور
اإللطػػػاعييف، فقػػػد ارضػػػت الكنيسػػػة عمػػػى األفكػػػار المؤيػػػدة لتمػػػؾ الطبقػػػة وهاجمػػػت الكاليػػػر مػػػف ممارسػػػات برجػػػوازي  المػػػدف باعتبارهػػػا 

 "خطايا".

رنيف السادس عشر والسابع عشر، لامت الطبقات الوسطى بالدعايػة ولذلؾ نجد أنه ف  ألمانيا، هولندا، إنجمترا وفرنسا ف  الق
 لديف خاص بهـ:

البروتسػػتانتية، وهػػػ  أيديولوجيػػػة دينيػػة تػػػدعو إلػػػى اسػػػف التػػدبير واالتػػػزاف والعمػػػؿ الشػػػاؽ )خاصػػة بالنسػػػبة لمعمػػػاؿ!(، وأيضػػػا 
 استقبللية الطبقات الوسطى عف نفوذ األسالفة والرهباف.

 إلهًا ف  خيالها، ف  مقابؿ إله العصور الوسطى.  لقد أبدعت الطبقة الوسطى

، يلاكى لنا ف  المدرسػة أو عمػى شاشػة التميفزيػوف عػف الاػروب الدينيػة العظمػى أو الاػروب المدنيػة لتمػؾ الفتػرة كانهػا  واليـو
يح فػػ  العشػػا  كانػػت فقػػط نتػػاج لبلخػػتبلؼ الػػدين ، وكػػاف النػػاس كانػػت تاػػارب وتمػػوت لمجػػرد اخػػتبلفهـ اػػوؿ دور جسػػد أو دـ المسػػ

 الرّبان .

ولكف كانت هنػاؾ الكاليػر مػف األمػور الخطيػرة، خاصػة الصػراع بػيف نمطػيف لممجتمػع مختمفػيف تمػاـ االخػتبلؼ ومبنيػيف عمػى 
 طريقيف مختمفيف لتنظيـ إنتاج الالروة.

 ف  بريطانيا، كسب البرجوازيوف المعركة.

، فػإف أجػدادهـ وصػموا لمسػمطة بقطػع رأس وعمى الػرغـ مػف كػوف مػا اػدث فػ  تمػؾ األالنػا  يبػدو مرعبػا لمط بقػة الااكمػة اليػـو
 الممؾ وتبرير ذلؾ بما نّص عميه لغو األنبيا  ف  التوراة. 

ولكف ف  مناطؽ أخر ، كسػب اإللطػاعيوف المعػارؾ فػ  الجولػة األولػى. ففػ  فرنسػا وألمانيػا، تػـ سػاؽ الالػورييف البرجػوازييف 
ة الفظيعة )عمى الرغـ مف أف الديانة الت  بقيت فػ  شػماؿ ألمانيػا كانػت نمػوذج إلطػاع  البروتستانت بعد سمسمة مف الاروب المدني

 لمبروتستانتية(.

واضطر البرجوازيوف أف ينتظروا لرنيف أو أكالر لبؿ أف يارزوا النصر، وذلػؾ فػ  الجولػة الالانيػة التػ  لػـ تمػبس عبػا ة الػديف 
 . 0678ف  باريس 

 االستغالل وفائض القيمة
العبودية واإللطاع، كاف عمى الطبقات العميا أف تخمؽ القوانيف الت  تسيطر بها عمى الجماهير العاممػة.فإذا لػـ  ف  مجتمعات

تفعؿ ذلؾ، كاف يمكف ألولئؾ الذيف يعمموف لد  السيد اإللطاع  أو مالؾ العبيد الهرب، تػاركيف الطبقػة المتميػزة بػدوف أفػراد يعممػوف 
 ف  خدمتها.
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 ال ياتاج إلى مالؿ تمؾ السيطرة القانونية عمى الفرد العامؿ.ولكف الرأسمال  عادة 

إنه ال ياتاج ألف يمتمكػه ولكنػه يجػب أف يتاكػد مػف أف العامػؿ الػذل يػرفض العمػؿ لػد  الرأسػمال  سػوؼ يمػوت مػف الجػوع. 
 فبداًل مف امتبلؾ العامؿ يمكف لمرأسمال  أف يزدهر ويتقدـ ألنه يممؾ ويسيطر عمى مصدر عيش العامؿ:

 ل ا الت والمصانع.أ

 فاالاتياجات المادية لماياة كانت تلنت،ج بواسطة عمؿ البشر.

ولكػػف يصػػبح هػػذا العمػػؿ غيػػر مفيػػد عمػػى اإلطػػبلؽ بػػدوف آالت تاػػرث األرض وتصػػّنع المػػواد الخػػاـ. ويمكػػف أف تتنػػوع هػػذا 
هػػا  بػػا الت المعقػػدة والتػػ  تجػػدها فػػ  المصػػانع ا الت تنوعػػا كبيػػرا، بدايػػة مػػف ا الت الزراعيػػة البدائيػػة مالػػؿ الماػػراث والفػػاس، وانت

 الاديالة. وهكذا، فبدوف ا الت ال يستطيع اتى أكالر العماؿ مهارة أف ينتجوا األشيا  الت  ياتاجها البشر لمبقا  عمى ليد الاياة.

إنسػػاف العصػػر  هػػو العامػػؿ الػػذل يفصػػؿ بػػيف -والتػػ  عػػادة مػػا يطمػػؽ عميهػػا "وسػػائؿ اإلنتػػاج"  -لقػػد كػػاف تطػػور تمػػؾ ا الت 
 الاديث وأسبلفنا القدامى ف  العصر الاجرل.

، عمػى سػبيؿ المالػاؿ، يمتمػػؾ  فالرأسػمالية تعتمػد عمػى امػتبلؾ وسػائؿ اإلنتػاج هػذا بواسػطة لمػػة مػف األفػراد. وفػ  بريطانيػا اليػـو
 % مف األسهـ والسندات ف  الصناعة.73% مف السكاف اوال  0

مالػػػؿ ا الت، المصػػػانع، اقػػػوؿ  -لفعػػػاؿ فػػػ  الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف وسػػػائؿ اإلنتػػػاج كمػػػا تتركػػػز فػػػ  أيػػػاديهـ آليػػػات الػػػتاكـ ا
 البتروؿ، وأفضؿ األراض  الزراعية.

ويستطيع غالبية الجماهير أف ياصموا عمى وسائؿ عيشهـ فقط إذا سمح لهػـ الرأسػماليوف بالعمػؿ فػ  وبوسػائؿ اإلنتػاج تمػؾ. 
 مؿ البشر ا خريف، اتى إذا كاف "الكؿ متساول" أماـ القانوف.إف هذا يعط  الرأسمالييف لوة هائمة الستغبلؿ ع

 لقد مكث الرأسماليوف عدة لروف لك  يشيدوا نظـ ااتكارهـ وسيطرتهـ عمى وسائؿ اإلنتاج.

ففػػػ  إنجمتػػػرا، عمػػػى سػػػبيؿ المالػػػاؿ، كػػػاف عمػػػى البرلمػػػاف فػػػ  القػػػرنيف السػػػابع والالػػػامف عشػػػر أف يمػػػّرر أوال سمسػػػمة مػػػف المػػػوائح 
 الت  لضت عمى الفبلايف بالطرد مف أراضيهـ الت  ارالوها لقروف عديدة، أل وسائؿ إنتاجهـ.الصارمة و 

وأصبات األرض ممكًا لقسػـ مػف الطبقػة الرأسػمالية، وتػـ إجبػار سػكاف الريػؼ عمػى بيػع عممهػـ لمرأسػمالييف أو أف يموتػوا مػف 
 الجوع.

اػوا الجمػاهير الاريػة والمسػاواة الشػكمية فػ  ممارسػة الاقػوؽ وعندما اقؽ الرأسماليوف هذا االاتكار عمى وسػائؿ اإلنتػاج، من
 السياسية معهـ.
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 فمهما بمغت "الارية" بالعماؿ، كاف عميهـ أف يعمموا لمبقا  عمى ليد الاياة.

ونجد لد  االلتصادييف المسانديف لمرأسمالية تفسيرا بسيطا لما ادث ف  تمؾ المرامة. فهـ يقولوف أنه بدفعه لؤلجور، يشترل 
 الرأسمال  عمؿ العامؿ.

اّل سوؼ يتركه العامؿ ليعمؿ عند آخر.  ويجب عميه أف يدفع المنا منصفا له، وا 

 فالرأسمال  يعط  "أجر يوم  منصؼ" وف  المقابؿ يجب أف يعط  العامؿ "عمؿ يوم  منصؼ" .

 كيف إذن يفسرون الربح؟
 ماح باستخداـ وسائؿ إنتاجه )رأسماله(.يقولوف إف الربح يعتبر "مكافاة" لمرأسمال  عمى "تضايته" ف  الس

 وتعتبر هذا األطرواة غير مقنعة ألل عامؿ يفكر ف  األمر لمدة دليقة واادة.

ػػذ مػػالبل شػػركة تعمػػف عػػف "معػػدؿ ربػػح صػػاف "  %. فهػػ  تقػػوؿ أنػػه إذا كانػػت تكمفػػة ا الت والمصػػانع كمهػػا وغيرهػػا التػػ  04خل
اػػبلؿ  04ى لهػػـ مميػػوف جنيػػه إسػػترلين ، فسػػيتبق 044تمتمكهػػا تبمػػا  مميػػوف إسػػترلين  كػػربح بعػػد دفػػع األجػػور وتكمفػػة المػػواد الخػػاـ وا 

 ا الت المتهالكة ف  السنة.

مميػوف جنيػه إسػترلين   044وأنت ال تاتاج أف تكوف عبقريا لتر  أنه بعد عشرة أعواـ ستكوف الشركة لد اققت إجمال  ربح 
 أل التكمفة الكمية الستالماراتهـ ف  البداية. -

 كانت "التضاية" ه  الت  تلكاف،ا، فبالتاكيد بعد العشرة أعواـ األولى ستكوف كؿ الرباية لد انتهت. فإذا

وعند هػذا النقطػة، سػيكوف الرأسػماليوف لػد اصػموا عمػى المبمػا الكامػؿ الػذل وضػعوا كرأسػماؿ فػ  البدايػة. ولكػف فػ  الوالػع، 
 أصبح الرأسمال  ا ف أكالر الرا  عف السابؽ بالضعؼ.

 متمؾ استالمارا األصم  و األرباح المتراكمة. فهو ي

 7أما بالنسبة لمعماؿ ف  هذا األالنا ، فهـ لد ضّاوا بمعظـ طالتهـ الت  تعينهـ عمى الاياة وذلػؾ بالعمػؿ فػ  المصػنع لمػدة 
 ساعة أسبوعيا. 37ساعات يوميا، أل 

 هؿ أصباوا أكالر الرا  بالضعؼ ف  نهاية األعواـ العشرة عف البداية؟

 بع ال.بالط
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واتى إذا كاف العامؿ يّدخر بشكؿ متصؿ، فهو لف يستطيع أف يشترل أكالػر مػف تميفزيػوف ممػوف مػالبل أو سػيارة مسػتعممة، أو 
 ما شابه ذلؾ.

 فالعامؿ لف يتمكف أبدا مف أف يدخر الماؿ الذل يجعمه لادرا عمى شرا  المصنع الذل يعمؿ به.

ليوم  المنصؼ" لػد ضػاعؼ مػف رأسػماؿ الرأسػمال  بينمػا تػرؾ العامػؿ بػدوف وهكذا، "فالعمؿ اليوم  المنصؼ مقابؿ األجر ا
 رأسماؿ وبدوف بديؿ غير أف يستمر ف  العمؿ بنفس األجر تقريبا.

 فػ "الاقوؽ المتساوية" لمرأسمال  والعامؿ لد تزايدت بشكؿ غير متساول.

. فمػيس هنػاؾ أل آليػة تفػرض عمػى الرأسػمال  إف واادة مف أعظـ اكتشافات كارؿ ماركس هو تفسيرا لهػذا التنػالض الواضػح
 أف يدفع لعماله القيمة الكاممة لعممهـ.

، عمػػى سػػبيؿ المالػػاؿ، يمكػػف أف ينػػتج مػػا ليمتػػه  جنيػػه إسػػترلين  فػػ   344فالعامػػؿ الػػذل يعمػػؿ فػػ  الصػػناعات الهندسػػية اليػػـو
 األسبوع الوااد.

% مف الاػاالت، ياصػؿ العامػؿ عمػى ألػؿ بكاليػر مػف 88ولكف هذا ال يعن  أنه سياصؿ عمى نفس هذا المبما كاجر، فف  
 هذا المبما.

 أما البديؿ بالنسبة لمعامؿ فهو أف يجوع )أو يعيش عمى المبالا التعيسة الت  يقدمها له الضماف االجتماع (.

مػؿ ياخػذ أجػرا ولذلؾ فالعماؿ يطالبوف ليس بالقيمة الكاممة لما ينتجوف، ولكف ما يكف  لتػوفير ظػروؼ معيشػية ماتممػة. فالعا
 يكفيه فقط لك  يستطيع بذؿ كؿ مجهودا وكؿ لدرته عمى العمؿ يوميا )وهو ما أطمؽ عميه ماركس لوة عممه( لاساب الرأسمال .

ومػػف وجهػػة نظػػر الرأسػػمال ، إذا تػػـ دفػػع أجػػر لمعمػػاؿ يكفػػيهـ لمواصػػمة العمػػؿ وتنشػػئة أطفػػالهـ كجيػػؿ جديػػد مػػف العمػػاؿ، فهػػـ 
 ؼ لقوة عممهـ.بذلؾ ياصموف عمى مبما منص

ولكف ليمة الالروة الت  ياتاجونها لمافاظ عمى مواصمة العماؿ لمعمؿ ألؿ كاليرا جدا مف ليمة الالروة الت  ينتجونهػا مػف خػبلؿ 
 أل ليمة لوة عممهـ ألؿ كاليرا جدا مف القيمة الت  اققوها مف خبلؿ عممهـ. -عممهـ 

 "فائض القيمة".والفرؽ يذهب إلى جيوب الرأسمال . أطمؽ ماركس عمى ذلؾ 

 التوسع الذاتي لمرأسمال
 إذا لرأت كتابات المتعاطفيف مع النظاـ القائـ، فسوؼ تبلاظ أنهـ يشتركوف ف  اعتقاد مف نوع غريب.

 فالماؿ بالنسبة لهـ له خاصية سارية، ويمكف أف ينمو مالؿ النبات أو الايواف. 
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 متها ستزيد.فعندما يضع الرأسمال  أمواله ف  البنؾ، فهو يتولع أف لي

وعندما يستالمرها ف  شرا  أسهـ شركة ما مالؿ يونيميفر مالبل، فهو يتولع أنه سيلكافا بمبالا طازجة مف األمػواؿ كػؿ عػاـ عمػى 
 هيئة فوائد.

 الاظ كارؿ ماركس هذا الظاهرة والت  أطمؽ عميها "التوسع الذات  لمرأسماؿ" وشرع ف  تفسيرها.

 مف نقطة النقود بؿ مف العمؿ ووسائؿ اإلنتاج.فكما شهدنا سابقا، لـ يبدأ ماركس 

ف  مجتمعنا الاال ، أولئؾ الذيف يممكوف الروة كافية يمكنهـ شرا  وسائؿ اإلنتػاج، الػـ يفرضػوف عمػى األشػخاص ا خػريف أف 
 يبيعوا لهـ العمؿ الذل ياتاجونه لتوظيؼ وسائؿ اإلنتاج.

لمنقػػود عمػػى النمػػو ألولئػػؾ الػػذيف يممكػػوف الكاليػػر منهػػا يكمػػف فػػ  بيػػع  إف سػػر "التوسػػع الػػذات  لمرأسػػماؿ"، أو القػػدرة اإلعجازيػػة
 وشرا  هذا العمؿ.

 دعنا ناخذ مالااًل بعامؿ، وسوؼ نطمؽ عميه جاؾ.

 يجد جاؾ وظيفة عند أاد الرأسمالييف وليكف مالبل السيد براوننج براوف.

 37ربمػػا تبمػػا  -ليمػػة أكبػػر مػػف الالػػروة إف العمػػؿ الػػذل يسػػتطيع جػػاؾ أف ينتجػػه فػػ  المػػان  سػػاعات مػػف العمػػؿ سػػوؼ ياقػػؽ 
 جنيه إسترلين .

 ولكف جاؾ سيكوف مستعدا لمعمؿ ف  مقابؿ ليمة ألؿ مف ذلؾ ألف البديؿ هو االعتماد عمى الضماف االجتماع .

جنيػه إسػترلين  فقػط  01فجهود أعضا  البرلماف مف المناصريف لمرأسمالية سػوؼ تاػاوؿ بػال طريقػة أف ياصػؿ جػاؾ عمػى 
 ـو الوااد مف الضماف االجتماع  لك  تضمف أنه سوؼ يعيش بالكاد عمى هذا المبما هو وأسرته.ف  الي

 وهـ يفسروف ذلؾ بانهـ إذا أعطوا مبمغا أكبر فسوؼ "ياطـ اافزا لمعمؿ".

ذا أراد جاؾ أف ياصؿ عمى أكالر مف   جنيه إسترلين  ف  اليػـو فعميػه أف يبيػع لػوة عممػه اتػى إذا كػاف سياصػؿ عمػى 01وا 
 ساعات عمؿ. 7جنيه إسترلين  كقيمة لمالروة الت  ينتجها ف   37ألؿ مف 

. 17وربما يكوف جاؾ مستعدا ألف يعمؿ ف  مقابؿ متوسط األجر الذل يبما   جنيه إسترلين  ف  اليـو

لػذل تاقػؽ جنيه إسترلين  الفارؽ بيف المبمغيف فسػيذهب إلػى جيػب السػيد بػراوننج، ايػث يعتبػر هػذا فػائض القيمػة ا 14أما الػ
 لمسيد براوننج.
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فؤلف لديه ما يكف  مف الالروة لشرا  السيطرة عمى وسائؿ اإلنتاج ف  المقاـ األوؿ، فإف السيد براوننج براوف يمكنه ضماف أف 
جنيػػه إسػػترلين  التػػ  يستخمصػػها يوميػػا مػػف كػػؿ عامػػؿ لديػػه. وهكػػذا، فػػإف أموالػػه تنمػػو ورأسػػماله  14يصػػبح أكالػػر الػػرا  مػػف خػػبلؿ الػػػ

، ليس بسػبب لػانوف مػا فػ  الطبيعػة، ولكػف ألف سػيطرته عمػى وسػائؿ اإلنتػاج تسػمح لػه بػاف ياصػؿ عمػى عمػؿ شػخص آخػر يتوسع
 بالمف أرخص.

جنيػه بكاممػه لنفسػه، ايػث أنػه يمكػف أف يكػوف مػؤّجرًا  14وبالطبع، فإف السيد براوننج ربما ال ياصؿ بالضرورة عمى مبما الػػ
لتػػرض بعػػض مػػف رأسػػماله فػػ  البدايػػة مػػف أعضػػا  آخػػريف فػػ  الطبقػػة الااكمػػة. وبػػذلؾ فهػػـ لممصػػنع أو األرض، أو ربمػػا يكػػوف لػػد ا

 يطالبونه باف يقتطع مف فائض القيمة ليسدد لهـ ما الترضه.

جنيػػه فقػػط األخػػر   04جنيػػه كقيمػػة لئليجػػار أو الفائػػدة أو األسػػهـ الماليػػة، تاركػػا لنفسػػه الػػػ  04وهكػػذا، فربمػػا أنػػه يسػػدد لهػػـ 
 كربح.

ؾ الذيف يعيشوف عمى عوائد األسهـ والسندات غالبا لـ يروا جاؾ أبدا ف  اياتهـ. وعمى رغػـ ذلػؾ، لػـ تكػف أبػدا القػوة إف أولئ
 الرواية لمجنيه ه  الت  وفرت لهـ الدخؿ، بؿ القوة البدنية لجاؾ ه  الت  فعمت ذلؾ.

 فعوائد األسهـ والفوائد واألرباح لد أتت كمها مف فائض القيمة.

 ادد عمى كـ يجب أف ياصؿ جاؾ كمقابؿ لعممه؟فما الذل ي

 إف صااب العمؿ سوؼ يااوؿ أف يدفع ألؿ ما يمكف، ولكف ف  الوالع هناؾ ادود ال يستطيع أف يتعداها.

فهػو لػف يسػتفيد شػيئا إذا أعطػى العمػاؿ أجػورا سػيئة جػدا تجعمهػـ ال يسػتطيعوف العػيش  -أاد هذا الادود هػ  القػدرة البدنيػة 
 مف سو  التغذية وانعداـ القدرة عمى العمؿ. أصاا  ويعانوف

لػى العمػؿ يوميػا، وأف يكػوف لػديهـ مكانػا يسػترياوف  فالعماؿ يجب أيضا أف تكوف لديهـ المقدرة البدنية لمػذهاب والعػودة مػف وا 
 فيه ف  الميؿ اتى ال يناموف ف  الصباح عمى آالتهـ ف  المصنع.

مالػػؿ شػػرب بعػػض  -األفضػػؿ دفػػع أجػػور تتػػيح لمعمػػاؿ "بعػػض مػػف الترفيػػه" وانطبللػػا مػػف وجهػػة النظػػر هػػذا، فربمػػا يكػػوف مػػف 
 البيرة ف  المسا ، أو مشاهدة التميفزيوف، أو اإلجازات الموسمية.

 إف هذا األشيا  تجعؿ العامؿ أكالر نشاطا وأكالر لدرة عمى العمؿ؛ فه  تعمؿ عمى تزويدا بالولود لرفع لوة عممه.

نها لاقيقة هامة معرفة أنه إذا   "انخفضت األجور كاليرا" فهذا يؤدل إلى انخفاض إنتاجية العمؿ.وا 

 كما أف الرأسمال  لديه أمرا آخر يقمقه.
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 فشركته سوؼ تظؿ ف  السوؽ لسنوات طويمة، أل أطوؿ مف العمر االفتراض  لمطابور الاال  مف العماؿ.

 وا أجورا لمعماؿ تكفيهـ لتنشئة أطفالهـ.وستصبح الشركة ف  ااجة إلى عمؿ أطفالهـ، ولذلؾ فعمى أصااب العمؿ أف يدفع

ويجػػب عمػػيهـ أيضػػا أف يتاكػػدوا مػػف أف الدولػػة تػػوفر لهػػؤال  األطفػػاؿ مهػػارات معينػػة )مالػػؿ القػػرا ة والكتابػػة( مػػف خػػبلؿ النظػػاـ 
 التعميم .

 ومف والع الممارسة، هناؾ ش   آخر هاـ أيضا: وهو ما يعتقد العامؿ نفسه أنه "أجر معقوؿ".

ياصؿ عمى ألؿ بكالير مما يعتقد أنه أجرا معقوال ربما يهمػؿ عممػه وال يهػتـ بضػياعه ايػث أنػه أصػبح بالنسػبة  فالعامؿ الذل
 له "غير ملجدل".

إف كؿ هذا العوامؿ الت  تادد أجر العامؿ يوجد بينها ش   مشترؾ، فه  كمها تتجه ناو التاكد مف أف العامػؿ لديػه الطالػة 
 ريها الرأسمال  بالساعة.الكافية، أو لوة العمؿ، الت  يشت

 والعماؿ ياصموف عمى األجور الت  تمكنهـ وأسرهـ مف البقا  عمى ليد الاياة وتكوف لديهـ القدرة عمى العمؿ. 

 فف  المجتمع الرأسمال  الاال ، هناؾ نقطة يجب التركيز عميها.

يػث تسػتخدـ هػذا األشػيا  لصػالح الطبقػة إف هناؾ مبالا ضخمة مف الالروة تنفؽ عمى أشيا  مالؿ لوات البوليس واألسػماة، ا
 الرأسمالية مف لبؿ الدولة. وف  الاقيقة فه  تنتم  لمطبقة الرأسمالية عمى الرغـ مف أنها تعمؿ بواسطة الدولة.

 والقيمة الت  يتـ إنفالها عمى تمؾ األشيا  تنتم  لمرأسمالييف وليس لمعماؿ. ولذلؾ، فه  تعتبر أيضا جز  مف فائض القيمة.

 ض القيمة = الربح + اإليجار + الفوائد + اإلنفاؽ عمى البوليس والجيش وغيرهما.فائ
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  انفصم انخايش انفصم انخايش 

  َظرية انؼًم نهقيًةَظرية انؼًم نهقيًة

"ولكػػف الماكينػػات ورأس المػػاؿ تنػػتج السػػمع مالمهػػا فػػ  ذلػػؾ مالػػؿ العمػػؿ. ولػػذلؾ، فمػػف العػػدؿ إذف أف ياخػػذ كػػؿ مػػف رأس المػػاؿ 
 والعمؿ نصيبه مف الالروة الملنت،جة.

 )عنصر إنتاج ( يجب أف ياخذ مكافاته."إف كؿ 

 هكذا يرد بعض األشخاص الذيف تعمموا القميؿ عف االلتصاد الرأسمال  عمى التاميؿ الماركس  لبلستغبلؿ وفائض القيمة.

 ولموهمة األولى، تبدو هذا المعارضة منطقية إلى اّد ما.

 فبالتاكيد، أنت ال تستطيع إنتاج البضائع بدوف رأسماؿ؟

 سيوف لـ يّدعوا أبدا أف ذلؾ ممكنا. ولكف نقطة البداية عندنا مختمفة، فناف نبدأ بالسؤاؿ:والمارك

 مف أيف يات  رأس الماؿ؟

 وكيؼ ظهرت لموجود وسائؿ اإلنتاج أصبل؟

 ليس مف الصعب اإلجابة عمى هذا األسئمة.

لػػد أنتجػػه عمػػؿ  -لكمبيػػوتر الاػػديث سػػوا  فػػؤوس العصػػر الاجػػرل أو ا -فكػػؿ شػػ   اسػػتخدمه البشػػر تاريخيػػا إلنتػػاج الالػػروة 
 اإلنساف.

 فاتى تمؾ األدوات الت  استخدمت ف  تشكيؿ الفؤوس كانت ه  نفسها نتاج عمؿ سابؽ.

 إف هذا هو الذل جعؿ كارؿ ماركس يطمؽ عمى وسائؿ اإلنتاج بػ "العمؿ الميت".

تفاخروف بانهـ يمتمكوف السيطرة عمى اجـ هائؿ فعندما يتفاخر رجاؿ األعماؿ برأس الماؿ الذل يممكونه، فإنهـ ف  الاقيقة ي
 وهـ الذيف عمموا بنفس المقدار الذل يعمؿ به أبنا هـ ا ف. -وهذا ال يعن  عمؿ أجدادهـ  -مف عمؿ األجياؿ السابقة 

سػاس مػف لـ تكف ف  األ -وهو ما يطمؽ عميه عادة بػ "نظرية العمؿ لمقيمة"  -إف الفكرة القائمة باف العمؿ هو مصدر الالروة 
 اكتشاؼ ماركس.

 فكؿ كبار االلتصادييف البرجوازييف اتى ولته لبموا بهذا النظرية.
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فنجػػػد رجػػػاؿ مالػػػؿ االلتصػػػادل االسػػػكتمندل آدـ سػػػميث واإلنجميػػػزل ديفيػػػد ريكػػػاردو كػػػانوا يكتبػػػوف عنػػػدما كػػػاف نظػػػاـ الصػػػناعة 
 الفرنسية. ف  السنوات القميمة الت  سبقت وتبعت الالروة -الرأسمالية ما زاؿ اديالا 

لـ يكف الرأسماليوف هـ الطبقة المسيطرة بعد وكانوا ياتاجوف التعرؼ عمى المصػدر الاقيقػ  لمالػروة إذا كػاف لهػـ أف يتاكمػوا 
فيه. خدـ كؿ مف سميث وريكاردو مصالاهما بإلناعهـ أف العمؿ هو الذل ينتج الالروة، وبالتال  فإذا أرادوا بنا  الرواتهـ يجػب عمػيهـ 

 العمؿ مف سيطرة الاكاـ القدامى الذيف سبقوهـ ف  عصر ما لبؿ الرأسمالية.  أف "يارروا"

ولكػػػف بعػػػد ولػػػت لػػػيس بطويػػػؿ، بػػػدأ المفكػػػروف المقربػػػوف مػػػف الطبقػػػة العاممػػػة أف يوجهػػػوا تمػػػؾ النظريػػػة ضػػػد أصػػػدلا  سػػػميث 
ؽ رأس المػػػاؿ" مػػػا هػػػ  إال اقػػػوؽ وريكػػػاردو، بقػػػولهـ: إذا كػػػاف العمػػػؿ ينػػػتج الالػػػروة، فالعمػػػؿ ينػػػتج رأس المػػػاؿ. وهكػػػذا، تصػػػبح "اقػػػو 

 اغتصاب العماؿ.

وبعػػد ولػػت لصػػير، أعمػػف االلتصػػاديوف الػػذيف يػػدعموف رأس المػػاؿ أف نظريػػة العمػػؿ لمقيمػػة مػػا هػػ  إال كػػبلـ فػػارغ. ولكػػف إذا 
 لمت بطرد الاقيقة مف الباب األمام  فمف عادتها أف تدخؿ مف الباب الخمف .

 لـ بفتح الراديو.

يػة وسػوؼ تسػمع بعػض النقػاد أو غيػرهـ يػدعوف أف مشػكمة االلتصػاد البريطػان  تتمالػؿ فػ  أف "األفػراد ال استمع إليه فتػرة كاف
يعممػػػوف بجديػػػة بمػػػا فيػػػه الكفايػػػة"، أو بطريقػػػة أخػػػر  لقػػػوؿ نفػػػس الشػػػ  ، "إف اإلنتاجيػػػة منخفضػػػة جػػػدا." إنػػػس لدليقػػػة إذا كانػػػت هػػػذا 

نها. فهػػـ ال يقولػػوف أبػػدا أف "ا الت ال تعمػػؿ بكفػػا ة عاليػػة". ال، األطرواػػة صػػاياة أـ ال، وبػػدال مػػف ذلػػؾ، فكػػر بعمػػؽ فػػ  مضػػمو 
 العماؿ.  -فالمـو دائما يلمقى عمى البشر 

إنهـ يدعوف أنه إذا عمؿ العماؿ بكفا ة أكالر، فسوؼ تزداد الالروة وسوؼ يسػمح ذلػؾ باسػتالمارات أكبػر فػ  آالت جديػدة. إف 
عرفػوف ذلػؾ، ولكػنهـ يقولػوف أف العمػؿ الكاليػر سػوؼ ينػتج رأس مػاؿ أكالػر. فالعمػؿ األفراد الػذيف يسػتخدموف هػذا األطرواػة ربمػا ال ي

 هو مصدر الالروة.

 فمالبل، إذا كاف لدّل خمسة جنيهات ف  جيب ، فما ه  فائدتها بالنسبة ل ؟ فف  النهاية ما ه  إال ورلة مطبوعة.

أاصػؿ عمػى شػ   مفيػد لػاـ بصػناعته شػخص  أف -مػف خػبلؿ مبادلتهػا  -ولكف ليمتها بالنسبة ل  تكمف ف  أنن  أسػتطيع 
 آخر بواسطة عممه. فالخمسة جنيهات هذا ف  الاقيقة ما ه  إال وسيمة لماصوؿ عمى السمع الت  بلذؿ فيها الكالير مف العمؿ.

ذا كاف لدل عشرة جنيهات فهذا يعن  إمكانية الاصوؿ عمى ضعؼ العمؿ المبذوؿ، وهمـّ جرا.  وا 

   الاقيقة نقيس العمؿ الذل بلذؿ إلنتاجها.فعندما نقيس الالروة فناف ف

 وبالطبع، ليس كؿ األشخاص ينتجوف بنفس المقدار وف  نفس الولت.
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 فإذا شرعت مالبل ف  صناعة طاولة، فربما ألض  خمسة أو ستة أضعاؼ الولت البلـز لمنجار الماهر لينتج نفس الش  . 

أضػػعاؼ ليمػػة الطاولػػة التػػ  صػػنعها النجػػار المػػاهر . فقيمػػة  ولكػػف لػػف يفكػػر أاػػد أبػػدا أف مػػا صػػنعته يسػػاول خمسػػة أو سػػتة
 الطاولة سوؼ تقّدر طبقا لكـّ العمؿ الذل ياتاجه النجار إلنتاجها، وليس عمم  أنا.

لؿ مػالبل أف الطاولػة سػوؼ تاخػذ سػاعة مػف النجػار لصػناعتها، ففػ  هػذا الاالػة سػيقاؿ أف ليمػة الطاولػة بالنسػبة لهػـ تسػاول 
صبح هذا هو الولت الضرورل لصناعتها بافتراض نفػس المسػتو  المعتػاد فػ  الصػناعة والتكنولوجيػا والمهػارات ساعة مف العمؿ. وي

 المستخدمة ف  المجتمع الاال .

ولهذا السبب، فمقد أصػر مػاركس عمػى أف مقيػاس ليمػة شػ   مػا لػيس هػو مجػرد الولػت الػذل ياخػذا الفػرد لصػناعتها، ولكػف 
وهػػو الػػذل أطمػػؽ عميػػه مػػاركس "ولػػت  -رد الػػذل يعمػػؿ فػػ  مسػػتو  متوسػػط مػػف التكنولوجيػػا والمهػػارة الولػػت الػػبلـز الػػذل سػػياخذا الفػػ

العمػؿ الضػػرورل اجتماعيػا." وتعتبػػر هػػذا النقطػة هامػػة ألف التطػػور التكنولػوج  لمرأسػػمالية يتقػدـ بشػػكؿ مسػػتمر وهػذا يعنػػ  أف إنتػػاج 
 السمع سوؼ ياتاج عمؿ ألؿ فالؿ.

ػػ نع الراديػػو صػػنع مػػف صػػمامات الرمونيػػة ممػػا جعػػؿ سػػعرا غاليػػا جػػدا ألنػػه أخػػذ عمػػبل شػػالا فػػ  فعمػػى سػػبيؿ المالػػاؿ، عنػػدما صل
 إلخ.…صناعة الصمامات وربطها باألسبلؾ الكهربية 

الػػـ تػػـ اكتشػػاؼ الترانزسػػتور والػػذل تػػـ صػػناعته وربطػػه بجهػػد عمػػؿ ألػػؿ بكاليػػر. وفجػػاة، وجػػد كػػؿ العمػػاؿ فػػ  المصػػانع التػػ  
 امات أف ليمة الذل يصنعونه انخفضت.مازالت تنتج الراديو ذو الصم

فقيمػػة الراديػػو لػػـ تعػػد تاسػػب بولػػت العمػػؿ الػػبلـز لصػػناعتها بواسػػطة الصػػمامات، ولكػػف بػػدال مػػف ذلػػؾ فهػػ  تاسػػب بالولػػت 
 المستخدـ ف  صناعة الترانزستور. 

 مف أسبوع  خر.مف يـو  خر أو  -وهناؾ نقطة أخيرة اوؿ هذا الموضوع. إف أسعار بعض السمع تتذبذب بشكؿ كبير 

 ويمكف أف تادث هذا التغيرات نتيجة العديد مف األشيا  إلى جانب التغيرات ف  كـّ العمؿ المبذوؿ ف  صناعتها. 

عندما لتؿ الصقيع ف  البرازيؿ كؿ نبات القهوة، ارتفع سػعر القهػوة كاليػرا بسػبب اػدوث نقػص فػ  العػالـ كمػه، كمػا أف النػاس 
 كانت مستعدة ألف تدفع أكالر.

غػػدا، إذا اػػدالت كارالػػة طبيعيػػة دمػػرت كػػؿ التميفزيونػػات فػػ  بريطانيػػا مػػالبل، فبالتاكيػػد سػػوؼ ترتفػػع أسػػعار التميفزيونػػات بػػنفس و 
 الطريقة.

 فما يطمؽ عميه االلتصاديوف بػ "العرض والطمب" يؤدل باستمرار إلى تمؾ التقمبات ف  األسعار.
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مالية يقولوف أف نظرية العمػؿ لمقيمػة لػيس لهػا معنػى، ويضػيفوف أف مػا ولهذا السبب، فالعديد مف االلتصادييف المؤيديف لمرأس
 يعنيهـ فقط هو العرض والطمب.

 ولكف هذا يعتبر كبلما فارغا.

 فهذا األطرواة تتناسى أنه عندما تتقمب األشيا  فه  عادة تتقمب بمقدار مستو  معيف.

نػا ال نسػػتطيع القػػوؿ بػػاف هنػػاؾ نقطػػة الابتػػة بالنسػػبة لاركتػػه إف الباػر يعمػػو ويهػػبط بسػػبب المػػّد والجػػذر، ولكػػف هػػذا ال يعنػػ  أن
 وه  ما نطمؽ عميها "مستو  البار."

 وبنفس الطريقة، فاقيقة أف األسعار تعمو وتهبط مف يـو إلى آخر ال يعن  أنه ليس هناؾ ليمة الابتة يتـ اولها هذا التقمب.

نتاج الجديػد سػيكوف عميػه طمػب كاليػر وسػيكوف سػعرا عاليػا. ولكػف فعمى سبيؿ المالاؿ، إذا دلمّرت كؿ التميفزيونات فإف أوؿ اإل
بعد ولت لصير ستنتج تميفزيونات أكالر فاكالر ف  السوؽ وستتنافس مع بعضها اتى تجعؿ األسعار تنخفض لتتقارب مع ليمتها ف  

 ولت العمؿ المبذوؿ لصناعتها.

 المنافسة والتراكم 
اميك  وتقػػدم . وعمػػى مػػدار معظػػـ تػػاريخ اإلنسػػاف، كػػاف يسػػيطر عمػػى ايػػاة كػػاف هنػػاؾ ولػػت بػػدت فيػػه الرأسػػمالية كنظػػاـ دينػػ

غالبية الرجاؿ والنسا  الكدح واالستغبلؿ.ولـ تغير الرأسمالية الصناعية هذا الوضػع عنػدما ظهػرت فػ  القػرنيف الالػامف عشػر والتاسػع 
 عشر. 

دال مػػف إهػػدار كميػػات ضػػخمة مػػف الالػػروة عمػػى ولكػػف بػػدا أف الرأسػػمالية لػػد وجهػػت هػػذا الكػػدح واالسػػتغبلؿ لهػػدؼ مفيػػد لها.فبػػ
رفاهية بعض األرسػتقراطييف الطفيميػيف أو فػ  بنػا  مقػابر فخمػة لمممػوؾ الميتػيف أو فػ  اػروب بػبل جػدو  يريػد مػف خبللهػا ابػف أاػد 

 المموؾ أف ياكـ مكاف ما، لامت الرأسمالية باستخداـ الالروة مف أجؿ إنتاج الروة أكبر. 

أسمالية نموا ف  الصناعة والمدف ووسائؿ المواصبلت عمى مستو  ليس لػه ماليػؿ مػف لبػؿ فػ  تػاريخ فمقد شهدت فترة نمو الر 
 اإلنسانية.

المتػرجـ( مقػرا لممعجػزات.  -ومف الغريب كما يبدو اليـو أف تكوف أماكف مالؿ أولدهاـ وهاليفاكس وبينجمػ  )مػدف فػ  إنجمتػرا 
لصوؼ الخاـ تتاػوؿ بسػرعة شػديدة إلػى ألمشػة مػف أجػؿ تػوفير الممػبس لممبليػيف. فمـ تشهد اإلنسانية مف لبؿ ذلؾ الكـّ مف القطف وا

 ولـ يادث هذا بسبب فضائؿ خاصة عند الرأسمالييف.

فهػػـ غالبػػا مػػا كػػانوا لومػػًا متعجػػرفيف تػػتممكهـ فقػػط الرغبػػة فػػ  الاصػػوؿ عمػػى الػػروة أكبػػر فػػ  أيػػديهـ، وذلػػؾ بػػدفع ألػػؿ األجػػور 
 الممكنة لمعمؿ الذل يستخدمونه.
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د كػػػاف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف طبقػػػات الاكػػػاـ مػػػف لػػػبمهـ مػػػالمهـ تمامػػػا فػػػ  ذلػػػؾ، ولكػػػف بػػػدوف هػػػدؼ بنػػػا  الصػػػناعة. اختمػػػؼ لقػػػ
 الرأسماليوف عنهـ ف  نقطتيف أساسيتيف.

 النقطة األولى لد عرضناها مف لبؿ، وه  تتمخص ف  أنهـ لـ يممكوا العماؿ.

عمػى العمػؿ فػ  السػاعة، أل لػوة عممهػـ. كمػا أنهػـ اسػتخدموا  ولكف بدال مف ذلؾ، فهـ يدفعوف لهػـ أجػرا عمػى أسػاس لػدرتهـ
 العبيد الماجوريف، وليس العبيد. أما النقطة الالانية فه  أنهـ لـ يستهمكوا بانفسهـ السمع الت  أنتجها عمالهـ.

 فبالنسبة لئللطاعييف، فمقد عاشوا مباشرة عمى الماـ والخبز والجبف والخمور الت  أنتجها عبيدهـ.

 رأسمالييف، فهـ يعيشوف مف خبلؿ بيع السمع الت  أنتجها العماؿ ألناس آخريف.أما ال

ولقد أعطى هذا األفراد الرأسمالييف ارية ألؿ عف مالؾ العبد أو اإللطاع  ف  التعامؿ بالطريقة الت  يفضمها. فمف أجؿ بيع 
 السمع، كاف عمى الرأسمالييف أف ينتجوها باسعار رخيصة بقدر اإلمكاف.

 امتمؾ الرأسمال  المصنع وكاف لويا لمغاية داخمه.فمقد 

 ولكنه لـ يستطع استخداـ لوته كما أراد، وكاف عميه أف يان  رأسه أماـ متطمبات المنافسة مع المصانع األخر . 

القطنيػة فػ  ولنرجع مرة أخر  إلى صديقنا الرأسمال  السيد براوننج براوف. ااوؿ أف تفترض أف الكمية المنتجػة مػف األلمشػة 
سػاعات فقػط مػػف  4سػاعات مػف ولػت العمػاؿ إلنتاجهػا، بينمػا هنػاؾ مصػػنع آخػر يسػتطيع إنتػاج نفػس الكميػة فػ   04مصػنعه تاخػذ 
 ولت العماؿ.

 إف السيد براوننج لف يستطيع أف يبيع بضاعته بسعر يساول العشر ساعات عمؿ.

 ص ف  ماؿ لريب.فمف يفكر أاد أبدا أف يشترل بسعر أعمى بينما هناؾ مبلبس أرخ

إف أل رأسمال  يود أف يستمر ف  البيزنس يجب اف يضمف أف عماله يعممػوف بالصػى سػرعة ممكنػة. ولكػف ليسػت هػذا هػ  
نهاية القصة. إنه يجب أف يضمف أيضا أف عماله يعمموف طبقا ألادث تقنية متوفرة بايث ينػتج عممهػـ فػ  السػاعة أكبػر كميػة مػف 

 .لييف ا خريفالسمع كما ينتج عماؿ الرأسما

كمػػا أشػػار  -الرأسػػمال  الػػذل يريػػد أف يسػػتمر فػػ  البيػػزنس يجػػب اف يضػػمف أنػػه يمتمػػؾ أكبػػر كميػػة مػػف وسػػائؿ اإلنتػػاج، أو 
 أف يراكـ رأس الماؿ! -ماركس 

 إف المنافسة بيف الرأسمالييف أنتجت لوة نظاـ السوؽ، وه  القوة الت  سيطرت تماما عمى الجميع.
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اإلسػػراع فػػ  عمميػػة اإلنتػػاج طػػواؿ الولػػت وعمػػى أف يسػػتالمروا كػػؿ مػػا يسػػتطيعونه فػػ  شػػرا  ا الت فهػػ  التػػ  أجبػػرتهـ عمػػى 
 الجديدة.

وهـ يستطيعوف أف يشتروا ا الت الجديدة ) وبالطبع وسائؿ رفاهيتهـ مف جانب آخر( فقط إذا جعموا أجػور العمػاؿ منخفضػة 
 لدر استطاعتهـ.

أف الرأسمالييف يشبهوف البخيؿ الذل يسيطر عميه هدؼ الاصوؿ عمى المزيػد  لقد كتب ماركس ف  أكبر أعماله رأس الماؿ،
 والمزيد مف الالروة. ولكف: 

 …"ما نراا ف  البخيؿ كخاصية ف  شخصيته، نجدا عند الرأسمال  نتاج  لية اجتماعية ايث يمالؿ هو فيها ترسًا واادًا 

دة مف اجـ رأس الماؿ المسػتالمر فػ  صػناعة معينػة، والمنافسػة فتطور اإلنتاج الرأسمال  يجعؿ مف الضرورل باستمرار الزيا
تجعػػؿ كػػؿ فػػرد رأسػػمال  يشػػعر بػػالقوانيف الهامػػة لئلنتػػاج الرأسػػمال  كنػػوع مػػف القػػوانيف القهريػػة التػػ  تلفػػرض عميػػه مػػف الخػػارج. وهػػ  

 تضطرا ألف يوّسع مف رأسماله باستمرار مف أجؿ الافاظ عميه.

 إال بوسائؿ التراكـ المستمرة." وهو ال يستطيع زيادة رأس الماؿ

 ."هذا ه  كممة السر"التراكـ، التراكـ! 

ولكػػف لكػػ   -اتػػى االاتياجػػات اإلنسػػانية لػػد  الطبقػػة الرأسػػمالية  -إف اإلنتػػاج ال يػػتـ مػػف أجػػؿ تمبيػػة االاتياجػػات اإلنسػػانية 
 يجعؿ الرأسمال  يعيش ف  تنافس مع رأسمال  آخر.

د رأسػػمال  يجػػدوف أف ايػػاتهـ تسػػيطر عميهػػا نزعػػة أصػػااب العمػػؿ ناػػو تاقيػػؽ التػػراكـ والعمػػاؿ الػػذيف يعممػػوف لػػد  كػػؿ فػػر 
 بسرعة لك  يسبقوا منافسيهـ.

 …وكما كتب ماركس ف  البياف الشيوع :"ف  المجتمع البرجوازل، يعتبر العمؿ الا  وسيمة لتراكـ العمؿ الميت 

   يعتمد عمى ا خريف وال يتمتع بالفردية."فالرأسماؿ يمتاز باالستقبللية والفردية، بينما اإلنساف الا

مػػـز لمرأسػػمالييف لمتػػراكـ والمنافسػػة بػػيف بعضػػهـ الػػبعض يفسػػر السػػرعة الشػػديدة لؤلمػػاـ ناػػو التصػػنيع وذلػػؾ فػػ   إف الػػدافع المل
 السنوات األولى لمنظاـ.

   لديمة لدـ النظاـ نفسه. أزمة التصادية متكررة. واألزمة ليست بالش   الجديد، فه -ولكف كانت النتيجة شيئا آخر 
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  انفصم انضادسانفصم انضادس

  كارثة اقتصاديةكارثة اقتصادية  

 "تراكـ الالروة مف نااية، والفقر مف نااية أخر ".

هكذا لخص ماركس اتجاا الرأسمالية. كؿ رأسمال  يخشى المنافسة مف ا خريف، لذلؾ يشػغؿ موظفيػه بالصػى طالػة ممكنػة، 
 ويدفع ألؿ أجور يمكف أف يفمت بها. 

تناسب بيف النمػو الكبيػر لوسػائؿ اإلنتػاج مػف ناايػة، والنمػو الماػدود فػ  األجػور وعػدد العمػاؿ المػوظفيف )  النتيجة ه  عدـ
 المستخدميف(عمى النااية األخر . هذا، كما أصر ماركس كاف السبب الرئيس  لكارالة التصادية.

 أسهؿ طريقة لمنظر لهذا هو أف نساؿ :

 مف يشترل كمية البضائع المتزايدة بكالرة؟

األجور المنخفضة لمعماؿ تعن  أنهـ ال يستطيعوف تامؿ شرا  البضائع الت  أنتجهػا عممهػـ هػـ. والرأسػماليوف ال يسػتطيعوف 
 زيادة األجور، ألف هذا سيدمر الربح، القوة الدافعة لمنظاـ.

 ماؿ.لكف إذا كانت الشركات ال تستطيع بيع البضائع الت  تنتجها، يكوف عميهـ إغبلؽ المصانع وطرد الع

بهذا ينخفض اإلجمال  الكمػ  لؤلجػور أكالػر، وبالتػال  ال تسػتطيع المزيػد مػف الشػركات بيػع بضػائعها. تبػدأ " كارالػة إفػراط فػ  
 اإلنتاج"، ايث تكدس البضائع ف  السوؽ، وال يستطيع الناس تامؿ شراؤها.

 عاما الماضية. 074كاف هذا مممح متواتر لممجتمع الرأسمال  خبلؿ اؿ 

 ـ سريع وفطف لمنظاـ سيشير بسرعة إلى أنه يجب أف يكوف هناؾ طريؽ سهؿ لمخروج مف الكارالة.لكف أل فه

 كؿ ما ناتاجه هو أف يستالمر الرأسماليوف أربااهـ ف  مصانع وآالت جديدة.

مػػا هػػذا سػػيوفر وظػػائؼ لمعمػػاؿ، الػػذيف بػػدورهـ سػػيكونوف ولتهػػا لػػادريف عمػػى شػػرا  البضػػائع غيػػر المباعػػة. هػػذا يعنػػ  أنػػه طال
 يوجد استالمار جديد يمكف بيع كؿ البضائع المنتجة ويمكف لمنظاـ أف يوفر توظيؼ كامؿ.

 لـ يكف ماركس غبيا وأدرؾ هذا.

 بالفعؿ كما رأينا، لقد أدرط أف ضغط المنافسة عمى الرأسمالييف ليستالمروا، كاف جوهريا لمنظاـ.
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 اهـ، كؿ الولت؟لكنه تسائؿ، هؿ هذا يعن  أف الرأسمالييف سيستالمروف كؿ أربا

 الرأسمال  سيستالمر البضائع فقط إذا أعتقد أنه يضمف تاقيؽ ربح معقوؿ.

 إذا لـ يكف يعتقد أنه يمكف تاقيؽ مالؿ هذا الربح، فمف يخاطر بامواله ف  استالمار. سيضعها ف  البنؾ ويتركها هناؾ.

دل عنػػػػدما يبػػػػدو مبلئمػػػػا، ولتهػػػػا يسػػػػرع كػػػػؿ إذا كػػػػاف الرأسػػػػمال  سيسػػػػتالمر أـ ال يعتمػػػػد عمػػػػى كيفيػػػػة تقػػػػديرا لموضػػػػع االلتصػػػػا
 الرأسمالييف لبلستالمار ف  نفس الولت. 

يتصارعوف معػا باالػا عػف موالػع لئلنشػا ات، يشػتروف ا الت، يطوفػوف األرض باالػا عػف مػواد خػاـ، يػدفعوف أكالػر مػف أجػؿ 
 العمالة الماهرة. عادة ما يسمى هذا الوضع بالرواج.

 ، المواد الخاـ والعمالة الماهرة ترفع أسعار هذا األشيا .لكف المنافسة المجنونة عمى األرض

 وفجاة يتـ الوصوؿ إلى نقطة تكتشؼ عندها بعض الشركات أف تكاليفها لد ارتفعت كاليرا مما جعؿ كؿ أربااهـ تختف .

دات وا الت وهكػذا يهػول الػرواج االسػتالمارل فػ  الاػاؿ إلػى كسػاد اسػتالمارل. ال أاػد يريػد آالت جديػدة فتػدخؿ صػناعة المعػػ
 ف  أزمة.

ال أاد يريد كؿ الاديد والصمب الذل يتـ إنتاجه ػ فجاة تصبح صناعة الصمب تعمػؿ بالػؿ مػف لػدرتها وتصػبح غيػر مرباػة، 
 ينتشر اإلغبلؽ واإللفاؿ مف صناعة لصناعة، مما يدمر الوظائؼ ػ ومعها لدرة العماؿ عمى شرا  منتجات صناعاتهـ. 

مالؿ هذا الترناات الدورية التػ  تػؤدل إلػى جنػوف جػوع العمػاؿ العػاطميف خػارج المصػانع الفارغػة،  تاريخ الرأسمالية هو تاريخ
 بينما يتعفف مخزوف البضائع غير المرغوب فيها.

تخمؽ الرأسمالية أزمات اإلفراط ف  اإلنتاج هذا دوريا، ألنه ال يوجد تخطيط، لذلؾ ال توجد طريقة لولؼ فرار رأس الماؿ مف 
لى االستال  مار كمه مرة واادة.وا 

اعتػػاد النػػاس االعتقػػاد أف الدولػػة ال تسػػتطيع ولػػؼ هػػذا عػػف طريػػؽ التػػدخؿ فػػ  االلتصػػاد، زيػػادة اسػػتالمار الدولػػة عنػػدما كػػاف 
 ….االستالمار الخاص منخفضا، وبالتال  خفضه عندما يماؽ به االستالمار الخاص. الدولة ستستمر ف  اإلنتاج عمى 

 استالمار الدولة أيضا هو جز  مف الجنوف.متساوية، لكف األياـ الاالية 

انظر إلػى الصػمب البريطان .منػذ سػنوات مضػت، عنػدما كانػت الشػركة مازالػت لطػاع عػاـ، ليػؿ لعمػاؿ الصػمب أف وظػائفهـ 
 تتقمص إلفساح الطريؽ لمقمائف األوتوماتيكية الاديالة المصممة إلنتاج المزيد مف الصمب باسعار أكالر رخصا.
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مػازاؿ هنػاؾ المزيػد مػف العمػاؿ الػذيف يجػب أف يفقػدوا وظػائفهـ ػ ألف بريطانيػا لػـ تكػف الدولػة الوايػدة التػ   ا ف يقاؿ لهـ إنه
 ألدمت عتمى هذا الخطط االستالمنارية الضخمة.

 فرنسا، ألمانيػا، الواليػات المتاػدة، البرازيػؿ، أوربػا الشػرلية واتػى كوريػا الجنوبيػة، كمهػـ فعمػوا نفػس الشػ  . ا ف يوجػد فػائض
 عالم  مف الصمب ػ أزمة زيادة ف  اإلنتاج.يتـ تخفيض االستالمار الاكوم  وبالطبع عماؿ الصمب يعانوف ف  كبل الاالتيف.

هذا هو الالمف الذل ما زالت اإلنسانية تدفعه لنظاـ التصػادل يػتـ فيػه الػتاكـ فػ  إنتػاج الالػروة الضػخمة عػف طريػؽ مجموعػة 
 صغيرة ماظوظة مهتمة فقط بالربح.

ـ إذا كانػت هػذا المجموعػات الصػغيرة الماظوظػة هػذا تمتمػؾ الصػناعة مباشػرة، أو تػتاكـ فيهػا بشػكؿ غيػر مباشػر مػف ال يه
 خبلؿ تاكمها ف  الاكومة ) كما ف  االة الصمب البريطان (.

لعمػاؿ بينما تستخدـ هذا الػتاكـ لممنافسػة مػع بعضػهـ الػبعض عمػى أكبػر نصػيب مػف األربػاح، سػوا  ماميػا أو عالميػا، فػإف ا
 هـ الذيف يعانوف عمى النااية األخر .

الجنوف األخير لمنظاـ هو أف أزمة اإلفراط ف  اإلنتػاج، ليسػت إفراطػا فػ  اإلنتػاج عمػى اإلطػبلؽ. كػؿ هػذا الصػمب الفػائض، 
 عمى سبيؿ المالاؿ، يمكف أف يساعد عمى اؿ مشكمة الجوع ف  العالـ.

اـ أسػماة خشػبية لممااريػث ػ األسػماة الصػمب يمكػف أف تزيػد إنتػاج الفبلاػوف اػوؿ العػالـ يضػطروف لاػرث األرض باسػتخد
 الطعاـ. لكف الفبلايف ال يممكوف نقودا عمى أية ااؿ، لذلؾ النظاـ الرأسمال  ليس مهتما ػ ال يوجد ربح يمكف تاقيقه.

 لماذا تنحو األزمة ألن تصبح أسوأ؟.
اتى إذا اػػدث االسػػتالمار زمػػات سػػتزداد سػػز ا بمػػرور الولػػت.ألتنبػػا مػػاركس كػػذلؾ بػػاف األزمػػة ال تاػػدث فقػػط بانتظػػاـ رتيب.ا

ب أف المنافسػػػة بػػػيف الرأسػػػمالييف هػػػذا بسػػػبولػػػؼ االتجػػػاا العػػػاـ تجػػػاا الكارالة.بمعػػػدؿ متسػػػاول، بػػػدوف عػػػدـ انتظػػػاـ، هػػػذا ال يمكػػػف أف ي
 والدوؿ الرأسمالية( تجبرهـ عمى االستالمار ف  المعدات الت  توفر العمالة..)

 تقريبا كؿ االستالمارات الجديدة مصممة لتخفيض عدد العماؿ الذيف يتـ توظيفهـ.. ف  بريطانيا اليـو

سػنوات مضػت، اتػى عمػى الػرغـ مػف أف اإلنتػاج زاد خػبلؿ هػذا  04لهذا يوجد عماؿ ألؿ ف  الصناعة البريطانية اليـو عػف 
 الولت..

مرأسػػمال  الاصػػوؿ عمػػى نصػػيب أكبػػر مػػف فقػػط عػػف طريػػؽ ترشػػيد اإلنتػػاج، بزيػػادة اإلنتاجيػػة، وتخفػػيض لػػوة العمػػؿ يمكػػف ل
 الكعكة بالمقارنة بغيرا..

 لكف النتيجة بالنسبة لمنظاـ ككؿ مدمرة..
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 ألف هذا يعن  أف عدد العماؿ ال يزداد بنفس سرعة االستالمار..

وأكبػػر، ومػع ذلػؾ فإنػه عمػؿ العمػاؿ هػو مصػدر األربػاح، الولػػود الػذل يبقػ  النظػاـ مسػتمرا. إذا لمػت بعمػؿ اسػتالمارات أكبػر 
بدوف زيادة مقابمػة فػ  مصػدر األربػاح، فانػت تتجػه ناػو انهيػار ػ بػنفس التاكيػد كمػا لػو أنػؾ تولعػت ليػادة سػيارة جػاجوار بػنفس كميػة 

 البتروؿ الكافية لقيادة سيارة صغيرة..

جديػدة سنة مضػت أف نجػاح الرأسػمالية نفسػه فػ  تكػويـ اسػتالمارات ضػخمة فػ  معػدات  044لهذا السبب جادؿ ماركس منذ 
 أد  إلى اتجاا معدؿ الربح لبلنخفاض مما يعن  كارالة تزداد سو ا..

..  أطرواة ماركس يمكف تطبيقها ببساطة عمى الرأسمالية اليـو

بدال مف الصورة القديمة لؤلولات السيئة الت  تتاوؿ ألولات جيدة، لمركود الػذل يتاػوؿ لػرواج، يبػدو أننػا فػ  ركػود ال ينتهػ  
 أبدا..

 د، أل انخفاض ف  البطالة يكوف مادودا ولصير األجؿ..أل فترة صعو 

المدافعوف عف النظاـ يقولوف إف هذا بسبب أف االستالمار ليس عاليا بما يكف . بدوف استالمار جديد ال توجد وظائؼ جديػدة، 
 بدوف وظائؼ جديدة لف توجد نقود لشرا  بضائع جديدة..

 ع تفسيرهـ لمماذا يادث هذا..اتى ا ف، يمكف أف نتفؽ معهـ ػ لكننا ال نتفؽ م

 هـ يموموف األجور. األجور عالية جدا، كما يقولوف، مما يخفض األرباح إلى أبعد اد..

 الرأسماليوف يخشوف مف االستالمار ألنهـ لف ياصموا عمى " مقابؿ كاف "..

ور إلػى تخفػيض مسػتويات لكف األزمة استمرت طواؿ سنوات طويمة، خبلؿ هػذا السػنوات أدت السياسػات الاكوميػة فػ  األجػ
لى رفع األرباح..  معيشة العماؿ وا 

% 04أكبػػر خفػػض لمسػػتويات معيشػػة العمػػاؿ هػػذا القػػرف، بينمػػا ازداد األغنيػػا  غنػػى ػ رفػػع اؿ  0867-64شػػهدت سػػنوات 
 .0865% ف  54إلى  0863% ف  46.7الموجوديف عمى القمة نصيبهـ مف الكعكة القومية مف 

  إلنهػػا  األزمػػة ػ وينطبػػؽ هػػذا لػػيس فقػػط عمػػى بريطانيػػا، لكػػف عمػػى دوؿ أخػػر  تػػـ فيهػػا خفػػض مػػازاؿ ال يوجػػد اسػػتالمار كػػاف
سػنة مضػت، عػف االسػتماع  044األجور، عمى فرنسا والياباف وألمانيػا. مػف األفضػؿ إذف لنػا أف نسػتمع لمػا لالػه كػارؿ مػاركس منػذ 

 .  لهؤال  الذيف يدافعوف عف الرأسمالية اليـو
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طػاؿ عمػػر الرأسػمالية ، ستصػبح أزمتهػا أسػوأ ألف مصػدر الػػربح، العمػؿ، ال ينمػو تقريبػا بػنفس السػػرعة تنبػا مػاركس أنػه كممػا 
 مالؿ االستالمار المطموب لتشغيؿ العماؿ. 

كتب ماركس ذلؾ عندما كانت ليمة ا الت والمعػدات البلزمػة لتشػغيؿ كػؿ عامػؿ منخفضػة نوعػا مػا. ولػد ارتفعػت مػف ولتهػا 
 ألؼ استرلين . 24 ألؼ إلى 14لتصؿ اليـو مف 

 المنافسة بيف المشروعات الرأسمالية أجبرت الرأسمالييف عمى استخداـ آالت أكالر كبرا وأكالر تكمفة.

 لقد تـ الوصوؿ لنقطة ف  كؿ الصناعات عندها أصبح مف المسمـ به أف ا الت الجديدة تعن  عماال ألؿ.

االلتصػادات الرئيسػية فػ  العػالـ سػيهبط اتػى إذا اػدالت معجػزة  تنبات منظمة التعػاوف والتنميػة االلتصػادية أف التوظيػؼ فػ 
 وخمقت االستالمارات وهو ما لف يادث.

ذا زاد اسػػتالمارهـ أربعػػة أضػػعاؼ بينمػػا زادت أربػػااهـ ضػػعفيف فقػػط فهػػـ يصػػباوف فعػػبل  ألف الرأسػػمالييف يهتمػػوف باربػػااهـ، وا 
 مستا يف.

 سرع مف مصدر الربح، العمؿ.ومع ذلؾ فهذا هو ما يجب أف يادث إذا نمت الصناعة أ

 كما أوضح ماركس، سيتجه معدؿ الربح لبلنخفاض.

وتنبػػا أنػػه فػػ  النهايػػة سػػيتـ الوصػػوؿ لنقطػػة سػػيبدو فيهػػا أل اسػػتالمار جديػػد مجازفػػة خطيػػرة. نطػػاؽ اإلنفػػاؽ المطمػػوب لشػػرا  
 معدات وآالت جديدة سيصبح مهوال، لكف معدؿ الربح سيكوف ألؿ مف أل ولت مضى.

الوصوؿ لهذا النقطة، كؿ رأسمال  أو دولة رأسمالية يامـ ببػرامج اسػتالمار جديػدة وضػخمة ػ ولكػف يخشػى تطبيقهػا  عندما يتـ
 خوفا مف االنسااؽ.

 التصاد العالـ اليـو مماالؿ لهذا بشدة. يخطط روفر لخطوط إنتاج جديدةػ لكف يخشى أنها ستخسر نقودا.

تػ  خططػوا لهػا لكػنهـ يضػطروف لتجميػدها ألنهػـ ال يسػتطيعوف بيػع إنتػاجهـ الصمب البريطان  يامـ بهػذا المصػانع الكبيػرة ال
 الاال .

 تولؼ بناة السفف اليابانيوف عف االستالمار ف  أاواض جديدة ػ وبعضا مف األاواض القديمة يتـ غمقها.

 ائمة واضاة.نجاح الرأسمالية نفسه ف  بنا  آالت أضخـ وأكالر إنتاجا أوصؿ النظاـ لنقطة تبدو فيها األزمة الد
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كانت المجتمعات العبودية لمعػالـ القػديـ والمجتمعػات اإللطاعيػة لمعصػور الوسػطى لػد وصػمت لمنقطػة التػ  فيهػا إمػا أف تقػـو 
الػػورة بتغييػػر المجتمػػع أو يػػدخؿ فػػ  أزمػػة دائمػػة يمكػػف أف تػػدفع لمخمػػؼ. فػػ  االػػة رومػػا، افتقػػاد الالػػورة أد  بالضػػبط لتػػدمير الاضػػارة 

 لمعصور المظممة.الرومانية ولمعودة 

ف  االة بعض المجتمعات اإللطاعية ػ بريطانيا وفيما بعد فرنسا ػ الالػورة دمػرت النظػاـ القػديـ وجعمػت اػدوث تقػدـ اجتمػاع  
جديد ممكنا، ف  ظؿ الرأسمالية.ا ف الرأسمالية نفسها تواجه االختيار بػيف أزمػة دائمػة، سػتؤدل أخيػرا إلػى إغػراؽ البشػرية مػرة أخػر  

 رية مف خبلؿ الفقر والارب، أو الورة اشتراكية.ف  البرب
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  انفصم انضابغانفصم انضابغ

  انطبقة انؼايهةانطبقة انؼايهة

 بدأ ماركس البياف الشيوع  بعبارة: " تاريخ كؿ المجتمعات الموجودة اتى ا ف كاف تاريخ الصراع بيف الطبقات". 

 الالروة لها كانت ااسمة. مسالة كيؼ استطاعت الطبقة الااكمة إجبار الطبقات المضطهدة عمى االستمرار ف  إنتاج 

بسػػبب هػػذا، فػػ  كػػؿ مجتمػػع سػػابؽ، كانػػت توجػػد صػػراعات متعػػددة بػػيف الطبقػػات والتػػ  دائمػػا مػػا وصػػمت لػػذروتها فػػ  اػػرب 
 أهمية: 

هبات العبيد ف  روما القديمة، هبػات الفبلاػيف فػ  أوربػا العصػور الوسػطى، الاػروب األهميػة الكبيػرة والػورات القػروف السػابع 
 والالامف عشر. 

 ف  كؿ هذا الصراعات الكبيرة، كانت كتمة القو  الالائرة مف القسـ األكالر اضطهادا ف  المجتمع. 

 لكف، كما أسرع ماركس باإلضافة، ف  النهاية ساعدت جهودهـ تمؾ كمها ف  إبداؿ ألمية ماظوظة ااكمة باخر . 

 اجاة ، لكنهـ فقط استبدلوا إمبراطور بآخر. لذلؾ، عمى سبيؿ المالاؿ، ف  الصيف القديمة كانت هناؾ عدة الورات فبلاية ن

بالمالؿ، هؤال  الذيف لاموا بػاكبر مجهػود فػ  الالػورة الفرنسػية كػانوا عػاري  األكمػاـ ػ أفقػر الطبقػات فػ  بػاريس، لكػف فػ  نهايػة 
 األمر لـ ياكموا المجتمع ولكف اكمه رجاؿ البنوؾ والصناعة بدال مف الااشية والممؾ. 

ييف لهذا الفشػؿ مػف جانػب الطبقػات الػدنيا فػ  المجتمػع فػ  االاتفػاظ بالسػمطة مػف جػرا  الالػورات التػ  كاف هناؾ سببيف رئيس
 ااربوا فيها. أوال، المستو  العاـ لمالروة ف  المجتمع كاف منخفضا بدرجة ما. 

 فقط بسبب أف الكتمة الكبيرة مف البشر كانوا موضوعيف ف  فقر مطبؽ. 

غ لتطػػوير الفنػػوف والعمػػـو لمماافظػػة عمػػى الاضػػارة. بعبػػارة أخػػر ، االنقسػػاـ الطبقػػ  كػػاف وجػػدت ألميػػة صػػغيرة الولػػت والفػػرا
ضػروريا إذا كػػاف لممجتمػع أف يتقػػدـ. ايػاة الطبقػػات المقهػورة لػػـ تجهػػزهـ لاكػـ المجتمػػع. فػ  المجمػػؿ كػانوا جهمػػة، كػاف عنػػدهـ فكػػرة 

 ضئيمة عف كيؼ تبدو األمور خارج مولعهـ الاال . 

 مت اياتهـ اليومية كبل منهـ ضد ا خر. وفوؽ كؿ ش  ، لس

 كؿ فبلح كاف مهتما بزراعة لطعة أرضه. 

 كؿ ارف  ف  المدينة أدار عممه الصغير وكاف إلى اد ما ف  منافسة مع ارفييف آخريف، ليس متادا معهـ. 
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لماميػيف، لكػف مػا أف يهػـز الورات الفبلايف كانت تبػدأ باعػداد واسػعة مػف النػاس بػالنهوض لتقسػيـ أرض النػببل  اإللطػاعييف ا
النبيؿ،، اتى يبدأوا ف  التشااف فيمػا بيػنهـ اػوؿ كيفيػة تقسػيمهـ لػؤلرض. كمػا أوضػح مػاركس، الفبلاػوف كػانوا مالػؿ " بطػاطس فػ  
 اقيبة" يمكف أف يمتاموا معا عف طريؽ لوة خارجية لكنهـ لـ يكونوا لادريف عمى الترابط بشكؿ دائـ ليعبروا عف مصالاهـ الخاصة. 

العمػػاؿ الػػػذيف يخمقػػػوف الالػػػروة فػػػ  ظػػػؿ الرأسػػػمالية الاديالػػػة يختمفػػػوف عػػػف كػػػؿ الطبقػػػات الػػػدنيا السػػػابقة. أوال، انقسػػػاـ المجتمػػػع 
 لطبقات لـ يعد ضروريا لتقدـ البشر. 

الكالير مف الالروة يتـ خمقها اتى أف المجتمع الرأسمال  نفسه يدمر بشكؿ دورل كميات ضخمة مف الالػورة خػبلؿ الاػروب أو 
 كوارث االلتصادية. يمكف تقسيـ هذا الالروات بالتساول ويظؿ المجتمع يشهد ازدهارا لمعمـ والفنوف وما إلى ذلؾ. ال

 الانيا، الاياة ف  ظؿ الرأسمالية تجهز العماؿ بطرؽ كاليرة لمتاكـ ف  المجتمع. 

 عمى سبيؿ المالاؿ، الرأسمالية تاتاج العماؿ المهرة والمتعمميف. 

جبر آالؼ البشر عمى الوجود ف  أماكف عمػؿ ضػخمة يكونػوف فيهػا عمػى اتصػاؿ لريػب ببعضػهـ الػبعض، أيضا الرأسمالية ت
 ويمكف فيها أف يكونوا لوة مؤالرة لتغيير المجتمع. 

الرأسمالية تجعؿ العماؿ يتعاونوف ف  اإلنتاج داخؿ المصػنع، وهػذا المهػارات التعاونيػة يمكػف أف تنقمػب بسػهولة ضػد النظػاـ، 
 دما ينظـ العماؿ أنفسهـ ف  اتاادات. كما يادث عن

ألنػه يػػتـ اشػػدهـ فػػ  تجمعػات ضػػخمة يصػػبح مػػف األسػهؿ لمعمػػاؿ أف يتاكمػػوا ديمقراطيػػا فػ  هيئػػات مالمهػػا مقارنػػة بالطبقػػات 
 المقهورة السابقة. 

 دييف عػػػبلوة عمػػػػى ذلػػػؾ، تناػػػػو الرأسػػػمالية بشػػػػكؿ متزايػػػد لتاويػػػػؿ مجموعػػػات النػػػػاس الػػػذيف يػػػػروف أنفسػػػهـ فػػػػوؽ العمػػػاؿ العػػػػا
 ) مالؿ الكتبة أو الفنييف( إلى عماؿ أجرا  مجبريف عمى تنظيـ اتاادات لمدفاع عنهـ كما يفعؿ العماؿ ا خروف. 

أخيرا، يسمح تطور االتصاالت ػ السكؾ الاديدية، الطرؽ، النقؿ الجول، نظـ البريػد، التميفونػات، الراديػو والتميفزيػوف ػ لمعمػاؿ 
و خػػارج الصػػناعة. يمكػػف بػػذلؾ أف ينظمػػوا أنفسػػهـ كطبقػػة عمػػى نطػػاؽ لػػوم  وعػػالم  وهػػو شػػ   باالتصػػاؿ خػػارج نطػػالهـ المامػػ  أ

 يفوؽ ألصى أابلـ الطبقات المضطهدة السابقة. 

كػػؿ هػػذا الاقػػائؽ تعنػػ  أف الطبقػػة العاممػػة يمكػػف أف تصػػبح لػػيس فقػػط لػػوة تالػػور ضػػد المجتمػػع الاػػال ، لكػػف يمكػػف أف تػػنظـ 
اتػػػى تغيػػػر المجتمػػػع لمػػػا فيػػػه مصػػػماتها، ولػػػيس فقػػػط لتنصػػػيب إمبراطػػػور آخػػػر أو مجموعػػػة  نفسػػػها، تنتخػػػب وتػػػتاكـ فػػػ  ممالميهػػػا،

 مصرفييف. 

كما لاؿ كارؿ ماركس:" كؿ الاركات التاريخية السابقة كانت اركػات ألميػات لمصػماة ألميػات. الاركػة العماليػة هػ  الاركػة 
 الواسعة".  الواعية بذاتها المستقمة لؤلغمبية الواسعة لما فيه مصماة األغمبية



 

                                                                                     50                                                 يركز انذراصات االشتراكية ـ يصريركز انذراصات االشتراكية ـ يصر 

socialists.net-www.e 

 



 

                                                                                     50                                                 يركز انذراصات االشتراكية ـ يصريركز انذراصات االشتراكية ـ يصر 

socialists.net-www.e 

  انفصم انثايٍانفصم انثايٍ

  كيف يًكٍ تغيير انًجتًغ؟ كيف يًكٍ تغيير انًجتًغ؟   

فػػ  بريطانيػػا، األغمبيػػة العظمػػى مػػف االشػػتراكييف والنقػػابييف ظمػػوا يؤكػػدوف بشػػكؿ عػػاـ أنػػه يمكػػف تغييػػر المجتمػػع بػػدوف الػػورة 
لمؤسسػػات السياسػػية عنيفػػة. كػػؿ مػػا ناتاجػػه، كمػػا يقولػػوف، هػػو أف يكسػػب االشػػتراكيوف الػػدعـ الشػػعب  الكػػاف  مػػف أجػػؿ الػػتاكـ فػػ  ا

 التقميدية ػ البرلماف والمجالس المامية. 

عندئػذ سػيكوف االشػتراكيوف فػ  وضػع يسػمح لهػـ بتغييػر المجتمػع عػف طريػؽ السػيطرة عمػى الدولػة القائمػة ػ الخدمػة المدنيػة، 
 السمطة القضائية، البوليس، القوات المسماة لفرض لوانيف ف  صالح الطبقة العاممة. 

تػػـ االدعػػا  أف االشػػتراكية يمكػػف أف تػػدخؿ ايػػز التنفيػػذ تػػدريجيا وبػػدوف عنػػؼ ، عػػف طريػػؽ إصػػبلح الوضػػع بهػػذا الطريقػػة 
 الاال . 

هذا الرؤية دائما ما يشار لها باإلصبلاية، عمى الرغـ مف أنؾ مرارا ستستمع لمكممة مقرونػة بكممػات أخػر  هػ  " المراجعػة" 
كاف هػذا يعنػ  االشػتراكية  0803يمقراطية االجتماعية" )عمى الرغـ مف أنه اتى )ألنها تتضمف مراجعة تامة ألفكار ماركس(، " الد

لمرؤيػة اإلصػبلاية فػ  بريطانيػا(. وهػ  رؤيػة يقبمهػا يسػار وأيضػا دعػت  إلى المجتمع الفػاب  الػذل طالمػاالالورية(، أو الفابية ) إشارة 
 يميف ازب العماؿ البريطان . 

لػة جػدا. فهػ  تتفػؽ مػع مػا ليػؿ لنػا فػ  المدرسػة، فػ  الصػاؼ والتميفزيػوف ، مػف أف " اإلصبلاية، تبدو لموهمة األولػى، معقو 
 البرلماف يدير الببلد" وأف " البرلماف ينتخب طبقا لمرغبات الديمقراطية لمشعب". 

 لكف عمى الرغـ مف أف كؿ مااولة إلدخاؿ االشتراكية مف خبلؿ البرلماف انتهت بالفشؿ: كانت هنػاؾ الػبلث اكومػات عمػاؿ
ػ بالرغـ مف ذلؾ كمه ناف لسنا ألرب لئلشتراكية عما كنا  0855و  0834باألغمبية ف  بريطانيا بعد الارب ػ باغمبيات ضخمة ف  

 . 0834عميه ف  

 ، تـ انتخاب االشتراك  سمفادور الميندل رئيسا. 0864التجربة خارج بريطانيا ه  نفسها. ف  شيم  ف  

جديػدا" لمتاػرؾ ناػو االشػتراكية. بعػد الػبلث سػنوات، أطػاح الجنػراالت الػذيف طمػب مػنهـ  وادع  الناس أف هػذا كػاف " طرريقػا
 االنضماـ لماكومة بالميندل وتـ تدمير اركة الطبقة العاممة الشيمية. 

هناؾ البلث أسباب متصمة فيمػا بينهػا لضػرورة فشػؿ اإلصػبلاية دائمػا. أوال، بينمػا تقػـو األغمبيػات االشػتراكية فػ  البرلمانػات 
 بادخاؿ اإلجرا ات االشتراكية بالتدريج، تستمر القو  االلتصادية الاقيقية بالية ف  أيدل الطبقة الااكمة القديمة. 

ويمكػػنهـ أف يسػػتخدموا هػػذا القػػوة االلتصػػادية إلغػػبلؽ ألسػػاـ كاممػػة مػػف الصػػناعة، لخمػػؽ بطالػػة، لرفػػع األسػػعار مػػف خػػبلؿ 
القيف أزمػػة فػػ  " ميػػزاف المػػدفوعات"، لشػػف امػػبلت صػػافية تمػػـو الاكومػػة االشػػتراكية المضػػاربة واالختػػزاف، إلرسػػاؿ النقػػود لمخػػارج خػػ

 عمى كؿ هذا. 
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ػ عمػى التخمػ  عػف اإلجػرا ات التػ   0855ػ ومػرة أخػر  فػ   0853لػذلؾ أجبػرت اكومػة العمػاؿ ؿ " هارولػد ويمسػوف" فػ  
هػػا الشػػركات واألفػػراد األالريػػا . يصػػؼ ويمسػػوف نفسػػه فػػ  كػػاف يمكػػف أف تفيػػد العمػػاؿ بسػػبب اركػػة النقػػود لمخػػارج بالجممػػة التػػ  تقػػـو ب

مذكراته كيؼ ادث هذا:" لقد وصمنا ا ف إلى الوضع الذل يقوؿ فيه المضاربوف الػدوليوف لاكومػة جديػدة منتخبػة إف السياسػة التػ  
الديمقراطيػػة البرلمانيػػة بقبػػوؿ ااربنػػا عمػػى أساسػػها االنتخابػػات ال يمكػػف تطبيقهػػا..الوزير األوؿ لمممكػػة طمػػب منػػه اسػػداؿ السػػتار عمػػى 

 نظررية أف االنتخابات ف  بريطانيا ه  كوميديا هزلية، وأف الشعب البريطان  ال يستطيع االختيار بيف سياستيف". 

ناتاج فقط أف نضيؼ أنه عمى الرغـ مف ادعا  ويمسوف السخط، إال أنه عمى مد  السػتة سػنوات التاليػة اتبػع بالفعػؿ نوعيػة 
 طالب بها المضاربوف.  السياسات الت 

عمػػى إدخػػػاؿ الػػبلث مجموعػػػات  0863نفػػس الخمػػؽ المتعمػػػد ألزمػػة ميػػػزاف المػػدفوعات أجبػػػرت اكومػػة العمػػػاؿ المنتخبػػة فػػػ  
 متتالية مف التخفيضات ف  اإلنفاؽ العاـ ف  المستشفيات، المدارس والخدمات االجتماعية. 

ات الكبيرة. مرتيف تـ اغبلؽ ألساـ كاممػة مػف الصػناعة بسػبب اكومة الميندل ف  شيم  واجهت تفكؾ أكبر عمى يد المشروع
التزااـ ف  طوابير مػف أجػؿ اضراب الرؤسا ، ايث رفعت المضاربة األسعار لمستو  ضخـ وأد  تخزيف رجاؿ األعماؿ لمسمع إلى 

 ضروريات الاياة. الاصوؿ عمى 

قائمػػة ليسػػت ماايػػدة، لكػػف مصػػممة، مػػف أعمػػى ألسػػفؿ، السػػبب الالػػان  لعػػدـ إمكانيػػة إصػػبلح الرأسػػمالية هػػو أف آلػػة الدولػػة ال
لافظ المجتمع الرأسمال . فالدولة تتاكـ تقريبا ف  كؿ وسائؿ ممارسة الضغوط المادية ووسائؿ العنػؼ. فػإذا كانػت مؤسسػات الدولػة 

أف تسػتخدـ لولػؼ تخريػب ماايدة، وتفعػؿ أل شػ   تطمبػه منهػا أل اكومػة بعينهػا، سػوا ا رأسػمالية أو اشػتراكية، إذف فالدولػة يمكػف 
المشاريع االلتصادية الكبر . لكف أنظر لمطريقة الت  تعمؿ بها آلة الدولة ومػف الػذل يعطػ  األوامػر فعػبل، وستسػتطيع أف تػر  أنهػا 

 ليست ماايدة. 

إلدارة المدنية، آلة الدولة ليست فقط الاكومة. انها تنظيـ واسع له أفرع عديدة مختمفة ػ البوليس، الجيش، السمطة القضائية، ا
الناس الػذيف يػديروف الصػناعات الوطنيػة ومػا إلػى ذلػؾ. الكاليػر مػف هػؤال  الػذيف يعممػوف فػ  هػذا األفػرع المختمفػة يػاتوف مػف الطبقػة 

 العاممة ػ فهـ يعيشوف ويتمقوف رواتبهـ مالؿ العماؿ. لكف هؤال  الناس ليسوا هـ الذيف يتخذوف القرارات. 

أيػف سػتخاض الاػروب أو إذا كانػت اإلضػرابات سػيتـ كسػرها، كاتػب الشػباؾ فػ  مكتػب الضػماف  الجنود العاديوف ال يقرروف
االجتماع  ال يقرر اجـ اإلعانات الت  سيتـ دفعها. آلة الدوؿ كمها ترتكز عمى مبدأ أف هؤال  الموجوديف عمى إاد  درجات السمـ 

 يطيعوف الموجوديف عمى الدرجة األعمى. 

 ف  ألساـ آلة الدولة الت  تمارس عنؼ مادل. الجيش، البارية، القوات الجوية والبوليس. هذا هو بالضرورة الوضع 

أوؿ ش   يتعممه الجنود بعد تجنيدهـ ػ لبؿ السماح لهػـ بممػس األسػماة بفتػرة طويمػة ػ هػو طاعػة األوامػر. لهػذا فهػـ يتعممػوف 
ذا كػػانوا سػػيتبعوف أوامػػر مجنونػػة عمػػى أرض العػػر  ض بػػدوف تفكيػػر فيهػػا فمػػف المقػػدر أنهػػـ سػػيطمقوف النيػػراف عمػػؿ تمرنػػات عباليػػة. وا 

 عندما يؤمروا بذلؾ بدوف التفكير فيه هو ا خر. 
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وأفظػػع الجػػرائـ فػػ  أل جػػيش هػػ  رفػػض إطاعػػة األوامرػػػ التمػػرد. وينظػػر لهػػذا اإلسػػا ة بشػػكؿ جػػاد جػػدا، اتػػى أف التمػػرد فػػ  
 بريطانيا خبلؿ ولت الارب ما زالت عقوبته اإلعداـ.

 األوامر؟من يعطي 
ػػ..الخ(  إذا نظرت إلى سمسمة األوامر ف  الجيش البريطان  والجيوش األخر  فهػ  تسػير اسػب الرتػب ) فريػؽ ػ لػوا  ػ عميػد

وفػػ  كػػؿ مرااػػؿ سمسػػمة األوامػػر تمػػؾ ال ينظػػر فيهػػا الممالمػػيف المنتخبػػيف أو المستشػػاريف المامييف.فإطاعػػة مجموعػػة عسػػاكر لمعضػػو 
 ضابطهـ يعد تمردا. المام  ف  البرلماف بدال مف

 الجيش هو آلة لتؿ ضخمة.األشخاص الذيف يديرونه ػ ويممكوف سمطة ترلية ضباط آخريف لمناصب ليادية ػ هـ الجنراالت.

بالطبع، نظريا الجنراالت مسئولوف أمػاـ الاكومػة المنتخبػة. لكػف الضػباط مػدربوف عمػى إطاعػة الجنػراالت ولػيس السياسػييف. 
طا  أوامر لضباطهـ تختمؼ مع رغبات اكومة منتخبة، ال تستطيع الاكومة ابطاؿ هػذا األوامر.يمكنهػا فقػط إذا اختار الجنراالت إع

 مااولة إلناع الجنراالت لتغيير رأيهـ.

وعمى سبيؿ المالاؿ فقد هدد الجنراالت الذيف يقودوف الجيش البريطان  ف  ايرلندا باالسػتقالة ورفضػوا تنفيػذ تعميمػات الاكومػة 
اف ياركوا لواتهـ شماال لمتعامػؿ مػع هػذا القػوة، ونتيجػة لهػذا المولػؼ الػذل عػادا مػا يطمػؽ عميػه " تمػرد " لػـ تاػظ أيرلنػدا، المنتخبة ب

ولكػف بشػكؿ مصػغر.  0803تكرر سيناريو أاػداث  0863وبقيت أمة مقسمة اتى ف   0803بشمالها وجنوبها، ببرلماف مواد ف  
ة فػػ  أيرلنػػدا الشػػمالية إضػػراًبا عاًمػػا لمصػػناعة مسػػتخدما المتػػاريس لمنػػع النػػاس مػػف الػػذهاب فقػػد نظػػـ الجنػػاح اليمينػػ  المػػوال  لمطائفيػػ

نهػػا   لمعمػؿ، وذلػؾ ااتجاًجػا عمػػى تشػكيؿ اكومػة بروتسػتانتية ػ كاالوليكيػة ػ مشػػتركة فػ  أيرلنػدا الشػمالية لمتاػػرؾ إلزالػة المتػاريس وا 
انوا لهػػـ رأًيػػػا آخػػر وبالفعػػػؿ لػػـ تتاػػرؾ الشػػػرطة وال الجنػػود لتنفيػػػذ اإلضػػراب، غيػػر أف كبػػػار المسػػئوليف فػػ  الجػػػيش ولػػادة الشػػػرطة كػػ

التعميمات. وأجبرت الاكومة البروتستانتية ػ الكاالوليكية المشتركة عمػى االسػتقالة، وظهػر واضػًاا أمػاـ الكافػة مػف هػو صػااب القػرار 
 الاقيق ، واإلرادة النافذة. 

اكومػات الوسػط التػ  كانػت تاػاوؿ أف تشػؽ طريقػا إلجػرا ات  مػع 0863و  0803إذا كاف مف الممكف أف يادث هذا فػ  
معتدلة، فتخيؿ ماذا يمكف أف يادث إذا انتخبت اكومة اشتراكية صمبة. أل أغمبية إصبلاية جادة ف  البرلماف ستجبر سػريعا عمػى 

الرئيسػية فػ  الدولػة، أو  االختيار: إما التخم  عف اإلصبلاات مف أجػؿ التصػالح مػع مػف يممكػوف الصػناعة ويتاكمػوا فػ  الوظػائؼ
 تستعد لصراع وجود ضارل مما سيعن  ف  النهاية استخداـ نوع مف أنواع القوة ضد أصااب المناصب وذول النفوذ. 

السبب الالالث لكوف اإلصبلح طريؽ مسدود هو أف الديمولراطيػة البرلمانيػة تاتػول عمػى آليػات داخميػة لمنػع أل اركػة الوريػة 
 اخمها. مف أف تجد تعبيرا لها د

يجادؿ بعض اإلصبلاييف إف أفضؿ طريقة لماصوؿ عمى السمطة والتاكـ ف  المناصب الرئيسية ف  الدولة هو أف ياصؿ 
اليسار عمى أغمبية ف  البرلماف أوال، غير أف هذا األطرواة تسقط بسبب أف البرلمانات دائما ما تكوف هناؾ فجػوة كبيػرة بينهػا وبػيف 

 سكاف. الوع  الالورل لد  جمهور ال
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جمهور الشعب سيالقوف أنهـ يسػتطيعوف إدارة المجتمػع بنفسػهـ، فقػط عنػدما يبػدأوف عممًيػا فػ  تغييػر المجتمػع خػبلؿ الصػراع 
 وعندما يقـو مبلييف الناس بااتبلؿ مصانعهـ أو يشتركوا ف  اإلضراب عف العمؿ تبدوا فجاة أفكار االشتراكية الالورية والعية. 

اع ال يمكػف الماافظػة عميػه لؤلبػد إال إذا أزياػت الطبقػة الااكمػة القديمػة مػف السػمطة ألنهػا إذا لكف مالػؿ هػذا المسػتو  لمصػر 
 استمرت، سننتظر اتى تخفت موجة اإلضرابات وااتبلؿ المصانع، الـ تستخدـ سيطرتها عمى الجيش والشرطة إلخماد االنتفاضة. 

عمػػػاؿ بالواػػػدة والالقػػػة، وتنهػػػار رواهػػػـ المعنويػػػة واتػػػى أف ومػػػا أف تبػػػدأ اإلضػػػرابات فػػػ  التراجػػػع اتػػػى يقػػػؿ تػػػدريجًيا شػػػعور ال
العناصر األفضؿ منهـ يتسرب غميها اإلاساس باف تغيير المجتمع كاف مجرد امـ، ولهذا السبب يفضؿ أصااب األعماؿ دائما أف 

لتػػ  تنشػػرها الصػػاؼ والتػػ  يصػػوت العمػػاؿ عمػػى لػػرار اإلضػػراب فػػ  منػػازلهـ، وهػػـ يتمقػػوف البػػرامج التػػ  يبالهػػا التميفزيػػوف والمقػػاالت ا
 يسيطر عميهما رجاؿ األعماؿ، وليس عندما يكونوا متادييف ف  لقا ات جماعية ولادريف عمى سماع أطرواات غيرهـ مف العماؿ. 

ولهذا أيضا تاتول القوانيف المضادة لبلتاادات، دائًما تقريًبػا عمػى جممػة تجبػر العمػاؿ عمػى إنهػا  اإلضػرابات بينمػا يػتـ أخػذ 
ات بشػػكؿ سػػرل بالبريػػد، مالػػؿ هػػذا الجمػػؿ تػػدع  بدلػػة " فتػػرات تهدئػػة "، وهػػ  مصػػممة لصػػب مػػا  بػػارد عمػػى القػػة وتضػػامف األصػػو 

 العماؿ. 

النظػػػاـ االنتخػػػاب  البرلمػػػان  ياتػػػول فػػػ  داخمػػػه عمػػػى التراعػػػات سػػػرية وفتػػػرات تهدئػػػة فعمػػػى سػػػبيؿ المالػػػاؿ، إذا لػػػدمت إاػػػد  
اتمػػؿ أف تقػػوؿ: " اسػػنا " انتظػػروا البلالػػة أسػػابيع اتػػى نسػػتطيع إجػػرا  انتخابػػات الاكومػػات اسػػتقالتها بسػػبب إضػػراب ضػػخـ، فمػػف الم

عامػػػة تسػػػتطيع اػػػؿ المشػػػكمة ديمقراطيػػػا وتامػػػؿ فػػػ  أالنػػػا  ذلػػػؾ أف ينتهػػػ  اإلضػػػراب، وعنػػػدها سػػػتخفت واػػػدة والقػػػة العمػػػاؿ بانفسػػػهـ، 
لرأسػمالية والتميفزيػوف لمعمػؿ بشػكؿ وسيتمكف أصػااب األعمػاؿ مػف وضػع المناضػميف فػ  لائمػة سػودا ، فػ  اػيف سػتعود الصػاافة ا

 طبيع  مرة أخر  مردديف األفكار الموالية لماكومة، عبلوة عمى هذا فسيتمكف البوليس مف القبض عمى " صانع  المتاعب "ز 

وعندئذ تادث االنتخابات، ولف يعكس التصويت بطبيعػة الاػاؿ أعمػى نقطػة وصػؿ إليهػا العمػاؿ فػ  الصػراع الطبقػ ، ولكنػه 
 لنقطة الدنيا بعد إنها  اإلضراب. سيعكس ا

، لجػات اكومػة الجنػراؿ ديجػوؿ إلػى ذات الطريقػة بالضػبط، فقػد طمبػت األاػزاب العماليػة اإلصػبلاية 0857ف  فرنسا سػنة 
 والنقابات مف العماؿ إنها  إضراباتهـ، ليتـ إجرا  انتخابات نجاح خبللها ديجوؿ ف  االاتفاظ بالسمطة. 

يطػان  إدوارد هيػث المجػو  إلػى نفػس الخدعػة عنػدما واجػه إضػراب ضػخـ ونػاجح لعمػاؿ المنػاجـ فػ  ااوؿ رئيس الوزرا  البر 
 ولكف العماؿ لـ ينخدعوا هذا المرة، وواصموا إضرابهـ وخسر هيث االنتخابات.  0863

أبدا لهذا النقطػة  الخبلصة: إذا انتظر العماؿ االنتخابات لتقرير مولؼ مف القضايا الرئيسية ف  الصراع الطبق ، فمف يصموا
 العالية مف الوع  والالقة ف  النفس الت  تتسرب إليهـ أالنا  رفعهـ راية االاتجاج داخؿ موالع العمؿ. 
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 دولة العمال: 
الارب األهمية ف  فرنسا ( و لينيف ف  ) الدولة والالورة ( رؤية مختمفة تماما لكيؼ يمكػف  4ادد كؿ مف ماركس ف  كراسته 

ة، لـ يتوصؿ أيا منهـ إلى هذا األفكار عبر التفكير المجرد فكبل منهـ طور وجهات نظرا باالنخراط ف  أاػداث أف تنتصر االشتراكي
 . 0806، 0844كبر  ف  تاريخ الصراع الطبق  ػ رأ  ماركس كوميونة باريس، ولينيف السوفيتات الروسية ) مجالس العماؿ ( ف  

ال يمكف أف تبدأ ف  بنا  االشتراكية إال بعد أف تكوف أوال لػد لامػت بتػدمير  لكف ماركس ولينيف أصرا عمى أف الطبقة العاممة
آلػػة الدولػػة القديمػػة المرتكػػزة عمػػى سبلسػػؿ األوامػػر البيرولراطيػػة، وتكػػوف الانيػػا لػػد خمقػػت دولػػة جديػػدة عمػػى مبػػادئ جديػػدة تمامػػا، وأكػػد 

 ميها دولة كوميوتة، دولة تكؼ عف أف تكوف دولة؟ لينيف كيؼ يجب أف تختمؼ هذا الدولة بشكؿ كامؿ عف القديمة باف أطمؽ ع

لاؿ ماركس ولينيف أف هناؾ ااتياج لدولة جديدة لك  تستطيع الطبقة العاممة أف تفرض هيمنتها وأوامرها عمى بقايا الطبقػات 
كيػػػؼ يجػػػب أف يػػػدار الااكمػػػة والمتوسػػػطة القديمػػػة، هػػػذا الدولػػػة هػػػ  " ديكتاتوريػػػة العمػػػاؿ "، وبواسػػػطتها تاػػػدد الطبقػػػة العاممػػػة أف 

المجتمػػع، وعميهػػا أيضػػا لكػػ  تسػػتطيع أف تػػدافع عػػف الورتهػػا ضػػد هجمػػات طبقتهػػا الااكمػػة وكػػذا الطبقػػات الرأسػػمالية فػػ  شػػتى أناػػا  
 العالـ أف تشكؿ لواتها المسماة كشكؿ مف أشكاؿ ضبط أمف المجتمع، وأف يكوف لديها مااكـ واتى سجوف. 

الجديد والشرطة أو النظاـ القانون  لسيطرتهـ، وال ينقمبوا ضد مصالاهـ، فبل بد  ولك  يضمف العماؿ أف يخضع هذا الجيش
مػػػف االنطػػػبلؽ مػػػف مبػػػادئ مختمفػػػة تمامػػػا عػػػف تمػػػؾ التػػػ  كػػػانوا يعممػػػوف وفقًػػػا لهػػػا فػػػ  ظػػػؿ الدولػػػة الرأسػػػمالية، يجػػػب أف تكػػػوف هػػػذا 

 ضد أغمبية الطبقة العاممة،  المؤسسات أدوات ف  يد العماؿ إلرشاد بقية المجتمع، وليس ديكتاتورية موجهة

 وهذا ه  االختبلفات الرئيسية بيف الدولتيف العمالية والرأسمالية: 

الدولة الرأسمالية تخدـ مصالح ألمية صغيرة مف المجتمػع بينمػا دولػة العمػاؿ يجػب أف تخػدـ مصػالح األغمبيػة السػااقة، القػوة 
ف بػال  المجتمػع ومػدربيف عمػى إطاعػة تعميمػات ضػباط الطبقػة العميػا، لكػف ف  الدولة الرأسمالية تمارسها ألمية ماجورة، مقطػوعيف عػ

ف  دولة العماؿ، سيكوف هنػاؾ ااتيػاج لمقػوة فقػط اتػى تسػتطيع األغمبيػة امايػة نفسػها ضػد التصػرفات التػ  تقػـو بهػا بقايػا الطبقػات 
يقػػـو بهػػا العمػػاؿ العػػادييف، الػػذيف يختمطػػوا  الماظوظػػة القديمػػة ضػػد المجتمػػع. فاعمػػاؿ البػػوليس والجنديػػة فػػ  دولػػة العمػػاؿ يمكػػف أف

بارية مع زمبلئهـ العماؿ، يتشاركوا نفػس األفكػار ويعيشػوف نفػس الايػاة، ولضػماف إال تتطػور مجموعػات الجنػود والشػرطة بانفصػاؿ 
 عف جمهور العماؿ، يجب أف يكوف الجنود والشرطة عماؿ مصنع ومكتب عادييف يقوموف بهذا بالدور بالتناوب. 

 مػػف أف يػػدير القػػوات المسػػماة والشػػرطة مجموعػػة صػػغيرة مػػف الضػػباط سػػتتـ إدارتهػػا عػػف طريػػؽ ممالمػػيف مػػف جمهػػور وبػػدالً 
 العماؿ " منتخبيف مباشرة "ز الممالموف البرلمانيوف ف  الدولة الرأسمالية يمرروف لوانيف، لكف يتركوف لمبيرولراطييف المتفرغيف، رؤسا 

ف أعضػػا  البرلمػػاف والمستشػػاريف يمكػػف دائمػػا االختبػػا  ورا  مميػػوف عػػذر عنػػدما ال يػػتـ تطبيػػؽ الشػػرطة والقضػػاة تطبيقهػػا هػػذا يعنػػ  أ
وعػػودهـ. ممالمػػيف العمػػاؿ فػػ  دولػػة العمػػاؿ سػػيكوف عمػػيهـ االنتبػػاا إلػػى وضػػع لػػوانينهـ موضػػع التنفيػػذ، هػػـ وليسػػت نخبػػة مػػف صػػفوة 

ومػػا إلػػى ذلػػؾ، كيػػؼ يجػػب أف تنجػػز األشػػيا  وسػػيكوف عمػػى  البيرولػػراطييف، سػػيكوف عمػػيهـ التفسػػير لعمػػاؿ الخدمػػة المدنيػػة، الجػػيش
 ممالم  العماؿ المنتخبيف تفسير القوانيف ف  المااكـ. 
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الممالموف البرلمانيوف ف  الدولة الرأسمالية ينفصموا عف الذيف انتخبوهـ بسبب الرواتب الكبيرة فػ  الدولػة، فػ  اػيف أف ممالمػ  
لعامػػؿ. نفػػس الشػػ   ينطبػػؽ عمػػى هػػؤال  الػػذيف يعممػػوف ولػػت كامػػؿ فػػ  مناصػػب العمػػاؿ لػػف ياصػػموا عمػػى أكالػػر مػػف متوسػػط أجػػر ا

 رئيسية مطبقيف لرارات ممالم  العماؿ ) تساول العامميف ف  الخدمة المدنية ف  هذا األياـ (. 

ممالمػػو العمػػاؿ وكػػؿ هػػؤال  المختصػػيف بتطبيػػؽ لػػرارات العمػػاؿ لػػف يكونػػوا مالػػؿ أعضػػا  البرلمػػاف ماصػػنيف ضػػد العػػزؿ مػػف 
اصػػب لمػػدة خمػػس سػػنوات ) أو مػػد  الايػػاة فػػ  االػػة المسػػئوليف فػػ  الخدمػػة المدنيػػة ( ولكػػنهـ سػػيكونوف عرضػػة عمػػى األلػػؿ المن

 النتخابات سنوية والستدعا  فورل مف الذيف انتخبوهـ إذا لـ ينفذوا رغباتهـ. 

عميػػا، طبقػػة متوسػػطة، طبقػػة  الممالمػػوف البرلمػػانيوف ينتخبػػوا عػػف طريػػؽ كػػؿ النػػاس الػػذيف يعيشػػوف فػػ  منطقػػة معينػػة ػ طبقػػة
عاممة، مبلؾ المساكف ف  األايا  الاقيرة وأيضا المستاجريف، سماسرة األسهـ مالمهـ مالؿ العماؿ. ف  دولة العماؿ االنتخاب سيكوف 
لمف يعمموف فقط، وسيات  التصويت فقط بعد منالشات مفتواة اوؿ كافػة القضػايا ومػف أجػؿ تاقيػؽ ذلػؾ فػإف مجػالس العمػاؿ التػ  

رتكػػز عمػػى المصػػانع، المنػػاجـ، المرافػػ ، المكاتػػب الكبيػػرة سػػتكوف العمػػد الفقػػرل لمدولػػة العماليػػة، فػػ  اػػيف سػػيكوف لمجموعػػات مالػػؿ ت
 ربات البيوت، المااليف عمى المعاش، طبلب المداس، والطمبة، الممالميف الخاصيف بهـ. 

وف لػػادرا عمػػى الاكػػـ مباشػػرة إذا كػػاف هػػو أو هػػ  بهػػذا الطريقػػة كػػؿ لسػػـ مػػف الطبقػػة العاممػػة سػػيكوف لػػه ممالمػػه الخػػاص، ويكػػ
يتبعوف مصماتهـ أـ ال بهذا الطرؽ، ال يمكف أف تصبح الدولة الجديدة سمطة منفصمة عف أغمبيػة الطبقػة العاممػة ضػدها كمػا كانػت 

 ف  دولة الكتمة الشرلية الت  أطمقت عمى نفسها " الشيوعية ". 

مة يمكػف مػف خبللهػا لمعمػاؿ تنسػيؽ جهػودهـ فػ  إدارة الصػناعة طبقػا لاظػة ف  نفس الولت، نظاـ مجمػس العمػاؿ يػوفر وسػي
لوميػة مقػػررة ديمقراطيػػا، وال ينتهػػ  بهػػـ األمػػر إلػػى إدارة مصػػانعهـ فػػ  منافسػػة مػػع بعضػػهـ الػػبعض. مػػف السػػهؿ رؤيػػة كيػػؼ ستسػػمح 

مختمفػػة المتااػػػة أمػػاـ المجتمػػع ولتوجيػػػه تكنولوجيػػا الكومبيػػوتر الاديالػػة بإعطػػػا  كػػؿ العمػػاؿ معمومػػات اػػػوؿ الخيػػارات االلتصػػادية ال
ممالميهـ الختيار ما تظنه أغمبية العماؿ أفضؿ مجموعة خيارات، عمى سبيؿ المالاؿ هؿ تنفػؽ المػوارد عمػى تصػنيع طػائرات كونكػورد 

إلػى  أـ عمى نظاـ مواصبلت عامػة رخػيص ويمكػف االعتمػاد عميػه، هػؿ نبنػ  لنابػؿ نوويػة أـ آالت اديالػة لعػبلج مػرض الكمػى  ومػا
 ذلؾ. 

 ذبول الدولة: 
ألف سػػمطة الدولػػة لػػف تكػػوف شػػيئا منفصػػبل عػػف جمػػاهير العمػػاؿ فسػػتكوف مسػػالة القمػػع ألػػؿ بكاليػػر ممػػا هػػو الوضػػع فػػ  ظػػؿ 
الرأسػػمالية وباستسػػبلـ بقايػػا المجتمػػع القػػديـ التػػ  كػػاف هػػذا القمػػع موجهػػا ضػػدها لنجػػاح الالػػورة سػػيكوف هنػػاؾ ااتيػػاج ألػػؿ وألػػؿ لمقمػػع، 

 ج العماؿ ف  النهاية اللتطاع ولت مف العمؿ لصؼ الشرطة والجيش. اتى ال ياتا

هذا ما عناا ماركس ولينيف عندما لالوا أف الدولة ستذبؿ وبدال مف ممارسة القمػع ضػد النػاس ستصػبح الدولػة مجػرد آليػة فػ  
 يد مجالس العماؿ لتقرير كيفية إنتاج وتوزيع المنتجات. 

ؿ أو بػآخر كممػا وصػؿ الصػراع بػيف الطبقػات فػ  ظػؿ الرأسػمالية إلػى مسػتو  عػال  لقػد ظهػرت مجػالس العمػاؿ لموجػود بشػك
ف  ألمانيا كانت مجالس  0807وف   0806و  0844فعبل فكانت " السوفيت " ه  الكممة الت  استخدمها الروس لمجالس العماؿ 

لعماليػة المختمفػة والنقابػات مواػدة فػ  " لجػاف كانػت اإلضػرابات ا 0825العماؿ باختصار القوة الوايدة ف  الػببلد، وفػ  أسػبانيا فػ  
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انتخػػب العمػػاؿ مجػػالس لتػػدير المصػػانع  0845الميميشػػيات " التػػ  إدارة الماميػػات وكانػػت شػػبيهة جػػدا بمجػػالس العمػػاؿ. وفػػ  المجػػر 
اف عماليػػة بػػدأ العمػػاؿ فػػ  تنظػػيـ كوردونػػات وهػػ  لجػػ 0862و  0861والماميػػات أالنػػا  ماػػاربتهـ القػػوات الروسػػية، وفػػ  تشػػيم  فػػ  

 أولفت عماؿ المصانع الكبيرة. 

يبدأ مجمس العماؿ الاياة كهيئة يستخدمها العماؿ لتنسيؽ صراعهـ ضد الرأسمالية ويمكف أف يبدأ بوظائؼ بسيطة مالؿ جمع 
يمكػنهـ أمواؿ لئلضرابات لكف ألف هذا الهيئات ترتكز عمى االنتخاب المباشر مف العماؿ، ويكوف ممالم  العمػاؿ عرضػة لبلسػتدعا  

 ف  أعمى درجات الصراع أف ينسقوا جهود كؿ الطبقة العاممة.. يمكنهـ وضع أساس سمطة العماؿ. 
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  انفصم انتاصغانفصم انتاصغ

  كيف يصبح انؼًال ثىرييٍ؟ كيف يصبح انؼًال ثىرييٍ؟ 

مف أجؿ تغيير المجتمع، توجهت أنظار معظـ العماؿ البريطانيوف خبلؿ هػذا القػرف فػ  اتجػاا اػزب العمػاؿ والبرلمػاف. بينمػا 
 رة األفكار الرجعية لازب الماافظيف وبقى مؤيدو االشتراكية الالورية بشكؿ عاـ لميم  العدد. أيدت ألمية كبي

ولػـ تكػف ال مبػاالة العمػاؿ أو اتػى معارضػتهـ لؤلفكػار االشػتراكية الالوريػة مفاجػاة عمػى اإلطػبلؽ، فقػد نشػانا كمنػا فػ  مجتمػع 
ف الشعب باستمرار أف هناؾ فقط ألمية ماػدودة هػ  التػ  تممػؾ القػدرة رأسمال  يسمـ باف الكؿ أنانيوف، وتخبر فيه الصاؼ والتميفزيو 

التخاذ القرارات الرئيسية ف  الصناعة والدولة؛ مجتمع يتعمـ فيه جمهور العماؿ ػ ف  أوؿ يـو يمتاقوف فيه بالمدرسة إطاعة األوامر ػ 
 الت  يعطيها لهـ " األكبر واألفضؿ منهـ ". 

 الااكمة ه  أفكار الطبقة الااكمة " وأعداد واسعة مف العماؿ تقبؿ هذا األفكار.  كما أوضح ماركس فإف " األفكار

لكمػػف بػػالرغـ مػػف هػػذا، فػػإف تػػاريخ الرأسػػمالية يشػػير باسػػتمرار إلػػى أ، الاركػػات الالوريػػة لمطبقػػة العاممػػة هػػزت أركػػاف دولػػة بعػػد 
؛ المجر ف  0825؛ أسبانيا وفرنسا ف  0814ف   ؛ إيطاليا0808، ألمانيا والمجر ف  0806، روسيا ف  0760أخر . فرنسا ف  

 . 0868؛ إيراف ف  0864؛ البرتغاؿ ف  0861، شيم  ف  0857، فرنسا ف  0845

ويمكف تفسير هذا االضطرابات ف  طبيعة الرأسمالية نفسها، فه  نظاـ ينتج أزمػات بشػكؿ مسػتمر، وعمػى المػد  الطويػؿ ال 
وال يمكنهػػا تػوفير الرخػػا  لمجميػع، وال يمكنهػا ضػػماف اسػتقرار مسػتويات معيشػػتنا فػ  ظػػبل  يمكػف لمرأسػمالية أف تػػوفر التوظيػؼ كامػؿ،

 الزمة الت  ستنتجها غدا. لكف العماؿ خبلؿ فترات رخا  الرأسمالية يبد وف ف  تولع هذا األشيا . 

يػؼ كامػػؿ دائػـ، دولػة رفػػاا، لػذلؾ عمػى سػػبيؿ المالػاؿ، فػ  الخمسػػينات وبدايػة السػتينات بػػدأ العمػاؿ فػ  بريطانيػػا يتولعػوف توظ
وتاسػينات تدريجيػة ولكػػف اقيقػة فػ  مسػػتويات المعيشػة. ولكػف فػػ  المقابػؿ، عمػى مػػر العقػديف الماضػييف، سػػمات اكومػات متتاليػػة 

 مميوف، وانتهت دولة الرفاهية أو كادت، وتـ تخفيض مستويات المعيشة مرات ومرات.  3بزيادة أعداد العاطميف عف العمؿ إلى 

ئؿ األعبلـ البرجوازية لد هياتنا لقبوؿ أفكار رأسمالية عديدة، فنتقبؿ ف  أاياف عديدة األسباب الت  تطمقها الاكومة وألف وسا
لتبريػػر هجماتهػػا عمػػى اقولنػػا، ولكػػف فػػ  النهايػػة يصػػؿ العمػػاؿ لنقطػػة يجػػدوف فيهػػا أنهػػـ ال يسػػتطيعوف التامػػؿ أكالػػر مػػف هػػذا، فجػػاة، 

غضبهـ ويتاركوف ضد أصااب العمؿ أو الاكومة، ربمػا يكػوف ذلػؾ عػف طريػؽ القيػاـ بإضػراب غبلبا عندما ال يتولع أاد، يشتعؿ 
 أو تنظيـ مظاهرة. 

عندما يادث هذا، يبػدأ العمػاؿ فػ  فعػؿ أشػيا  تتعػارض مػع كػؿ األفكػار الرأسػمالية التػ  لبموهػا سػابقا، يبػدأوف فػ  التصػرؼ 
   الطبقة الرأسمالية. بتماسؾ وتعاضد مع بعضهـ البعض، كطبقة، ف  مواجهة ممالم

واينئذ تبدأ األفكار االشتراكية الالورية، الت  اعتادوا رفضها، مبل مة، مع ما يفعمونه، بعض العماؿ عمى األلؿ يبدأ فػ  أخػذ 
 هذا األفكار بجدية ػ بافتراض أف الوصوؿ لهذا األفكار سهؿ. 
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جػودة فػ  رؤوس العمػاؿ منػذ البدايػة، فالرأسػمالية ادود ادوث ذلؾ تتسع وتضيؽ مع نطاؽ الصراع، ولػيس مػع األفكػار المو 
 تجبرهـ عمى دخوؿ صراع رغـ أنهـ لد يبدأوف بافكار موالية لها، الـ يجعمهـ الصراع بعد ذلؾ يتشككوف ف  هذا األفكار.

يقية تبػدأ بػيف تعتمد لوة الرأسمال  عمى ماوريف أساسييف: التاكـ ف  وسائؿ اإلنتاج والتاكـ ف  الدولة. والاركة الالورية الاق
 جمهور العماؿ الضخـ عندما تقودهـ الصراعات اوؿ مصالاهـ االلتصادية الاالية إلى االصطداـ مع دعامت  الاكـ الرأسمال . 

فمناخذ عمى سبيؿ المالاؿ مجموعة مف العماؿ كانوا يعمموف ف  نفس المصػنع لسػنوات، ويعتمػد نظػاـ ايػاتهـ الطبيعػ  الممػؿ 
وفػػ  أاػػد األيػػاـ يعمػػف صػػااب العمػػؿ غنػػه سػػيغمؽ المصػػنع، اتػػى الػػذيف صػػوتوا لمماػػافظيف بػػيف العمػػاؿ  كمػػه عمػػى وظػػائفهـ هنػػاؾ،

يصيبهـ الهمع ويرغبوف ف  فعؿ ش  . وف  غمار باسهـ يقرروف أف الطريقة الوايدة لبلستمرار ف  المعيشة بنفس نمط الاياة الػذل 
 يطرة صااب العمؿ عمى وسائؿ اإلنتاج. عممتهـ الرأسمالية تولعه، هو ااتبلؿ المصنع ػ أو تادل س

وهكػػذا ربمػػا يجػػدوف أنفسػػهـ بسػػرعة يقفػػوف أيًضػػا ضػػد الدولػػة، عنػػدما يطمػػب صػػااب العمػػؿ البػػوليس ليعيػػد لػػه سػػيطرته  عمػػى 
 ممتمكاته، واتى يكوف لهـ أل فرصة ف  االاتفاظ بوظػائفهـ، يصػبح عمػى العمػاؿ ا ف أف يواجهػوا البػوليس، آلػة الدولػة، مالمهػا مالػؿ

 صااب العمؿ. 

لػػذلؾ فالرأسػػمالية نفسػػها تخمػػؽ شػػروط التصػػادـ الطبقػػ  التػػ  تفػػتح عقػػوؿ العمػػاؿ ألفكػػار معارضػػة لؤلفكػػار التػػ  لقنهػػا لهػػـ 
النظاـ، هذا يفسػر لمػاذا كػاف تػاريخ الرأسػمالية موسػوما بانػدفاعات دوريػة لمشػعور الالػورل لػد  مبليػيف العمػاؿ، اتػى إذا كػاف العمػاؿ 

 ف األفكار الت  يمدهـ بها النظاـ.معظـ الولت يقبمو 

نقطة أخيرة. إف أاد أهـ األشيا  الت  تمنع العماؿ مف تاييد األفكار الالورية هػو عػدـ القػتهـ مػف تضػامف عمػاؿ آخػريف معهػـ 
ة فػإف إذا تاركوةا لممطالبػة باقػولهـ، ولكػف عنػدما يكتشػفوف إف عمػاال آخػريف يتاركػوف بالفعػؿ، يفقػدوف تػراخيهـ فجػاة. بػنفس الطريقػ

جمػػاهير العمػػاؿ التػػ  تعتقػػد إنهػػا غيػػر لػػادرة عمػػى إدارة المجتمػػع، تػػتعمـ فجػػاة إف العكػػس صػػايح عنػػدما تكتشػػؼ عبػػر الصػػراعات 
 الضخمة ضد المجتمع القائـ أنهـ يتولوف إدارة جز  هاـ منه وبكفا ة. 

  وبسبب هذا، ما إف تبدأ الاركات الالورية اتى تتضاعؼ لوتها وتااليرها بسرعة مذهمة.
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  انفصم انؼاشرانفصم انؼاشر

  انحزب االشتراكي انثىريانحزب االشتراكي انثىري

 الفرضية األساسية لمماركسية ه  أف تطور الرأسمالية يدفع العماؿ لمتمرد ضد النظاـ. 

عندما تندلع مالؿ هذا التمردات ػ سوا  ف  صورة مظاهرة ااشدة أو تمرد مسمح أو اتػى إضػراب كبيػر ػ يتاػوؿ وعػ  الطبقػة 
لػػة الذهنيػػة التػػ  بػػددها العمػػاؿ سػػابقا فػػ  التسػػمية مػػف سػػباؽ الخيػػوؿ إلػػى مشػػاهدة التميفزيػػوف يػػتـ العاممػػة بطريقػػة مذهمػػة. فكػػؿ الطا

توجيههػػا فجػػاة إلػػى مااولػػة التعامػػؿ مػػع مشػػكمة كيػػؼ يمكػػف تغييػػر المجتمػػع، مبليػػيف النػػاس مااولػػة التعامػػؿ مػػع مشػػكمة كيػػؼ يمكػػف 
اليات يبػػػدعوف امػػػواًل بارعػػػة ومدهشػػػة، بينمػػػا يصػػػاب الالػػػورييف تغييػػػر المجتمػػػع، مبليػػػيف النػػػاس الػػػذيف يشػػػتبكوف مػػػع مالػػػؿ هػػػذا اإلشػػػك

 المنظميف مف ذول التاريخ مالمهـ مالؿ الطبقة الااكمة بالايرة والدهشة مف خضـ هذا التاوؿ الكبير ف  مجر  األاداث. 

جػالس العمػاؿ ( نمػا شػكؿ جديػد لتنظػيـ العمػاؿ، السػوفييتات ) م 0844لػذلؾ عمػى سػبيؿ المالػاؿ، فػ  الالػورة الروسػية األولػى 
مف لجنة اإلضراب الت  أليمت خبلؿ إضراب طباعة، ف  البداية تعامؿ الازب البمشف  ػ األكالر نضالية بػيف االشػتراكييف الالػورييف ػ 

 مع السوفييتات بعدـ القة: لـ يصدلوا أنه مف الممكف لجمهور العماؿ غير المسيسيف سابقا أف يخمقوا أداة الورية اقيقية. 

ارب موجػػودة فػػ  العديػػد مػػف اإلضػػرابات: اػػيف يفاجػػا العمػػاؿ المسيسػػوف بػػاف العمػػاؿ الػػذيف تجػػاهموا نصػػائاهـ مالػػؿ هػػذا التجػػ
 ودعايتهـ طويبل بدأوا ف  تنظيـ عمؿ نضال  بانفسهـ.

 هذا العفوية جوهرية. لكف مف الخطا الخروج باستنتاج ػ مالؿ الفوضوييف ػ أنه بسب التمقائية ال توجد ااجة لازب الورل. 

وضػػع الػػورل يغيػػر الكاليػػر مػػف العمػػاؿ أفكػػارهـ بسػػرعة شػػديدة جػػدا لكػػنهـ ال يغيػػروف كػػؿ أفكػػارهـ مػػرة وااػػدة. داخػػؿ كػػؿ فػػ  
إضراب، كؿ مظاهرة، كؿ انتفاضة مسماة، يوجد دائمػا نقاشػات مسػتمرة. لميػؿ مػف العمػاؿ سػيروف بالفعػؿ مػا لػاموا بػه بمالابػة مقدمػة 

مجتمع. آخروف سيكونوف متردديف وضد القياـ بال عمؿ عمى اإلطبلؽ، ألف هذا يشوش الستيبل  الطبقة العاممة عمى السمطة ف  ال
 " النظاـ الطبيع  لؤلشيا  ". ف  المنتصؼ توجد جماهير العماؿ الذيف تجذبهـ أوال مجموعة تمو األخر  مف األطرواات. 

ؼ، لتػديف أفعػاؿ العمػاؿ، وسػتمق  أيضػا عمى أاد جانب  الميزاف ستمقى الطبقة الااكمػة الموجػودة كػؿ القػؿ آلػة دعايػة الصػا
 لواتها ف  كسر اإلضراب، سوا  الشرطة، الجيش أو منظمات الجناح اليمين . 

وعمػػػى جانػػػب العمػػػاؿ يجػػػب أف توجػػػد منظمػػػة مػػػف االشػػػتراكييف الػػػذيف يمكػػػنهـ اسػػػتخبلص دروس الصػػػراع الطبقػػػ  السػػػابقة، 
يػزاف. يجػب أف توجػد منظمػة يمكنهػا تجميػع الفهػـ المتنػام  لمعمػاؿ فػ  ويمكنهـ وضع األطرواات واألفكار اوؿ االشتراكية فوؽ الم

 الصراع اتى يمكنهـ العمؿ معا لتغيير المجتمع. 

وهذا الازب االشتراك  الالورل ياتػاج أف يكػوف موجػودا لبػؿ بػد  الصػراع، فالمنظمػة ال تولػد تمقائيػا، الاػزب يبنػ  مػف خػبلؿ 
ة الصراع الطبق  ألف مجرد فهـ المجتمع ليس كافيا، فقط بتطبيؽ هذا األفكار ف  الصراع التفاعؿ المستمر لؤلفكار االشتراكية وخبر 
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الطبق  اليوم : ف  اإلضرابات، المظاهرات، الامبلت، هنػا سيصػبح العمػاؿ مػدركيف لقػوتهـ ولػدرتهـ عمػى تغيػر األشػيا  ويكتسػبوف 
 الالقة لفعؿ ذلؾ.

ك  ااسػػما. يمكػػف أف يميػػؿ الميػػزاف تجػػاا التغييػػر تجػػاا انتقػػاؿ الػػورل فػػ  نقػػاط معينػػة يمكػػف أف يكػػوف تػػدخؿ الاػػزب االشػػترا
 لمسمطة ف  اتجاا العماؿ، تجاا المجتمع االشتراك .

 حزب .. من أي نوع؟
ياتاج الازب االشتراك  الالورل أف يكوف ديمقراطيا. وإلنجاز دورا، يجب أف يكوف الازب متصبل بالصراع الطبق  باستمرار 

ع أعضػػائه ومؤيديػػه فػػ  أمػػاكف العمػػؿ ايػػث يجػػرل هػػذا الصػػراع. ياتػػاج أيضػػا أف يكػػوف ديمقراطيػػا ألف عمػػ  وهػػذا يعنػػ  التواجػػد مػػ
 ليادته أف تعكس دائما الخبرة الجماعية لمصراع.

تفاعػػػؿ مسػػػتمر لؤلفكػػػار  –فػػػ  نفػػػس الولػػػت هػػػذا الديمقراطيػػػة ليسػػػت مجػػػرد نظػػػاـ لبلنتخػػػاب لكنهػػػا جػػػدؿ دائػػػـ داخػػػؿ الاػػػزب 
 عميها الازب مع خبرة الصراع الطبق . االشتراكية الت  يقـو

لكف الازب االشػتراك  الالػورل يجػب أيضػا أف يكػوف مركزيػا . ألنػه اػزب نشػط ولػيس جماعػة لمنقػاش. فهػو ياتػاج أف يكػوف 
لادرا عم  التدخؿ بشكؿ جماع  ف  الصراع الطبق ، وأف يستجيب بسػرعة لؤلاػداث، لػذلؾ يجػب أف يمتمػؾ ليػادة لػادرة عمػ  اتخػاذ 

 ت بشكؿ يوم  باسـ الازب.لرارا

إذا أمػػرت الاكومػػة عمػػ  سػػبيؿ المالػػاؿ باعقتػػاؿ المضػػربيف فعمػػى الاػػزب أف يتاػػرؾ مباشػػرة دوف الااجػػة إلػػى عقػػد مػػؤتمرات 
إلتخاذ القرارات بشكؿ ديمقراط ، ويتـ آخذ القرار بشكؿ مركزل ويتـ التاػرؾ عمػ  أساسػه. تػات  الديمقراطيػة بعػد ذلػؾ عنػدما ينػالش 

 ما كاف القرار صاياًا أـ ال ومف الممكف أف يغير ليادة الازب إذا كانت غير منسجمة مع ااتياجات النضاؿ.الازب إذا 

ياتاج الازب االشتراك  الالورل أف ياافظ عم  توازف دليػؽ بػيف الديمقراطيػة والمركزيػة وجػوهر المسػالة هػو أف الاػزب لػيس 
 ورل ناو االشتراكية وهذا يادث فقط مف خبلؿ الصراع الطبق .موجودا مف أجؿ ذاته ولكف كوسيمة لتاقيؽ التغيير الال

إذا فػػػالازب عميػػػه دائمػػػا أف يكيػػػؼ أوضػػػاعه مػػػع النضػػػاؿ. عنػػػدما يكػػػوف مسػػػتو  النضػػػاؿ منخفضػػػا وعػػػدد العمػػػاؿ المػػػؤمنيف 
ارا السياسػية مػف بإمكانية التغيير الالورل لميموف سيكوف الازب صغيرا وعميه أف يقبؿ ذلؾ، فميس هناؾ معنى مف أف يخفػؼ مػف أفكػ

أجؿ مضاعفة عضويته. ولكف عندما يتصاعد النضاؿ تغير أعداد كبيرة مف العماؿ الذيف اكتشفوا لدرتهـ عم  التغيير عبر النضاؿ 
ال سيصبح مهمشا.  أفكارهـ، وف  هذا الاالة عم  الازب أف يكوف لادرًا عم  فتح أبوابه وا 

ة عميه أف يكػوف جػز ا مػف الصػراع الطبقػ  ماػاوال دائمػا توايػد أكالػر العمػاؿ ال يمكف لمازب أف يستبدؿ نفسه بالطبقة العامم
وعيا لخمؽ ليادة ف  النضاؿ. وال يجب عم  الازب أف يمم  القرارات عم  العماؿ. أو أف يعتبر نفسه ليادة لها، بؿ عميه أف يكسب 

لتاركػػات التػػ  تبػػدأ مػػف إضػػراب صػػغير الػػ  الالػػورة هػػذا المولػػع واالبػػات صػػاة األفكػػار االشػػتراكية فػػ  الممارسػػة واالنخػػراط فػػ  كػػؿ ا
 نفسها.
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ير  البعض الاػزب االشػتراك  الالػورل وكانػه شػكؿ جنينػ  مػف االشػتراكية وهػذا فكػرة خاطئػة تمامػا، فاالشػتراكية لػف تػات  إال 
 عندما تسيطر الطبقة العاممة نفسها عم  وسائؿ انتاج الالروة وتستخدمها لتغيير المجتمع.

جزيػػػرة اشػػػتراكية فػػػ  باػػػر مػػػف الرأسػػػمالية وماػػػاوالت مجموعػػػات صػػػغيرة مػػػف االشػػػتراكييف أف يعزلػػػوا أنفسػػػهـ ال يمكنػػػؾ بنػػػا  
ويعيشػػوا عمػػ  أسػػاس أفكػػار اشػػتراكية دائمػػا مػػا تنتهػػ  بالفشػػؿ الػػذريع عمػػ  المػػد  الطويػػؿ ، فمػػف جانػػب تبقػػى الضػػغوط االلتصػػادية 

ف الرأسػمالية فهػـ يعزلػوف أنفسػهـ أيضػا عػف القػوة الوايػدة القػادرة عمػ  وااليديولوجية. ومف جانب آخػر عنػدما يعػزؿ هػؤال  أنفسػهـ عػ
 تاقيؽ االشتراكية وه  الطبقة العاممة.

.. ضػد العنصػرية واضػطهاد المػرأة واالسػتغبلؿ وكػؿ أشػكاؿ  يناضؿ االشتراكيوف بالطبع ضد ا الار السيئة لمرأسمالية كؿ يـو
 ذ لوة الطبقة العاممة كاساس لنضالنا.الواشية ولكننا نستطيع فعؿ ذلؾ فقط مف خبلؿ أخ
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  انفصم انحادي ػشرانفصم انحادي ػشر

  اإليبريانية وانتحرر انىطُي اإليبريانية وانتحرر انىطُي 

 خبلؿ تاريخ الرأسمالية، كانت الطبقة الااكمة دائما ما تباث عف مصدر إضاف  لمالروة:

 االستيبل  عمى الالروة الت  تنتجها الدوؿ األخر . 

عصػػػور الوسػػػطى مصػػػاابا السػػػتيبل  الػػػدوؿ الغربيػػػة عمػػػى إمبراطوريػػػات جػػػا  نمػػػو األشػػػكاؿ األولػػػى لمرأسػػػمالية مػػػع نهايػػػة ال
 استعمارية كبيرة مالؿ إمبراطوريات إسبانيا والبرتغاؿ، هولندا وفرنسا، وبالطبع بريطانيا العظمى.

ا يطمػؽ لقد تـ ف  تمؾ األالنا  ضّخ الالروة إلى أيدل الطبقات الااكمػة فػ  أوروبػا الغربيػة بينمػا تػـ تػدمير مجتمعػات كاممػة لمػ
 عميه ا ف بػ "العالـ الالالث" ) دوؿ أفريقيا، آسيا، وأمريكا الجنوبية(.

وبالتػػال ، فمقػػد أد  "اكتشػػاؼ" األوروبيػػيف ألمريكػػا فػػ  القػػرف السػػادس عشػػر إلػػى تػػدفؽ واسػػع النطػػاؽ لمػػذهب فػػ  أوروبػػا. أمػػا 
 ت أخر .الوجه ا خر لهذا العممة فقد تمالؿ ف  تدمير مجتمعات كاممة واستعباد مجتمعا

فعمػػى سػػبيؿ المالػػاؿ، فػػ  هػػاييت ، ايػػث ألػػاـ كولػػومبس أوؿ مسػػتوطنة، تػػـ إبػػادة الهنػػود الػػػ "هػػاراواؾ" الػػذيف كػػانوا يعيشػػوف فػػ  
 موطنهـ )تـ إبادة ما يقرب مف نصؼ مميوف فرد( وذلؾ عمى مدار جيميف مف البشر.

 .0546مميوف ف  عاـ  1إلى  0414مميوف نسمة ف  عاـ  14وف  المكسيؾ، انخفض عدد السكاف الهنود مف 

أما السكاف الهنود الذيف عاشوا ف  جزر الهند الغربية وأجزا  أخر  مف القارة فقد تـ استبدالهـ بالعبيد الذيف ألسروا ف  أفريقيا 
 ونلقموا عبر المايط األطمنط  تات ظروؼ سيئة لمغاية.

 مميوف خبلؿ الرامة.  8األطمنط  بينما مات مميوف عبد هـ كؿ مف بقوا أايا  بعد عبور  04هناؾ ما يقدر بػ

وتػػـ نقػػؿ اػػوال  نصػػؼ العبيػػد عمػػى سػػفف بريطانيػػة، وهػػذا يعتبػػر أاػػد أسػػباب كػػوف الرأسػػمالية البريطانيػػة األولػػى فػػ  توسػػع 
 الصناعة.

 لقد وفرت الالروة الت  أتت مف تجارة العبيد سلبؿ تمويؿ الصناعة.

بريسػػتوؿ مصػػنوعة مػػف دـ الزنػػوج"، ينطبػػؽ هػػذا القػػوؿ عمػػى مػػوان  أخػػر  فػػ  وكمػػا تعبػػر مقولػػة لديمػػة بػػاف " اػػوائط مدينػػة 
 إنجمترا.

 وكما يقوؿ كارؿ ماركس:
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 "إف العبودية المقّنعة لمعامؿ األجير ف  أوروبا تطمبت كقاعدة لها عبودية خالصة تماما وسهمة المناؿ ف  العالـ الجديد."

 غزا البريطانيوف الهند.لقد تمت تجارة العبيد بطرؽ النهب الخالصة، مالمما 

 كانت البنغاؿ متقدمة جدا اتى أف الزوار اإلنجميز األوائؿ ذهموا مف روعة اضارتها.

 ولكف هذا الالروة لـ تبقى طويبل ف  البنغاؿ؛ وكما كتب المورد ماكوالل ف  سيرته الذاتية عف الغازل كبليؼ:

 "تـ التخمص مف كالرة السكاف بتقديمهـ كفريسة.

 مميوف مف البشر يعيشوف ف  منتهى البؤس. 24ـ مراكمة الروات هائمة ف  كالكاتا بينما كاف ولذلؾ، فقد ت

 لقد اعتادوا الاياة تات نير الطغياف ولكنه لـ يكف أبدا طغيانا مالؿ هذا."

مػف هػػذا النقطػػة فصػػاعدا، أصػبات البنغػػاؿ مشػػهورة لػػيس بالروتهػػا ، ولكػف بػػالفقر المػػدلع الػػذل كػاف ياصػػد كػػؿ عػػدة سػػنوات 
 المبلييف الذيف ماتوا مف الجوع بسبب المجاعات، وهو فقر مستمر اتى ولتنا هذا.

 6-5ف  تمؾ األالنا  ف  ستينيات القرف السابع عشر، وف  ولت لـ يتعد  إجمال  استالمار رأس الماؿ ف  إنجمترا أكالػر مػف 
 نيه إسترلين . مميوف ج 1مميوف جنيه إسترلين ، كانت الجزية السنوية إلنجمترا مف الهند تبما 

 وكانت نفس هذا المرااؿ تادث ف  ألدـ مستعمرة إنجميزية، وه  أيرلندا.

ففػ  أالنػػا  المجاعػػة الكبيػػرة التػػ  اػػدالت فػػ  أواخػػر أربعينيػػات القػرف الالػػامف عشػػر عنػػدما انخفػػض سػػكاف أيرلنػػدا إلػػى النصػػؼ 
عػاـ السػكاف الػذيف يموتػوف جوعػا مػف إنجمتػرا إلػى بسبب الموت جوعا والهجرة، تػـ إرسػاؿ كميػات مػف القمػح كانػت تزيػد اتػى عػف إط

 مبلؾ األراض  اإلنجميز كإيجار. 

، فمف المعتاد تقسيـ العالـ إلى دوؿ متقدمة وأخر  متخمفة.  واليـو

 واالنطباع السائد هو أف الدوؿ "المتخمفة" كانت تسير ف  نفس اتجاا الدوؿ المتقدمة لمئات السنيف ولكف بإيقاع بط  . 

األمر هو أف أاػد أسػباب "تطػور" الػدوؿ الغربيػة يكمػف فػ  أف الػدوؿ األخػر  لػد نلهبػت الرواتهػا ودلفعػت دفعػًا ناػو  ولكف والع
 التخمؼ. 

 سنة مضت. 244إف الكالير مف الدوؿ أفقر ا ف عما كانت عميه منذ 
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ف  الهند ولكف أيضا ف  الصػيف وكما أشار مايكؿ بارات براوف، "إف معدؿ الالروة لمفرد ف  الدوؿ المتخمفة االيا، وليس فقط 
وأمريكا البلتينية وأفريقيا، كاف أعمى مف ماليمه ف  أوروبا القرف السػابع عشػر، الػـ انخفػض بينمػا نمػت الالػروة فػ  أوروبػا الغربيػة." لقػد 

 أتاح امتبلؾ بريطانيا لئلمبراطورية أف تتطور لتصبح فيما بعد القوة الصناعية األولى ف  العالـ. 

ا ف  وضع يمكنها مف منع الدوؿ الرأسمالية األخر  مػف وضػع أيػديهـ عمػى المػواد الخػاـ باإلضػافة إلػى أسػواؽ كانت بريطاني
 ومناطؽ استالمارية مرباة داخؿ المث العالـ الذل ااتمته.

ميػزات ولكف بنمو لو  صناعية أخر  مالؿ ألمانيا والياباف والواليات المتادة، فقد أرادت هػذا الػدوؿ أف ياصػموا عمػى تمػؾ الم
 ألنفسهـ.

ولػػػذلؾ، فمقػػػد لػػػاموا ببنػػػا  إمبراطوريػػػات منافسػػػة أو مػػػا يمكػػػف أف يطمػػػؽ عميػػػه بػػػػ "منػػػاطؽ نفػػػوذ." وبسػػػبب مواجهتهػػػا ألزمػػػات 
 التصادية، فقد ااولت كؿ مف القو  الرأسمالية الرئيسية اؿ مشاكمها عف طريؽ االعتدا  عمى مناطؽ نفوذ منافسيها.

 لى ارب عالمية.وف  النهاية، أدت اإلمبريالية إ

 أنتج هذا بدورا تغيرات ضخمة داخؿ النظاـ الداخم  لمرأسمالية، وأصبات أداة شّف الارب وه  الدولة أكالر أهمية.

فمقػػد عممػػت الدولػػة بقػػرب أكالػػر كاليػػرا عػػف ذل لبػػؿ مػػع الشػػركات العمبللػػة إلعػػادة تنظػػيـ الصػػناعة بهػػدؼ المنافسػػة الخارجيػػة 
 والارب.

 مالية ه  رأسمالية ااتكار الدولة. بمعنى آخر، أصبات الرأس

كما عنػ  تطػور اإلمبرياليػة أف الرأسػمالييف لػـ يسػتغموا فقػط الطبقػة العاممػة فػ  ببلدهػـ، ولكػنهـ لػاموا أيضػا بالسػيطرة الماديػة 
 الممموسة عمى دوؿ أخر  واستغموا سكانها.

أنهـ كػانوا مسػتغ،ميف مػف لبػؿ المسػتعمريف األجانػب وبالنسبة لمعظـ الطبقات المضطهدة ف  الدوؿ المست،عم،رة، كاف هذا يعن  
 باإلضافة إلى استغبلؿ طبقتهـ الااكمة، أل كاف استغبللهـ مضاعفا. 

 وف  الدوؿ المستعِمرة، عانت بعض ألساـ الطبقات الااكمة أيضا. 

 ريالية.لقد شاهدوا كيؼ أف الكالير مف فرصهـ الستغبلؿ السكاف المامييف كانت تلسرؽ منهـ مف لبؿ اإلمب

وبنفس الطريقة، عانت أيضا الطبقات الوسطى ف  المستعمرات والت  كانت ترغب ف  رؤية توسع سريع لمصناعة الت  تدار 
 ماميا مما كاف سيخدمهـ ف  خمؽ فرص مستقبمية جديدة.
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ضػػد تػػااليرات  سػػنة األخيػػرة نهػػوض كػػؿ هػػذا الطبقػػات المتنوعػػة فػػ  المسػػتعمرات والػػدوؿ المسػػتعِمرة سػػابقا 54لقػػد شػػهدت الػػػ
 اإلمبريالية.

 فمقد تطورت بعض الاركات الت  ااولت توايد كؿ السكاف ضد اكـ اإلمبريالية األجنبية؛ وتضمنت مطالبهـ ا ت :

 " طرد لوات االاتبلؿ األجنبية اإلمبريالية.

 " توايد البمد تات راية اكومة وطنية واادة وذلؾ لتجنب تقسيمه بيف لو  إمبريالية متعددة.

 عادة توطيد مكانة المغة األصمية ف  الاياة اليومية وذلؾ لمقاومة المغات الت  فرضها الاكاـ األجانب." إ

 " استخداـ الالروة الت  تنتجها الببلد ف  توسيع الصناعة المامية مف أجؿ "تطوير" و "تاديث" البمد.

(؛ إيراف )فػ  0837-0834، وف  0816-0812، 0801تمؾ كانت مطالب اركات الورية متعالبة ف  ببلد مالؿ الصيف )
وما بعد  0814(؛ تركيا )بعد الارب العالمية األولى(؛ جزر الهند الغربية )مف 0842-0830، و0806-0810، 0844-0801

(؛ واتػػػى ا ف فػػػ  0864(؛ فيتنػػاـ )اتػػػى هزيمػػػة األمػػػريكييف فػػػ  0834(، أفريقيػػػا )بعػػػد 0837-0814ذلػػؾ(؛ الهنػػػد )فػػػ  سػػػنوات 
 جنوب أفريقيا. 

 وف  أغمب األاياف، لاد هذا الاركات ألساـ مف الطبقات العميا أو الوسطى المامية.

ولكػػف كػػاف هػػذا يعنػػ  أف الطبقػػات الااكمػػة فػػ  الػػدوؿ المتقدمػػة تواجػػه خصػػـ إضػػاف  مالمػػه فػػ  ذلػػؾ مالػػؿ الطبقػػة العاممػػة فػػ  
لية اإلمبريالية ف  نفس الولت الذل تاركت فيه طبقاتهـ ببلدهـ. لقد تاّدت الاركة الوطنية فيما يسمى بػ"العالـ الالالث" الدوؿ الرأسما

 العاممة ضدهـ.

لقد كاف لهذا أهمية كبر  بالنسبة لاركة الطبقة العاممة ف  الدوؿ المتقدمة، ايث عنػ  ذلػؾ أنػه فػ  نضػالها ضػد الرأسػمالية 
 كاف لها اميؼ ف  اركات التارر ف  "العالـ الالالث".

لػػه اليػػـو اميفػػا فػػ  لػػوات التاريػػر فػػ  جنػػوب أفريقيػػا  -عمػػى سػػبيؿ المالػػاؿ  -البريطانيػػة  وهكػػذا، فػػإف عػػامبل فػػ  شػػركة "شػػؿ"
 والت  تناضؿ مف أجؿ الاصوؿ عمى الممتمكات الت  ف  اوزة شؿ ف  ببلدهـ.

فإذا استطاعت شؿ أف تخيب آماؿ اركات التارر ف  "العػالـ الالالػث"، فهػ  ستصػبح أكالػر لػوة عنػدما يتعمػؽ األمػر بمقاومػة 
 لب العماؿ ف  بريطانيا.مطا

 هذا ه  الاقيقة اتى إف لـ يكف هناؾ لاركة التارر ف  بمد مف ببلد العالـ الالالث ليادة اشتراكية.

 سوؼ يادث هذا بالفعؿ اتى لو أرادت ليادتها استبداؿ الاكـ األجنب  باكـ الرأسمالية المامية أو طبقة رأسمالية الدولة. 
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اػاوؿ تاطػيـ اركػة التاػرر هػذا هػ  نفػس الدولػة اإلمبرياليػة التػ  تعػد العػدو األكبػر لمعامػؿ فػ  إف الدولة اإلمبرياليػة التػ  ت
 الغرب.

 ولهذا، أصر ماركس عمى أف: 

"أل أمة تضطهد ا خريف ال تستطيع ه  نفسها أف تكوف ارة"؛ ولهذا أيضا فقد طرح لينيف مسالة التاالؼ بيف عماؿ الدوؿ 
 العالـ الالالث اتى لو كاف لديها ليادة غير اشتراكية.المتقدمة والشعوب المضطهدة ف  

وهذا ال يعن  أف االشتراكييف سيتفقوف مع الطريقة الت  يقود بها غير االشتراكييف ف  دولة مضطهدة صراع التارر الػوطن  
 )أكالر مف اتفالنا مالبل مع الطريقة الت  يقود بها لائد نقاب  إضراب ما(.

اّل سػػوؼ نصػػبح جميعػػا مؤيػػديف لطبقتنػػا الااكمػػة ضػػد ولكػػف يجػػب أف نوضػػح لبػػؿ أل شػػ    آخػػر أننػػا نؤيػػد هػػذا الصػػراع وا 
 الشعوب الت  تظممها.

 يجب أف نؤيد النضاؿ مف أجؿ التارر بدوف شروط لبؿ أف يكوف مف اقنا انتقاد الطريقة الت  يلقاد بها هذا النضاؿ. 

اليػػة ال يمكػػف أف يتركػػوا األمػػور تسػػير هنػػاؾ ضػػدهـ، بػػؿ يجػػب ومػػع ذلػػؾ فػػإف االشػػتراكييف الالػػورييف فػػ  دولػػة تقهرهػػا اإلمبري
 عميهـ أف يناضموا يوما بعد يـو مع أفراد آخريف اوؿ كيفية شّف الصراع مف أجؿ التارر الوطن .

واػػػوؿ هػػػذا القضػػػية، نجػػػد أف أهػػػـ النقػػػاط المتعمقػػػة بهػػػا مػػػذكورة فػػػ  نظريػػػة الالػػػورة الدائمػػػة التػػػ  طراهػػػا تروتسػػػك . لقػػػد بػػػدأ 
أطرواتػػه مػػف خػػبلؿ إدراكػػه أف الاركػػات ضػػد االضػػطهاد غالبػػا مػػا يبػػدأها األفػػراد ذول أصػػوؿ الطبقػػة الوسػػطى أو اتػػى تروتسػػك  

 الطبقة العميا. 

ويػػدعـ االشػػتراكييف مالػػؿ هػػذا الاركػػات ألنهػػـ يهػػدفوف إلػػى إزالػػة أاػػد األعبػػا  التػػ  تالقػػؿ كاهػػؿ معظػػـ الطبقػػات والجماعػػات 
 المضطهدة ف  المجتمع.

نا أيضا أف ندرؾ أف أبنا  الطبقات الوسطى والعميا أولئؾ ال يمكنهـ االستمرار ف  ليادة مالؿ هذا الصػراعات ولكف يجب عمي
ألنهػػػـ سػػػوؼ يكونػػػوف خػػػائفيف مػػػف إطػػػبلؽ العنػػػاف لصػػػراع جمػػػاهيرل اقيقػػػ ، وذلػػػؾ فػػػ  االػػػة أف يتاػػػد  هػػػذا الصػػػراع لػػػيس فقػػػط 

 ى الاياة عف طريؽ استغبلؿ الطبقات المستغ،مة.االضطهاد القادـ مف الخارج ولكف أيضا لدرتهـ هـ ذاتهـ عم

مػع  -إذا كاف هذا ضروريا -فعند لاظة معينة سنجدهـ يفروف مف الصراع الذل بد وا هـ أنفسهـ، كما أنهـ سوؼ يّتادوف 
 المضطِهد األجنب  مف أجؿ ساؽ الصراع.

.وعند هذا الماظة ذاتها، إذا لـ تاخذ لوات الطبقة العاممة االشتراكية زما  ـ ليادة التارر الوطن  فسوؼ تلهـز
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لقد أشار تروتسك  أيضا إلػى اقيقػة أخيػرة وهػ  كػوف الطبقػة العاممػة فػ  معظػـ دوؿ العػالـ الالالػث مجػرد ألميػة مػف السػكاف، 
 وغالبا ألمية ضئيمة.

ة تقػػدر بعشػػرات ولكػػف، عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ، فهػػ  تعتبػػر كبيػػرة أيضػػا بمعنػػى مػػا )عمػػى سػػبيؿ المالػػاؿ تمالػػؿ الطبقػػة العاممػػة لػػو 
المبليػػيف فػػ  دوؿ مالػػؿ الهنػػد والصػػيف(، وهػػ  غالبػػا مػػا تنػػتج لسػػـ ضػػخـ مػػف الالػػروة القوميػػة مقارنػػة باجمهػػا. كمػػا أنهػػا تتركػػز باعػػداد 

 كبيرة جدا ف  المدف الت  تعتبر مفتاح الاكـ ف  البمد.

ألخػر  المضػطهدة واألخػذ بزمػاـ األمػور ولذلؾ، فف  فترات االضطراب الالػورل، تسػتطيع الطبقػة العاممػة ليػادة كػؿ الطبقػات ا
فػػ  البمػػد كمهػػا. والالػػورة يمكػػف أف تصػػبح دائمػػة بدايػػة مػػف مطالػػب التاػػرر الػػوطن  وانتهػػا  بالمطالػػب االشػػتراكية. لكػػف هػػذا يمكػػف أف 

يػدعموف يادث فقط ف  االة تنظيـ االشتراكييف لمعماؿ منذ البدايػة فػ  الدولػة المضػطهدة عمػى أسػاس طبقػ  مسػتقؿ، وهػـ فػ  ذلػؾ 
 بشكؿ عاـ اركة التارر الوطن  ولكف عميهـ أف يكونوا عمى اذر دائما مف الوالوؽ ف  لادتها مف الطبقات الوسطى أو العميا.
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  انفصم انثاَي ػشرانفصم انثاَي ػشر

  انًاركضية وانُضىية انًاركضية وانُضىية 

 لقد كاف هناؾ دائما اتجاهيف مختمفيف ف  مسالة تارير المرأة:

هػػ  التػػاالير المهػػيمف عمػػى اركػػات المػػرأة التػػ  انػػدلعت فػػ  الػػدوؿ الرأسػػمالية المتقدمػػة النسػػوية واالشػػتراكية الالوريػػة. والنسػػوية 
 خبلؿ الستينات والسبعينات مف هذا القرف.

تبدأ النسوية مف فكرة أف الرجاؿ دائما مػا يضػطهدوف النسػا ، وبػاف هنػاؾ شػيئا مػا فػ  التكػويف البيولػوج  أو النفسػ  لمرجػاؿ 
 ت أدنى منهـ.يجعمهـ يعامموف النسا  ككائنا

وهذا يؤدل إلى فكرة أف التارر ممكف فقط بعػزؿ النسػا  عػف الرجػاؿ، سػوا  باالنفصػاؿ الكامػؿ لمنسػويات البلتػ  يباػالف عػف 
 "أساليب اياة متاررة" أو االنفصاؿ الجزئ  لمجاف النسا ، االجتماعات االنتخابية أو األاداث الت  تهـ النسا  فقط.

 هذا االنفصاؿ الجزئ  يدعوف أنفسهف بػنسويات اشتراكيات. إف هناؾ الكاليرات مّمف يدعمف

ولكف ف  السنوات األخيرة، سادت داخؿ اركة المرأة أفكار النسويات الراديكاليػات عػف االنفصػاؿ الكمػ  ، الػـ انتهػت األفكػار 
 ئات مالبل.االنفصالية مرة بعد أخر  كجناح متطرؼ بعض الش   إلى تادية خدمات اجتماعية مف نوعية خدمة البلج

 اتجاا ازب العماؿ. -ولقد لاد هذا الفشؿ المزيد مف النسويات ف  اتجاا آخر 

يؤيػػػد هػػػؤال  فكػػػرة أف وضػػػع النسػػػا  فػػػ  األمػػػاكف المناسػػػبة لهػػػف كعضػػػوات فػػػ  البرلمػػػاف أو مسػػػئوالت نقابيػػػات أو مستشػػػارات 
 ماميات سوؼ يساعد جميع النسا  بعض الش   عمى تاقيؽ المساواة.

 شتراكية الالورية فهو يبدأ مف مجموعة أفكار مختمفة تماما.أما تقميد اال

نجمز، وهما يكتباف ف  عاـ  فكػرة أف اضػطهاد المػرأة لػـ ينبػع مػف األفكػار الموجػودة  -أوال  -، لد طراا 0737إف ماركس وا 
 ف  عقوؿ الرجاؿ ولكف مف تطور الممكية الخاصة ومعها ظهور مجتمع لائـ عمى الطبقات.

أل النضػاؿ مػف  -، فإف النضاؿ مف أجؿ تارير المرأة لـ ينفصؿ عف النضاؿ إلنها  المجتمع الطبق  بكاممػه وبالنسبة لهما
 أجؿ االشتراكية.

نجمػػز كػػذلؾ إلػػى أف تطػػور الرأسػػمالية المبنػػ  عمػػى نظػػاـ المصػػنع لػػد أتػػى بتغيػػرات عميقػػة فػػ  ايػػاة البشػػر،  أشػػار مػػاركس وا 
 وخاصة ف  اياة النسا .
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   مرة أخر  لئلنتاج االجتماع  والذل كف لد استلبِعدف منه تدريجيا مع تطور المجتمع الطبق . فمقد ألعيدت النسا

 أعطى هذا لممرأة لوة كانت كامنة بداخمها ولكف لـ يسيطرف عميها مف لبؿ أبدا.

 امتمكت النسا  كعامبلت منظمات بشكؿ جماع  استقبلال أكبر ولدرة عمى النضاؿ مف أجؿ نيؿ اقولهف.

كػػاف ذلػػؾ متنالضػػا بشػػدة مػػع أسػػموب ايػػاتهف مػػف لبػػؿ عنػػدما كػػاف دورهػػف الرئيسػػ  فػػ  اإلنتػػاج يتركػػز فػػ  األسػػرة ممػػا ولقػػد 
 الزوج أو األب. -جعمهف يعتمدف تماما عمى رب األسرة 

نجمػػز أف األسػػاس المػػادل لمعائمػػة، وبالتػػال  اضػػطهاد المػػرأة، لػػـ يعػػد موجػػودا؛ كمػػا أف الػػذل منػػع  مػػف هػػذا اسػػتنتج مػػاركس وا 
 المرأة مف االستفادة مف هذا كاف اقيقة أف الممكية ظمت ف  أيدل القمة.

، فإف العامؿ الهػاـ الػذل يلبقػ  النسػا  مضػطهدات هػو الطريقػة التػ  تػنظـ بػه الرأسػمالية نفسػها  خاصػة تمػؾ الطريقػة  -واليـو
 أطفالهـ لك  يصباوا الجيؿ القادـ مف العماؿ.الت  تستخدـ بها الرأسمالية شكؿ معيف لمعائمة مف أجؿ التاكد مف أف عمالها يربوف 

فػإف النسػػا   -وبشػكؿ متزايػػد لمنسػا  أيضػػا  -فهػ  إذف ميػزة كبيػػرة، أل أنػه فػػ  اػيف أف الرأسػمالية تػػدفع لمرجػاؿ لكػػ  يعممػوا 
فػػػ  سيكرسػػػف ايػػػاتهف وبػػػدوف مقابػػػؿ لمتاكػػػد مػػػف أف أزواجهػػػف صػػػالايف لمعمػػػؿ فػػػ  المصػػػانع وأف أطفػػػالهف سػػػيقوموف بػػػنفس العمػػػؿ 

 المستقبؿ.

أمػا االشػػتراكية، عمػػى العكػس مػػف ذلػػؾ، سػػوؼ تعمػؿ مػػف أجػػؿ أف يتامػػؿ المجتمػع ككػػؿ الكاليػػر مػػف الوظػائؼ التػػ  تقػػـو بهػػا 
 األسرة والت  تالقؿ كاهؿ النسا .

نجمز ومف خمفوهـ ظموا يرفعوف شعار "القضا  عمى العائمة".  ولكف هذا لـ يعِف أف ماركس وا 

ريف دائما عمى تعبئة العديد مف أكالر النسا  عرضة لبلضطهاد لتاييد مسالة العائمة، كما أنهـ رأوا فمقد كاف مؤيدو العائمة لاد
 أف شعار "القضا  عمى العائمة" كاف بمالابة رخصة ألزواجهـ ليهجروهف هف ومسئولية األطفاؿ.

ف تجبػر النسػا  أبػدا عمػى الايػاة وف  مقابؿ ذلؾ، ااوؿ االشتراكيوف الالوريوف دائما توضيح أنه ف  مجتمع اشتراك  أفضؿ لػ
 البائسة الضيقة األفؽ والت  ه  ما تقدمه العائمة لهف ف  أيامنا الاالية.

 والنسويات طالما ما رفضف هذا النوع مف التاميؿ.

نهػا  االضػطهاد الػذل يمػار،س عمػيهف  وأيضػا  -فبعيدا عف االلتراب أكالر مف النسا  واكتشاؼ مػواطف لػوتهف لتغييػر العػالـ وا 
لامت هؤال  النسويات بالنظر إلى النسا  كمعذبات. فنجد أف امػبلت الالمانينيػات، عمػى  -مواطف لوتهف الجماعية ف  موالع العمؿ 

 سبيؿ المالاؿ، لد ركزت عمى لضايا مالؿ الدعارة واالغتصاب أو تهديد األسماة النووية لمنسا  وعائمتهف.
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 ات ضعيفة.إف كؿ هذا األمور تنطمؽ مف نقطة أف النسا  كائن

 تبدأ النسوية مف افتراض أف االضطهاد يطغى عمى االنقساـ الطبق .

 -إف هذا االفتراض يؤدل إلى نتائج ال تمس المجتمػع الطبقػ  إطبللػا، ولكػف كػؿ مػا تفعمػه هػو تاسػيف وضػع بعػض النسػا  
 والبلت  يصباف ألمية.

مالػؿ الصػافيات، الكاتبػات، أسػاتذة الجامعػات  -لجديػدة" لقد انتهت اركات المرأة باف تسيطر عميها نسا  "الطبقػة الوسػطى ا
 والدرجات األعمى مف ذول اليالات البيضا .

 أما العامبلت مف أمالاؿ السكرتيرات أو مف يعممف ف  األرشيؼ أو مشّغبلت الماكينات فقد تـ استبعادهف.

الػورل، وهػ  تصػبح اقيقػة لػيس فقػط بالنسػبة إف مسالة تاػرر المػرأة تصػبح اقيقػة فقػط خػبلؿ فتػرات التغييػر الجػذرل والمػّد ال
 لؤللمية ولكف لكؿ نسا  الطبقة العاممة أيضا.

 البمشفية مساواة أكالر بكالير لمنسا  عف ذل لبؿ مما عرؼ ف  العالـ. 0806فمقد أنتجت الورة 

 أصبح الاؽ ف  الطبلؽ واإلجهاض ووسائؿ منع الامؿ ارية متااة لمجميع.

 باألطفاؿ واألعماؿ المنزلية ممقاة عمى كاهؿ المجتمع ككؿ .كما أصبات مسئولية االهتماـ 

وكانػػت هنػػاؾ بػػدايات لممطػػاعـ الجماعيػػة والمغاسػػؿ والاضػػانات ممػػا أعطػػى لمنسػػا  اريػػة أكبػػر بكاليػػر لبلختيػػار والػػتاكـ فػػ  
 اياتهف.

 وبالطبع، لـ تنفصؿ هذا الخطوات التقدمية عف مصير الالورة ذاتها.

ألهميػػػة وهػػػبلؾ القسػػػـ األعظػػػـ مػػػف الطبقػػػة العاممػػػة وفشػػػؿ الالػػػورة عالميػػػا إلػػػى الهزيمػػػة الاتميػػػة فمقػػػد أدت المجاعػػػة والاػػػرب ا
 لبلشتراكية ف  روسيا نفسها، وتاوؿ بالتال  التارؾ تجاا المساواة إلى عكسه تماما.

 لظروؼ سو ا.ولكف السنوات المبكرة لمجمهورية السوفيتية أظهرت ما يمكف لمالورة االشتراكية أف تاققه، اتى ف  أشد ا

، فػػإف ااتمػػاالت تاػػرر المػػرأة أفضػػؿ كاليػػرا فػػ  بريطانيػػا، وربمػػا ينطبػػؽ هػػذا أيضػػا عمػػى دوؿ رأسػػمالية متقدمػػة أخػػر   -واليػػـو
 فهناؾ عاممتاف مف ضمف كؿ خمسة عماؿ.

 إف تارر المرأة يمكف أف يتاقؽ فقط مف خبلؿ القوة الجماعية لمطبقة العاممة.
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 عف منظمات مستقمة لممرأة.وهذا يعن  رفض الفكرة النسوية 

فمف خبلؿ عمؿ العامبلت والعماؿ معا كجز  مف اركػة الوريػة مواػدة، يمكػف هنػا فقػط أف يػتـ تػدمير المجتمػع الطبقػ  ومعػه 
 اضطهاد المرأة.
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  انفصم انثانث ػشرانفصم انثانث ػشر

  االشتراكية وانحرب االشتراكية وانحرب 

 اتسـ القرف الاال  بانه لرف الاروب.

مميػوف فػ  الاػرب فػ   1مميوف ف  الارب العالميػة الالانيػة، و 44المية األولى، لقد لتؿ عشرة مبلييف شخص ف  الارب الع
 الهند الصينية.

أما ا ف، فإف القوتيف النوويتيف العظمييف ف  العالـ، وهما أمريكا وروسيا، تمتمكاف وسائؿ تدمير الجنس البشػرل بكاممػه عػدة 
 مرات.

 بة ألولئؾ الذيف ينظروف إلى المجتمع القائـ كامر مسّمـ به.إف تفسير هذا الرعب يعتبر مف األمور العسيرة بالنس

 فهؤال  مدفوعوف الستنتاج أف هناؾ دافع فطرل أو غريزل ف  البشر يقودهـ لبلستمتاع بالمذابح الجماعية.

 ولكف الاقيقة ه  أف الجنس البشرل لـ يعرؼ الارب دائما.

 يم :لقد الاظ جوردوف شيمد عف أوروبا ف  العصر الاجرل ما 

 "يبدو أف أهؿ الدانوب األوائؿ كانوا لوما مسالميف، فاسماة الارب بالمقارنة بادوات الصياديف لـ تكف موجودة ف  مقابرهـ.

 إف لراهـ افتقدت لمدفاعات العسكرية."

 …"ولكف، "ف  المرااؿ األخيرة لمعصر الاجرل الاديث، أصبات المعدات الاربية ه  األكالر ظهورا

سػػنة  04444أو  4444تج عػػف عدوانيػػة بشػػرية فطريػػة، بػػؿ هػػ  نتيجػػة انقسػػاـ المجتمػػع إلػػى طبقػػات. فمنػػذ إف الاػػرب ال تنػػ
 مضت وعندما ظهرت طبقة مف أصااب األمبلؾ ألوؿ مرة، كاف عميها العالور عمى وسيمة لمدفاع عف الروتها.

مػػا بعػػد، أصػػبح نهػػب مجتمعػػات بػػدأت تمػػؾ الفئػػة فػػ  إنشػػا  لػػوات مسػػماة الػػـ دولػػة أضػػات منفصػػمة عػػف بػػال  المجتمػػع؛ وفي
 أخر  وسيمة المينة لممزيد مف تراكـ الالروة.

 عن  انقساـ المجتمع إلى طبقات أف الارب أصبات مظهرا دائما لماياة اإلنسانية.

لـ تستطع الطبقات الااكمة المالكة لمعبيد ف  اليوناف القديمة وروما البقا  بدوف اروب مستمرة والت  كانت توفر المزيػد مػف 
 لعبيد.ا
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وكاف عمى مبلؾ األراض  اإللطاعييف ف  العصور الوسطى أف يتسماوا بقوة اتى يخضػعوا عبيػد األرض الماميػيف، وأيضػا 
 لياموا غنائمهـ مف مبلؾ األراض  اإللطاعييف ا خريف.

المجػو  سػنة مضػت، اضػطرت هػ  أيضػا  344أو  244وعندما بدأت الطبقػات الرأسػمالية الااكمػة األولػى فػ  الظهػور منػذ 
 لمارب باستمرار.

مف أجؿ إرسػا  سػيادتهـ عمػى بقايػا الاكػاـ اإللطػاعييف  08و 07، 06، 05لقد كاف عميهـ خوض اروب مريرة ف  القروف 
 القدما .

نجػػد مػػالبل أف أكالػػر الػػدوؿ الرأسػػمالية نجااػػا مالػػؿ بريطانيػػا اسػػتخدمت الاػػرب لتوسػػيع الروتهػػا والوصػػوؿ إلػػى مػػا ورا  الباػػار، 
أيرلندا ونقؿ مبلييف البشر كعبيد مف أفريقيػا إلػى أمريكػا، وهػ  فػ  كػؿ ذلػؾ كانػت تاػوؿ العػالـ كمػه إلػى مصػدر لمنهػب ونهب الهند و 

 لنفسها.

 وهكذا، فمقد بنى المجتمع الرأسمال  نفسه عف طريؽ الارب.

 ت. فبل عجب إذف أف كؿ أولئؾ الذيف عاشوا فيه آمنوا باف الارب ه  ش   "اتم " و"عادؿ" ف  نفس الول

 ومع ذلؾ، فالرأسمالية ال يمكف أبدا أف ترتكز بالكامؿ عمى الارب.

لقد أتت معظـ الروتها مف خبلؿ استغبلؿ العماؿ ف  المصانع والمنػاجـ، وكػاف هػذا شػيئا يتعطػؿ أايانػا عنػدما ينشػب صػراع 
 داخؿ "البمد األـ" ذاته.

 الارب ف  الخارج. لقد أرادت كؿ طبقة رأسمالية وطنية السبلـ ف  بمدها بينما تشفّ 

 ولذلؾ، فبينما شجعت تمؾ الطبقات التمسؾ بػ"الفضائؿ العسكرية"، هاجمت أيضا وبضراوة "العنؼ".

 إف أيديولوجية الرأسمالية تمزج بطريقة متنالضة تماما وبإفراط العبارات العسكرية والسممية.

ظاـ مف أل ولػت مضػى. كػاف اإلنتػاج الرأسػمال  فػ  أما ف  القرف الاال ، فقد أصبات االستعدادات لمارب أكالر أهمية لمن
القػػرف التاسػػع عشػػر مرتكػػزا عمػػى الشػػركات الصػػغيرة التػػ  تنػػافس بعضػػها الػػبعض، كمػػا كانػػت الدولػػة مجػػرد مؤسسػػة صػػغيرة تػػنظـ 

 عبللات تمؾ الشركات ببعضها وبينها وعمالها.

ة لاضػػية بػػذلؾ عمػػى المنافسػػة داخػػؿ كػػؿ دولػػة. ولكػػف فػػ  القػػرف الاػػال ، ابتمعػػت الشػػركات الكبيػػرة معظػػـ الشػػركات الصػػغير 
 فالمنافسة بدأت تتجه ناو العالمية أكالر وأكالر بيف الشركات العمبللة ف  دوؿ مختمفة.

 ال توجد دولة رأسمالية عالمية لتنظيـ هذا المنافسة.
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بهػا عمػى الاصػوؿ عمػى ولكف بدال مف ذلؾ، فإف كؿ دولة عمى ادة تبذؿ كؿ الضغوط الممكنػة لمسػاعدة طبقػة الرأسػمالييف 
 ميزات ليتفولوا عمى منافسيهـ األجانب.

فصػػراع الايػػاة والمػػوت بػػيف الرأسػػمالييف المختمفػػيف يمكػػف أف يصػػبح صػػراعا لمايػػاة والمػػوت بػػيف دوؿ مختمفػػة، كػػؿ بترسػػانتها 
 الضخمة مف األسماة المدمرة.

 أد  هذا الصراع مرتيف إلى اروب عالمية.

ولػػى والالانيػػة اروبػػا إمبرياليػػة نتجتػػا عػػف خبلفػػات بػػيف تاالفػػات دوؿ رأسػػمالية مػػف أجػػؿ السػػيطرة كانػػت الاربػػاف العالميتػػاف األ
 عمى العالـ.

الـ جا ت الارب الباردة كاستكماؿ لهذا الصراع ايػث اصػطفت فيهػا ألػو  الػدوؿ الرأسػمالية ضػد بعضػها الػبعض فػ  النػاتو 
 وامؼ وارسو.

 عديد مف الاروب الساخنة ف  أجزا  مختمفة مف العالـ.باإلضافة إلى هذا الصراع العالم ، ااتدمت ال

عادة كانت هذا صراعات بيف دوؿ رأسمالية مختمفة اوؿ مسالة مف يجػب أف يسػيطر عمػى منطقػة معينػة، مالػؿ الاػرب بػيف 
يراف الت  اندلعت ف  عاـ   .0874العراؽ وا 

 لعسكرية تعقيدا لدوؿ العالـ الالالث. ولقد أذكت كؿ القو  الرئيسية نيراف الارب ببيعها أكالر التكنولوجيا ا

 إف هناؾ الكالير مف الناس الذيف يقبموف بال  خصائص النظاـ الرأسمال  ممف ال تعجبهـ هذا الاقيقة الكئيبة.

إنهـ يريدوف بقا  الرأسمالية ولكف ليس الارب؛ ولذلؾ، فهـ يااولوف إيجاد بدائؿ داخؿ النظاـ ذاته.فعمى سبيؿ المالاؿ، هناؾ 
 الذيف يعتقدوف أف األمـ المتادة تستطيع منع الارب.  أولئؾ

 لكف األمـ المتادة ه  مجرد سااة لمصراع تمتق  فيها الدوؿ المختمفة الت  لديها الدافع لمارب.

ذا  فهنػػاؾ، تقػػارف تمػػؾ الػػدوؿ فيمػػا بينهػػا بػػيف مػػا تممكػػه مػػف لػػوة مػػالمهـ فػػ  ذلػػؾ مالػػؿ المبلكمػػيف الػػذيف يتبػػاروف لبػػؿ المبػػاراة. وا 
 نت هناؾ دولة أو تاالؼ ما ألو  مف األخر ، فكبلهما سير  ال جدو  ارب نتيجتها معروفة مقدما.كا

 أال وه  الذهاب لمارب. -ولكف إذا كاف هناؾ أل شؾ ف  النتيجة، فهـ يعرفوف طريقة واادة لتسوية القضية 

 وارسو.لقد كاف ذلؾ صاياا بالنسبة لمتاالفيف النووييف العظمييف وهما الناتو وامؼ 
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وعمى الرغـ مف أف الغرب كاف لديه التفوؽ العسكرل عمى الكتمة الشرلية، إال أف الفجوة بينهما لـ تكػف كبيػرة بالنسػبة لمػروس 
 لمدرجة الت  تجعمهـ يعتقدوف أنهـ ف  وضع بائس أو ال أمؿ فيه.

ف وضػوح اقيقػة أف نشػوب اػرب ولذلؾ، فإف كبل مف واشنطف وموسكو لد خططا لمدخوؿ ف  ارب نوويػة وكسػبها بػالرغـ مػ
 عالمية الالالة سوؼ تات  عمى معظـ الجنس البشرل.

وانهيػػار االتاػػاد  0878لقػػد انتهػػت الاػػرب البػػاردة مػػع انػػدالع االضػػطراب السياسػػ  الػػذل ولػػع فػػ  أوروبػػا الشػػرلية فػػ  عػػاـ 
 .0880السوفيت  وتفككه إلى جمهورياته الصغيرة ف  

 ؾ اوؿ "نظاـ عالم  جديد" و "أرباح السبلـ".أصبح هناؾ الكالير مف الكبلـ بعد ذل

اػرب الغػرب ضػد العػراؽ والتػ  كانػت  -ف  مقابؿ تمؾ الصورة، وعمى الرغـ مف كؿ هذا الكبلـ، رأينا تتابعًا لاػروب بربريػة 
اؿ ويوغوسػبلفيا اميفتهـ السابقة، الارب بػيف أذربيجػاف وأرمينيػا فػ  االتاػاد السػوفيت  السػابؽ، الاػروب األهميػة المروعػة فػ  الصػوم

 السابقة.

 ورأينا أيضا أنه ما أف تلاّؿ عداوة عسكرية بيف لو  رأسمالية اتى تاخذ غيرها مكانها.

ففػػ  كػػؿ مكػػػاف تعػػرؼ الطبقػػػات الااكمػػة أف الاػػرب هػػػ  وسػػيمة لزيػػػادة تااليرهػػا ووضػػع غشػػػا  الوطنيػػة عمػػػى عيػػوف العمػػػاؿ 
 والفبلايف.

 بدوف معارضة المجتمع الرأسمال ، ولكنؾ ال تستطيع أف تضع نهاية لها.مف الممكف إذف أف تشمئز مف الارب وتخشاها 

 فالارب ه  النتيجة الاتمية النقساـ المجتمع لطبقات، وتهديدها لف ينته  أبدا باستجدا  الاكاـ الاالييف لصنع السبلـ.

لى األبد. يجب أف تنتزع األسماة مف أيديهـ عف طريؽ اركة تقاتؿ بها المجتمع الطبق  وتخمعه مف ج  ذورا مرة وا 

لـ تفهـ اركات السبلـ الت  ظهرت ف  أوروبا وأمريكا الشمالية ف  نهاية السػبعينات هػذا الاقيقػة. لقػد ااربػت تمػؾ الاركػات 
 مف أجؿ ولؼ إنتاج صواريخ كروز وبرشينج كما عارضت نزع األسماة مف جانب وااد وااربت مف أجؿ التجميد النوول.

 عتقدوا أف الارب مف أجؿ السبلـ يمكف أف تنجح بمعزؿ عف الصراع بيف الرأسمالية والعماؿ.لكنهـ ف  نفس الولت ا

 الطبقة العاممة. ولذلؾ، فشمت هذا الاركات ف  تعبئة القوة الوايدة القادرة عمى إيقاؼ الدافع تجاا الارب:

 الثورة االشتراكية فقط هي التي تستطيع إنهاء أهوال الحرب.
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