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 : اإلنتاج

 وعالقات اإلنتاجية القوى اإلنتاجية

  ظروف حياة المجتمع المادية– 1
 ما هي نتائج النزعة المادية الجدلية إذا ما طبقناها الكتاب هذاأينا في القسم الثالث من ر

 . ظروف حياته الماديةالمجتمع الروحية  درسنا كيف تعكس حياة وعلى تاريخ المجتمعات
ماذا يجب أن نفهم، حسب نظرة النزعة المادية : اك سؤال يعرض لنا وهوولكن هن
 الموجودة  أن الظروف المادية أي الظروف"ظروف حياة المجتمع المادية"، من ةالتاريخي

 .رادة الناس التي توفرها لنمو المجتمع، متعددة ومتفاعلةمستقلة عن إ
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المجتمع وطابع ئيسية التي تحدد وجه فما هي، بين ظروف حياة المجتمع المادية، القوة الر
 ؟1 آخر نظامنظام إلى من نظامه االجتماعي، وتطور المجتمع

ادعى البعض أن هذه القوة الرئيسية هي البيئة الجغرافية، وقال آخرون أنها ازدياد 
 . الناتج عن ازدياد السكانفهي أما أن تكون القضاء المحتوم. نالسكا

 :الحاجةحلين عند سوى فليس أمام المجتمع، كي يعيش 
أما أن يغير األرض، كما تفعل القبائل الرحل فتغزو أراضي جديدة، وأما أن يقلل من عدد 

 وأما 1القدماء كما كان يفعل اإلسبارطيون EUGENIMEسكانه، مستخدما الخصي 
باهالك األفواه التي ال فائدة منها كالعجز والمقعدين والمرضى والمجانين، كما كانت تفعل 

 .عض القبائل البدائيةب
 وإفناءفلقد كان الخصي . وتجمع حرب الغزو واألفناء الجماعي للسكان بين هذين الحلين

 " المجال الحيوي"المعتوهين يصحبان عند الهتلريين، نظريا وعملياً، عقيدة 
 هذه النظريات باإلنسان إلى  وتنحط2أمريكا النظريات البربرية اآلن في  تزدهر نفس 

حيوان، إذ حينما يعيش نوع حيواني على أرض ذات مساحة معينة ولها إمكانيات مرتبة ال
ويمكن لنقص الغذاء . تسمح بالتنبؤ بتغيرات النوع" لإلسكانقوانين "غذائية معينة، تنشأ 

 .ما لزوال النوع أو تحولهرة استهالك غذاء مختلف أن يؤديا إوضرو
وال يجب أن ننسى . اضل ضد الطبيعةفهو يعمل وين: ولكن اإلنسان يختلف عن الحيوان

 فليس هناك الطبيعة من جهة والناس من جهة ثانية، الجغرافية من ناحية،: الجدلية
 . كل منهما تأثيرا سيئاًفيؤثروالبيولوجيا من ناحية ثانية، 

 . السنين آالفيكذب هذه الفكرة التطبيق العملي لإلنسانية التي حولت األرض لخدمتها عبر

 �� ا����ا��� ا���– ا  

البيئة الجغرافية، بما فيها من طبيعة تحيط بالمجتمع ومناخ ومصادر طبيعة وسهولة 
ولهذا كان من . مواصالت، وأراض، هي شرط ضروري دائم لحياة المجتمع المادية

فلقد . هأن تعمل على هذا النمو أو أن تعيقفهي أما :  أن تؤثر على نمو المجتمعالبديهي
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بينما . اج الفحم الحجري في انجلترا على نمو الصناعة في هذه البالدعملت سهولة استخر
وجود المستنقعات التي تتطلب أعمال التجفيف، أو وجود الصحراء التي تحتاج للري أو 

 .فقدان البترول كل ذلك ظروف يمكن أن تعميق نمو منطقة من المناطق
 ذلك أن التغيرات في المجتمع تتم والدليل على. مبرماًغير أن تأثير البيئة الجغرافية ليس 

فلو أن البيئة الجغرافية تؤثر تأثير مبرماً . بصورة أسرع من التغيرات في البيئة الجغرافية
 أن البيئة الجغرافية  طالماعلى تاريخ المجتمعات لوجب أن تحفظ هذا التاريخ بنفس المعالم

 سنة أربعة أو خمسة أنظمة أالفبينما عرفت أوروبا خالل ثالثة .  أساسياًلم تتغير تغيراً
 وأخيراً النظام اإلقطاعينظام الكومون البدائي، ونظام الرق، والنظام : اجتماعية مختلفة

ولم تتغير ظروف أوروبا الجغرافية تقريباً خالل هذه الفترة . الرأسمالي والنظام االشتراكي
 .من الزمن

ذ أن نظام الرق إ. ةئة الجغرافيالنظام االجتماعي، بالعكس، هو الذي يحدد تحول البيو
كما أن .  وتسوية أرضهاولالجالقديم استنفذ أرض حوض البحر المتوسط ودفع إلى غزو 

البرجوازية التجارية الهولندية قد انتزعت، في فجر األزمنة الحديثة جزءاً من بالدها من 
ح اإلنجليزية إلى ولقد حولت الرأسمالية القائمة على التبادل الحر حقول القم. مياه البحر

لت ممراع للقطعان، وكذلك قضت الرأسمالية على الغابات في مناطق كاملة من أوروبا، فع
 في اضي الزراعية وحولت مناطق بأجمعهافانات، كما أفقرت األربذلك على انتشار الطو

خصاب رشات العمل في روسيا الشيوعية، بإ بينما تقوم و.راءالواليات المتحدة إلى بواد قف
قدمي، بعد دراسته ولقد أوجد العلم الت. المناخيل مجاري األنهار، وتحسين ولصحاري وتحا

الشهيرة، كما اكتشفت " اضي السوداءاألر "اوأحية القطبية، عاضي، الزرالقوانين نمو األر
 .2قوانين تطور المناظر

 .وكذلك قضت الديمقراطية الشعبية في الصين على مصائب فيضانات األنهار الكبرى
. للتخلص من مسؤولياتها في المصائب العامة" بالبيئة الجغرافية"تحتج الطبقات الرجعية 

 فما ذلك أال ألن البرجوازية الرجعية أبت أن 1953فإذا كانت سدود هولندا قد تداعت عام 
 الجماهير الفقيرة في توإذا كان. هذه السدودإلصالحتسحب فلساً من ميزانية الحرب 
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المعونة ضد الزالزل، وفي ايطاليا ضد الفيضانات فسبب ذلك سياسة اليونان لم تحظ ب
 ".البيئة الجغرافية"البرجوازية الطبقية وليست 

 المؤرخون االجتماعيون الديمقراطيون، الذين يريدون إخفاء العامل الحقيقي في يدعي
هذه  وليس هدف ".البيئة الجغرافية"التطور االجتماعي، أنهم يفسرون التاريخ بواسطة 

 مزعومة وتعارض أطلنطيةغريبة أو " مدنية "بأزليةال أن تقنعنا المادية الفجة إالنزعة 
 .وتبرير الحرب الباردة" الغرب"و " الشرق"

  ا����ن –ب 

السكان، نموهم وكثافتهم، كل ذلك بدون شك عناصر ضرورية من بين ظروف حياة 
ه المادية بدون حد أدنى من الناس المجتمع المادية، إذ ال يمكن ألي مجتمع أن يوفر حيات

وعدد السكان الفعالين من العناصر التي يجب أن نحسب . وأن يقف في وجه قوى الطبيعة
 أو ألن نمو السكان يؤثر في النمو االجتماعين فهو يسهله. حسابها لتقدير القوى اإلنتاجية

لمتحدة، قد ساعد على وهكذا فأن تدفق األيدي العاملة، التي هاجرت إلى الواليات ا. يعيقه
كما أن أفناء . النمو السريع للصناعة الضخمة التي لم يمكن قد مضى قرن على وجودها

 سكسون، قد ساعد االنجلو الشمالية من الهنود على يد المستعمرين أميركاجزء من سكان 
 .على ركود القبائل الباقية التقني واالقتصادي

 أن نمو السكان نفسه ال يمكن أن دليل على ذلك، والفاصال نفسه ليس التأثيرولكن هذا 
 آخر، فخلف  نظام اجتماعي معين نظاماً اجتماعياً وال يخلفهيفسر لنا لماذا يخلف نظام

فلو أن نمو .  قد خلفه النظام الرأسمالياإلقطاعي وهذا النظام اإلقطاعينظام الرق النظام 
ت أضخم كثافة من السكان أن تتمتع السكان يؤثر تأثيرا قاطعا لكان على البالد التي بلغ

 مرة أعلى 26) 1939(فقد كانت كثافة السكان في بلجيكا عام . بأفضل نظام اجتماعي
منها في االتحاد السوفياتي، ومع ذلك ال تزال بلجيكا في مرحلة الرأسمالية بينما االتحاد 

 .السوفياتي قد انتهى من هذا النظام
 الصعب أن فليس من. و الذي يفسر حركة السكانهوالنظام االجتماعي، على العكس، 

 العمال، وفرض حياة وإفقارخفضها لقوة الجماهير الشرائية،  ندرك أن الرأسمالية في
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وأما في االتحاد السوفياتي، ). وال سيما بين األطفال(تزيد من نسبة الموت  بائسة عليهم
 عدد ازدادلية، فلقد حيث تتعارض ظروف الحياة االشتراكي مع ظروف الحياة الرأسما

 بما يقرب من العشرة ماليين، أي بما يساوي سكان بلجيكا 1952 – 1949السكان بين 
 . معاً الشماليوالقطاع

، \ولهذا فأن االقتصاديين البرجوازيين، حين يعتمدون في تحاليلهم على حركة السكان 
 . خطأ جسيماًدون أن يدركوا أن هذه الحركة في الواقع هي نتيجة يرتكبون في ذلك

ولهذا فليست البيئة االجتماعية وال نمو السكان هما اللذان يحددان طابع النظام االجتماعي 
 .وتطور المجتمع من نظام إلى آخر

 في  المجتمع المادية قوة أخرى مستقلةوترى النزعة المادية التاريخية أن بين ظروف حياة
وتتكون هذه القوة من . ور االجتماعيوهي القوة الرئيسية للتطرادة الناس عن أوجودها 

 على وسائل معاشهم، أال وهي الوسائل المادية الضرورية في الحصولطريقة الناس 
 .بطرية اإلنتاج للوسائل الماديةوهذا ما يسمى . للحياة

                     طريقة اإلنتاج– 2
ين العنصرين ال ينا أن كال من هذولقد رأ.  آخر سوى الطبيعة والناسليس هناك شيء

. بالجواب نمو المجتمعات بل أن اتحادهما الجدلي هو الذي يمدنا  يفسر، لوحدهيمكن أن
إذ ال يمكن للمجتمع أن يعيش أو ينمو بدون . اإلنتاجوهذا االتحاد الجدلي هو العمل و

 وليس هذا قضاء إليهاً محتوما بل هو الشرط الموضوعي لكل وجود .العمل واإلنتاج
 .إنساني

فهو يمكنه مثال أن . أمام المجتمع طرق عديدة للحصول على وسائل المعيشة الضروريةو
 أن ولهذا يجب. األرقاءيستخدم آالف المصانع اليدوية أو يستخدم اآلالت أو الحيوانات أو 

 .ندرس الطريقة التي يتم بها اإلنتاج أو طريقة اإلنتاج
 ول على الوسائل الماديةالحص يفهم البرجوازي الصغير، حين نتحدث عن طريق

بالتوزيع ولكن هذا يتعلق .  الظروف التي نشتريها بها في السوق,الضرورية للعيش 
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ومن البديهي أنه ال يوجد توزيع أو استهالك بدون .  وليس باإلنتاج مطلقاًواالستهالك
 .اإلنتاج

���– ا���  ا�"!ى ا�

ويجب أن . والمحروقات في معاشه والمسكن واألحذيةيحتاج اإلنسان إلى الغذاء والثياب 
ويحتاج المجتمع في . ينتج المجتمع هذه الوسائل المادية لكي يستطيع الحصول عليها

 .ف يصنع هذه اآلالت وكيف يستعملهاإنتاجها آلالت خاصه، فيجب أن يعرف كي
 تساعدنا على الحصول من الطبيعة على معيشة المجتمع،  التييؤدي بنا، إذن تحليل القوى

 :  أن نميز بينإلى
وال تحتوي هذه الوسائل ( التي تنتج بواسطتها وسائل الحياة المادية آالت اإلنتاج -

 ).على وسائل األستهالك بل آالت اإلنتاج نفسها

والذين ال يمكن استعمال هذه ) وال سيما عددهم( الذين يستخدمون اآلالت الناس -
 .اآلالت بدونهم

التقاليد المهنية، المعارف التقنية : ل المتتابعة التي اكتسبتها األجياتجربة اإلنتاج -
فمن الصعب مثال أن نستغني، في وقت قصير، عن التجربة التي . والعلمية

 .تجمعت في صناعة الحرير في ليون

عادات العمل الخاصة بكل عامل، صفته، مهارته إذا نظرنا إلى هذه القوى  -
 .إلنتاجقوى ا وتفاعلها تكون لنا منها مجموعهاالمادية في 

فما هو العنصر األساسي الذي يسمح بتحديد حالة قوى اإلنتاج؟ هي آالت  -
 عمل إلتمامألن طبيعة هذه اآلالت هي التي تحدد عدد الناس الضروري . اإلنتاج

معين، والمعارف التقنية الضرورية، وعادات العمل التي يكتسبها المنتج 
ة الفكري يتعلقان بطبيعة كما أن طابع العمل اليدوي وطابع. باستخدامه لها
 .وسائل اإلنتاج

فقد كانت هذه ، ذلك ألن تطور قوى اإلنتاج مشروط بتطور وسائل اإلنتاج -
ية، ثم أصبحت سهاماً الوسائل، في أول االمر، عبارة عن حجارة ضخمة بدائ
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 من الصيد إلى تأليف الحيوانات وتربية القطعان عند لاالنتقامما ساعد على 
ت اآلالت المعدنية التي ساعدت على االنتقال إلى تطور البدائي، ثم ظهر

الزراعة، وبعد ذلك حدثت اختراعات جديدة ساعدت على صنع المواد، كصناعة 
وتم انفصالها عن .  وصناعة الحديد ثم تطورت المهنPOTERIEالخزف 

الزراعة، ومن ثم ظهرت الصناعات اليدوية التي تمتاز بتقسيم العمل إلى مهام 
 وسائل إنتاج الصناعة  ، وبعد ذلك تم االنتقال من3صنع منتوج معينجزئية ل

اليدوية إلى اآللة التي ساعدت على التطور من الصناعة اليدوية إلى الصناعة 
 البخارية والطاقة اآللة الحديثة بظهور اإلليةاآللية والمصنع والصناعة الضخمة 

 .الكهربائية

 .ى ممر تاريخ اإلنسانية عللنمو قوى اإلنتاجذلك هو عرض مختصر  -

 بين الناس، وال سيما التقسيم األول تقسيم العملونالحظ أن هذا النمو هو أصل  -
ل التي تقوم  وبين القبائكاألسماكبير للعمل بين الصيادين البدائيين وصيادى ال

 . ثم الزراعةالمواشيبتربية 

ورة إلى وجوب  فقد أدى بالضربين المهني والزراعةما التقسيم الثاني للعمل وأ -
 والبحث عن توزيع المهنيينتبادل المنتوجات بين الزراع وبين العمال اليدويين 

 فيما بعد وهكذا ظهرت في ظروف معينة، سنحددها. آخر غير التوزيع العائلي
بين  التدريجي فاالختال ، كما أن هذا التقسيم الثاني للعمل هو أصل 4السلعة

 ).رورية كمركز لإلنتاج ومصدر للتبادل ضوهذه االخيرة(القرية والمدينة 

ال شك أن : وأخيراً أثر تطور وسائل اإلنتاج على مظاهر قوى اإلنتاج األخرى -
 لهم عالقة باإلنتاج ولم نتطور وسائل اإلنتاج وكما لها قد تما على يد الناس الذي

ولهذا ففي الوقت الذي تغيرت فيه وسائل اإلنتاج . يحدث ذلك بعيدا عن الناس
.  أيضا وتطوروا– في قوى اإلنتاج ياألساس وهم العنصر –الناس ر تغي

                                                 
�"د آ@�- ,� ا�?��ل ا�<ي ���� �>- ا�> ��� ا��"و�� 3 ��A ��#ا� �, B���� ا�<ي C�.  ه<E ه� ا�?�D ا�#��
 .)39 ص 2رأس ا���ل، ا���Jب ا0ول: ,�رآH. ك(

 . را�� ا�"رس ا�C6�3، ا�����M ا���6�3 4
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 على استخدام ومقدرتهمفتغيرت ذلك تجربتهم اإلنتاجية وعاداتهم في العمل 
 .5وسائل اإلنتاج وتطورت

فاضطرت البرجوازية الرأسمالية، تلبية لحاجات الصناعة الضخمة الحديثة، إلى  -
 االبتدائيساب، كما اضطرت إلى تنظيم التعليم تعليم العمال القراءة والكتابة والح

 . وفتح بعض المدارس المهنيةاألجباري لمجانيا

ادعى أن اآلالت ال ولقد حاول ليون بلوم أن يدخل النزعة المثالية من جديد ف -
 اإلنساني، ولهذا فأن الفكر هو أصل تقدم الفكرال بفضل اختراعات يمكن إتقانهاإ

وذلك أن : يف تتولد األفكار من التطبيق العملي نفسهقوى اإلنتاج ولكننا نعرف ك
أفكار اإلتقان تتولد بفعل حاجات الحياة المادية فهي تظهر عند استعمال آلة من 

 .اآلالت

 على تحويل تساعدناواآللة هي الواسطة بين اإلنسان والطبيعة، ووظيفتها أنها  -
ولهذا تعكس اآللة . األشياء الطبيعية إلى أشياء يمكن أن يستعملها اإلنسان

ال يعالج النحاس بنفس اآلالت التي يعالج (متطلبات المادة التي يجب معالجتها 
تية، أي صفات الشيء الذي يجب أن يقوم ولتطلبات اإلنسان الحيا) بها الصلب

 ). باختالف المهاماآلالتولهذا اختلفت ( الذي يجب صنعه  وبخدمته

 اإلنسان للضرورة الطبيعية، بينما خضوعتعبر اآللة، في المظهر األول، عن 
هي تعبر في المظهر الثاني عن خضوع الطبيعة لحاجات اإلنسان وعمله، أي 

تعبر اآللة إذن بصورة جدلية، عن النضال بين اإلنسان .  اإلنسانلحرية
 .والطبيعة

وأما قوى اإلنتاج فهي تعبر عن مسلك الناس نحو األشياء وقوى الطبيعة التي 
 فبماذا ينتج الناس؟ هل ينتجون بواسطة 6وجات ماديةتنتاج منيستخدمونها إل

  السكك؟المتعددالمحراث البدائي أم بواسطة المحراث 

                                                 
 .24 – 23 ت ص 3ا� ��� ا���د�� ا���ر���� :  را�� ������ 5
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تلك هي المسألة األولى التي يثيرها تحليل طريقة اإلنتاج أال وهي مسألة مستوى 
 .قوى اإلنتاج

��ج–    ب �  	&%�ت ا�

ن فعل  ألنه إلوحده اإلنسان ال يناضل قط ولكن. اإلنتاج هو نضال اإلنسان ضد الطبيعة
فمهما . ولهذا يناضل الناس سوية ضد الطبيعة.  إلى حالة الحيوانالقهقرىذلك فشل وعاد 

اإلنسان ما ألن المجتمع هو الذي جعل . اجتماعيكانت الظروف فاإلنتاج دائماً هو إنتاج 
 .حيوانية من حالة القذههو عليه، وهو الذي أن

 االقتصاد السياسي البرجوازي األساسي هو التحدث عن النشاط االقتصادي ن خطأولهذا فإ
عند رجل وحيد يشبه روبنسون كروزوه أو آدم، وهذا اإلنسان لم يوجد قط، بل هو ضرب 

ولهذا لم نبدأ نحن بالحديث عن المنتوجات المادية الضرورية للفرد بل . خيال ميتافيزيقي
 . مجموعة فيللمجتمعتوجات الضرورية عن المن

 بين الناس بصدد العالقاتفإذا كان لإلنتاج دائما طابع اجتماعي فال بد من أن تنشأ بعض 
وليست هذه العالقات عالقات أفالطونية بل هي عالقات تتصل باإلنتاج . هذا اإلنتاج
بل هناك عالقات ) قوى اإلنتاج(وليس هناك فقط عالقات الناس بالطبيعة . وتخضع له

 .ات إنتاجعالقنسمى هذه العالقات بين الناس هم خالل عملية اإلنتاج، والناس فيما بين
 :ويمكن لعالقات اإلنتاج بين الناس أن تكون أنواعا متعددة

 يمكن للناس أن يجتمعوا بحرية للقيام معا بعمل مشترك كبناء بيت مثال فتنشأ بذلك عالقات
 . تعاضد بين أناس أحرار من كل استغاللتعاون و   

  لالنتاج يمكن إلنسان أيضاً، في بعض الظروف، أن يضطر أخاه اإلنسانولكن  -
فيتغير بذلك طابع اإلنتاج تغييرا سياسيا، فتصبح عالقات سيطرة : من أجله

 .خرينوخضوع ويظهر استغالل عمل اآل

:  يمكن أن نلقى، عبر التاريخ، مجتمعات يوجد فيها هذان النموذجانوأخيرا -
 فتنشأ عالقات فترة انتقال االشتداداآلخرة في طريق أحدهما في طريق الزوال و

 . من صورة ألخرى
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ن هذه العالقات عنصر ضروري مهما كان نموذج عالقات اإلنتاج فإولكن 
ولنكتف اآلن بمثال بسيط فنقول أن اإلنسان الذي يعمل من أجل نفسه ال . لإلنتاج

ألمر أن ولقد بلغ من صحة هذا ا. يعمل كالذي يشتغل من أجل اآلخرين
 وإيهامدائما تغطية االستغالل تحت ستار تعاون مزعوم المستغلين يحاولون 

وهذا ما يسمى  " عائلي"المستغلين بأن عالقات االستغالل هي عالقات تعاون 
Paternalisme دافعوا عن مصالح صاحب العمل فسوف : " للعمالون  فيقول

 !". اآلخرة فيتنالون األجر على ذلك
ن هذه العالقات  في اإلنتاج، فإأساسياطابع عالقات اإلنتاج عنصرا   كانولكن إذا
وكان ليون بلوم يقول، منافقا أنه ال . يمكن أن نكونها عنها التي والفكرةال تتفق 

ونحن نعلم أن . يفهم بماذا تزيد العالقات االقتصادية بماديتها على سائر العالقات
 ووعيهم، واإلنتاج بالنسبة للناس  الناسإرادةالمادية تعني الوجود بعيدا عن 

مثال . ال ضمن نطاق المجتمع كما هو كائنة ال يمكن أن تتم إضرورة موضوعي
 الضرورية للحياة مضطر، الماديةذلك أن من ال يملك أي شيء من المنتوجات 

 ليسيطرة االخرين و هكذا ليس ماديا، للعمل من أجل اآلخرين، خاضعا
 . واقع موضوعي يؤثر في اإلنتاجهوو إنما )) فكرة((االستغالل 

.  اآلخروال يؤثر الناس في اإلنتاج على الطبيعة فقط، بل يؤثر أيضاً كل منهم في
. ال بالتعاون بصورة معينة، متبادلين نشاط كل منهم فيما بينهمفهم ال ينتجون إ

فهم يقيمون في سبيل اإلنتاج، عالقات معينة بعضهم مع بعض، ويتحدد تأثيرهم 
 . 7لطبيعة، أي اإلنتاج، في حدود هذه العالقات االجتماعيةفي ا

ال يمكن، إذن، فصل قوى اإلنتاج عن طابع عالقات اإلنتاج، ألن قوى اإلنتاج 
حسب " تجسد" ال ينفصالن عن طريقة اإلنتاج التي " مظهران"وعالقات اإلنتاج 

 . الجدلية في عملية إنتاج منتوجات الماديةتعبير ستالين، وحدتهما
. نه لمن الخطأ األساسي أن نجعل من دراسة اإلنتاج دراسة قوى اإلنتاج فقطوإ

 تقوم على تفسير يةولقد ارتكب هذا الخطأ، مع ذلك، الذين يعتقدون أن الماركس
                                                 

 .ا�?�D ا����Mر وا�-أ���ل، ��@?R ا�0- وا��?- وا��-QA: ,�رآH.  را�� ك 7
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 عن طبيعة تطور المجتمعات بواسطة تطور قوى اإلنتاج فقط، ويتغاضون
 تحليل وإهمال آلة البخار ن تفسير العالم الحديث بواسطةولهذا فإ. عالقات إنتاج

كما أن .  بالمادية بل هو تشويه لهاإيمانعالقات اإلنتاج الرأسمالية ال يدل على 
 عن تعليمهم ما والتغاضيتعليم أطفال المدارس التقدم التاريخي للوسائل التقنية 

هية االستغالل الرأسمالي خداع لهم وتقرير الماضي والحاضر والمستقبل تقريراً 
 .لهمخاطئاً 

ويرتكب نفس الخطأ أولئك الذين ينسون التقدم االجتماعي وتقدم عالقات اإلنتاج 
ذلك كان وهم البرجوازية في القرن . سوى التقدم التقني" التقدم"فال يرون في 

وبهذا نشأت خيبة أمل مريرة ألن التقدم التقني العلمي يمكن أن .التاسع عشر
 تقضي  أنرب، إذ أن اآللة يمكنها أمايخدم أعمال السالم كما يخدم أعمال الح

، في عصر باالنحطاطعلى العامل أو تحرره، حتى إذا ما أخذت الرأسمالية 
االستعمار، وكشفت عن جروحها المزمنة من فقر واضطهاد وحرب، مستخدمة 

 التقدم بإفالس" التقنية "أنصارأحدث الوسائل في التقتيل، أعلن الخياليون من 
ويكرس بعض علماء ! التي يولدها رأس المالية المصائب ملوا اآللة مسؤولوح

علم االجتماع "االجتماع البرجوازيين أنفسهم لمثل هذه السفسطة أال وهم دعاء 
أصحاب "وال سيما زعيمهم جورج فريدمان فيتبنون وجهة نظر " الصناعي

في بالد الرأسمالية، " السلبي"ويتظاهرون بالبحث عن سبب موقف العامل " العمل
أمام العمل، فإذا به النزعة اآللية، بينما السبب الحقيقي هو استخدام اآلالت 

يقول ماركس أن قوى . الرأسمالي من أجل اإلنتاج الرأسمالي وزيادة االستغالل
ن استخدام اآللة، في ولهذا فإ. في حدود عالقات اإلنتاجاإلنتاج ال تؤثر أال 

 أن يكون له سوى ال يمكن ،اللاالتحاد السوفياتي حيث زالت عالقات االستغ
 .نتائج طيبة بالنسبة للعامل
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ال تختصر اآلالت، في روسيا، العمل فقط، بل هي تسهل في نفس الوقت، العمل 
ولهذا يستخدم العمال اآلالت عن طيبة خاطر في عملهم ألنهم يعيشون . للعمال

 8سمالية كي، على عكس ما يجري في ظروف الرأشتراااقتصاد  في ظروف
: نظر النزعة المادية التاريخية إلى طريقة اإلنتاج في مجموعها وفي وحدتهات

 حدود في الانت قوى اإلنتاج ال تؤثر إولما ك. قات اإلنتاج وقوى اإلنتاجعال
بطابع عالقات اإلنتاج  عادة مختلف طرق اإلنتاج ،ننا نسميعالقات اإلنتاج فإ
 نريد بذلك القول بأن عالقات ، حين نتحدث عن طريقة اإلنتاجالتي تسيطر عليها

. وكانت تطبع الحياة االجتماعية بطابعها كانت مسيطرة عليها، ةاإلقطاعياإلنتاج 
كما أنه ليس من العلم . وال نعني بالضرورة القول بأنها كانت العالقات الوحيدة

عصراً تاريخياً بالنسبة لحالة قوى اإلنتاج كقولنا العصر  في شيء أن تسمى
 .عصر المعدني وعصر اآللة البخارية أو العصر الذريالحجري وال

  ملكية وسائل اإلنتاج– 3
أن وسائل اإلنتاج هي العنصر ) المسألة الثانية أ(، حين درسنا قوى اإلنتاج رأينا

وذلك ألن طبيعة وسائل اإلنتاج هي التي تحدد، في الحقيقة، . األساسي فيها
 .قوى اإلنتاجمستوى 

وما هو العنصر الذي يحدد . هم في عالقات اإلنتاج هو األ مافلننظر اآلن
 طابعها؟

 .جاإلنتاهي خاصية وسائل تلك 
ال إذا قبل سيطرة هذه الوسائل ال يمكنه أن يعيش إمن الواضح أن من يفتقد إلى 

 .من يمتلكها

                                                 
�CW C اX+�5د ا���U��� -�-V+C+��W+�- ا����� �T- ��5�ب ا��J ��,"��Tف . ج 8 . �����Tد 0آ-ا��ت ا�"�

 .113 ص T+1952-�� ا�C6�3 � � ) �9ص



 15 

كاألثاث،  (االستهالك منتوجاتوال يجب أن نخاط بين وسائل اإلنتاج وبين 
 ونعني بوسائل اإلنتاج كل ما هو ضروري )ة العائلةومنازل السكن، والسيار

 .لإلنتاج
فما هي، مثال، وسائل اإلنتاج في المجتمع الحديث؟ أوال الخيرات الطبيعية 

ثم وسائل اإلنتاج ) كاألرض والغابات والمياه وباطن األرض، والمواد األولية(
رية لإلنتاج  الضروالمنشآت ثم الطبيعية، تالخيراالتي تساعد على تحويل هذه 

يضاف إلى ذلك . واالتصال المناجم، ووسائل النقل ومنشآتكأبنية المصانع 
 الضرورية للتوزيع وللتجارة كالمنشآتوسائل التبادل بين أعضاء المجتمع، 

 ).كالمصارف0ومؤسسات القروض ) مخازن البيع. المستودعات(
:  التاليج هو السؤال الذي نسأله اذا ما أردنا تحديد طابع عالقات االنتاوالسؤال

 أم األفراد أو الفئات التي من يملك وسائل اإلنتاج؟ هل هو المجتمع بأكمله؟
 على ذلك هي توضيح واالجابةتستخدمها الستغالل أفراد آخرين وفئات أخرى؟

 .حالة عالقات اإلنتاج وحالة العالقات االقتصادية واالجتماعية بين الناس
 أن تكون بأكمله يمكنإلنتاج ملكا للمجتمع ندرك إذن أنه إذا كانت وسائل ا

 .العالقات بين الناس عالقات تعاون وتعاضد
ال إذا وضعوا يلة لإلنتاج فلن يستطيعوا العيش إوأما الذين ال يملكون أية وس

ألن . ذا العملفيشتغل البعض ويستغل اآلخرون ه. أنفسهم في خدمة من يملكها
تعاونا ن بنفس الدور في اإلنتاج فيكون  بين الذين يقوموالتعاون ال يوجد إال

 .طبقياً
 الملكية الخاصةفتكون .طبقات اجتماعية متناقضةينقسم المجتمع، إذن إلى 

 .لوسائل اإلنتاج
 بدور مماثل، في اإلنتاجونعني بالطبقة االجتماعية مجموعة من الناس يقومون 

 . 9)لينين( وتجمعهم عالقات مماثلة بالنسبة لآلخرين

                                                 
9 -T� �Aا�"رس ا��� CW �������Xا �V@Yة ا�-JW �� . � ?�د إ�+ Z�D�< ا��Vل 
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 اإلنتاج إذ مستوى عالقاتال على أي معنى إ"  االجتماعيةالطبقة"ير ليس لتعب
وال يجب أن نخلط هذه .  هذه الفكرة بنموذج الملكية أو بانعدام الملكيةتتحدد

 وأوجهعية، التي تتحدد بواسطة التقنيات، والمهن الفكرة بالمقوالت االجتما
امل المعدن، وعامل مثال ذلك ع. لحياة المجتمعالنشاط االجتماعي الضرورية 

 هو أن ينتهي لمقولة اجتماعية، "فالحا"أن يكون المرء . ل القطارالمنجم أو عام
إذ يمكن أن يكون المرء مالكا . غير أن هذا ال يحدد الطبقة التي ينتهي إليها

أو مالكا مستغال بمساعدة عمال ") فالح ذو أياد بيضاء(" كبيرا رأسمالياً لألرض
 .الخ10الستغالل عائلي، أو عامال زراعياأو مالكا . زراعيين

في المصنع هو المدير أو المهندس بل هو " صاحب العمل"وكذلك ليس 
 .اإلنتاج وسائل يملكونالذين ") الشركة("الرأسمالي أو جماعي الرأسماليين 

نها تتشخص فيها عالقات اإلنتاج ك طبقة اجتماعية وسائل اإلنتاج فإحين تمتل
أو عالقات " الرأسمالية"اإلنتاج  فسوف نتحدث عن عالقات المناسبة لها، ولهذا

ن نفس التعابير ا ما سيطرت عالقات اإلنتاج هذه فإحتى إذ" البرجوازية"اإلنتاج 
وعالقات " اإلقطاعية"الطبقة : فنقول. تستعمل للداللة أيضاً على طريقة اإلنتاج

جوازية ليست حينئذ ألن البر" اإلقطاعية"، طريقة اإلنتاج "اإلقطاعية"اإلنتاج 
 . نحدد فكرة عالقات اإلنتاج أنيمكننا اآلن. الطبقة المسيطرة

 :تضم هذه العالقات
 صور ملكية وسائل اإلنتاج، ) أ

تبادل "وضع مختلف الفئات االجتماعية في اإلنتاج وعالقاتهم المتبادلة أو  ) ب
 التي تتولد عن هذه الصور حسب قول ماركس،" أوجه نشاطهم

كل هذا يكون موضوع االقتصاد . نتوجات التي تتعلق بهاصور توزيع الم) ج
 .11السياسي
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ومن .  في عالقات اإلنتاجياألساسصور الملكية إذن هي التي تكون العنصر 
 المفيدة من أجل حماية صور االحتياطاتالبديهي أن الطبقة المستغلة تتخذ جميع 

 تحمل طابع نظام التيوتكون عالقات اإلنتاج، . إمتيازاتهاالملكية التي تضمن لها 
 . االقتصادي للنظام االجتماعي بأكملهاألساس، ملكية وسائل اإلنتاج

نملك اآلن جميع األفكار الضرورية لندرك أن طريقة اإلنتاج تكون القوة 
 .الرئيسية في التطور االجتماعي

  تغير طريقة اإلنتاج مفتاح تاريخ المجتمعات – 4
أنه دائم التحول والتحول والتطور، وأنه ال يمتاز اإلنتاج بهذه الخاصية وهي 

يقف فترة طويلة في نفس الوقت، بينما تظل البيئة الجغرافية في مجملها على ما 
تقدمه ألن الناس يحاولون باستمرار االستفادة، إلى أقصى حد، مما . هي عليه

 . اإلنتاج الذي يتطور دائماإتقانالطبيعة لهم، كما يحاولون 
م يحاول دائماً أشباع حاجاته المادية بصورة أفضل، لما كان لو أن اإلنسان ل

غير أن اإلنسان يجد في . إنساناً واعياًن بل حيواناً خاضعاً للضرورة العمياء
اإلنتاج الوسيلة الستخدام الضرورة الطبيعية لخدمته، ولهذا ال يتوقف اإلنتاج 

 .فترة طويلة في نفس الوقت
ثالي، موضوعاً للتشهير، فهو يرى فيها عطشا ال تكون هذه الحقيقة، بالنسبة للم

 الشيطان الخيرات المادية، كما ترى فيها المسيحية عمال من أعمال  نحويرتوي
ولكننا نعلم، أيضاً، أن هذه الموضوعات مخصصة للجماهير الكادحة، . والشر

فتلقن الصيام والطهارة بينما تنعم الطبقات المستغلة بفيض من المنتوجات 
. ألن ازدياد اإلنتاج هو ضرورة موضوعية للمجتمعات اإلنسانية. يةالماد

واستغالل اإلنسان لإلنسان هو الذي يحول دون أن يكون لهذه الضرورة نتائجها 
 .الطبيعية الخيرة

اجتماعية يحل محل وتغيير طريقة اإلنتاج وحده يستطيع تفسير كيف أن نظاما 
  ولماذاالسياسية،ات  والمؤسسعية واآلراءنظام آخر، ولماذا تتغير األفكار االجتما
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 تمس تتغير األفكار االجتماعية و األراء و المؤسسات السياسسةو لماذا
 . صهر النظام االجتماعي والسياسي بأكمله في بعض األحيان، العادةالضرورة،
 . مستوى قوى اإلنتاج و مد بعيد، الصلة بين الرق أ، منذألرسطوولقد بأن 

لو أن كل آلة تستطيع القيام بوظيفتها : "و أعظم فيلسوف قديم،، وهأرسطويقول 
كروافع ديدال التي تتحرك من نفسها بعد أمرها القيام بذلك، أو من تلقاء نفسها، 

لكين التي تتحرك أيضاً من تلقاء نفسها لتقوم أو مقاعد آلة النار والمعدن فو
فسها لما احتاج صاحب بعملها المقدس، لو أن مكاكيك الحائكين كانت تحوك من ن

، في الميتافيزيقية المسيحية ولقد بررت .12المصنع لمساعدين أو رئيس للعبيد
ن الوسطى، وجود النقابات المهنية التي تحد من انطالق قوى اإلنتاج والقر

ولكن إذا كان هذا النظام يهدف في . اإلقطاعيوتساعد على استقرار النظام 
قد ظهر على مر األيام أن هذا الخوف من األصل لضمان المجتمع ضد الفقر ف
 أمام موجة البرجوازية الصاعدة اإلقطاعيينالحركة والتغير ليس سوى خوف 

 على اإلنتاج  القيود المفروضةأزالتحتى إذا ما استولت هذه على زمان الحكم 
 .ومنعت النقابات المهنية

 هو انعكاس وهكذا كان السلطان السياسي ضروريا لفرض القانون الجديد الذي
رورية لتبرير هذا السلطان ر الجديدة ضكما كانت األفكا. لطريقة اإلنتاج الجديدة

. فكانت الفلسفة سالحاً فكريا ضد نظام األشياء القديم.  وذاك القانون الجديدالجديد
 حقوق إعالنوضمنت البرجوازية المنتصرة حق الملكية البرجوازي في 

 وأوجدت جوازية، ودعت ألخالقهاانية براإلنسان، كما أقامت منظمات برلم
نظاماًً جديدا للتعليم حذفت منه فلسفة القرون الوسطى كما حرمت الجمعيات 

 .العمالية لتحمي نفسها ضد نضال البروليتاريا المستغلة
البرجوازية واألفكار الخاصة بها " نوع الحياة"وهكذا فرضت على األمة بأجمعها 

 "13ا من الفكرلكل نوع من الحياة نوع"ألن 
                                                 

���. 91 ص 2ا���Jب ا0ول، ج. رأس ا���ل: ,�رآH.  ك 12����Xت ا���@Yا��. 
: �Aغ ا���CJ�6�J ب ��H ا��?@�- 6��W -�@?+ Hر3ا� ��� ا�#"��� وا� ��� ا���د�� ا���ر����، :  را�� ������ 13
�� +��J-�6 آ�خ" B���+ رة�<A -<` CW -J�6." 
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 .ولنقرأ من جديد صفحات القسم األول من بيان الحزب الشيوعي الخالدة
لقد داست البرجوازية في كل مكان استولت فيه على السلطان، العالقات "

فحطمت بدون شفقة جميع الصالت .  والبطريركية والغرامية باألقداماإلقطاعية
، اإلقطاعئه الطبيعيين في عصر المعقدة المتنوعة التي توحد بين اإلنسان ورؤسا

. ح بين اإلنسان واإلنسان ومتطلبات الدفع نقداً القاسيةولم تبق إال على عالقة الرب
فإذا بها تغرق رعشات النشوة الدينية المقدسة والحماس الفردوسي والعاطفة 

وجعلت من كرامة اإلنسان قيمة . ناني المتجمدةالبرجوازية في مياه الحساب األ
لتعامل، فأحلت محل الحريات العديدة حرية التجارة الوحيدة أي أنها بسيطة ل

 الدينية والسياسية استغالال مفضوحاً األوهامأحلت محل االستغالل الذي تخفيه 
نظر إليها على أنها ية جميع ألوان النشاط، التي كان يجردت البرجواز. مباشراً
فجعلت من الطبيب . ط بها من هذه الهالة التي كانت تحياالحترامتوجب  مقدسة

 .والمشروع والكاهن والشاعر والعالم عماال مأجورين
 العائلية وحولتهاكما مزقت البرجوازية ستار العاطفية الذي يخيم على العالقات 

 .14إلى مجرد عالقات مالية
ن عدم ادراك، أن البرجوازية ارادت أن تقوي بجميع الوسائل طريقة ولهذا فإ

دراك الحوادث التاريخية التي ة لها، يمنعنا من إسها ثمراإلنتاج التي هي نف
 .1815 – 1789وقعت، مثال، فيما بين

 هو العصر القديم، ون البرجوازيون أنفسهم بين عصر بدائييميز المؤرخ
فما هو الفرق بين هذه العصور؟الفرق . نة الحديثةوالعصور الوسطى ثم األزم

لكية المشتركة، ثم نشأت، عند فجر  أنه كان يوجد في القديم الماالساسي هو
التاريخ والمدينة، طريقة اإلنتاج التي تقوم على الرق، وقد سيطرت في العصر 

 لألرض، وشاهدت اإلقطاعيةالقديم، بينما سيطرة، في القرون الوسطى، الملكية 
 البرجوازية انتصارالعصور الحديثة نمو الملكية البرجوازية التجارية ثم 

ويقول المؤرخون المناهضون للماركسية أن هناك . ول نجمهاالرأسمالية وأف
                                                 

 .31را�� ا�@��ن ص  14
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ولهذا . زمنة الحديثة واألالوسطىصفات مشتركة بين العصر القديم والقرون 
. وهذا صحيح. فليس تفكير أفالطون أو أحاديث شيشرون، مثال، غريبة علينا

 .اروهاك تفسير هذه الصفات المشتركة، وال سيما فيما يتعلق بالمؤسسات واألفك
 تمتاز نزعات الرق والقطاع والرأسمالية بصفة واحدة مشتركة، مهما شتد – 1

 تقوم على استغالل طبقة على الخالف بينها، وهي أنها جميعا تمثل عالقات إنتاج
النضال الطبقي . يد طبقة أخرى، كما تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج

تمعات، وكل ما ينتج عنها على مستوى إذن موجود في هذه النماذج الثالثة للمج
 .المؤسسات واألفكار

 يوجد إلى جانب هذه الطرق الثالث لإلنتاج، طبقات عديدة للبرجوازية – 2
 ).كالبرجوازية التجارية، والصناعية اليدوية، والزراعية، والفكرية(الصغيرة، 

" متوسطيؤدي هذا الواقع التاريخي المستمر إلى تكوين سيكولوجية اإلنسان ال
وتغذيها، وهو إنسان فردي يتعلق بالملكية الخاصة، مليء بالتناقض، ألنه يقف 

 .موقفاً سلبياً من النضال الطبقي ويستسلم دائماً للطبقة الحاكمة المستغلة
نها في نفس الوقت تختلف نوعياً في  أن هذه النظم الثالثة تتشابه، فإوبالرغم من

وموضوع العلم التاريخي .  اجتماعية مختلفة االقتصادي، فهي تؤلف أبنيةأساسها
 . والتشابه فيما بينهااالختالفهو دراسة أوجه 

  الخالصة– 5
النزعة المادية التاريخية هي النظرية العامة لطرق اإلنتاج واالقتصاد السياسي 
هو العلم الخاص بالقوانين الموضوعية التي تسيطر على عالقات اإلنتاج بين 

 .الناس
 التاريخ هو العالقات المتبادلة بين الطبقات التي تتمثل فيها هذه وموضوع علم

 .العالقات لإلنتاج وال سيما عالقاتها السياسية
وليس هناك من علم تاريخي إذا لم نتساءل في كل لحظة عن طابع عالقات 

 .والربح الطبقياإلنتاج، وطابع الملكية، والطبقات االجتماعية 
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م التاريخ الحقيقي على دراسة أعمال الملوك وقواد ولهذا ال يمكن أن يقتصر عل
 .الجيوش والغزاة ألن التاريخ هو تاريخ الشعوب

هو تاريخ منتجي المواد المادية، تاريخ ...  التطور االجتماعي ن تاريخإ
الجماهير الكادحة التي تكون القوى األساسية في عملية اإلنتاج والتي تنتج المواد 

 .15د المجتمعالمادية الضرورية لوجو
والواقع أن قانون التاريخ هو الصلة الضرورية بين عالقات اإلنتاج وبين قوى 

 .ويعبر هذا القانون عن مصالح جماهير اإلنسانية الحيوية: اإلنتاج
علم ثورة الجماهير المضطهدة . "ولهذا كانت الماركسية، حسب قول ستالين

 ".المستغلة
 ظروف في"بأنفسهم، فإنهم يصنعونه ولكن إذا كان الناس يصنعون تاريخهم 

 البحث عن مفتاح التاريخ في أدمغة فاليجب) ماركس"(معينة تحدد هؤالء الناس
الناس وآرائهم وأفكارهم، بل في عالقات اإلنتاج والقوانين االقتصادية 

رادة الناس، متى ما أنتج هؤالء بصورة والموضوعية التي تعمل مستقلة عن إ
 .باألساس االقتصاديقون بصورة ملكية وسائل اإلنتاج، أي اجتماعية، الذين يتعل

ال يمكن لعلم التاريخ أن يستغنى عن معرفة هذه القوانين، ولهذا ال يجب على 
العمالية لتحقيق رسالتها  أن يسير بالطبقة أرادحزب البروليتاريا، إذا 

ه أيضاً للعمل من أجل مصالحها فقط بل يجب عليأن يدعو هذه الطبقة  ,التاريخية
 16أن يقيم برنامجه ونشاطه العملي على معرفة قوانين النمو االقتصادي

                                                 
 .21ا� ��� ا���د�� ا�#"��� وا� ��� ا���د�� ا���ر����، ب ص :   را�� ������ 15
16  �����Tا� Zل إ��V�6]� ����?ت ا��eوا����� C+��W�5د ا���+Xا CW "�"#ا� C���Tب ا��ا�5 f,�6-A �gأن و 
 h� �7-اآ��X��6ج اiت ا�`]������ A"ون اآ��Tف `�ا��6 اX`�>�د ا�7X-اآC، وA"ون درا��  � J�, �J�

����[`�ت إ��6ج ��7 Zإ� �e��5+ وف-j ف�Tأ9- . واآ� CW ������ R���ه<ا ,� آ�ن �#X R�eرو�J 7 ورد 
 R@آ�"C+��W�5د ا���+Xا CW د���<�`X�7-اآ�� اXا Dآ�T,. ،ت���U, -9ص ، أ ���� X146�e��� �,و . 
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 ا��رس ا���دس 	�� 

 قانون الترابط الضروري بين عالقات اإلنتاج 

 وطابع قوى في اإلنتاج
 

 

 رأينا في الدرس السابق أن طرق اإلنتاج تتغير عبر التاريخ فهي ككل واقع تمر بتغيرات 
 يتبعه تغيرات كيفية يمكن أن تتخذ صورة ثورية حينما تطوركمينة هي عبارة عن 

 .تعترض الطبقات الزائلة المفضلة سبيل التغيرات الضرورية
ويدفع إلى هذه التغيرات، ككل واقع، تناقض داخلي فما هو التناقض النوعي لطرق اإلنتاج 

 .سوهذا هو موضوع هذا الدر. عامة؟ التناقض بين اإلنتاج وطابع قوى اإلنتاج
    

  قوى اإلنتاج هي أكثر العناصر ثورة في اإلنتاج– 1
ولكن ما هو المظهر الذي يتغير أوالً؟ من البديهي أنه بينما . قلنا أن اإلنتاج في تغير دائم

قوى . يستمر األساس االقتصادي لبناء اجتماعي، يحدث أثناء ذلك تطور في التقنية
 .17تلك هي الميزة الثانية لإلنتاج. آالت اإلنتاجير والً قبل تغاإلنتاج، إذن، هي التي تتغير أ

                                                 
17 R?���A ���#ا�� DJ7 ��6ج ��5لiا �V�-k -�_+ أن Cوه -T� H,ا�"رس ا��� CW Zة ا0و��در� � ا��� . 

 . قوى اإلنتاج هي أكثر العناصر ثورية في اإلنتاج– 1
 .ى اإلنتاج تأثير عالقات اإلنتاج على قو– 2

 . قانون الترابط الضروري– 3
 . تأثير عمل اإلنسان– 4
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كلنا نعلم الطريقة التي تقوم على وضع قطعة ضخمة من الحجار، : وهاك مثاال بسيطاً جدا
 الجذوع كلما ازداد وكلما إزداد استعمالنا لهذه. لها، على قطار من الجذوعإذا ما أردنا نق

ت مستديرة تامة قبل أن ترد أية طواناصقلها من جراء هذا االستعمال نفسه، فتصبح اس
 فيوحيكما أن النقل يصبح أسرع وأسهل . 18رة هندسية عن األسطوانة على ذهن الناسفك

وإذا بخيال اإلنسان، بمساعدة . لإلنسان بفكرة تحقيق هذا الصقل بنفسه بوسائط معينة
ورانها حول د، مع سطواناتاإلنت تشف أن العمل سيزداد سهولة إذا كاالحاجة، يعمل ويك

فال تمس الضرورة لوضعها من . ناء النقلحسب محورها، متصلة بقطعة الحجر أثنفسها، 
) المحور(حتى إذا ما مضت عشرة أو مئة أو ألف سنة طلع علينا . جديد أمام قطعة الحجر

 . والعربةوالدوالب
كما .  معهارادة اإلنسان وتدفعهانتاج في مكانها، بل تكتمل فتسبق إوهكذا ال تظل قوى اإل

ى ما عرف العربة لن يكتفي قط تنمو، في نفس الوقت، حاجات اإلنسان، ألن اإلنسان مت
قوى تبعا لتغير  اإلنتاج بدورها وتتغير عالقات. له نقل حمل ثقل عرضسطوانات كلماباإل

 .فهي وثيقة الصلة بطابع قوى اإلنتاج. اإلنتاج
جتمع الرق، قوى لإلنتاج جديدة مرت يوجد، في فترة انحطاط م. ولنضرب على ذلك مثاال

والحديد ) la fonte(كاتقان صنع الحديد الصب . بتطور طويل في العصر السابق
م الزراعة والبستنة وإنتاج الخمر ليد، وشيوع استخدام العربة، وتقدواستعمال مغزل ا

كان ، ولكن هذه التقنيات الجديدة، التي )م340(والزيت والعسل، واكتشاف مطحنة الماء 
الرومان يالحظونها عند الشعوب التي كانوا يسمونها بالبربرية ويحاولون استخدامها، 

فسوف  من العمل، فهو مهما عمل  فائدة إذ ليس للرقيق أية!كانت تتعارض مع نظام الرق
ولم يعد . ولهذا ال يشتر بأي ميل للعمل كما أن إنتاجه قليل. يعامل كما كان في السابق

بل أن قوى . ام بأعمال ضخمة على يد قطعان األرقاء تحت ضرب السياطاألمر اآلن القي
ال ذهبت هذه القوى  لعمله وإاالهتماماإلنتاج الجديدة تتطلب من العامل أن يظهر بعض 

 .سدى

                                                 
18 C��?8 ا��@Yإذن ,� ا�� ��g��-ر ا��JW0ا "���+ . 
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ويدرك السيد ذلك، ال سيما وأن األرقاء، وهم غالباً من البربر األسرى، يقومون بالثورات 
 .فيتقنون صناعة األسلحة والمالحة) قراصنة (ويهجرون أماكن العمل ويصبحون

 وسائل اإلنتاج، ن مالكولهذا فإ. لإلنتاج جديدةإذن، قوى اإلنتاج الجديدة  عالقات تتطلب، 
 يملك ما ألن القين. يق ضعيف اإلنتاج، يفضل الحصول على قينالذي يتخلى عن رق

 بالعمل، وإن كان ا شخصيافهو إذن مهتم اهتمام. يستغله لنفسه كما، يملك وسائل اإلنتاج
 ضروري كي يزيد من إنتاجية في جميع األعمال االهتماموهذا .  سيدهبأرضمرتبطا 

 رفيق ال إعالةن السيد، بدال من ولهذا فإ. لإلقطاعي هالزراعية، ويدفع قدراً من محصول
ن سيطلب نصيبه من المحصول من قين حر يعمل مل شيئاً، ولو تحت سياط وكالئه فإيع

 وهكذا ولد نمو يريد، شريطة أن يطحن قمحه في مطحنة السيد ويخبز خبزه في فرنهكما 
 الجديد، ضمن عالقات اإلنتاج في نظام الرقيق عالقات جديدة لإلنتاج هي  االنتاجقوى

 .اإلقطاعيةالعالقات 
يغيرون طريقتهم في ألن الناس . ن العالقات االجتماعية وثيقة الصلة بقوى اإلنتاجإ

 وبتغييرهم لطريقة اإلنتاج وطريقة كسب معاشهم، يغيرون جميع العالقات اإلنتاج،
 بينما تؤدي مطحنة البخار اإلقطاعي السيد لظهور السيد  مطحنةوهكذا تؤدي.االجتماعية

 .19لظهور مجتمع الرأسمالي الصناعي
    

 تأثير عالقات اإلنتاج على قوى اإلنتاج -2
لعناصر حركة وثورة في اإلنتاج، اج هي أكثر اإذا اقتصرنا على مالحظة أن قوى اإلنت

ألن طريقة اإلنتاج تمثل وحدة قوى .  الميكانيكيةالنزعةننا نقع في الميتافيزيقية وفي فإ
وكل من هذين النقيضين يعمل ضد نقضيه في هذا . اإلنتاج وعالقات اإلنتاج الجدلية

أن ندرس تأثير عالقات يجب علينا إذن .  يتغير أوالاأحدهمالتناقض الداخلي ولو أن 
 . اإلنتاج قوىاإلنتاج المقابل على
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 لرأينا أن عالقات اإلقطاعياألرقاء إلى المجتمع  من مجتمع االنتقاللو عدنا إلى مثال 
 قد عملت، بعد ظهورها، على نمو قوى اإلنتاج التي كانت تقف في اإلقطاعيةاإلنتاج 

أنه مستغل، أنه يعمل أكثر من  بالرغم من وجهها عالقات اإلنتاج القديمة، ألن القين يهمه،
 األولى من بؤس الوسطيوهكذا زال بالتدريج ما خلفته العصور القديمة، والقرون . يقالرق

 .وشقاء
 إلىأن تقدم صنع المعادن والفخار أدى ) ، أ2(وهناك مثال آخر رأيناه في الدرس السابق 

 هذا التقسيم، في ظروف ملكية ىأفضوقد ). metirs(تقسيم العمل بين الزراعة والحرف 
وسائل اإلنتاج الفردية التي يتطلبها العمل اليدوي واستخدام األرقاء، إلى بيع المنتوجات 

كما ولدت، في نفس الوقت، .  السلعةاليدوية والزراعية وشرائها في السوق، أي إلى ظهور
 .طبقة جديدة هي طبقة التجار المتخصصين في نقل السلع وتوزيعها

اإلنتاج أدى بها األمر إلى تشجيع  كانت مصلحة هذه الطبقة الخاصة في التجارة فقد ولما
 أصل المستعمرات الفينيقية األغريقية، مراكز  هذاوكان.  التجارة، وتوسيع هذهالتجاري

ومن البديهي أن اإلنتاج التجاري قد عمل على نمو قوى اإلنتاج، . التجارة حوض المتوسط
 تباع في جميع االثينيةوكذلك المالحة فكانت المصنوعات الخزفية والتقنيات والفنون، 

 .أنحاء المتوسط، كما وجدت في أثينا مصانع أسلحة يعمل فيها أكثر من مئة رقيق
 من محصول األرض، اإلقنان األرض وما يقدمه لهم اإلقطاعيينكانت ثروة : مثال آخر

ديث فهي تتكون من نتاج الرأسمالي الحأما ثروة البرجوازيين، التي تقوم على التجارة واإل
، الذي يريد أن يحصل على المنتوجات التجارية، سعيا وراء اإلقطاعين ولهذا فإ. المال

األبهة ومنافسة ألغنياء البرجوازيين، يخسر ثروته بسرعة ولم يكن يحميه سوى 
تجاري يهدد  نمو اإلنتاج الولهذا كان . اإلقطاعيين وازدياد حقوق اإلقطاعية االمتيازات

 .فكان يحاول تنظيم هذا النمو بواسطة نظام النقابات.  االقتصاديةقوته
غير أن هذه القوى كانت .  يعيق نمو قوى اإلنتاج الجديدةاإلقطاعيوهكذا كان النظام 

 ).الرأسمالية(تتطلب تعميم عالقات اإلنتاج الجديدة 
لتي تتغير أوال، ليست مستقلة عن أن قوى اإلنتاج، ا: ولهذا يجب علينا أن ال ننسى ما يلي

وأن عالقات اإلنتاج التي يتعلق نموها بنمو قوى اإلنتاج تؤثر بدورها . عالقات اإلنتاج
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وتصبح عالقات اإلنتاج عائقا . فهي أما أن تعيقها أو تزيد من نموها. على نمو هذه القوى
 .زدهار قوى اإلنتاجلنمو قوى اإلنتاج حينما ال تساير ا

ن عالقات اإلنتاج الجديدة هي القوة األساسية  لهذا النمو فإدافعاعلى العكس، ، وهي تصبح
 .التي تدفع بها نحو التطور

ومن الخطأ القول بأن عالقات اإلنتاج، في تاريخ المجتمع تقوم بدور العائق الذي يشل نمو 
نهم ال تاج تقوم بدور العائق فإوحينما يقوم الماركسيون بأن عالقات اإلن. قوى اإلنتاج

يقصدون أي نوع من عالقات اإلنتاج بل يقصدون عالقات اإلنتاج القديمة التي لم تعد تتفق 
ويوجد، إلى جانب عالقات اإلنتاج القديمة، عالقات . وتطور قوى اإلنتاج فتعيقها عن النمو

قات اإلنتاج الجديدة فهل يمكن القول بأن دور عال. جديدة تحل محل العالقات القديمة
ألن عالقات اإلنتاج الجديدة هي، على العكس، القوة . عاقة اإلنتاج؟ كالعلى إيقتصر 

اإلنتاج أن تظل ال كتب على قوى المستقبل وإالرئيسية التي تحدد نمو قوى اإلنتاج في 
 .20بدون تأثير

 

  قانون الترابط الضروري – 3
دما محسوسا على أنها تتقدم قوى اإلنتاج تق. ندرك، اآلن، الجدلية الداخلية لعالم اإلنتاج

أساس اقتصادي، لفترة معينة من الزمن، وتصبح عالقات اإلنتاج، التي كانت جديدة، في 
 بعد أن كانت في أول األمر القوة الرئيسية .مطلع تاريخ هذه الطريقة في اإلنتاج، قديمة

ذا حتى إذا لم تعد تتفق وازدهار هذه القوى أخذت تعيق ه. التي تحدد نمو قوى اإلنتاج
 .االزدهار

وال شك أن عالقات اإلنتاج الجديدة ال يمكن أن تظل جديدة إلى األبد، بل تأخذ بالقدم 
سي لقوى والتناقض مع نمو قوى اإلنتاج الالحق، فتفقد بالتدريج دورها كمحرك رئي

 .21 القوىاإلنتاج وتصبح عائقا لهذه
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 الرأسماليون أنهم أنصار التقدم  يدعىفما هو موقف الرأسمالية، مثال، تجاه التقنية الحديثة؟
.  الرأسمالية قد عملت على تقدم التقنيةأأنوال شك . التقني، ودعاة ثورة في هذا الميدان

ألن التقنية الجديدة تنقص زمن العمل الضروري لإلنتاج، وتساعد على زيادة فائض 
 .  أي زيادة الربح22القيمة

نية، فيظهر الرأسماليون في صورة ونعلم أيضا أن الرأسمالية فيها ظواهر ركود تق
رجعيين في الميدان التقني، فال يريدون القيام بأي تحسين جديد، ويلجأون إلى العمل 

امة المنشآت الجديدة يفضي إلى تجميد رؤوس ذلك ألن إق. دوي أو العمل المنزليالي
على قص من نسبة الربح فال يساعد على الحصول األموال، وازدياد الرأسمال المجد ين

 .الربح األقصى في الرأسمالية في زمن زال فيه استقرار األسواق الرأسمالية النسبي
 تحقيق أقصى األرباح، أال وهويفسر لنا، إذن، ظاهرة الركود قانون الرأسمالية األساسي، 

 .أي طابع عالقات اإلنتاج القديمة
  تقف كما أنها. ألرباحلها بأعظم اتقف الرأسمالية إلى جانب التقنية الجديدة، متى لوحت 

في وجه هذه التقنية الجديدة وتدعو للعودة إلى العمل اليدوي إذا لم تلوح لها التقنية الجديدة 
 .أعظمبأرباح 

 عالقات اإلنتاج عن اللحاق بتقدم قوى اإلنتاج ال يمكن أن يستمر تأخرن ومع ذلك فإ
ت التي تمثل عالقات اإلنتاج  التي تتخذها الطبقااإلجراءاتنه مهما كانت ألوذلك . طويال

ن هذه فإ أمد األساس االقتصادي، إلطالةالقديمة التي قضى عليها التاريخ بالزوال، 
ذلك ألن نمو اإلنتاج ضرورة مادية .  ال يمكنها أن تعيد التاريخ القهقرىاإلجراءات

.  القديمةيجب إذن أن تزول عالقات اإلنتاج. أن يقاومها طويال" للذهن"ال يمكن . لإلنسانية
ال أن تفضي، في النهاية، إلى القضاء ت التي اتخذتها الطبقات الرجعية إوال يمكن لالجراءا

 .على طريقة اإلنتاج بأجمعها
ن آجال أو عاجال، أن تتالءم مع ا كان إذن تأخر عالقات اإلنتاج فإنه يجب عليها، إمهم

 ملكية وسائل اإلنتاج التي  بقلب صوراالنسجامفكيف يتم هذا . طابع قوى اإلنتاج الجديد
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جديد للملكية ولهذا فإن إقامة نظام . ساسي في عالقات اإلنتاجتكون، كما رأينا، العنصر األ
 . قامة عالقات جديدة لإلنتاجيساوي إ

ن استخدام الطاقة الذرية السلمي لخدمة المصلحة الوطنية، ال يمكن يتحقق من الواضح إ
عون الحصول على الربح األقصى في حالة تقنية باهظة على يد رأسماليين، ألنهم ال يستط

كهربائية وكهربة العمل وكذلك شأن استخدام الطاقة الهيدرو . كطلبات الدولة الحربية
 .الزراعي
لقانون نها تستطيع تحقيق ذلك ألنها ال تخضع كية االجتماعية لوسائل اإلنتاج فإأما المل

تولد عالقات اإلنتاج التي تحتاجها لتحقيق نموها ن قوى اإلنتاج وهكذا يمكن القول إ. الربح
 .في المستقبل
 قوى اإلنتاج العنصر الفاصل في نمو اإلنتاج ذلك هو قانون الترابط وبهذا تكون

 اإلنتاج يجب أن  قوىفكما تكون. الضروري بين عالقات اإلنتاج وبين طابع قوى اإلنتاج
 .23تكون عالقات اإلنتاج

القديمة عالقات جديدة لإلنتاج تكون المحرك الرئيسي لنمو قوى تحل محل عالقات اإلنتاج 
 .اإلنتاج في المستقبل

 :ويضيف ستالين إلى ذلك قوله
 وهي كونها أوال عائقا لقوى اإلنتاج ثم صيرورتها –تكون هذه الخاصية لنمو قوى اإلنتاج 

المحرك الرئيسي ثم انتقالها من كونها .  هذه القوى إلى األمامالمحرك الرئيسي الذي يدفع
.  أحد العناصر الرئيسية للجدلية المادية الماركسية–إلى صيرورتها عائقاً لقوى اإلنتاج 

 .24وهذا ما يعرفه اليوم كل الشيوعيين المبتدئين
يضاف إلى ذلك أن هذا القانون شامل، أي أنه يصح على جميع طرق اإلنتاج مهما كانت 

 .كل تطور للمجتمعات اإلنسانيةقوانينها االقتصادية الخاصة، فهو أساس 
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  تأثير عمل اإلنسان – 4
 أي إنسان طريقة اإلنتاج التي ال يختارإذ . قانون الترابط الضروري هو قانون موضوعي

فنحن لم نختر بأنفسنا أن نواد في عصر الصناعة الضخمة وال عصر . يعيش فيها
إذ .  جدلية متطلباته الداخليةويفرض اإلنتاج نفسه على الناس في. الرأسمالية االستعمارية

ال في حدود بعض عالقات اإلنتاج، وهذا الترابط دم إقتال يمكن لقوى اإلنتاج أن ت
ال يدلنا في و. رادة الناسقوى اإلنتاج نفسها، وليس نتيجة إلالضروري هو نتيجة طبيعة 

رأسمالي يستطيع القضاء على هذا الواقع الموضوعي، وهو أن وليس هناك من . ذلك
وليس هناك أي إنسان يقف في . الرأسمالية الحاضرة تؤدي إلى توقف نمو قوى اإلنتاج

 .قامة هذا الترابط الضروريستطيع إوجه هذا الواقع وهو أن االشتراكية ت
. نمو االجتماعيال يقوم بأي دور في  الال يعني هذا أن عمل الناس ال يمكن أن يقوم، أو

فتهم الصحيحة لضرورات اإلنتاج الموضوعية، ويظهر هذا العمل في شعورهم أو معر
 الذي اإلقطاعين السيد  استشهدنا بمثال ذكرناه سابقاً فإوإذا. ولقانون الترابط الضروري

يفضل أن يتعامل مع قين بدال من التعامل مع الرقيق، ألن ذلك أفضل لإلنتاج، يشعر 
فهل يعني عمل . رقيق قينابقانون الترابط ويعتمد عليه لمصلحته الطبقية حين يجعل من ال

بل يفترض، على العكس، موضوعية .  كالاإلنسان هذا أنه ليس هناك قانون موضوعي
فهو يستخدم القانون . والدليل على ذلك أنه بقراره هذا يبلغ النتائج التي توخاها. القانون

 .لمصلحته
تخذ لهذا كما يشعر الرأسمالي، الذي يرى أن تقدم التقنية يهدد الربح األقصى، في

فهو يحس .  ضد نمو قوى اإلنتاج وضد العلم، يشعر بقانون الترابط الضرورياإلجراءات
وهو كي يبعد . صة ووسائل اإلنتاجبالخوف من نمو قوى اإلنتاج الذي يؤدي بالملكية الخا

. سوى محاولة القضاء على قوى اإلنتاج التي تقلب أوضاع اإلنتاج، ال يمكنه اإلمكانيةهذه 
 نتائجه الموضوعية إزالةون الترابط الضروري، لخدمة مصلحته الطبقية، محاوال على قان

 .فيعيق عمل هذا القانون
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فإذا ما .  الناس لهذا القانون معرفة صحيحةمعرفةرادة اإلنسانية في يبدو إذن عمل اإل
كما أنهم . الذي يعمل فيهعرفوا هذا القانون حاولوا الحيلولة دون عمله وتأخير الوقت 

جراءات المالئمة للضرورات الوقت واتخاذ اإل تشجيع هذا العمل وتقريب ذلك ستطيعوني
 .الموضوعية والتوفيق بين عالقات اإلنتاج وطابع قوى اإلنتاج

 مسؤولية الترابط الضروري الموضوعي ال يقضي على  قانونذن أن طابعندرك إ
لظروف التي تعيق عمل هذا إذ يمكن لإلنسان أن يوجد، بواسطة عمله الواعي، ا. اإلنسان

 فإذا ما استمر، الزعماء األميركان، مثال، في  سياسة الحرب فليس. القانون أو تساعده
 عالقات اإلنتاج الرأسمالية حيثما حلت محلها إعادةذلك بدون وعي منهم بل هم يريدون 

ه القوى  ازدهار هذإعاقةعالقات اشتراكية، كما أنهم يريدون، بقضائهم على قوى اإلنتاج 
 .ألنه يضر بمصالحهم

ال في حدود عصرهم إرادة الناس ال يمكن أن تعمل ولكنه من المفهوم أيضاً أن إ
عادة قوى اإلنتاج إلى مستوى عصر القوافل، بالرغم من يعون إفهم ال يستط. الموضوعية

الفعلية  ةالقدركما أن ". أن الناس ربما لم يكونوا فيه أسوأ حاال: "القول الرجعي الذي يدعي
. هي تتعلق بحالة قوى اإلنتاج وطبيعتها بل على تغيير عالقات اإلنتاج ال توجد دائما

ويردد الرأسماليون أن بناء االشتراكية مستحيل وأن هذه التجربة ستفضي إلى  الجوع، 
، ولكن ذلك ال يصح متى ما أصبح باستطاعة 1848ربما صح ذلك في عام .. الخ

 .اقة الهائلة في القرن العشرينالمجتمع أن يقيم قوى الط
 منذ يمكنذلك فإذا بالرجفة تعتري الرأسماليين حين رأوا أنه ولقد برهنت التجربة على 

وذلك ألن : اآلن بناء االشتراكية، وأخيراً تتعلق قدرة الناس بطابع عالقات اإلنتاج أيضاً
بين عالقات اإلنتاج عمل الطبقات، في مجتمع منقسم إلى طبقات متعادية، تهمها المالئمة 

وقوى اإلنتاج، يصطدم بالعديد من العراقيل، وليس الحال كذلك حينما يخلو المجتمع من 
 .طبقة زائلة يمكنها تنظيم المقاومة

ال إذا كان هدفها تسهيل ي العنصر الذاتي، أن تكون مجدية إ الناس، وهإلرادةال يمكن 
 على الواقع الموضوعي هي عكس عتماداال التي تأبى فاإلرادة. ن الموضوعيتطبيق القانو

 . سوى مجرد كلمة إذا ما تجاهلت قدرتهااإلرادةوليست . اإلرادة
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 :ويلح ستالين على أهمية عمل الناس فيقول
 اإلقطاعيةاستخدمت البرجوازية، في عصر الثورة البرجوازية، في فرنسا، مثال، ضد "

وى اإلنتاج، فقلبت عالقات اإلنتاج قانون الترابط الضروري بين عالقات اإلنتاج وطابع ق
 عالقات إنتاج جديدة برجوازية، وجعلتها تتالءم مع طابع قوى وأوجدت، اإلقطاعية

ولم تفعل البرجوازية ذلك بسبب مشاكلها . اإلقطاعياإلنتاج، التي نمت داخل النظام 
اء  ذلك ال عن غباإلقطاعيونوعارض . الخاصة بل ألنها كانت ترى في ذلك مصلحة لها

 .25قانونئبل ألنه كانت تهمهم الحيلولة دون تطبيق هذا ال
فليس ذلك ويالحظ ستالين، في مكان آخر، أنه إذا كان السوفيات قد وقفوا ببناء االشتراكية 

بل ألنهم " وأوجدوا بدال منها قوانين جديدة"ألنهم قضوا على القوانين االقتصادية الموجود 
ري االقتصادي بين عالقات اإلنتاج وطابع قوى اعتمدوا على قانون الترابط الضرو

 .26اإلنتاج
وإذا كانت البرجوازية قد استخدمت جميع الوسائل لمقاومة تطبيق هذا القانون فألنه كان 

 .يهمها عدم تطبيق هذا القانون
نخلص إلى القول إذن أن عمل اإلنسان، الذي يستخدم القوانين االقتصادية لمصلحة النمو 

ولكن النتائج تكون . ي في جميع التشكيالت االقتصادية حسب الظروف االجتماعي، يجر
وهذا ما يحدث في .  علميا، وال يلقى مقاومة أية طبقةاالستخدام حينما يكون هذا أسرع

 .النظام االشتراكي
ونالحظ أيضاً أن استخدام القوانين االقتصادية، في مجتمع طبقي، له دائما دوافع طبقية، 

ة هي التي تدعو دائما إلى استخدام القوانين االقتصادية لخدمة النمو وأن طبقة الطليع
 بينما تعارض الطبقات الزائلة ذلك، مهما كانت نتائج ذلك بالنسبة لسائر االجتماعي

 .على كبريائها الطبقيالمجتمع، فتصبح بذلك عدوة المجتمع وتنطوي 
 أنه ال لماضي عالقات اإلنتاجقلبت في ا ومما يميز البروليتاريا عن بقية الطبقات التي

يمكنها بطبيعتها  تطبيق قانون الترابط الضروري، دون أن تقضي على الملكية الخاصة 
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تتفق إذن مصالحها الطبقية مع مصلحة . لوسائل اإلنتاج أي على كل صورة لالستغالل
 .اإلنسانية الكادحة ومع مصلحة جميع المستغلين والمضطهدين

ة ماركسية رئيسية من أجل عملنا وهي أن الناس يصنعون نستخلص من دراستنا فكر
 .وهذا حقيقة أبدية. تاريخهم بأنفسهم ضمن ظروف معينة تحدد عملهم ولهذا يجب تقديرها

 صنع التاريخ هو التغلب على مقاومة الطبقات الرجعية التي تعارض التغيرات ألن
لمستغلين والمضطهدين ألن ن صنع التاريخ مهمة اولهذا فإ. ضرورية في عالم اإلنتاجال

التاريخ هو تاريخ منتجي المواد المادية، والجماهير المضطهدة المستغلة هي التي تصنع 
في ظل وتتضح هذه الحقيقة األبدية . التاريخ، فالشعب هو الخالق الحقيقي للتاريخ

غلبية سكان ذلك ألن الرأسمالية بامتدادها إلى أنحاء العالم أجمع  واستغاللها أل. الرأسمالية
. بلد من البلدان، واستعبادها شعوب البالد األخرى، قد حركت، في مرحلتها األخيرة

ن عصر الثورة وإ. ير التي حركتها النظم السابقةجماهير من الشعب أوسع من الجماه
تظهر فيه الجماهير العالمية على البروليتارية وتحرير الشعوب المستعمرة هو عصر 

. مقاومة الرأسماليينحدة هو الذي يستطيع القضاء على الجماهير ووعمل . مسرح التاريخ
وال يخشى الماركسي، على .  في نانكين وشنغاي 1917فلقد انتصرت هذه الجماهير عام 

بل هو يسير على . على عمل الجماهير" التفكير"و " العقل"عكس الرجعيين الذين يقدمون 
تارية ليست مجرد عقيدة فلسفية، بل هي العكس، في مقدمتها، ألن االشتراكية البرولي

، فهو يثق ثقة ال تتزعزع "شعارها" عقيدة الجماهير البروليتارية، و : حسب قول ستالين
بالجماهير وفعلها ألنه يعلم أنها متى تحركت أسرع التاريخ في سيره، كما يعلم نضال 

 .الطبقات هو محرك التاريخ
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 ا��رس ا���,+ 	�� 

 

 نضال الطبقات قبل الرأسمالية
 

 

ونعلم من جهة ثانية . عرضنا لقانون الترابط الضروري بين عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج
أن عالقات اإلنتاج، حين تعتمد على الملكية الخاصة، تمتاز باالستغالل الطبقي، أي 

 .تلقائيةاس في التاريخ بصورة على هذا الشكل يظهر عمل الن. بالنضال الطبقي
وري مشترك بين  أنه، لما كان هناك قانون ضراالعتماد: ويجب اآلن أن نبتعد عن خطأين

ن عمل الناس ال فائدة منه وال تأثير له في التاريخ، وفي تغير جميع المجتمعات، فإ
 أن ، عكس ذلك، أن النضال الطبقي يمكناداالعتق أو –األساس االقتصادي للمجتمعات 

 .يقوم بكل شيء وفي كل زمان
ال في مستوى معين لنمو  هذا إال يمكنو. ى االستغاللتريد الطبقات المستغلة أن تقضي عل

ال ، إالبروليتاريةولهذا لم يفض نضال الطبقات المضطهدة، حتى عهد الثورة . قوى اإلنتاج
يعكس . خرى صورة لالستغالل محل صورة أوإحاللإلى تغيير نظام الملكية الخاصة، 

،  و المستغلين بين المستغلينعالقات اإلنتاجنضال الطبقات التناقض األساسي الموجود في 
ولكن ال يمكن لهذه النتائج أن تتخطى ما يسمح به قانون الترابط الضروري بين عالقات 

 . في وقت معينقوى اإلنتاجاإلنتاج وبين 

 . أصول المجتمع– 1
 . ظهور الطبقات– 2

 . مجتمعات الرقيق واإلقطاع– 3
 . تطور البرجوازية– 4
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ستغالل كمنهج لتطبيق قانون غير أن نضال الطبقات يتخذ أهمية كبرى حين يوجد اال
 .محرك التاريخوبهذا المعنى فقط يصبح . الترابط الضروري

 . الكبرىنمو المجتمعات هذه الجدلية في مراحل الدرسوسوف ندرس في هذا 
 

 27 أصول المجتمع– 1 
يين فيما يتعلق بالتقنيات  المثالتفاسيرليس هناك ما هو أشد اختالطاً واضطرابا من 

ن أكثر النظريات  آدم وحواء فإأسطورةوإذا ما ضربنا صحفاً على . ألوليةاالجتماعية ا
بينما العائلة في الحقيقة، هي .  للمجتمع بدائيةشيوعاً تلك التي تعتبر العائلة كأنها خلية

مؤسسة اجتماعية يتعلق نموذجها بعالقات اإلنتاج السائدة، أما علماء االجتماع 
 التقنيات والمعتقدات البدائية فإذا بهم موزعون بين ون فهم ال يهتمون بسوىالبرجوازي

يضاف إلى ذلك أنهم ينظرون للنمو . النزعة المادية الميكانيكية وبين النزعة المثالية
من القبائل إلى "فهم يرون في ذلك انتقاالً . المجتمع"حجم"االجتماعي من خالل امتداد 

 ".اإلمبراطوريات
 أساساًياً للمجتمعات البدائية حين تدلل على أن لها مل علماركسية وحدها تعطينا تعريفاًوا

 .ككل مجتمع
ولم تكن اآلالت الحجرية . فلقد كانت قوى اإلنتاج، في ذلك العصر، ضعيفة في نموها

والوتر والقوس، التي ظهرت فيها بعد وأصبحت السالح القاطع، قوية بالقدر الذي يسمح 
إذن، .  والحيوانات المفترسة فحاول الناسلإلنسان بالنضال لوحدة ضد قوى الطبيعة

 ..مجابهة هذا الوضع بتوحيد قواهم
ويبنوا المسكن أن .  في الغابات، ويصطادوا السمكالثماركي يجنوا . كان على الناس

 يعملوا سوية، إذا لم يريدوا الموت جوعاً، أو أن يصبحوا فريسة للحيوانات المفترسة أو
 .28القبائل المجاورة
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جة هذه الحالة أن أصبحت ملكية وسائل اإلنتاج وأراضي الصيد، مثال، وكذلك وكانت نتي
أيضاً بين جميع أفراد المجتمع، ولم يبق سوى بعض آالت ملكية المنتوجات، مشتركة 

 للدفاع ضد الحيوانات المفترسة، ملكية فردية أسلحةاإلنتاج، التي هي في نفس الوقت 
 .للذين صنعوها

ائل اإلنتاج الجماعية بطابع قوى اإلنتاج وتكون األساس االقتصادي وهكذا تتعلق ملكية وس
 .بالكومون البدائيلهذا البناء االجتماعي الذي يسمى 

ن الشعور بالملكية الفردية بها فإ: قتصادي بدوره خواص فكرية مهمةيؤكد هذا األساس اال
الستغالل الطبقي، كما أن الحقد الطبقي غير موجود لعد وجود الطبقات وا. لم يوجدا بعد

نرى، إذن، أنه على عكس ما يقوله المثاليون فأن الشعور عواطف أبدية خالدة في طبيعة 
البدائي ويمتاز اإلنسان .  تاريخية تتولد من الملكية الخاصةمنتوجاتاإلنسانية، بل هي 

 لمصالح القبيلة، والوفاء والثقة نحو سائر أعضاء القبيلة، ومن عنا نشأت باألخالص
الغزيرة على نفس " لم تكن نتيجة للطبيعة" الفضائل"ولكن هذه ". الفردوس المفقود"افة خر

روسو بل كانت تعكس األساس االقتصادي، كما كانت شرطاً ضروريا لالنتصار على 
ي يعيش، في نفس الوقت، وكان اإلنسان البدائ. القوى المعادية التي كانت تجاور القبيلة

 .الخرافاتالقوى المعادية، ولهذا كان يعيش في جو من ب والجهل لهذه فريسة الرع
 الكبيرة، ولم يكن عدم المساواة بين المرآةالشيوعية األولية اعترافها بدور ومن خصائص 

.  لوحدهاالمرآة أال في تقسيم العمل بينهما، ولم يكن يعترف أال بنسل والمرآةالرجل 
سيطرة ذلك كان عهد . الجدة نافذة تشرف على التربية كما كانت نصائح المرآةفكانت 

 .األم
 

  ظهور الطبقات – 2
 ليست هي طبيعة اإلنسان فما الذي أدى إلى انحطاط الكومون البدائي، وظهور الطبقات؟

 .الشرير كما تدعي النزعة المثالية بل هو نمو قوى اإلنتاج كما تقول الماركسية
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لمادية أكثر مما كانت الكومون الواقع أنه يجب على المجتمع أن يمتلك من الخيرات ا
يستطيع اإلنسان الحصول على هذه الخيرات بصورة البدائية تمتلك من مصادر ضئيلة كي 

ولهذا كان االحتكار، . خاصة فلقد كانت المصادر الضئيلة ال تكاد تسمح للمجتمع بالعيش
ن لم يكن ذلك في مصلحة أحد أل.  بالموتاآلخرينفي مثل هذه الظروف، حكماً على 

 إمكانيةولكي توجد . النضال المشترك وحده يساعد على مواجهة األخطار المتعددة
االحتكار فأنه يجب أن يكون لدى أعضاء المجتمع ما يقتاتون منه وأن يوجد لديهم فائض، 

 .أي أن تكون قوى اإلنتاج قد تقدمت
خل الكومون دا) ، أ2المسألة ). (راجع الدرس الخامس عشر(ولقد تم تقدم قوى اإلنتاج 

 وكانت المراحل. البدائية، التي كانت تسهل آنذاك، إلى أقصى حد، النضال ضد الطبيعة
تأليف الحيوانات بفضل القوس والسهام وتقسيم العمل بين الرعاة : األساسية هي

والصيادين البدائيين، ثم االنتقال إلى الزراعة بفضل اآلالت المعدنية كفأس الحديد وسكة 
لتفريق بين المهن والزراعة، يضاف إلى ذلك أن صناعة الخزف كانت المحراث ثم ا

 .تساعد على االحتفاظ بالمؤن
فلقد وفرت تربية الحيوانات والزراعة مصادر أكثر انتظاماً . كان لهذا التقدم نتائج عظيمة

 كما أن تأليف الحيوانان جعل لإلنسان وضعاً اقتصادياً  مما يوفره الصيد البري،وغزارة
 .فاستطاع أن يقلب القانون الوراثي وأن يقيم النسب األبوي. مفضالً

فاستولى الرجل على السلطة . كان قانون سيطرة األم أكبر انهزام تاريخي للجنس األنثوي
حتى في البيت، وتخلت المرآة عن مكانتها واستعبدت حتى أصبحت أسيرة الرجل ومجرد 

 يظهر ال سيما عند اليونان في عصر  كمالمرأةهذا الوضع الشائن ل. ة للتناسلوسيل
البطولة وفي العصر الكالسيكي، بالرغم من جميع المحاوالت الخفائه أو التقليل من حدته، 

 .29لم يقض عليه قط
ون ذكرى ألوان من النضال البطولي قامت به قبائل تخضع ما زولقد حفظت لنا خرافة األ

 .يطر عليها الرجاللسيطرة األم وقد نجحت في كبت الجماح ضد قبائل يس
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ولم يعد العمل، بعد ظهور تربية الحيوانات والزراعة، للحاجة المباشرة بل أصبح ينتج 
 . تجميع الثرواتإمكانيةفيصبح التبادل ضرورياً وممكنا كما تتوفر : فائضاً

يملك الناس اآلن بدال من اآلالت الحجرية، آالت معدنية، وأخيراً نرى ظهور تربية 
زراعة، والمهن، وتقسيم العمل بين مختلف فروع اإلنتاج عوضاً عن اقتصاد الحيوانات وال

 كما ظهرت . ة الحيوانات أو الزراعةالبري البدائي، وال يعرف تربيال يتعدى الصيد 
 تجميع الثروات في أيدي فئة وإمكانية تبادل المنتوجات بين األفراد والجماعات إمكانية

 .30قليلة
ضاً عن االستهالك األدنى، ولهذا أصبح من المصلحة ضم قوى أصبح العمل اإلنساني فائ

كان أسرى الحرب، في العصر السابق، أفواها غير مجدية، ألن العمل لم . جديدة للعمل
 على أسرى حرب بل االستيالء المصلحة يكن منولهذا لم . يكن يكاد يوفر قوت صاحبه

ن عمل أما اآلن فإ. رض الصيد التي تحتل أالقضاء على القضاء على القبيلة المعادية
 .، فأصبح األسير رقيقاًاألسير يمكنه أن يوفر فائضاً، فكان من الطبيعي استخدامه

 – كتربية المواشي، والزراعة، والصناعة البيتية –جعل نمو اإلنتاج، في جميع الفروع 
، في نفس لقوة العمل اإلنسانية المقدرة على إنتاج أكثر مما يلزم لمعيشتها، كما أنه زاد

الوقت، مقدار العمل اليومي الواجب على كل عضو من العائلة البطريركية أو الجماعة 
. ستعانة بقوى جديدة لإلنتاجولهذا أصبح من المستحسن اإل. واجيةالبيتية أو العائلة الز

 . إذ تحول أسرى الحرب إلى أرقاء: وجاءت الحرب بهذه القوى الجديدة
كبير للعمل، في ظروف التاريخية، بزيادته إلنتاج العمل، أي ولقد أدى التقسيم األول ال

 فنشأ عن التقسيم األول الكبير للمجتمع .حتماللثروة، وتوسيعه لميدان اإلنتاج، إلى الرق 
 .األسياد والعبيد، المستغلين والمستغلين: إلى طبقتين

 من إال مباشرةجون لم يكن الناس، في الدرج األسفل، ينت... وصلنا اآلن إلى عتبة المدينة
اسبة، منعزال وال يتعلق إال وكان التبادل، الذي يجري بالمن.أجل حاجاتهم الشخصية
 .31ةبالفائض الذي يزيد صدف
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 ملكا جماعياً للذين األرقاءوأصبح بعض .  إنتاج الفائض، من ثم منظماأصبحوقد 
: ملكون شيئاًولم يكن األرقاء على كل حال، ي. هم، كما أصبح بعضهم ملكا خاصاًأسرو

سهم المجتمع إلى طبقات، وزالت  الخاصة لوسائل اإلنتاج، ومن ثم إنقفظهرت الملكية
الشيوعية البدائية، كما تغير أساس المجتمع االقتصادي، تم كل ذلك حسب متطلبات قوى 

 .  الناسإرادةاإلنتاج الجديدة، وتحسين التقنيات داخل الكومون البدائية بدون 
 تدريجياً من اآلالت الحجرية إلى باالنتقالعضاء الكومون البدائية حينما أخذ بعض أ

ولم .  النتائج االجتماعية التي يفضي إليها هذا التجديداآلالت الحديدية، كانوا يجهلون
 .يكونوا يفكرون بذلك

ولم يعوا ذلك، ولم يكونوا يدركون أن استعمال اآلالت المعدنية يعني ثورة في اإلنتاج، 
لم يكونوا يريدون سوى مجرد جعل عملهم أسهل، .  بالنهاية إلى نظام الرقوأنه سيؤدي

وأن يحصلوا على فائدة مباشرة محسوسة، فكان نشاطهم الواعي ضمن نطاق هذه الفائدة 
 32الشخصية اليومية الضيق

ولما كانوا . تركت نهاية العصر البدائي ومطلع عصر الرق آثاراً عميقة في مخيلة الناس
الولية، وثمرة " للبراءة"، وفقداناً إلهياضرورتها الموضوعية، رأوا فيها انتقاما ال يدركون 

القديمة في أفكار، تولد عنها " الفضائل"وهكذا صيغت . ، والشيطان"الكبرياء"و " للشر"
 سيبيل أسطورةفاستمرت ذكرى وجود المرآة القديم في . العديد من الموضوعات األخالقية

 أمثال هزيود القدامىاإلنسان، وتغني الشعراء " سقوط "اإلنجيلكما نعى .  الخصبآلهة
 .الذي تنبأ المأثور بعودته المحتومة"بالجيل الذهبي"وأوفيد 

وذا كان العصر البدائي لم يعرف ضروب النضال الطبقي، التي مزقت المجتمع في 
 الطبيعية العصر التالي، فلقد عرف حالة اإلنسانية البائسة، التي كانت فريسة لألخطار

وأنه لمن السخرية أن ال نعترف بأن الرق، الذي ظهر على أساس نمو قوى . المتعددة
اإلنتاج، قد انتزع القبائل المتأخرة من الحالة التي كانت تتخبط فيها، فكان بذلك خطوة إلى 

 .األمام
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ألنه كان ال بد من ظهور . يجب، إذن أن ال نجعل من العصر البدائي العصر المثالي
ومع ذلك ال يجب أن ننسى أنه يفتتح هذا العصر . اإلنتاج ممكناطبقات الذي يجعل نمو ال

الفريد من تاريخ اإلنسانية حيث نجد، حسب قول انجلز، أن كل خطوة إلى األمام ينتج 
ألن كل ازدياد في اإلنتاج والرفاهية والمدينة عند فريق من . عنها خطوة إلى الوراء

 .تغالل سائر أعضاء المجتمع وازدياد شقانهمالمجتمع يشترط ازدياد اس
ا حينما يرا قويا، ولهذا لم يكن روسو مخطئولقد غير مجتمع الطبقات نفسية اإلنسان تغي

 أن نتيجة استغالل اإلنسان لإلنسان إذ" فساد الطبيعة اإلنسانية"عن " المجتمع مسؤوال"جعل 
ويحرمه . اإلنسان عن عملهوهكذا يفصل . حرمان المستغل من الحصول على ثمرة عمله

فإذا ما فصل اإلنسان عن عمله، فصل بذلك . المستغل من عمله ويستولي على هذا العمل
 والمبادرة المبدعة أنما هما من خصائص اإلنسان التي اإلنتاجيعن نفسه، ألن النشاط 

 على  يستولي المستغلأنتجه وبينما يحرم المستغل مما .تجعله إنساناً وتميزه عن الحيوان
اته بحرية، كما أن وعي غايوهكذا ينفصل الوعي نفسه، ألنه يمكنه تحقيق . ما لم ينتجه

اته  بغاياالعترافالمستغل ينفصل عن نفسه، ألن الكذب قد حل فيه، وألنه ال يمكنه 
هذا االنقسام في الوعي على .  يعكس االستغالل بطريقتهنيالوعيوكل من هذين . بحرية

هكذا ينعكس و".مصيبة الوعي:"أو ما سماه هيجل"البراءة البدائية"قد نفسه، هو ما يسمى بف
ظهور الطبقات، واالستغالل، وانقسام اإلنسانية إلى جماعات متناقضة، في هذا االنقسام 
العميق األساسي للوعي اإلنساني الذي يتوزع من تلقاء نفسه إلى نزعات تتناقض بشدة 

شاطه المنتج، فإننا نجد على العكس أن الغاية و نسان نفسه غاية نوبدال من أن يكون اإل
و هي ( و ذلك ألن الفئة التي تكون وسيلة اإلنتاج الوسيلة منفصل كل منهما عن األخر

 .ليست وسيلة)وهي األقلية(ليست غايةهذا اإلنتاج بل إن غايةهذا اإلنتاج )األكثرية
 االستغالليم يعد نظامها  الطبقات المستغلة األخالقي متى ما لانحطاطيفسر هذا تناقض 

. فق وحاجات نمو قوى اإلنتاج وكلما ازداد االستغالل زاد التفسخ في عالم المستغلينيت
 .اإلصالح فيظهر عندئذ، بوضوح أشد، طابع مجتمع الطبقات المفسد وضرورة

 قد قابلوا – وليس روسو وحده –ومثال ذلك أن الفالسفة، في نهاية النظام القديم 
وصرح روبسبيير أنه يستعمل الرعب . بعيون األستقراطية الزائلة" الفضيلة" بمجموعهم 
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. كما توخى كوندرسيه وغيره من الثورة تجديد الجنس البشري. في سبيل خدمة الفضيلة
ومن بعده النظام البرجوازي، أن خيبا )  Le Directoire( أوال اإلداريفلم يعتم النظام 

 .ييه الخياليةاألمل مما ساعد على ظهور نزعة فور
وكان على ماركس وحده أن يدلل على أن األحياء ال يمكن أن يأتي من الدعاية األخالقية 

.  االستغالل الطبقيإزالةأو فلسفة، وال من تشريع اسبارطيء وال من ثورة عامة، بل من 
ى  إلاالنسجام اإلنسانية على نفسها، يستطيع إعادة وانقسامذلك ألن نهاية النضال الطبقي، 

 إالالنضال الطبقي ال يمكن أن تتم غير إن إزالة. ان وحلول عهد الوعي السعيداإلنس
ذلك ألن الثورة البروليتارية، وال شيء .  في النضال الطبقي حتى النهايةباالستمرار

غيرها، هي التي تعيد إلى اإلنسانية وحدتها التي تتمثل في البروليتاريا والجماهير الشعبية، 
بروليتاريون وحلفاؤهم، في نضالهم الظافر ضد ظلم الطبقات المستغلة إذ يستعيد ال

 و هكذا تصبح الوسيلة . غاية اإلنسانوانحطاطها، اإلنسانية من أجلهم، ويحققون بذلك
يمكن األمل في عمل الجماهير الشعبية لألحياء ألن النضال وحده هو الذي . مماثلة للغاية 

 .يحول المناضلين
االشتراكية هي فجر اإلنسانية الحقة، ألنها من عمل رجال جعلهم النضال ورة ولهذا فإنا ث

لذي يحاول المفكرون لميتافيزيقي، اأما التعارض ا. الثوري يبلغون ذروة اإلنسانية
. ألن عملية تحويل. غاية الثورة ووسائلها، فهو مجرد سفسطةالبرجوازيون إقامتة 

وتنمحي، في ظروف نضال . احلهاالمجتمع الثوري هي عملية واحدة في جميع مر
ومعالم الوعي الموزع، واإلنسانية ) alienation(الجماهير الثوري معالم سلب اإلنسان 

المفسودة، كما تتأكد في، ظروف هذا النضال، معالم إنسان المستقبل، الذي تظهر من 
 .عيوب مجتمع الطبقات والدليل الحي على ذلك تضحية الثوريين

  واإلقطاعق  مجتمعات الرقي– 3
أن : سنا ألصل استغالل اإلنسان، بصورة بديهية، على طبيعة هذا االستغاللدللنا، في در

يستولي صاحب وسائل اإلنتاج على الفائض، الذي يمكن أن تنتجه قوى اإلنتاج، بالنسبة 
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للحد األدنى الفردي لحياة العامل، الذي حرم من ملكية وسائل اإلنتاج متى بلغت قوى 
 :مستوى معيناً في نموهااإلنتاج 

استغالل الرقيق االستغالل : لإلنسانيعرف التاريخ ثالث صورة الستغالل اإلنسان 
. وسوف نتحدث بسرعة عن خصائص الضربين األولين.  واالستغالل الرأسمالياإلقطاعي

 .وسنخصص الدرس المقبل للحديث عن خصائص الضرب الثالث
تغالل الرقيق هو التناقض بين طبقة األسياد، التناقض الخاص بعالقات اإلنتاج في اس

وليس نظام الرق، الذي أوجده النضال والحرب، من . األرقاءمالكي الرقيق، وبين طبقة 
 النظام، منذ بدايته  هذاأجل حصول على األرقاء، سوى تسخير أسرى الحرب، ولهذا كان

 .حتى النهاية، مسرح نضال طبقي مرير
 اإلنتاج وللعمل هي أساس عالقات اإلنتاج، وهي تتفق مع حالة رقاء لوسائلوملكية سيد األ

إذ يمكن للرقيق، وهو أسير الحرب القديم، أن يشتري ويباع ويقتل . قوى اإلنتاج
انتهى بذلك عهد العمل المشترك . كالحيوان، فتتكدس وسائل اإلنتاج بين يدي أقلية ضئيلة

ة األسياد الذين ال يهتمون باإلنتاج وال الحر، ولم يبق سوى تسخير األرقاء من جهة، وبطال
 األرقاء هو المالك األول فسيد. قاءرال في زيادة عدد األاإلنتاج إيرون وسيلة لزيادة 

 .الرئيسي والمالك المطلق
فهو يرى أن كل ثمرة عمليه يستولي عليها سيده، : يشعر الرقيق باالستغالل شعوراً قوياً

: غير أن صور نضال األرقاء بدائية. غذائهفي صورة فال يبقى له سوى جزء ضئيل يناله 
 مكان السيد، وتنظيم عصابات قطاع الطرق وأخيراً الثروات  التسخير، وهجرأمامكالسلبية 
 .الجماعية

فقد ظهرت طبقة العمال اليدويين حينما . وقد نشأت داخل مجتمع الرقيق طبقات أخرى
 . السلعادل تبادل   التبازديادانفصلت المهن عن الزراعة، ثم ولد 

 ال غنى عنه بين منتجين، التجار وسيطاًولما كانت طبقة . ومن هنا نشأت تناقضات جديدة
. فقد جمعت بسرعة ثروات ضخمة، وأصبح لها تأثير اجتماعي يناسب هذه الثروات

" الديمقراطيين"كنضال (وأخذت تنافس المالكين لتوجيه السياسة حسب مصالحها الطبقية 
 ).في روما) patriciens(ضد ) plebeins(ونضال (في اليونان " نتقراطيياألرس"ضد 
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ذلك ألن الرق يساعد : غير أن هذه التناقضات الثانوية ال يجب أن تخفي التناقض األساسي
وتزيد زيادة اإلنتاج قيمة قوة العمل . على زيادة الثروات، واإلنتاج الذي تعيش منه التجارة

 في النظام أساسياً عن الرق الذي يصبح عنصراً االستغناءاإلنساني فيصبح من الصعب 
 .االجتماعي

لم يكن تناقض المصالح بين األسياد واألرقاء ليهدد نظام الرق طالما أن تقدم التقنيات فيه 
ولقد أصبحت عالقات . يجعل له أفضلية على القبائل المتأخرة التي كان يردها إلى الرق

عوائق لقوى ، اإلنتاج كانت القوة الرئيسية لنمو قوى اإلنتاج في نظام الرق، بعد أن
 اآللة مبدأكتشف في القرن الثاني بعد المسيح، ذلك أن هيرون السكندري إمثال . اإلنتاج

 كان من األفضل الحصول على  نتائج عملية ألنه  االكتشافولكن لم يكن لهذا . البخارية
وأخيراً .  يجعلها عمل السخرة ال فائدة منها التقنيات الجديدة التيالإدخأرقاء جدد بدال من 

 .حل محل األفضلية التقنية جمود التقنيات وتقهقرها
 أطفالال كان ال بد من تربية رقاء كان يتطلب الحرب الدائمة، وإكما أن الحصول على األ

 واإلمبراطوريةاألرقاء للحصول على أقاء جدد وأخيراً انهارت دولة الرق القديم 
تحت ضربات البرابرة، بعد فترة طويلة من النزع، تشابكت فيها التناقضات الرومانية، 

  في الوقت الذي لماإلمبراطورية إنهارت. الموضوعية وضروب النضال الديني والسياسي
 يعد نقصها التقني وتناقضاتها الداخلية من اقتصادية و سياسية يسمحان لها باإلنتصار على     

ألن نضال البرابرة ضد الدولة الرومانية لم . لى أرقاء جددالبرابرة، والحصول بذلك ع
منطق نظامها،  الرومانية بفعل اإلمبراطوريةولهذا كانت . يكن سوى نضال ضد استعبادهم

 .تحتل مركز المعتدي الدائم
وهكذا أفضى تناقض نظام الرق بهذا النظام إلى الدمار، حينما أصبح هذا النظام نفسه 

: جديدة لبناء االقتصاد من جديدفكان البد من عالقات إنتاج . اإلنتاج قوى مناقضاً لطابع
 .اإلقطاعي عهد الرق، وكان النظام أنقاضمت هذه العالقات الجديدة على فن

وأساسه االقتصادي هو ملكية السيد .  تطوراً في الملكية الخاصةاإلقطاعييمثل النظام 
 للعامل القين لم يعد بامكان االقطاعي أن اعي لوسائل اإلنتاج، وكذلك ملكيته المحدوةالقط

وال يملك القين، سواء كان فالحاً أو عامالً . يشتريه كان يمكنه أن يبيعه أو يقتله و إن     
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يدوياً، شخصياً أال آالته وما اقتصده على أساسي العمل الشخصي، وهكذا يمكنه أن يكون 
 هذه مع اإلنتاجوتتفق عالقات . لرققيان يتم بوراثة ان الحصول على االإ، ولهذا فعائلة
 . اإلنتاجقوى حالة

يستولى بصفة خاصة على  اإلقطاعي على أن السيد أيضاًيقوم جوهر االستغالل هنا 
و ال يكاد . و ثالثة أيام للسيدكأن يعمل اليقين، مثال، ثالثة أيام لنفسه. فائض إنتاج القين

نفسها مشتقة من لفظ "قين" كما أن كلمة  لعصر الرق،اإلستغالل يقل بالنسبة             
 تقديم طالباً إليهمألن السيد ينهب قيونه . ويتمتع السيد بجميع الحقوق" الرقيق"ال تيني يعني 

  نضال   وتظل صور. من غزو األسياد المجاورين" يحميهم" أنه زاعماًتضحيات ضخمة، 
في الغابات، والقيام بالثورات كالهرب من منطقة السيد، وتنظيم العصابات : القيون بدائية

 .لمحاولة القضاء على السجالت التي سجل عليها السيد ما يتوجب عليه
 –، ويستمر النضال الطبقي بين المالك اإلقطاعيين والقيون 33وينزل االضطهاد بالقيون

 . من بداية النظام حتى نهايته–وهو  انعكاس للتناقض الخاص بعالقات اإلنتاج القطاعية 
إذ : إلى ذلك أن هذا التناقض ينمو في صورة جديدة تكون بداية منازعات جديدةيضاف 

ويزداد . تولد فئة القيون التي مارست الصناعة اليدوية ومن ثم التجارة، طبقة جديدة
إذ يجب على هذه البرجوازية الفتية أن تنمي " البرجوازيين"تناقض المصالح بين هؤالء 

، التي اإلقطاعيةوتصبح عالقات اإلنتاج، . تصادية جديدةقوى اإلنتاج، وأن تكون قوة اق
. كانت في البدء مطابقة لطابع قوى اإلنتاج، عامل تأخر، فتتحول إلى عوائق لهذه القوى

قطاعية، بعد أن كان ثانويا، قد تولد عن نمو قوى ويبدو التناقض بين البرجوازية واأل
 .م في النهاية بالدور الرئيسيداخل نظام الرق، فيظهر على المسرح ليقواإلنتاج 

ذلك ألن نضال القيون القرويين يفضي إلى بعض التحسن في مصيرهم لخوف األقطاعيين 
ولكن هذا النضال ال يستطيع بنفسه أن يؤدي إلى . من أن تجد البرجوازية فيهم حلفاء لها

. في المدينةتصفية عالقات اإلنتاج، ألن قوى اإلنتاج الجديدة لم تكن تنمو في القرية بل 
ولم يختف التناقض الخاص . قراطية البرجوازية على نظام القينولقد قضت الثورة الديم
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ال متى تناقضت هذه العالقات نفسها تناقضاً شديداً مع طابع  إاإلقطاعيةبعالقات اإلنتاج 
ع رتف جديدة، فإإنتاجذلك ألن النمو االقتصادي الجديد بحاجة لعالقات . قوى اإلنتاج الجديد

 .اإلقطاعي النظام أنقاضبناء الرأسمالية على 
 

  تطور البرجوازية– 4
إنتاج جديدة، نستطيع أن نالحظ بأن قوى اإلنتاج الجديدة، التي ستؤدي إلى عالقات إنتاج 

ذ إ. ر، على العكس، داخل هذا النظامال تظهر خارج النظام القديم بعد زواله بل هي تظه
ه يجب وجودة التي تفيده مباشرة، وذلك ألنن التقنيات الميعمل كل جيل في الواقع، لتحسي

يضاف .  عمل األجيال السابقةأبدعهاعليه أن يتالءم مع ظروف اإلنتاج الموجودة التي 
إلى ذلك أن كل جيل ال يعي النتائج االجتماعية التي يمكن أن يؤدي إليها تحسين قوى 

وال تدرك الطبقات الحاكمة . اليوميةال بمصالحه تاج على مر األيام، فهو ال يفكر إاإلن
وهكذا يندفع كل جيل في . توقف تقدم قوى اإلنتاجالخطر إال بعد مضي فترة من زمن، ف

وليست عالقات اإلنتاج الجديدة نتيجة . سباب والنتائج التي ال يسيطر عليهاسلسلة من األ
لة عن وعي            تنبعث على العكس من تلقاء نفسها مستقعمل واع يقوم به الناس بل هي

وهي ليست اعتباطية، بل تنبعث ضرورتها من ظروف النظام القديمة . رادتهموإالناس 
إذ أن ما يحدد طريقة . وتلك خاصية مهمة لجدلية طرق اإلنتاج. التقنية واالقتصادية

 ولنمعن النظر في تطور البرجوازية التي .المسيطرةنما هي عالقات اإلنتاج اإلنتاج إ
 .اإلقطاعيسبعة قرون داخل نظام عاشت 

كان اإلنتاج، في البداية، ضعيفاً، وكان يستهلك محلياً وكان التبادل قليالً، وكنا نشعر 
، ثم ظهرت في المدن، حوالي القرن لإلقطاعيينبسيطرة القرية على المدينة الخاضعة 

ذ ظهر  إ: نظام القين نفسه، ظواهر جديدةالثاني عشر، بفضل تقدم المهن الذي يسره
بيع  السواق، ونشأت معها طبقة تخصصت في ومن هنا نشأت. سوقال في اإلنتاجفائض 

 .وهؤالء هم التجار طالئع البرجوازية:  وشرائهاالسلع
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 وهي أول صورة ،"الكومونال" بـ المسماةالحركة وكان انطالق البرجوازية هذا مصدر 
سيد يطلب بدال من عتق القين فقد كان ال. اإلقطاعيينلنضال البرجوازية الطبقي ضد 

 سياسية مختلفة كبناء حقوقاًحقوقاً تدفع عيناً، وكذلك اشترى البرجوازيون، بنفس الطريقة، 
بية، وانتداب األسوار حول مدنهم، أو سك العملة، أو بناء السجون أو تكوين مليشيا حر

ى جانبهم ضد وكان الملك يقف إل. قامة مركز بلدية مع برج محصنممثلين منتجين، أو إ
 . وتسيير شؤونهااإلقطاعية مقابل قرضه المال الضروري لتقوية الدولة أعدائهاألسياد 

كما نمت في . وقامت الحرب الصليبية بتنمية البرجوازية التجارية بفتحها طريق المتوسط
 ).في فلورنسا( المصارف أصحابنفس الوقت طبقة 

 الحربي كما دلت على نهضة 34ولقد دلت حرب المئة عام على عجز اإلقطاعيين
 ارتيفلد وزميله أتيين مارسيل ولقد ةالبرجوازية اإلنجليزية والبلجيكية على يد بائع األقمش

 إذ بلغ من غالء األسلحة النارية أن الملك وحده دانحط التقدم التقني الحربي باألسيا
 .يستطيع شراءها بأموال التجار التي كان يقترضها

 على لالستيالء، في نهاية القرن الخامس عشر وكانت تهدف برى الكاالكتشافاتحدثت 
إذ تكونت سريعاً : كما كان لتدفق الذهب على السوق األوروبي نتائج مدهشة. الذهب 

 وأصبحت العائالت البرجوازية الكبيرة .دثروات ضخمة، وارتفعت السعار، وأفلس األسيا
ون سلطة يحسب حسابها وقد منحت كعائلة المدتشي ملوك العصر الحقيقيين الذين يملك

 .الملكية البرجوازية مقابل المساعدة المالية التي كانت تتلقاها منها بعض االحتكارات
 لوجود رؤوس األموال التي تكدست في العصر المصانعأصبح من الممكن عندئذ ظهور 

از به عهد  معه اإلنتاج اليدوي، الذي يمتأصبحالسابق، وألن ازدهار التجارة قد بلغ حداً 
 من الصناعة اليدوية إلى التجارة ومن التجارة إلى االنتقالوهكذا تم . قطاع، ال يكفياإل

وأصبحت المراكز التجارية . اإلنتاجالمصانع، فتتحققت بذلك خطوة جديدة قامت بها قوى 
 .مراكز للمصانع مثال ذلك صناعة الحرير في ليون

يعني . همات جزئية يقوم بها عمال مختلفون إلى مويقوم المصانع على تجزئة صنع منتوج
فأصبحت التجارة غاية توجد .  زيادة اإلنتاج من أجل التجارة رأس المالإمكانيةذلك 
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 البرجوازية الصناعية وسط لنفسها وسائل جديدة بعد أن كانت وسيلة وهكذا ظهرت
" صور الحديثةالع"فحلت .  معها طالئع البروليتاريا كما ظهرت        المجتمع اإلقطاعي

فكان ذلك بداية عالقات جديدة لإلنتاج تمتاز باستغالل الرأسمال  " 35القرون الوسطى"محل 
وقد تكونت هذه البروليتاريا من الفالحين المفلسين، بعد أن طردوا . لبروليتاريا مأجورة

من أراضيهم، ومن الصناع اليدويين الذين قضت عليهم المضاربة، ومن مرتزقة 
، فقد اإلقطاعي االضطهاد، الذين ال عمل لهم، ومن جميع الذين يفرون من اإلقطاعيين

 كي ال يموتوا من جوع، فاضطرواكانوا أحراراً ولكنهم جميعاً ال يملكون وسائل اإلنتاج، 
إلى بيع قوتهم العملية إلى البرجوازي ألن البرجوازي،الذي ولد نفسه من اإلنتاج التجاري، 

 .يباعيعتقد أن كل شيء يشتري و
تتطلب قوى اإلنتاج الجديدة من العمال أن يكونوا أشد ثقافة وذكاء من القيون الجاهلين، 

 ولهذا يفضل.  كما يجبدارتهاإوأن يكونوا قادرين على فهم اآللة، وأن يعرفوا كيفية 
 إلدارةالرأسمالية التعامل مع عمال مأجورين متحررين من قيود القينونة ذوي ثقافة كافة 

 .36ما يجباآلالت ك
 االنتقالوتم .  فقد ساعدت عالقات اإلنتاج الجديدة على نمو قوى اإلنتاج التي تزيد الربح

 اآللية، ومن ثم إلى نظام اآلالت بواسطة اآللة البخارية، الصناعةمن الصناعة اليدوية إلى 
 الثورةالقرن الثامن عشر وقعت وفي . وبد ذلك إلى الصناعة اآللية الضخمة الحديثة

 ".بيان الحزب الشيوعي" األول من بقوة في الجزءالتي وصفها ماركس " صناعةال
 ضد الطيقيكان من نتيجة ظهور هذه العالقات الجديدة لإلنتاج أن بدأ النضال 

 .ولقد عرف هذا النضال تطورا طويال منذ المعارك األولى من أجل العتق. اإلقطاعيين
 الروحي، اإلقطاعيةة للكنيسة وهي حليف فتصدت البرجوازي.  النهضة عن ذلكتوقد عبر

وأخذت تمجد الطبيعة، والعلم، والفعل، . معتمدة على النظريات الفكرية في العصر القديم
وقوة التفكير اإلنساني على يد ليونار دي فنشي واراسم ورابليه ومونتيني، كما انتقدت 
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ب الدينية عن هذا وقد عبرت الحرو. تربية القرون الوسطى على يد رابلية ومونتيني
 .النضال صورة صوفية

 قوى واشتد النضال في القرن الثامن عشر فاتجه ضد الدولة اإلقطاعية التي تعيق نمو
 وازدياد التبادل، وذلك بواسطة القوانين وتجزئة األرض واإلمتيازات اإلنتاج      

ه يتحتم إذ أخذت البرجوازية تدرك أن: والضرائب والشتداد النضال هذا مغزى كبير
عليها، كي تزدهر، أن تصفي عالقات اإلنتاج القديمة، وأن تؤمن للعالقات الجديدة سيطرة 

 .فأصبح بذلك النضال سياسياً .تامة
 أساسهاوجدت وسائل اإلنتاج والتبادل التي قامت على :  حتى اآلنهوهاك ما رأينا

 بعد أن بلغت –تبادل هذه  داخل المجتمع اإلقطاعي إذ لم تعد وسائل اإلنتاج والةالبرجوازي
نمو، كما لم تعد الظروف التي ينتج فيها المجتمع اإلقطاعي ويتبادل، الدرجة معينة من 

 تتفق مع –والتنظيم اإلقطاعي للزراعة والصناعة اليدوية، أي النظام اإلقطاعي للملكية 
لت بذلك إلى قوى اإلنتاج في ذروة نموها، فأعاقت اإلنتاج بدال من العمل على تقدمه، فتحو

 .قيود كان ال بد من تحطيمها فحطمت
وحلت محلها المضاربة الحرة ضمن دستور اجتماعي وسياسي خاص وسيطرت الطبقة 

 .البرجوازية اقتصادياً وسياسياً
 , لم يتم بين عشية وضحاحااإلدراك هذا وال شك أن

ء المصانع الكبيرة حينما أخذت البرجوازية الفتية، في أوروبا، في النظام اإلقطاعي، ببنا
إلى جانب مصانع العمال اليدويين الصغيرة، فساعدت بذلك على تقدم قوى اإلنتاج في 

 ا هذا التجديد، ولم تكن تفكر بهذهالمجتمع، كانت تجهل حتما االجتماعية التي يؤدي إليه
جديد سيؤدي إلى تجمع " الصغير"النتائج كما أنها لم تكن تعي ولم تكن تفهم أن هذا التجديد 

للقوى االجتماعية، وسوف ينتهي بثورة ضد السلطة الملكية، وضد طبقة النبالء التي كان 
 إليها، وكانت تهدف إلى تقليل تكاليف إنتاج السلع ميحلم أفضل ممثلي البرجوازية باالنضما

وزيادة كمياتها في أسواق أسيا وأميركا التي كانت قد اكتشفت حديثاً، والحصول على 
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، وهكذا كان نشاطها الواعي ال يتعدى نطاق مصالحها العملية اليومية أرباح أعظم
 .37الضيق

. اإلقطاعي لضمان مكان لها في المجتمع الإلم تكن البرجوازية تهدف، في أول األمر، 
 الحقيقة المادية  للمصالح االجتماعي السياسي الفكرياالنعكاسوالنضال الطبقي هو 

ن البرجوازية نفسها تدخل ضمن نطاق التاريخ االقتصادية وهذا واقع موضوعي، أل
الموضوعي، فهي ثمرة القوانين االقتصادية لإلنتاج التجاري، كما أنها ثمرة للملكية 

 .نفسهاالخاصة التي جاءت عناصرها األولية للطبقة المستغلة عن طريق مؤسسة القينونة 
 كله عائقاً مباشرا إلقطاعيا، كما أصبح النظام اإلقطاعيةثم جاء زمن أصبحت فيه الملكية 

التقدم قوى اإلنتاج بعد أن أمسى التناقض بين عالقات اإلنتاج القديمة وبين قوى اإلنتاج 
  اإلنتاجوذلك ألن الطبقة الصاعدة هي تلك التي تستطيع تنمية قوى. الجديدة ال يحتمل

 .الجديدة
اً، فجعل من الطبقة كما أصبح نضاال منهجيا، بعد أن كان تلقائي. وازداد وعي النضال

 وأصبح.وأصبحت الوسيلة التي ال يمكن تطبيق قانون الترابط الضروري بدونها. ثورية
هدفها، منذ اآلن ليس تهيئة مكان للبرجوازية في النظام القطاعي بل القضاء على هذا 

 .النظام
وال ولهذا اشتد نضال القطاعيين واحتدم أيضاً، أولئك الذين لم يكونوا مهددين فقط بز

 مهددين في وجودهم كطبقة، ولهذا ازدادت اصبحواسطوتهم االقتصادية النسبية بل 
 .رجعيتهم

 أي الوسيلة السياسية التي تنحل محرك التاريخنضال الطبقات : نفهم اآلن قول ماركس
بواسطتها تناقضات اإلنتاج، كما أنه الوسيلة التي تقدم بفضلها قوى اإلنتاج والمجتمع 

إذ ليس وعي الناس هو . فليس هو الذي أوجدهإذا كان النضال يحل التناقض ولكن . هبأكمل
بل هناك اإلنتاج . ألن هذا المحرك ال يدور في الهواء. الذي يلهو بإيجاد التناقضات

د هذا القانون على الظهور تماما، كما أن المحرك فهو يساع. وقانون الترابط الضروري
الطبقات حتى إذا ما أصبح اإلنتاج يولد .  فعاليتهايساعد طاقة المحروق على أن تظهر كل
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نضال بين الطبقات : ن نمو المجتمع يتم بواسطة نضال الطبقاتالمتناقضة حتى زوالها، فإ
المعادية، من جهة، لترابط عالقات اإلنتاج الضروري مع قوى اإلنتاج، وبين الطبقات 

لصدد، أن الطبقة الثورية يمكن أن الحظ بهذا ا من جهة ثانية، لهذا الترابط، ولنالمؤيدة،
" اإلقطاعكطبقة البرجوازية في عهد "تكون في نفس الوقت مستغلة وأن الطبقة المغلوبة 

 . بالضرورة طبقة مستغلةليست
تصبح الطبقة الصاعدة واعية لرسالتها التاريخية بمساعدة العلم االقتصادي أو على األقل 

 النضال الثوري، فعاليةدد هذا الوعي كلما ازدادت بمساعدة التجربة االقتصادية، وكلما تح
 .ألن هذا النضال يعتمد على معرفة قانون الترابط الضروري الموضوعي

ن اإلنتاج االقتصادي والنظام االجتماعي الذي ينتج عنه حتما إ: إذننخلص إلى القول 
 ولهذا فقد .. أساس التاريخ السياسي والفكري لهذا العصر،يكونان، في كل عصر تاريخي،

تاريخ نضال طبقي " بعد زوال ملكية األرض المشتركة في العصور البدائية"كان التاريخ 
قات محكومة وطبقات حاكمة، في مختلف بين طبقات مستغلة وطبقات مستغلة، بين طب

 .38 االجتماعيهامراحل تطور
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 ا��رس ا�.��- 	�� 

 

 تناقض المجتمع الرأسمالي
 

 
 
 
 
 

 تناقضها النوعي:  عالقات اإلنتاج الرأسمالية– 1
 :اإلقطاعيكتب ستالين يقول، في وصفه المجتمع الرأسمالي الذي يتلو المجتمع 

تكون، في النظام الرأسمالي، ملكية وسائل اإلنتاج الرأسمالية أساس عالقات اإلنتاج، بعد 
نهم ، ألهمتلهم أو بيعة يملك حق قأن زالت ملكية المنتجين والعمال فلم يعد الرأسمالي

تحرروا من كل ارتباط شخصي معه، بيد أنهم محرومون من وسائل اإلنتاج، ولهذا فهم 

 .تناقضها النوعي:  عالقات اإلنتاج الرأسمالية– 1
 . قانون الترابط الضروري في المجتمع الرأسمالي– 2

بين عالقات اإلنتاج الرأسمالية وطابع  الترابط –أ 
 .قوى اإلنتاج

 النزاع بين عالقات اإلنتاج الرأسمالية وطابع –ب 
 .قوى اإلنتاج

 نضال طبقة البروليتاريا، منهج لحل التناقض بين – 3
 .عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج

 . الخالصة– 4
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مضطرون، كي ال يموتوا جوعا إلى بيع قوتهم على العمل إلى الرأسمالي، والتردي في 
يعني هذا أن العالقات الرأسمالية تحتوي على تناقض أساسي بين مصلحة 39نير االستغالل

وهذا ". البروليتاريا"ومصلحة الطبقة المستغلة " البرجوازية الرأسمالية" المستغلة الطبقة
 الرأسمالية ورخاءها ال يتوفران وذلك ألن وجود البرجوازية.  بالرأسماليةالتناقض خاص

 .ال بعمل البروليتارياإ
فهو يعبر عن  فهو يعبر عن  مالزم للرأسمالية،اتأن نضال الطبقوهكذا ندرك، إذن، 

،واستغالل اإلنسان الرأسمالي ألخيه التناقض الداخلي في عالقات اإلنتاج الرأسمالية
 – نفسه اإلقطاعي داخل المجتمع –اإلنسان، حتى إذا ما نشأت عالقات اإلنتاج الرأسمالية 

 ويستمر ذلك النضال 40ظهر النضالى الطبقي الموضوعي بين البرجوازيين والبروليتاريين
 .جوازيةى تاريخ البرعلى يد

وسوف يتيح لنا تحليل عالقات اإلنتاج الرأسمالية تحديد طبيعة تناقضها النوعي الذي 
 .يؤدي بالضرورة إلى نضال الطبقات

كان الصانع اليدوي يبيع مصنوعاته اليدوية ليشتري لنفسه حاجات مادية ضرورية، 
اليدوي هو هدف اإلنتاج . والرأسمالي يشتري المواد األولية لبيع منتوجات مصنوعة

 وهكذا . ة اإلنتاج الرأسمالي هي الفائدة، بينما غاياالستهالك
 من الشكل األول لدوران المال إلى شكل دوران الرأسمال ممكنا، كما االنتقاليصبح 

وهذا ما يحدث في النظام القطاعي خاصة، كما . وجدت الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج
 .نظام في هذا الالرأسماليةيفسر لنا نشأة 

ن توظيف المال يتحول المال إلى رأسمال، في هذا النوع الجديد من دوران المال، وذلك أل
 .هو لزيادة إنتاج المال
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 أن يجد الرأسمالي في السوق بضاعة لها العملية،بيد أنه يجب، كي يتحقق الربح من هذه 
ن يملك ميزة خاصة، أال وهي إنتاج قيمة أكثر من القيمة الضرورية لتجديدها، وأ

 .الرأسمالي لوحده فائض القيمة هذه
على العمل، ألن العمل قوة العامل نها وال شك البضاعة المفيدة للرأسمالي؟ إفما هي هذه 
 .41 ينتج القيمةإنوحده يمكنه 

ويجب أن نفهم من القوة على العمل مجموع الصفات الحية التي يستخدمها إلنتاج أشياء 
 .42مفيدة

 رأسمالي القيمة المنتجة؟ ويملك جميع وسائل اإلنتاج؟ماذا يجب كي يمتلك ال
ماذا يجب كي تصبح قوة العمل اإلنسانية بضاعة؟ ويضطر الناس إلى بأنفسهم في 

 األسواق؟
يجب وجود : ثانياً. أن يملكوا هذه القوة تماما، أي أن يتحرروا من قيود الرق: يجب أوال

 لدى الناس للبيع يكونأن ال : ثالثا. جاريحيث يوجد الشراء والبيع واإلنتاج الت: األسواق
 . أي وسيلة لإلنتاجأنفسهم ال يملكون هم أنهمسوى قوتهم على العمل، أي 

يوجد مثل هؤالء الناس البروليتاريين وذلك أما بسبب ازدهار النظام القطاعي اقتصاديا، 
 ر الصناعأو بسبب المضاربة التي تسيطر في اإلنتاج التجاري وتقضي على صغا

 .اليدويين، وصغار التجار
ن الرأسمالي، الذي يهمه استخدام العمال األحرار الذين هم إهذا من جهة ومن جهة ثانية ف

أرقى من الرقيق الجهلة، ويعرفون كيف يستخدمون اآلالت الجديدة، يشجع بكل الوسائل 
 .نضال الرقيق من أجل تحريرهم

الية، وطبيعة هذه الحرية، هذه الحرية التي نادت بها الرأسم" الحرية"ندرك اآلن مصدر 
هي حرية التجارة واألعمال بالنسبة للرأسمالي، وحرية العمل عند الرأسمالي بالنسبة 

 .للبروليتاري

                                                 
��Z ا����V أCW X ,���ى ,?�� ,� +�Yر `�ى  41 �un�W f� + أن �J�� X D�?ا� Z�� r7 X أن `�ة ا��6iن 

�T-، . ا��6iج �Aا�"رس ا��� CW � 2آ�� رأ�. 
42 Hء ا:  را�� آ�رل ,�رآ�ب ا0ول، ا�#��Jا���دس ص ا�-أ���ل، ا� D<�ت . 0170ول ا����@Yا��

�������Xا. 



 53 

كما يدفع ولكن كيف سيدفع أجر هذه القوة؟ . وهذا ليس سوى قوة البروليتاري على العمل
 وقيمة المنتوجات .إلنتاجهاثمن كل سلعة، إذ تتحدد قيمتها بكمية العمل الضرورية 

ولما . الضرورية الستمرارها وتجددها، كي يعيش البروليتاري ويشب أطفاله فيحلوا محله
ن الزائد، تجها العامل خالل عمله اليومي، فإكانت هذه القيمة ستحسم من القيمة التي ين

لد عن القسم يتو بينما األجريكون القسم األول : "، سيزيد من رأس المالفائض القيمةوهو 
 ".43الربحالثاني 

 في تمديد العمل اليومي، كما أن مصلحة البروليتاريا، في الرأسماليولهذا كانت مصلحة 
فإذا وجب ثالث ساعات إلنتاج قيمة تساوي ما تتطلبه تغذية قوة العمل عند . تقصيره

الساعة نه منذ ة صباحا، فإالعامل، وإذا كان هذا العامل يبدأ عمله في الساعة السادس
 14 وانتهى من عمله الساعة انقطاع فإذا عمل بدون .التاسعة يعمل لمصلحة الرأسمالي

نفرض  "19الساعة وإذا انتهى . نه يكون قد عمل خمس ساعات لمصلحة الرأسماليفإ
 .نه يكون قد عمل عشر ساعات لمصلحة الرأسماليفإ" عمال متواصال

: اعات عمل يوميا وثالثة عشر ساعةوهكذا يتضاعف ربح الرأسمالي ما بين ثماني س
فهو محدد بالقيمة لتغذية : بينما أجر العامل لم يتغير" وكان هذا شائعا في مطلع الرأسمالية"

 .قوة العمل، وهي قيمة تكفي ثالث ساعات إلنتاجها
يخفي، طبعا، الرأسمالي، هذا األمر حين يدفع أجر العامل، في نهاية اليوم، بعد انتهاء 

 .لوبالعمل المط
ولهذا يضطر البروليتاري، كي ال يموت من الجوع إلى العمل طيلة الوقت المحدد كي 

 .ينال أجره
سمالي، مقابل أجر يمثل تماما ما يساوي أقل حاجات البروليتاري ويعني هذا أن الرأ

 عمل وهكذا ينقسم العمل اليومي إلى. ريوجات عمل البروليتاتالمادية، يستولي على من
 .وعمل يومي بالمجانيومي ضروري 

                                                 
. ك". (+�5"د `��� `�ة ا�?����VA D ا��70ء ا�u-ور�� ا��ا�@� �����" `�ة ا�?�D و\��ev وا���-اره� " 43

 )95ص .  ا�?�D ا����Mر وراس ا���ل18,�رآH، ا�#-، ا��?-، وا�-QA ص 
�C +��5ي ��on�W Z ا�?�D، أي ا�?��z D- ا����Mر ا�<ي وأ,� on�W ا����V، أي ��ء ا����V ا�J��� ����� ا�"

QA-ا� R���MW D,�?ا� R,"`) " ا��-�� ص H�623 ،100( 



 54 

تملك خاص للعمل  وعهد الرق، اإلقطاع الرأسمالية، كما وجد في عهد ، في عهدإذنيوجد 
سا سر هذا االستغالل، ألنه يخيل إليه أنه  ال يكتشف رأالبروليتاري غير أن .غير المأجور

خاص، الرقيق يملك منتوجات اقتصاده الكان . قد دفع إليه أجرة كل عمله عند نهاية اليوم
 .وكان يعرف أنه يعمل عددا من األيام بالمجان في خدمة سيده
، أي قدرته على بيع "حريته"أما البروليتاري العصري، فهو، كالعبد، ال يملك شيئا سوى 

. وكان العبد ينال غذاءه من سيده، أما الرأسمالي فهو يعطي البروليتاري. قوته على العمل
 في غذائه، وربما عاد فاستولى على كل هذا  مما يحتاجه أجر الضروري  في صورة

 العبودية إذنفالرأسمالية هي :  السكنأجرةاألجر في مستودع األغذية أو عند دفع 
 .المأجورة

تصادية ال  الرأسمالي اقنا محقين في قولنا أن مصالحأننا كأتاح لنا هذا التحليل أن نتأكد 
ن هناك تناقضا كن التوفيق بينها، وإ وال يماالساس، البروليتاري في  تتفق و مصالح   

 .كامنا في الرأسمالية يكون جوهر عالقات اإلنتاج الرأسمالية
ينتج عن ذلك أن فكرة تعاون الطبقات والشراكة بين رأس المال والعمل هي سالح لخدمة 

. فهي تهدف إلى أبعاد البروليتاري عن النضال من أجل الدفاع عن مصالحه. الرأسمالي
كما تدعي منشورات ". استغالل رؤساء العمل الفاسدين" الرأسمالي نتيجة اللاالستغليس 

إذ أن كل رأسمالية مستغلة بطبيعتها ولهذا فأن " صالحة"البابا، ألنه ال يوجد رأسمالية 
 مع المحافظة على الرأسماليالقول بالقضاء على البروليتاريا، والقضاء على االستغالل 

ذ يجب القضاء ية لوسائل اإلنتاج إنما هو سخرية بعقول الناس، إالملكية الفردالرأسمالية و
 .على الرأسمالية كي نقضي على البروليتاريا

البرجوازية عند برودون التي ال تهتم بالقضاء " االشتراكية"وتصح هذه المالحظات بصدد 
ن ضم".بتحسين مصير الطبقة العاملة"على الرأسمالية بواسطة عمل الطبقات الثوري، بل 

 .44نطاق الرأسمالية بعد تعديلها
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 ليس من اختراع كارل  الطبقات        وهناك نتيجة أخرى لتحليلنا، وهي أن نضال
ولهذا ال يستطيع البروليتاريون توفير .  الناسإرادةفهو موجود مستقال عن . ماركس

 من أسباب عيشهم أال بالنضال ضد المستغل، حتى إذا ما كفت البروليتاريا عن النضال،
 .أجل األجور، انتهت بما الرأسمالية إلى حالة قريبة من حالة الحيوان

 والعمل ليس هو التناقض الوحيد الذي الرأسمالغير أنه يجب أن نالحظ أن التناقض بين 
ولكن تناقض المصالح بين الرأسماليين المتنافسين ليس أساسيا . الرأسماليةوجد منذ مطلع 

أسمالية، وهو التناقض بين الرأسمالي المستغل وبين العامل بل يتبع التناقض النوعي للر
 قانون سيطرة اإلنتاج يكونوهكذا . ولوال هذا التناقض لما كان هناك رأسمالية: المستغل

 .في النظام الرأسمالي تابعا لقانون فائض القيمة األساسي
 

  قانون الترابط الضروري في المجتمع الرأسمالي– 2
وذلك بتحليل تناقضها الداخلي ذلك التناقض : قات اإلنتاج الرأسماليةدرسنا فيما سبق عال

 .الخاص بالرأسمالية
 في المجتمع ات األساسي، وسوف تسمح لنا هذه الدراسة أن ندرك مصير قانون المجتمع

.  الترابط الضروري بين عالقات اإلنتاج وطابع قوى اإلنتاجوهو قانون، الرأسمالي
ظروفاً مواتية ألولى، كيف أوجد تناقض الرأسمالية الخاص في المرحلة اوسوف نرى، 

 . قوى اإلنتاجالزدهار، أي لعمل قانون الترابط الضروري
ثم سوف نرى، في مرحلة ثانية، أن تناقض الرأسمالية الخاص يوجد ظروفا مواتية لعمل 

. تاجومن ثم ينشأ النزاع بين عالقات اإلنتاج وبين قوى اإلن: قانون الترابط الضروري
 .فيعين ذلك نمو قوى اإلنتاج
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��ج– ا���ج ا��أ12���� و/�,+ %!ى ا��  ا���ا,4 ,�- 	&%�ت ا�

. اإلقطاعيأن طبقة البرجوازية تكونت وسط المجتمع " 4المسالة "رأينا في الدرس الرابع 
 كالصناعات (ةولما كانت مصالح الطبقة البرجوازية مرتبطة بازدهار قوى اإلنتاج الجديد

ال عن طريق النضال ضد عالقات اإلنتاج فإنها لم تستطيع النمو إ) المصانعيدوية، ال
رة في وجه قانون فكانت بذلك حجر عث. نتاج الجديدة التي لم تنسجم مع قوى اإلاإلقطاعية

 .الترابط الضروري
، فسيطرت عالقات اإلنتاج اإلقطاعكانت مهمة الثورة الديمقراطية البرجوازية تصفية 

 .الية بفضل انتصار البرجوازيةالرأسم
 مرحلة تاريخية كانت فيها طريقة اإلنتاج الجديدة تتفق تماماً مع متطلبات نمو أقبلتوهكذا 
يق عمله، كل  يعاإلقطاعي الترابط الضروري، الذي كان المجتمع واستعاد قانون. اإلنتاج

 .سماليقوته في المجتمع الرأ
. ة ال تتفق مع أية صورة أخرى لعالقات اإلنتاجويجب أن نالحظ أن العالقات الرأسمالي

ولهذا كانت مصلحة "  من هذا الدرس1راجع المسألة "لماذا؟ تقوم الرأسمالية على الربح 
ولهذا تحتاج الرأسمالية إلى ضم قوى . الرأسمالية في زيادة اإلنتاج باستمرار وبأسعار أقل

لى الحصول، بمختلف الوسائل، تحتاج إ لإلنتاج، كما الالزمجديدة لإلنتاج تقلل من الوقت 
 إذا استخدام في إالغير أن هذا الربح ال يمكن أن يأتي بربح أكبر . سواق جديدةعلى أ

ولهذا كان على الملكية الرأسمالية أن تمتد . مشاريع صناعة، أو تجارية، أو زراعية جديدة
لية أن تسمح بوجود أية وهكذا ال تستطيع الرأسما. استثناءإلى جميع وسائل اإلنتاج بدون 

بل عليها أن تشمل األمة بأجمعها، ومن ثم ما هو خارج من . أخرى للملكية إلى جانبها
 .األمة، فسعى منذ بدايتها إلى سيطرة عامة شاملة

ال بتطوير وسائل اإلنتاج باستمرار، وهذا يعني تطوير ال يمكن للبرجوازية أن توجد إ
بينما كانت المحافظة على طريقة اإلنتاج . تماعيةظروف اإلنتاج وجميع العالقات االج

. 45األول لوجود الطبقات الصناعة السابقةالقديمة بدون أي تغيير، على العكس، الشرط 
تطوير الدائم لإلنتاج الذي الولهذا يتميز عهد البرجوازية، عن جميع العهود السابقة، بهذا 
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وإلى اضطراب وعدم اطمئنان ال  مستمرة للنظام االجتماعي بأكمله، زعزعةيؤدي إلى 
، فتزول جميع العالقات االجتماعية التقليدية مع ما يرافقها من نظريات وأفكار ينقطعان

وإذا بالشيخوخة تعتري العالقات التي تحل محلها قبل أن يشتد ساعاها، فكل ما هو . قديمة
ضطر الناس صلب دائم يصبح دخانا تذروه الرياح، كما يدنس كل ما هو مقدس، ولهذا ي
 .46إلى النظر ألحوالهم المعيشية ولعالقاتهم المتبادلة نظرة تنم على الخيبة واليأس

إذ تعتقد الرأسمالية، في هذه المرحلة، أن عليها . ومع ذلك يعم قوى اإلنتاج ازدهار عظيم
  الالنهائي داخل"بالتقدم"ومن هنا كان اإلعتقاد .غير محددةأن تنمي قوى اإلنتاج بصورة 

رجوازية، وخلود الرأسمالية التي تبدو على أنها الصورة النهائية الكاملة للمدينة، فيعتقد، الب
حينئذ، االقتصاديون الرأسماليون أن اإلنتاج الرأسمال ينمو بيسر، بعيداً عن التناقضات، 

 "االنسجام االقتصادي"فإذا بهذا العصر عصر 
مع، ويزيدون من حجم السلع يخيل للرأسماليين عندئذ أنهم يخدمون مصالح المجت

 .للجميع يوفرون العمل والمستهلكة،
فهي، بالنسبة لفريق منهم، األمل بعالج األمراض االجتماعية، " االجتماعية"أما مشاغلهم 

.  النظام الرأسمالي والمجتمع البرجوازيةأركانعن طريق تنمية اإلنتاج، وبذلك تتوطد 
، آنئذ، أن يجعلوا من جميع الناس مالكين، ويصبح مثل المصلحين البرجوازيين األعلى

 المحافظ الجمعيات اإلحسانوقد ولد هذا الضرب من . لتكون البرجوازية بدون البروليتاريا
 . المتعددةالخيرية

تعكس لنا هذه األفكار أن الملكية الخاصة الرأسمالية لوسائل اإلنتاج، في هذه الفترة، 
 .تساعد اإلنتاج مساعدة قصوى

 على عالقات  العصر الذي تلى الثورة البرجوازية، حين قضت البرجوازيةال شك أن
 مكانها عالقات اإلنتاج البرجوازية، قد مر بفترات كانت فيها وأحلت، اإلقطاعيةاإلنتاج 

ال لما استطاعت الرأسمالية أن جوازية حسب طابع قوى اإلنتاج ، وإعالقات اإلنتاج البر
 .47رة البرجوازيةتنمو بسرعة، كما فعلت بعد الثو
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بيد أننا .  التي تعمل على نمو قوى اإلنتاجالقوة الرئيسيةوكانت عالقات اإلنتاج الرأسمالية 
من هذا الدرس أن العالقات الرأسمالية هي عالقات استغالل، فإذا " 1"قد برهنا في المسألة 

! ة لالستغاللكانت قوى اإلنتاج استطاعت أن تنمو في النظام الرأسمالي فما ذلك أال نتيج
ألن ازدهار اإلنتاج كان بسبب وجود فائض القيمة الذي يولده العمل اإلنساني، فاستولت 

يكون استغالل البروليتاريين هو الذي عمل على نمو وهكذا . البرجوازية على هذا الفائض
فالبروليتاريون العصريون هم الذين أوجدوا روائع المدنية الحديثة، وعانوا . الرأسمالية

لبؤس المخيف الذي فتك بالرجال والنساء واألطفال، وكان من جرئه نمو قوى اإلنتاج ا
يعني هذا أن اإلنتاج في 48 الرأسمالية بذخها وسلطانها عليه البرجوازيةأقامتالرائع الذي 

 .المجتمع الرأسمالي تابع للربح الرأسمالي، وهو يقوم على استغالل الطبقة العاملة
 وهو التناقض بين الطبقة المستغلة –أن التناقض الخاص بالرأسمالية يحق لنا القول، إذن، 

ن هذه ة لعمل قانون الترابط الضروري، وإأوجد ظروفاً مواتي –والطبقة المستغلة 
 .الظروف مواتية أيضاً الزدهار قوى اإلنتاج

أثر ) 1840تبدأ نحو عام (آلن كيف كان لنفس التناقض، في مرحلة ثانية نرى اولسوف 
 . اكس لهذا األثرمع

��ج–ب ���ج ا��أ12���� و/�,+ %!ى ا��  ا�67اع ,�- 	&%�ت ا�

سماليون، في عصر ازدهار الرأسمالية، يعتقدون أنه يمكنهم تطوير وسائل اإلنتاج الرأكان 
 الصناعة سوف تخفف اآلالم، وتحل جميع غير محدودة، كما كانوا يعتقدون أنبصورة 
يمكن أن يقف في وجهه أحدأال و هو ن تطوير هذه الوسائل ولم يتراء لهم أ. المشاكل

وذلك بنفس الطريقة التي يصبح فيها تكبير حبات العدس محدوداً في .    الرأسمالية نفسها
الميكروسكوب، فتحدث عندئذ ظواهر ضوئية جديدة تمنع الرؤية، وتحول دون أي تقدم في 

ات يحدث ظواهر جديدة حين تبلغ كما أن ازدياد سرعة الطائر.  القديمالميكروسكوب
 أن يضر – الذي يسرته الرأسمالية –سرعة الصوت، وكذلك يجب على نمو قوى اإلنتاج 
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فلقد اصطدمت الرأسمالية . بالرأسمالية نفسها ألن تلك هي الجدلية في الطبيعة والمجتمع
 فما هو أساس هذه األزمات؟. 49فكانت األزمات االقتصادية" بجدار الصوت"نفسها 

كميات متزايدة تستطيع الرأسمالية، بواسطة تطوير قوى اإلنتاج أن تعرض في األسواق 
رخص، فتزداد حمى المضاربة، وتقضي الرأسمالية بذلك على طبقة من السلع بأسعار أ

 قليلة من الرأسماليين ةآفبينما تتجمع الثروة في أيدي . صغار المالكين ومتوسطيهم
وتزداد أهمية ". الطبقة المتوسطة، والفالحين"غلبية الساحقة ويعم الفقر األ". المحتكرين"

جميع هذه الطبقات، كلما تجمع رأس المال بين أيدي أقلية من المستغلين، كما تضعف 
قوتهم الشرائية، فإذا بالبيع في السوق يخف، وإذا بالكساد يحل، ألن أكثرية السكان تقتصر 

لل عندئذ أكثر فأكثر بين اإلنتاج فيظهر الخ. في استهالكها على الضروري فقط
 .، فتحدث حينئذ األزمة"فائض اإلنتاج"أسماليون وهذا ما يسميه الر. واالستهالك

فإذا . وهو توقف الربح: وهكذا يولد الجري وراء الربح، وهو هدف الرأسمالية، عكسية
 .ستطيع شراءها وسائل للعيش ال تانتجثبغالبية المجتمع تتردى في البؤس، ألنها 

 !فإذا بها تعاني الفقر بسبب كثرة اإلنتاج
، ونمو اإلنتاج واالستهالكيظهر التحليل االقتصادي الماركسي أن التوازن بين اإلنتاج 

ال إذا اعتبرنا مجموع حاجات المجتمع،  ال يمكن أن يتحققا إوانسجاماالجتماعي بهدوء 
مالي أن يعتبر هذه ى للرأسولكن أن.  أو وسائل اإلنتاجاالستهالكسواء كانت سلع 

 المتطلبات، بينما هدفه الوحيد هو مصلحته الخاصة وربحه الذي تحدده أحوال السوق؟
وليس اإلنتاج، في النظام الرأسمالي، تابعا لحاجات الجميع بل هو تابع ألرباح األقلية 

  ينقسم هذا، في الرأسمالية، بصورة منسجمة إذولهذا ال يمكن تنمية اإلنتاج. أسماليةالر
 .اإلنتاج بطابع استبدادي

وهكذا نجد أن أساس األزمات االقتصادي، هو، النهاية، التناقض الذي نشأ بين مصالح 
ميتها ماعي، فلقد قضيت الرأسمالية، بتنالرأسماليين الخاصة بين متطلبات اإلنتاج االجت

ة القاسية لقوى اإلنتاج، على تجزئة اإلنتاج الخاصة بالصناعة اليدوية، كما أدرت المضارب
 فتكونت .بين الرأسماليين، في مطلع القرن العشرين، إلى التهام األقوياء للضعفاء
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 اقتصادية هائلة تمتد حبالها خارج حدود بالدها بإقطاعيات أشبهاالحتكارات، وهي 
شراف روكفلر ملك تحت إ) standard oil( األميركي المؤلف من شركة كاالحتكار"

 ".50البترول
مالية، في هذه المرحلة، بين الصناعات المختلفة من استخراج المواد األولية ال تفرق الرأس

شراف على مجموع اقتصاد بلد أو عدة كارات الضخمة باإلوتقوم االحت. حتى المصنوعات
) oligaarchie(بلدان من صناعة وتجارة وزراعة، فتسيطر على االقتصاد أوليجارشية 

 .زمة لسير اإلنتاجالالمة اقتصادية تملك رؤوس األموال الضخ
وهكذا حمل تطور الرأسمالية الرأسمالية نفسها على التسرب إلى جميع مظاهر الحياة 

 .بط مختلف فروع اإلنتاج بروابط متينة ترواالحتكاراتفإذا بالمصارف . االجتماعية
 .وإذا بعملية اإلنتاج تتخذ طابعاً اجتماعياً

ماليين تملك وسائل اإلنتاج الكبرى، ويصبح ولكن من يستفيد من كل ذلك؟ حفنة من الرأس
 .اإلنتاج اجتماعياً أكثر فأكثر، ولكنه لفائدة أقلية طفيلية

 المتعادية، التي تكون هذه األقلية عن الربح األكبر، مستغلة الطبقات االحتكاراتوتبحث 
 بالنسبة.  نما هولك ألن الحصول على الربح األكبر إوذ.  الرأسماليينالكادحة وصغار

، ذلك هو القانون األساسي للرأسمالية أعمالهمعية يحتمها اتساع إليهم، ضرورة موضو
 .الحالية

تأمين : ويمكن صياغة معالم قانون الرأسمالية االقتصادي األساسي ومتطلباته بما يلي
ك ، وكذلوإفقارهاالربح الرأسمالي األكبر باستغالل غالبية سكان بلد معين وتدميرها 

منظمة، وال سيما البالد المتأخرة، وأخيراً   البالد األخرى ونهبها بصورةباستعباد شعوب
 .51تسخير االقتصاد القومي، بواسطة الحروب، للتسلح الستخدامها في تأمين أكبر األرباح

يؤدي الجري، إذن وراء الربح الرأسمالي إلى نتيجة حتمية وهي بؤس الطبقات الكادحة 
فلقد أعلنت الحرب الكورية على يد زعماء الرأسمالية . المتزايد، واندالع نيران الحروب
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ألن هؤالء الرأسماليين، وقد تملكهم الذعر من شبح األزمة االقتصادية، ال : األميركية
الوفير ولهذا صرح يستنكفون عن السعى بواسطة الحروب، عن طلبات تعود عليهم بالربح 

 ".رخاؤنا هو رخاء حرب" بقوله ايزنهاورالرئيس 
وهذا هو . الرأسمالية، في المراحل الحالية، موقف المعتدي الدائم على الشعوبتقف 

 .االستعمار
زالة التناقض الكامن في الرأسمالية، وهو التناقض بين مصالح غير أنه بوسع الرأسماليين إ

وبالرغم من إدراك البرجوازية لهذا التناقض . لح المجتمع بمجموعهالطبقة المستغلة ومصا
ولهذا تعمل على الحد . ستطيع تضحية مصالحها الطبقية والنكوص عن أربحهاتال نها فإ

فتحمي بذلك عالقات اإلنتاج الرأسمالية ضد تقدم قوى . من قوى اإلنتاج حسب مصالحها
 .اإلنتاج التي تهددها

ويمكننا تعداد األمثلة الكثيرة التي تظهر أن الرأسمالية، وقد تملكها الخوف من األزمة 
ية، تعيق تطور قوى اإلنتاج، فتعود إلى العمل اليدوي، وتنتج سلعا سيئة، وتهمل االقتصاد

ر لنا كل يفس... عتمادات الضرورية للمختبرات الخخترعات الجديدة، وتقلل أو تلغي اإلالم
 .ذلك ركود اإلنتاج الرأسمالي في مجتمع الميادين

 :كتب ستالين يقول في وصف حال الرأسمالية
.  في تنافضات يصب عليها حلها، ألنها نمت قوى اإلنتاج بصورة هائلةتردت الرأسمالية

، تزيد من خطورة المضاربة، لألسعارفهي، بإنتاجها كميات متزايدة من السلع وتخفيضها 
 من فتجعل منهم بروليتاريين، كما تنقص توسطيهممووتقضي على طبقة صغار المالكين 

وتجعل . لة تصريف السلع المصنوعةقدرتهم على الشراء فتكون نتيجة ذلك استحا
اإلنتاج الرأسمالية، بتوسيعها لإلنتاج وتجميعها لماليين العمال في مصانع ضخمة، لعملية 

ن طابع عملية اإلنتاج االجتماعي طابعا اجتماعيا، كما أنها في نفس الوقت تهدم أساسها، أل
 اإلنتاج تظل ملكية فردية ، غير أن ملكية وسائليستدعي ملكية وسائل اإلنتاج اإلجتماعية 

 .رأسمالية ال تتفق وطابع عملية اإلنتاج االجتماعي
تظهر هذه التناقضات المتنافرة بين طابع قوى اإلنتاج وبين عالقات اإلنتاج في أزمات 

فيضطر الرأسماليون، النعدام الشراء، بسبب القضاء على الطبقات .فائض اإلنتاج المستمرة
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حرق الحبوب وإفساد السلع الجاهزة وإيقاف اإلنتاج، ، إلى إفقارهاالتي كانوا هم السبب في 
وتحطيم قوى اإلنتاج بينما ماليين الناس يعانون البطالة والجوع، وليس ذلك بسبب فقدان 

 .السلع، ولكن بسبب كثرة هذه السلع
يعني هذا أن عالقات اإلنتاج الرأسمالية ال تتفق وحالة قوى اإلنتاج في المجتمع فنشأ 

 .52لتناقض بينهماا
 وبين طابع قوى اإلنتاج االجتماعي هو أساس الرأسماليةالتناقض إذن بين عالقات اإلنتاج 

 .األزمات التي تعتري الرأسمالية
الذي درسناه  "هذا التناقض نفسه قد تولد من التناقض الخاص بتكوين الرأسماليةغير أن 

 ". من هذا الدرس)1(في المسألة 
 فماذا نجد؟) 2(نختصر المسألة وإذا ما أردنا أن 

حيث تقف البرجوازية المستغلة ضد البروليتاريا "كان التناقض الخاص بالرأسمالية 
وكان قانون فائض القيمة، وهو : مواتياً أوالً لعمل قانون الترابط الضروري" المستغلة

  قوى اإلنتاج، تلك كانت مصلحة الطبقةازدهارمصدر الربح الرأسمالي، يعمل على 
 .البرجوازية

 في وجه  عثرة أصبحت المصلحة الطبقية حجرنتيجة عكسية، إذثم أدى نفس التناقض إلى 
ألن قانون فائض القيمة، الذي يتمثل اليوم في قانون الربح األكبر، قد عمل على . اإلنتاج

 قانون ، غير أن قوى اإلنتاجفشل قانون الترابط الضروري بين عالقات اإلنتاج وطابع
 القانون العام للمجتمعات اإلنسانية الذي يشمل جميع هو, ط الضروري كما نعلم التراب

 .ال في ظل هذا القانونمكن للمجتمعات أن تتقدم إفال، ي. صور اإلنتاج
وهو قانون فائض القيمة الذي ال ينفصل عن " هكذا يعمل القانون الخاص بالرأسماليةو

وهذا النزاع هو . عات اإلنسانية العامعلى فشل قانون المجتم" االستغالل البرجوازي
 إنتاجيةويعني هذا أنه قد نمت، داخل النظام الرأسمالي قوى . مصدر انحطاط الرأسمالية

العالقات كما يعني أن عالقات لإلنتاج جديدة، وهي . لم يعد يستطيع كبح جماحها
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تي تالئم أصبحت ضرورية، موضوعيا، ألنها الوحيدة ال. sosyalist üretimاالجتماعية
 .قوى اإلنتاج الحديثة

تحمل الرأسمالية في أحشائها ثورة، وعلى هذه الثورة أن تحل محل ملكية وسائل اإلنتاج 
 .53الرأسمالية الحالية الملكية االشتراكية

بالرغم عنها، . قد عملت. ، بتنميتها لحصر وسائل اإلنتاجالرأسماليةوسوف نالحظ أن 
في مرحلة االحتكارات ويصبح خذ طابعا اجتماعيا يت ألن مجموع اإلنتاج. ضد مصلحتها

كلما . التناقض بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وبين التملك الفردي الرأسمالي حاداً ال يطاق
فتكون البرجوازية قد حفرت بنفسها قبرها في عملها على . ازدادت سطوة االحتكارات

 لقوى اإلنتاج أكثر فأكثر وحصرهاخدمة لمصلحتها الطبقية . ازدهار قوى اإلنتاج
أما حفار القبور فهي الطبقة التي أتاح عملها وبؤسها . للحصول منها على الربح األكبر

 .أال وهي طبقة البروليتاريا: للرأسمالية أيامها السعيدة
 

 نضال طبقة البروليتاريا منهج لحل التناقض بين عالقات – 3

 .اإلنتاج وقوى اإلنتاج
 :جدلي للرأسماليةأظهر لنا التحليل ال

وجود تناقض في عالقات اإلنتاج يعمل على تعارض البروليتاريا المستغلة  ) أ
من " 1"وقد تبينا، من درسنا لهذا التناقض في المسألة . والبرجوازية المستغلة

 .م دوام الرأسمالية نفسها، ألنه التناقض الخاص بالرأسماليةهذا الدرس، أنه يدو
وهو ال .  طابع قوى اإلنتاجنتاج الرأسمالية وبينوجود تناقض بين عالقات اإل ) ب

نحو عام (ال حين تبلغ قوى اإلنتاج، التي تنميها الرأسمالية، مستوى معينا يظهر إ
 .من هذا الدرس" 2" وقد درسنا هذا التناقض في المسألة -)1840
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ك فما هو أساس تغير طريقة اإلنتاج وما هو سبب الثورة االشتراكية؟ رأينا أسباب ذل 
، ألن غير أن التناقض األول هو الذي يولد التناقض الثاني. هو التناقض الثاني

على يد البرجوازية، هو الذي ساعد على االستغالل الرأسمالي، استغالل البروليتاريا 
الطبقة المستغلة حتى اليوم الذي أصبحت فيه  ---وهو ازدهار . ازدهار قوى اإلنتاج

 .لرأسماليةقوى اإلنتاج هائلة بالنسبة ل
وسنرى بأن هذه . نستطيع اآلن أدراك مهمة نضال البروليتاريا الطبقي التاريخية

الذي ظهر بين عالقات اإلنتاج الرأسمالية وبين قوى " ب"المهمة هي حل التناقض 
 .اإلنتاج

كانت البرجوازية تنمي البروليتاريا، في نفس الوقت الذي كانت تنمي فيه قوى جديدة 
وطبقة ". 1راجع المسألة "ا تقتضيه طبيعة عالقات اإلنتاج الرأسمالية لإلنتاج، حسبم

 تجمعت وكلما. هي الطبقة المستغلة، أي المناقضة للبرجوازية المستغلةالبروليتاريا 
وهكذا .  ازداد عدد البروليتاريا وقوتهاوسائل اإلنتاج بين يدي البرجوازية كلما 
ثم . أسمالي، عشرات اآلالف من العمالجمعت البرجوازية، من أجل االستغالل الر

الماليين في مصانع واسعة أقامتها في المناطق الصناعية، كما أنها جمعت عشرات 
 .اآلالف من العمال الزراعيين الستغاللهم

ال بالنضال ن أن يؤمنوا معيشتهم، كما نعلم، إغير أنه ال يمكن للعمال البروليتاريي
 وهكذا ولدت البرجوازية، بتوليدها نقيضها .المستمر ضد الطبقة التي تستغلهم

 .، جيشاً من األعداء يقومون بنضال طبقي ضد المستغلين"البروليتاريا المستغلة"
 الشيوعي مراحل هذا النضال الرئيسية، بيان الحزبولقد وصف كارل ماركس، في 

ية، سدد العمال، في مطلع الرأسمال. 54فنرجو من القارىء أن يعود إلى قراءة ما كتب
م طبيعة النظام الذي لهالتي كانت نذير البطالة، وذلك لجهضرباتهم إلى اآلالت 

 ال يميزون بين اآللة وبين كيفية استخدام البرجوازية لهذه اآللة، وهم فهم. يعانونه
 .يناضلون ضد قوى اإلنتاج بدال من النضال ضد االستغالل
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وذلك .  ليس اآللة بل هو الرأسماليةثم إذا بهم يكتشفون شيئاً فشيئاً أن عدوهم الحقيقي
 تكاليف اإلنتاج فتنخفض قيمة قوة اإلنتاج ألن الرأسمالية، باستعمالها لآلالت، تخفض

حتى .  عن أجورهمولهذا يقوم البروليتاريون بالنضال للدفاع.  بذلك األجوروتنخفض
بائسون إذ يرضى ال(ثارة العمال بعضهم على اآلخر  يحاول إسماليإذا رأوا أن الرأ

 منهم إلى قبول أجور منخفضة أكثر أتعسمنخفضة جدا فيضطر من هم منهم بأجور 
 للنضال ضد عدوهم أدركوا مصالحهم المشتركة فيتحدون عندئذ) من األجور األولى

 .المشترك أال وهو الرأسمالي
.  على األجراإلبقاء الذي يهدف إلى اإلضرابهذه الصورة األولى للنضال هي 

وهو السالح األول للبروليتاريا، وعي .  يعنياإلضرابوكان ". ل اليوميوتقصير العم
البروليتاريا الطبقي بأن مصالح العمال الفردية ال يمكن الدفاع عنها أال بالتضامن 

 .الطبقي والنضال المشترك
ذلك ألن الصناعة الكبرى تجمع في مكان واحد جمهوراً من الناس يجهل بعضهم 

ولكن البقاء على األجر، وهو مصلحة . ة بين مصالحهمفتفصل المضارب. بعضاً
 .يوحدهم في المقاومة والتحالف. مشترك ضد رب العمل

زالة المضاربة فيما بينهم للقيام وهو إ: عى المحالفة إلى هدف مزدوجوهكذا تس
 .55ربة عامة ضد الرأسماليابمض

في وجه ، إلى تحالف مستمر للوقوف اإلضرابيؤدي التحالف العابر، من أجل 
 .النقابة وتلك هي  الرأسمالياالضطهاد

هما صورتا النضال والتنظيم " نقابةلل"التحالف العابر لإلضراب والتحالف المستمر 
ية عن  نظرية علما بدون مساعدة أيةمالتلقائيين عند البروليتاريا، وهي تصل إليه

ن بعض وهكذا انتزعت الطبقة العاملة من الرأسماليي. طريق تجربتها الخاصة
 . الكبرى، كتحديد العمل اليومي بثماني ساعاتاالنتصارات

غير أن البرجوازية الرأسمالية تسعى، بتأثير قانون الربح الصارم، إلى استعادة كل ما 
تحسين "فإذا ما تحدث الرأسماليون ورجالهم السياسيون، بحرارة، عن . تنازلت عنه
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العمال  إذ أن هذه التحسينات قد كسبها  بذلك،االنخداعفال يجب " مصير الطبقة العاملة
ولهذا تشن البرجوازية حربا ضارية على النقابات .  بعد نضال مريرالمنظمون

كي تثير الطبقات المتوسطة "  جديدةإقطاعيات"م هذه النقابات بتكوين هالعمالية، فهي تت
  ضد البروليتاريا المنظمة وهذا اتهام سخيف1789والفالحين المخلصين لذكرى 

ثروة "رأس المال الذين يلتهمون جميع ثروات المجتمع " إقطاعيي "أفواهيتردد على 
 ".صغار البرجوازيين والفالحين

حتى إذا ما تسرب علم المجتمعات، الذي أسسه ماركس وانجلز، بين صفوف 
ألن مهمة هذا . 56 الحزب الثوري الطبقي بفضل البروليتاريا ارتفع مستوى النضال

الوعي  تحت لوائه عناصر البروليتاريا الناهضة، أن يدخل الحزب الذي يضم
 في الطبقة العاملة، وأن يقودها، هي وجميع الطبقات الكادحة المتضامنة االشتراكي

  الرأس مالية فهو يناضل من أجل مطالب العمال العاجلة غيرمعها، إلى دك صرح
الل، كما يظهر لهم في بذلك، بل يشرح لهم، بصورة عملية، مصدر االستغتأنه ال يك

ال بالقضاء على المجتمع الرأسمالي تطيعون التخلص من هذا االستغالل إأنهم ال يس
والدولة البرجوازية التي تحميه، ويستعيض عن هذا المجتمع، بواسطة دكتاتورية 
البروليتاريا، بمجتمع ال يستغل فيه اإلنسان أخاه اإلنسان، أال وهو المجتمع 

 .سم النضال الثوريوحده االنضال يستحق مثل هذا . االشتراكي
يهم البروليتاريا أن تقود هذا النضال حتى النهاية، وأن تقضي على عالقات اإلنتاج 

 الرتباطها بأحدث قوى اإلنتاج، هي ولقد رأينا أن البروليتاريا، نظرا. الرأسمالية
ستغالل فهي ال تستطيع إذن التحرر من اال. نتيجة ضرورية لالستغالل الرأسمالي

الطبقي إال باالستيالء على وسائل اإلنتاج من البرجوازية، الطبقة المستغلة، لتجعل 
من هذه الوسائل ملكا للجميع، في مجتمع ال يعرف المستغلين و ال المستغلين و بينما 

كصغار الصناع، وبائعي المفرق، والعمال اليدويين، "تسعى الطبقات المتوسطة 
 للعيش كطبقات من صغار المالكين داخل الرأسمالية،" وسطينوالفالحين الفقراء والمت

 للبروليتاريا، وهي التي ال تملك سوى قوتها على العمل، من هدف سوى فليس
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 كطبقة مستغلةالقضاء على االستغالل الذي هي موضوعه، أي القضاء على نفسها 
 .لتبني المجتمع الذي ال يعرف الطبقات

ء في جميع بلدان أوروبا، ضد البرجوازية الغازية،  القدمااإلقطاعيونوكما تضامن 
. تتضامن اليوم البرجوازية في مختلف البالد الرأسمالية، ضد البروليتاريا الثورية

واشتد هذا الوضع، الذي استمرت معه التناقضات بين الرأسماليين األلداء، بصورة 
ر أن البروليتاريا غي. ألن الرأسمالية الكبرى عالمية.غربية، مع ظهور االحتكارات

تضامنت بدورها في جميع البالد كطبقة ثورية مرددة النداء الذي يختم بيان الحزب 
 ".اتحدوا أيها العمال في جميع إنحاء العالم: الشيوعي

 وضع العمال الموضوعي مهما ليتاريا هي نتيجةوهكذا نجد أن النزعة العالمية للبرو
 البالد لهم عدو مشترك هو الطبقة المستغلة ألن المستغلين في جميع. كانت جنسياتهم

 .كانت جنسيتهامهما 
 .ذلك هو النضال الثوري ضد االستغالل

ومع ذلك لن يفوز هذا النضال بالنصر، طالما أن عالقات اإلنتاج الرأسمالية تتفق 
موضوعياً مع مستوى قوى اإلنتاج، أي طالما أن الرأسمالية تنمو حسبما يقرر قانون 

ضروري، وال يعني ذلك أن نضال البروليتاريا غير مجد حينئذ، ألن الترابط ال
البروليتاريا، بفضل هذا النضال، تعي قواها فتعمل على جمعها وتنظيمها، كما أن هذا 

وال يستطيع نضال البروليتاريا، في هذه المرحلة، إزالة . النضال يربيها ويهذبها
 .االستغالل الرأسمالي بل يحد من تأثيره

ذا لم تعد عالقات اإلنتاج الرأسمالية مناسبة لقوى اإلنتاج، بسبب إزدهار هذه حتى إ
القوى، أي حين تدخل الرأسمالية في نزاع مع قانون الترابط الضروري بين قوى 
اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، تتوفر حينئذ الشروط الموضوعية الجديدة لنضال 

 .57البروليتاريا
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جل تأميم وسائل اإلنتاج، إلى تهيئة ظروف مواتية ويسعى نضال البروليتاريا، من أ
وهكذا يسير نضال . الضروري الذي لم تعد الرأسمالية تحترمهلعمل قانون الترابط 

البروليتاريا الثوري في اتجاه التاريخ، ولهذا كان واثقا من المستقبل ألن هذا النضال 
 . يسير حسب قانون المجتمعات األساسي

نستخدم كل وسيلة لتقف .  كطبقة مستغلةأرباحهاحريصة على غير أن البرجوازية ال
في وجه قانون الترابط الضروري، فينتج عن ذلك، كما رأينا أعظم اآلالم 

وليس هناك سوى قوة اجتماعية واحدة تستطيع التغلب على مقاومة .للمجتمع
البرجوازية لقانون الترابط الضروري، فما هي هذه القوة؟ خيل للخياليين من 

ويعود الفضل إلى . لمفكرين أنهم يستطيعون تغيير المجتمع بواسطة قوة األفكارا
ماركس وانجلز بأنهما اكتشفا أن الوسيلة الوحيدة التي تستطيع حل التناقض بين طابع 

هو ) راجع ما سبق" (التناقض ب"قوى اإلنتاج االجتماعي وبين الملكية الخاصة 
وذلك ألن . لى تأييد ضحايا االستغالل األخرى العاملة الثوري معتمدة ع الطبقةنضال

 وانتقالها من المضاربة –البروليتاريا ليست وحيدة في نضالها، ألن نمو الرأسمالية 
إذ ال تستطيع البرجوازية .  مختلف طبقات المجتمعإفقار يؤدي إلى –إلى االحتكار 

 عدا –ة ال محالفيقف في وجهها . الكبرى أن تزدهر أال بتعميم البؤس حولها
  الطبقات المتوسطة التي افتقرت، والفالحون -البروليتاريا الثورية عدوها الطبيعي 

وجميع الطبقات التي قضت .. العمال، والصناع اليدويون، وأصحاب الدكاكين، الخ
ي اللينيني، وتؤلف سعليها، فتجمع البروليتاريا جميع طبقاتها، بقيادة الحزب المارك

.  العدو المشترك، أال وهو البرجوازية الكبرى المستغلةجبهة واحدة للنضال ضد
 عالقات جديدة وإقامةوهكذا تقوم قوة اجتماعية جبارة لتحطيم العالقات الرأسمالية 

 . اإلنتاج الحديثة قوىلإلنتاج، أال وهي العالقات االشتراكية المواتية لمستوى
ألقلية المستغلة فهي تظهر ما قدرة البروليتاريا على جمع أكبر الجموع للنضال ضد اأ

بوضوح مهمتها القومية، وهكذا تقف الطبقة العاملة، كما أشار إليه كل من ماركس 
أوليجارشية رأس ، في نضال الثوري، في مقدمة األمة، بينما تنفصل عنها وانجل

وكلنا يعرف، اليوم في فرنسا، كيف انتقلت هذه . المال الكبير نظرا لمصلحتها الطبقية
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 كل بالرتكاوهي مستعدة . رشية إلى الخيانة المفضوحة للمصلحة القوميةاالليجا
وهذا وضع يشبه وضع . شيء حباً بالبقاء، ولهذا سلمت البالد إلى االستعمار األجنبي

 البالد األخرى ضد شعبهم أمال في إقطاعيي، حين تحالفوا مع 1789قطاعيين عام اإل
 .استعادة السلطة في البالد

لى العكس، مصالح البروليتاريا الثورية مع مصالح األمة ضد بينما تتفق، ع
 .البرجوازية الكبرى المستغلة التي ال تعرف لها وطنا

 مظهرين ال وهكذا تصبح النزعة الوطنية البروليتاريا والنزعة العالمية البروليتارية
تي  لنفس النضال الذي تقوم به الطبقة العاملة ضد البرجوازية الرجعية الينفصالن

 .تضحي حياة الشعوب في سبيل الربح األكبر
 

  الخالصة– 4
تؤدي بنا دراسة تناقضات المجتمع الرأسمالي ونموها إلى عتبة مجتمع جديد ال 

وقبل أن نستمر في البحث يجدر بنا أن نمعن الفكر في بعض النتائج . استغالل فيه
 .الفكرية لالستغالل الرأسمالي

عنينا الثقة " إنسانية"إذا ما قلنا .  برجوازيةHumanismeهناك نزعة إنسانية 
 .باإلنسان، وحب اإلنسان

. كانت البرجوازية الثورية، وال سيما في فرنسا، تفخر باعتقادها باألخوة الشاملة
لماذا؟ ألنها كانت تناضل موضوعياً لتعيد لقانون الترابط الضروري تأثيره الذي 

 .ا يسير باتجاه التاريخوقفت في وجهه األقطاعية، وهكذا كان عمله
مصلحتها ؟ أصبحت اليوم البرجوازية، نظراً  كل ذلكولكن ماذا بقي اليوم من

الطبقية، حجر عثر في وجه عمل قانون الترابط الضروري بين قوى اإلنتاج 
" نسانية البرجوازيةالال أ " !وذلك هو األساس الموضوعيوعالقات اإلنتاج 

Inhumanisme )قار فاشيستي لإلنسان وتكون موضوعاً التي تقوم على احت
 .)لالنحطاط
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عت كل عالقة لها بالجنس أن عقلية البرجوازية العالمية هي عقلية عصابة قط
ما فلسفتها الفكرية، التي تدعى حرمان كل معرض من ابسط حقوقه، فهي أ. البشري

 ترتكبها فلسفية فكرية تقوم على البطش والموت، كما أنها تبرر الجرائم المرعبة التي
 ).كحرب كوريا مثال(طبقتها من أجل خالصها 

، هبينما تكون الطبقة العاملة، التي تناضل لتعيد إلى قانون الترابط الضروري حقوق
، فهي تقيم عالقات حية بين طبقة ثوريةولما كانت الطبقة العاملة . طليعة اإلنسانية

 العوامل التي عملت ، ألنها تحتضن كلالماضيبين . ماضي المجتمعات ومستقبلها
ولهذا فهي تحيي النزعة اإلنسانية البرجوازية بالرغم من ( المجتمعات  تقدمعلى

 ألنها تضع هذا المستقبل في نضالها المستقبلوبين ). معارضة البرجوازية الرجعية
 .الطبقي

 ثورة –وهكذا تناضل الطبقة العمالية من أجل جميع الناس ولهذا كان نصرها األول 
 . أعظم حادث في تاريخ اإلنسانية-"أكتوبر"األول تشرين 
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 البناء الفوقي
 

 

  ما هو البناء الفوقي– 1
درسنا في الدرس الثاني عشر والثالث عشر مصدر األفكار ومهمتها في الحياة 

فهل من .  لحياته الماديةانعكاسولقد رأينا أن حياة المجتمع الفكرية : االجتماعية
على جميع األفكار ) Superstructure (الفوقيب إذن أن نطلق كلمة البناء الصوا

 والمؤسسات التي توجد في مجتمع معين؟
 بدقة اآلن، وقد عرفنا نظريات المادية التاريخية السؤال على هذا اإلجابةنستطيع 
 .األساسية

أفكار  مراحل التاريخ، في جميع المجتمعات، جنبا إلى جنب،  مرحلة منيوجد في كل
ومع ذلك فال تتساوى . مختلفة متناقضة ألنها انعكاس لتناقضات المجتمع الموضوعية

 على المجتمع في أوضاعه القديمة، اإلبقاءمنها ما يصبو إلى . هذه األفكار في القيمة
انعكاساً ومنها ما يسعى إلى تجديد هذا المجتمع، وتكون حركة األفكار المتعارضة 

كما يمكن . تمعات التي يوجد فيها نضال الطبقات المتعارضة في المجنضال الطبقاتل

  ما هو البناء الفوقي– 1

 .األساس يتولد البناء الفوقي بواسطة – 2
 . البناء الفوقي قوة فعالة– 3
 . ليس البناء الفوقي مرتبطاً مباشرة باإلنتاج– 4
 . الخالصة– 5
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وتخلو االشتراكية من تعارض الطبقات، . لنزاع األفكار أن يتخذ شكال قاسياً زجريا
 .غير أن النضال بين القديم والحديث موجود وهو ينعكس في النزاع الفكري

الذي يفتح الطريق يدرك الناس المشاكل التي تنشأ في زمنهم من خالل نزاع األفكار 
 الفكرة جدليةولهذا يعتقد المثاليون، كهيجل، أن .  حلول يعرضها الواقع نفسهالكتشاف

 .هي التي تولد الحركة التاريخية
ولهذا من الخطأ القول بأنه وجدت عصور مباركة، لم تعرف نزاع األفكار، وحل فيها 

صوير الماضي بصورة  بين األفكار والقلوب، كما اعتاد بعض المؤرخين تاالنسجام
فلقد وجدت أفكار معارضة قضت عليها الطبقات المسيطرة ولم يذكرها . ميتافيزيقية

 في واإلقطاعيينالوسيط، بعنف، األكليروس التاريخ الرسمي، فلقد هاجم العصر 
 .ذعة سواء كانت خرافات أم أغانيمؤلفاته الشعبية الال

 المنظم، فهما من لمسيطرة الفكرية، ونزاع الطبقة اما اضطهاد األفكار الجديدأ
 .ميزات المجتمعات التي يوجد فيها استغالل اإلنسان على يد أخيه اإلنسان

ما الواقع  عن حرية النزاع الفكري، أأعلنتولقد خيل للبرجوازية أنها تشتهر إذا ما 
وهذه . ضمن نطاق الفلسفة الفكرية البرجوازيةفهو أن األمر لم يتعد حرية الرأي، 

 .ة ستزداد وضوحا مع انحطاط هذه الطبقةحقيق
 التناقضات الطبقية أن تكون رائدة النزاع إزالةوال تستطيع سوى الطبقة القادرة على 

ي في االشتراكية، ، أيسرع في تقدمهفي المجتمع الذي ولهذا يستحيل، . الفكري الحر
 .بشدةأن ال ينمو النزاع الفكري 

ي تعلم المناضل، كما تعلم العالم أن ال يضيع في والمادية التاريخية هي الوحيدة الت
 .معركة األفكار، وأن يساوي بينها في القيمة، وأن يميز المصالح الطبقية التي تخفيها

.  النظام الرأسمالي تقدم فكرة على أخرى عن طريق الصحافة مثالال شك أن سلطات
لصعوبات فإذا ما قرأنا في صحيفة أن عدد صغار التجار الكبير هو سبب ا

 المال الكبير، لحة رأسمص" النظرية" وراء هذه االقتصادية، يجب علينا أن نكتشف
 بقانون الربح األكبر، ميزة الرأسمالية الحالية، إلى تخفيض افهو يسعى، مدفوع

وإذا ما قرأنا أن أفضل نظام . نصيب بائعي المفرق من فائض القيمة إلى أقصى حد
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، ألن جميع الناس يدفعونها، فأن هذا القول ةباشرللضرائب هي الضرائب الغير الم
يخفي أيضاً المصالح الرأسمالية، ألن الضريبة الغير المباشرة، التي تفرض على 
االستهالك، تمس أصحاب األجور والفالحين والطبقات المتوسطة بصورة اشد مما 

 .تمس الرأسمالي
ل هي وسائل للنضال، فيسعى ب. كتفي بفلسفة النظام الموجودفكار ال تغير أن هذه األ

واتي له، كما أنه يهيء األذهان م إلى المحافظة على الوضع البإذاعتهارأس المال 
 . سياسية توطد أركان الرأسماليةوإجراءاتلتقبل المقررات الجديدة من قوانين 

رة، مصالحها كما أنها تخدم وهكذا تعكس هذه األفكار، التي تنشرها الطبقة المسيط
 ) Superstucture(ابتدأنا ندرك ما نعنيه بالبناء الفوقي . لحمصاهذه ال

 يصح أيضاً على النظريات وما يصح على فكرة معينة تنشرها الصحافة يوميا،
 يقول بصدد نظرية كلفن عن القضاء والقدر كانت العقيدة الكلفانية زانجلكتب .الفلسفية

يرا ة القضاء والقدر تعب فقد كانت عقيد.تتفق وحاجات البرجوازية في ذلك العصر
دينيا إذ كان النجاح والفشل، في عالم المضاربة التجاري ال يتعلقان بنشاط اإلنسان أو 

 اإلنسان أو بإرادةلم تكن هذه الظروف تتعلق . مهارته بل بظروف خارجة عن أرادته
 .بعمله، بل هي تخضع لقوى اقتصادية عليا مجهولة

ة اقتصادية حل فيه محل مراكز التجارة القديمة وكان هذا حقا، ال سيما في عصر ثور
 أخذت أبوابها للعالم، بينما وأميركاأخرى، كما فتحت الهند والطرق مراكز وطرق 

 - كقيمة كل من الذهب والفضة –ة االقتصادية احتراما، بسبب قدمها  الثقأكثر سلع
 .58تنهار

.  تكتنفها األسرار التياإللهيةوهكذا أصبحت مجرد ظاهرة اقتصادية عمل الحكمة 
ولقد عانت البرجوازية تجربة المضاربة، غير أن روح العصر الديني كان يخفي 

نقلت إلى مستوى النظرة " القضاء"كما أن فكرة عنهم طبيعتها االقتصادية الصرفة، 
ن جار يشكون من آثار المضاربة، وإوأخذ الت. أخذت تتسرب إلى الديانةإلى العالم، و
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ولكنهم تعزوا عنها . إذ كانوا يريدون المضاربة بدون أثارها. رواعاشوا بفضلها وأث
 .بالفكرة القائلة أن الناس يجب أن يعانوا قضاء مقدار عليهم من قبل

 أثار قبولاإلنتاج التجاري، بعملها على " القضاء والقدر"وهكذا وطدت فكرة 
 .المضاربة في الفئة التي تعيش منها
التجارة البرجوازية تحمل ، الذين كانت إلقطاعيوناكان من الطبيعي أن ال يرضى 

 اإلقطاعية العقيدة، ولهذا حرمتها الكنيسة الكاثوليكية، سيف ليهم، بهذهالخراب إ
غير أن االقتصاد التجاري، بتنميته لقوى اإلنتاج، كان تقدماً على االقتصاد . الروحي

عقيدة القرون بة إلى  بالنستقدميولهذا قامت النظرية الكلفانية بدور . االقطاعي
 يماننزعتها لإليامنا هذه، بالية، ألن بينما أصبحت هذه العقيدة، في أ. الوسطى

ولما .  الثورية القائلة بأن اإلنسان سيد مصيرهةبالقضاء والقدر تتعارض مع الفكر
القضاء "ال لقبول صحاب المصارف البروتستنت فهي ال تسعى إكانت فكرة كبار أ

 . االقتصادية في الرأسماليةراباتطواالضات االقتصادية في األزم" والقدر
يظهر هذه المثال، بصورة بديهية، أنه يمكن لنفس الفكرة أن تحتل، حسب الظروف 

 إلى صورة االقتصادي السائد، ،ساءةطيع اإلفهي تست: االقتصادية، موضعين مختلفين
تطيع خدمة عالقات في النظام األقطاعي، كما تس" القضاء والقدر"وذلك شأن عقيدة 

العقيدة في النظام الرأسمالي، وال نقول عن هذه اإلنتاج السائدة، وهذا شأن نفس 
ال في الحالة إ) Ia Superstructure(العقيدة بأنها عنصر من عناصر البناء الفوقي 

ق لفظ البناء الفوقي على أية فكرة أو مؤسسة، بل هو يتحدد بوهكذا ال ينط. الثانية
وهكذا يشمل البناء الفوقي األفكار .  أساس المجتمع االقتصاديبالنسبة إلى

 .والمؤسسات التي تعكس عالقات اإلنتاج السائدة فتسود هي أيضاً
 البناء الفوقيما أ. قتصادي في مرحلة معينة من نموهاألساس هو نظام المجتمع اال

وغيرها التي ات السياسية والقانونية، والمؤسسات السياسية والقانونية، فهو النظر
 .تتعلق بهذا النظام

 الذي يتعلق به ولهذا كان للنظام الرأسمالي بناءه الفوقي ولكل أساس البناء الفوقي،
اته السياسية والقانونية وغيرها مع المؤسسات المتعلقة به، كما كان لألساس ونظر
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لخاص الرأسمالي البناء الفوقي الخاص به، وكذلك لألساس االشتراكي بناؤه الفوقي ا
ساس أو زال تغير معه البناء الفوقي أو زال، وإذا تولد أساس حتى إذا ما تغير األ. به

 .59جديد تولد على أثره بناء فوقي يناسبه
 ألن وذلك. هي جزء من البناء الفوقي. ولنالحظ أن المؤسسات السياسية، أي الدولة

 السياسية السائدة، ، حسب قول ستالين، بالنظرات السياسية واألفكار"تتعلق"الدولة 
الدولة هي صورة تنظيم . وهي تنظم حسب المبادىء التي تعكس المصانع الطبقية

فاألساس االقتصادي . لسلطة الطبقة األقوى، تلك التي تشخص عالقات اإلنتاج السائدة
وهكذا يتولد التنظيم السياسي عن األفكار السياسية وهي . هو األولى ثم تأتي الدولة

وليست قوى الدولة، في آخر األمر، سوى قوة األفكار التي هي . ةالقوة المنظم
وتكمن القوة السياسية في السند الطبقي . بدورها انعكاس لحيوية األساس االقتصادي

إذ : الذي توفره األفكار السائدة الدولة، ويمكن تبرير هذا السند الطبقي أو ال يمكن
من قوة سلطة الطبقات ي، فتكالتاريختخدع إلى حد ما من التطور يمكن للجماهير أن 

وأصبح : المستغلة في الكذب، حتى إذا ما ضعف هذا السند الطبقي ضعفت الدولة
. استخدام القوة الصريحة على يد الطبقة الحاكمة الدليل على ضعفها ونهايتها القريبة

 60ألن األفكار التي تتملك الجماهير هي العامل الفعال
 

  بواسطة األساس  يتولد البناء الفوقي– 2
إذ تتولد األفكار . ويزول معه ويكون مصيره مصيره. يتولد البناء الفوقي عن األساس

ليس البناء . السائدة، في مجتمع معين من نموذج ملكية وسائل اإلنتاج، التي تسيطر فيه
ذلك ألن لهذه .. الفوقي، إذن، مجرد تراكم أفكار سياسية، تشريعية، فلسفية، دينية، الخ

ي كال قوفوهكذا يكون األساس والبناء ال. فهي تعكس نفس األساس: فكار رابطاً داخلياًاأل
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 مرتبط ارتباطاً وثيقاً في جميع أجزائه باألساس األقطاعيولهذا فأن البناء الفوقي . عضوياً
لتكوين وتكون وحدة األساس والبناء الفوقي الجدلية محتوى المفهوم الماركسي . اإلقطاعي

 .االجتماعي
ليس هذا الكل أبديا ولكنه كل حي، يولد مع أساسه ينمو و.وهكذا يكون البناء الفوقي كال

 .معه ويزول أثره
فهو .  الفوقي بطابع خاصجميع حياة البناء. في المجتمعات الطبقية,  وجود الدولةيطبع

 .عنصرها المنظم، فهو، مثال، الذي ينظم التعليم الطبقي
ال يجب إذن أن نخلط . ضوي بعد زوال نظام اقتصادي معينويزول البناء الفوقي، ككل ع

 مؤسسة في نفسها بين البناء الفوقي، كفكرة أساسية للمادية التاريخية، وبين أية فكرة أو
ألن كل فكرة حين تدخل في نطاق بناء فوقي جديد، تتحول . مفصولة عن بناء فوقي معين

ونسيان ذلك يؤدي بنا . منه جزءاًعمق، ويصبح لها معنى جديد من الكل الذي أصبحت ب
 )formalisme ( الشكليةإلى النزعة

زالت عن مسرح التاريخ مدرسة . نجد مثاالً ذا مغزى على ذلك في المدرسة الطائفية
، على يد البرجوازية اإلقطاعيالقرون الوسطى، في الوقت الذي زال فيه البناء الفوقي 

 .طاعياإلقالثورية، بعد زوال األساس االقتصادي 
ومن ثم شجعت البرجوازية الفرنسية، في القرن التاسع عشر، المدرسة الطائفية، خوفاً من 

 كي تستخدم هذه وذلك، اإلقطاعيةتقدم البروليتاريا الثوري، وألنها لم تعد تخشى عودة 
غير أنها أعادت إليها الحياة، كعنصر من . المدرسة في أغراضها المناوئة للديمقراطية

 .61 ولهذا حولتها لتجعلها مالئمة لظروف المجتمع البرجوازيوقي البرجوازيالبناء الف
، بل أن البناء أساسه قد استمر بعد زوال اإلقطاعيال يعني هذا قط أن البناء الفوقي 

 البرجوازي قد تحول باتجاه رجعي، في زمن كانت فيه عالقات اإلنتاج اإلقطاعيالفوقي 
 ولهذا كانت المدرسة العلمانية، التي ورثت السنة .الرأسمالية تقدمية فأصبحت رجعية
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الديمقراطية البرجوازية، في مثل هذه الظروف، أحد العناصر التي يمكنها أن تناضل 
 .62وعلى البروليتاريا أن تساندها في هذا النضال.  الجديد لهذا البناء الفوقياالتجاه

 طريقة اإلنتاج فقط، انقالبور وهكذا ال يبدو الترابط بين البناء الفوقي وأساسه، في عص
 .بل خالل مختلف مراحل النمو ودرجاته في فئة اجتماعية واحدة

) Iiberales (في السياسة والديمقراطية البرلمانية البرجوازية " التحررية "األفكارترتبط 
في نظام الرأسمالي، بمرحلة التنافس الحر، بينما ترتبط الرجعية على طول الخط، بمرحلة 

كما تعتدي على شرعيتها " الدولة القوية"فتعلن البرجوازية المحتكرة ضرورة : كاراالحت
 في الميدان الثقافي، , ويالحظ.  وتلقى بالحريات الديموقراطية البرجوازية جانباًالخاصة،

 إذ . في الرأسماليةواالنحطاط االزدهارحركة مزدوجة تتعلق جوانبها المتناقضة بمرحلتي 
 الثقافة – منذ عصر النهضة حتى أواسط القرن التاسع عشر –ألولى نرى في المرحلة ا

 بواسطة تمثل نقدي لكل تراث الفكر اإلنساني وال سيما غنى،البرجوازية تنمو وتزداد 
 .الثقافة القديمة

  الثقافةونرى في المرحلة الثانية. كما أنها تصبو التخاذ طابع الثقافة الشاملة النهائية
شيئاً فشيئاً، جميع العناصر التقدمية العقالنية اإلنسانية التي كانت تحتوي البرجوازية تلفظ، 

يتلو إذن عملية .  ماضيها الخاصاحترامفال تعود تستطيع . عليها، ثم تأخذ بالتحلل سريعا
فتتخلى عن مطامحها في ) discrimination (النقدي عملية لفظ كل ما تمثلتهالتمثل 

خرج ديدرو من بين الفالسفة، كما تخرج ميشليه من وت. الشمول وعن تراثها الخاص
 ".المحض"صفوف المؤرخين، وفيكتور هوجو من زمرة الشعراء 

نخلص إلى القول في هذا الصدد، أنه ال يجب ، كي نفهم بصورة صحيحة فكرة أو 
مؤسسة، نعرض لها في ذاتها مجرد عن بنائها الفوقي الذي تنتسب إليه والذي يعكس 

 فكرة االشتراكية كانتوهذا ضروري، وال سيما، فيما يتعلق بالدولة، ولهذا . أساسا معينا
" الصالح العام"، وتجسد "تعلو الطبقات"التي " الوسيط"الديمقراطية المثالية عن الدولة 

". للخير المشترك" كما يصور الديمقراطيون المسيحيون الدولة على أنها تجسيد . أكذوبة
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 وهي ظاهرة ضرورية تاريخيا، ظهرت مع تقسيم المجتمع –ة بينما تظل الدول في الحقيق
ولهذا ال نستطيع .  في أصلها وطبيعتها دولة طبقة من الطبقات–إلى طبقات متناحرة 
 في النزعة الشكلية، ىنترد أن على العموم وبصورة مجردة، دون" التكلم عن ديمقراطية

ديمقراطية من أجل : ؤال هذا السنطرحولهذا كان من الضروري أن . وهي خطأ علمي
 من؟ من أجل الرأسماليين أم من أجل الشعب؟

التي ال تزال تؤثر بعض التأثير في الحركة ) I’anarchisme( الفوضوية :مالحظة
 تجهلفهي بهذا .  هي عقيدة مثالية تجهل طبيعة البناء الفوقي ومهمته–العمالية الفرنسية 

ترى في الدولة بل هي .  األساس االقتصاديأصل الدولة الطبقي وعالقتها الموضوعية مع
سيطرة والقوة التي تكمن في أعماق اإلنسان، بينما هي في الواقع ثمرة ال" لغريزة" ثمرة 

العملي، ضرورة عمل الطبقات ولهذا تنكر الفوضوية، في الميدان . نضال الطبقات
وهكذا تؤدي .  لها هي دعم الشعبالحقيقةالسياسي والفكري ألنها ال ترى أن قوة الدولة 

 .الفوضوية، بتشجيعها عمل الفرد واألقليات، إلى المقامرة، وتصبح أداة للتحدي
 

  البناء الفوقي قوة فعالة – 3
  وأنه سلبيوال يعني هذا أنه يكتفي بعكس هذا األساس،. ن األساسعيتولد البناء الفوقي 

بل هو، .  الذي يوجد فيهمحايد، ال يهمه مصير األساس، ومصير الطبقات، وطابع النظام
على العكس، ال يكاد يظهر إلى الوجود حتى يصبح قوة هائلة نشيطة، تساعد أساسها على 

 لمساعدة النظام الجديد للقضاء على األساس اإلجراءاتالتبلور والتوطد، فتتخذ جميع 
 .القديم، والطبقات القديمة وتصفيتها

بناء الفوقي يتولد عن األساس لكي يقوم ذلك ألن ال. وال يمكن أن يكون األمر غير ذلك
يناضل من أجل تصفية  ومساعدته بنشاط كي  يتبلور ويتوطد،وبخدمة هذا األساس 

 أن يمتنع البناء الفوقي عن أن يقوم بدور ويكفي. األساس القديم البالي وبناءه الفوقي القديم
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مبالي خذ موقف الالينتقل من موقف الدفاع النشيط عن أساسه ليتكما يكفي أن , االداة
 .63، كما يتخذ موقفا مماثال نحو الطبقات حتى يفقد ميزته فال يعود بناء فوقيابإزائه

غير أن ستالين يلح هنا على القول بأن البناء . نعلم اآلن أن األفكار هي قوى نشيطة عاملة
 حتى إذا ما كف عن خدمة أساسه فقد صفته. الفوقي يتولد كي يخدم أساسه ويدافع عنه

 .كبناء فوقي
ال تبدع هذه . البناء الفوقي هو أداة، وثمرة مخطط، ونشاط واع تقوم به الطبقة السائدة

 .باألفكار هي انعكاسات. الطبقة األفكار من العدم
 .غير أن كل طبقة تستخدم، عن قصد، األفكار التي تفيدها

سة إلى هذا الكل؟  فكرة أو مؤسانتماءفما الذي يحدد . وصفنا البناء الفوقي ككل منسجم
 .فائدتها الطبقية ودورها في خدمة األساس

 .ليس هناك من صدفة في حياة البناء الفوقي، وفي نضال األفكار، وفي تطور المؤسسات
خطاب الكونت مونتلمبير  :  وهاك مثاال.إذ تنظم البرجوازية بناءها الفوقي حسب مخطط

Montalembert قانون فللو  من على منصة المجلس إثناء مناقشة)Falloux ( بعد مضي
 : قال1848 أشهر على حزيران ةعبض

 هنا، كما اجتمعنا هاسأضيف كلمة واحدة كمالك يتحدث إلى مالكين بصراحة تامة، ألننا "
 .وريةت كل منا الحقيقة لألخر بدون اعتقد، كي يقول

وأنا . كينوا مال الملكية في نفوس الذين ليساحترامما هي المشكلة اليوم؟ أنها مشكلة بعث 
أال .  لبعث هذا االحترام، وجعل الذين ليسوا مالكين يؤمنون بالملكية64ال عالجاً إأعرف ال

اله مبهم كما تقول النزعة التلفيقية  اإليمان بوليس هذا! وهو جعلهم يعتقدون باهللا
)électisme (يمان باله كتاب الصلوات أو أي مذهب آخر، بل اإل)catéchisme( اآلله ،
هي العقيدة الشعبية حقاً التي  تلك. دبلذي أوحى بالتوراة، والذي يعاقب السارقين إلى االا

 "65..يمكنها أن تحمي بشكل فعال الملكية

                                                 
  614 – 15�H ا��-�� ا��<آ�ر ص :  را�� ������ 63
 . X\� ه<E ا�J��� ا��C +@-ر +��,� �6 ������ 64
65  C6�3آ��6ن ا� CW ،C kا�� H�#ا�� CW E�Vب أ��Y9 1850. 
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ضطرار البرجوازية إلى أن تضم إن البناء الفوقي الواعي، ويندرك هنا، على الفور، تكو
 .مؤسسة قديمة إلى بنائها الفوقي الذي يزداد رجعية

ولذلك وجد رقيق في أوروبا في القرن الوسيط، في . الكنيسة الكاثوليكية الرقلم تحرم 
 .1864حتى عام المتحدة ، وفي الواليات 1848المستعمرات حتى عام 

واضطرت األسياد المحاربين، حقا، إلى .ولقد علمت الكنيسة األرقاء أن يطيعوا سيدهم
قبل كل . نقذتا باتخاذها هذا األجراء قد إولكنه. وهددنهم بالنار األبدية" هدنة اهللا"احترام 

شيء، المزروعات الضرورية لحياة المجتمع، كما حفظت اإلنتاج وأمنت تفشي المجاعة، 
قطاعيين النهاية، اإلقطاعية ضد تصرفات اإلوهكذا تحمي، في . واندالع نار الثورة

 :، غير أن مطران ريمس كان ينادي قائال"المغالية"
طيعوا، أ. وال تحتجوا بقسوتهم أو بخلهم. عوا، في كل وقت، أسيادكم أطي! أيها األرقاء"

 ".عتدالبل الذين ال يعرفون الصالح أو االليس فقط الصالحين المعتدلين، 
وال سيما أولئك الذين ,  يدفعون الرقيق إلى العصيانتقول تعليم الكنيسة بلغة أولئك الذين

 .66يعلمونهن المقاومة الصريحة
التي أصدرتها في ) Eneyclique(أن الكنيسة حاولت، بواسطة النشرات يضاف إلى ذلك 

سماليين كانت في الماضي الرأ" مغاالة"أسمالية من ن التاسع عشر، أن تحمي الرنهاية القر
تدعو إلى ضرورة وجود األسياد واألرقاء في المجتمع، فأصبحت اليوم تنادي بضرورة 

 .وجود الرأسماليين والبروليتاريا
 ال يكون وجود الكنيسة، في عهد الرأسمالية، أثرا باقيا، بل يعني ذلك أن النظام وهكذا

دم ستفيد من أفكار ومن مؤسسة تتعلق بتكوين اجتماعي أقيالبرجوازي المستغل المضطهد 
 .ضطهادمنها كان يسوده االستغالل واال

بنته، بعد أن ين عن قصد وتدولهذا رأينا البرجوازية، حينما شعرت بالتهديد، أعادت ال
فقوته ودعمته وجعلته جزءاً ال يتجزأ من البناء الفوقي الرأسمالي سخرته لخدمة حاجاتها 

إذ تنص التعليمات .  كل منهما اآلخرمثم أعلنت أن التعليم الديني والتعليم العلماني يتم
 :، فيما يتعلق بالمدرسة االبتدائية، على ما يلي1887الرسمية عام 

                                                 
��� ، �Aر�H 43 ا��-���6، ص A-وه� CW +�ر�y ا�5-آ� ا�?�����.  ذآ-E ج 66����Xت ا���@Y1950، ا�� 
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علماني عن الدين دون أن يناقضه فال يحل المدرس محل الراهب، بل يتميز التعليم ال
 . ليجعل من كل طفل إنسانا شريفاهيضيف جهوده إلى جهود

ها في نفس السلة فأنها، مع ذلك، تعرف كيف عوضا كانت البرجوازية ال تضع جميع بفإذ
 ! بين كما ناتهاقتوف

قت الذي يستنكف فيه البناء الفوقي في الو: شارة هنا إلى مالحظة أبداها ستالينيجب اإل
ولهذا حينما يستنكف أساتذة التعليم . عن القيام بدور األداة يفقد صفته فال يعود بناء فوقيا

العام عن مقاومة أهداف البرجوازية االستعمارية، تطرد هذه البرجوازية المدرسين 
ات االحتكارات وحين ال نعود الشرعية البرجوازية تنطبق على متطلب. الديمقراطيين

السياسية وال تعود أداة صالحة بين أيديها لتحقيق مصالحها، تسعى البرجوازية إلى التخلي 
أن يحمل لواء , عندئذ,   ولهذا كان على البروليتاريعن الحريات الديمقراطية البرجوازية

ألنه يجد في الديموقراطية البرجوازية أفضل , وأن يتقدم به, الحريات البرجوازية 
 .،لنشر أراءه السياسية في األمة ,  في النظام الرأسمالي،لظروف الممكنةا

ال يجب إذن أن نقدر المؤسسات واألفكار بصورة ميتافيزيقية، وإذا كان حقاً أن أصل هذه 
ؤسسات يحدد طابعها، فأن تغير الظروف التاريخية يحول دورها، بل يجب األفكار والم

مة أية طبقة يمكن لهذه األفكار والمؤسسات أن في خد: البحث دائما، بصورة جدلية
 تستخدم في وقت معين بسبب تغير الظروف الموضوعية؟

. سماليةدولة، في مرحلة الرمق األخير للرأتبدو قوة البناء الفوقي الفعالة، وال سيما قو ة ال
ة لدولفتقوم ا. إذ ال تعود عالقات اإلنتاج، في هذه المرحلة، تتفق وطابع قوى اإلنتاج

جراءات المفيدة لتثبيتها والوقوف في وجه تطبيق قانون الترابط الرأسمالية باتخاذ جميع اإل
الضروري بين عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج، ولمحاولة أطالة أمد وجود الرأسمالية إلى 

العثرة الرئيسية لتقدم صبح الدولة البرجوازية، تساندها األفكار المناسبة،ما ال نهاية، ت
 .معالمجت

نعلم من الدرس . الواعيزالة هذه العثرة من الطريق أال بنشاط القوى الجديدة وال يمكن إ
أن هذه القوى االجتماعية والسياسية تتكون " 3المسألة . الدرس الثاني عشر"السابق 

ونرى اآلن أن مثل هذا . بتحالف البروليتاريا مع الطبقات الكادحة في القرية والمدينة
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قامة سلطة جديدة العثرة، وهي الدولة البرجوازية وإلى تحطيم هذه النضال يهدف إ
لقديم، سياسية، هي سلطة البروليتاريا التي سيعمل دورها الفعال على تصفية األساس ا

 .يجاد أساس جديد، وبناء فوقي جديدوإ. والبناء الفوقي القديم
تؤدي المادية .  فعالوهكذا تقوم األفكار والمؤسسات، في بعض الظروف التاريخية، بدور

 "التلقائي"الخاطئة القائلة بنمو المجتمع اآللي، "النظرية"الساذجة إلى 
وهي بذلك تبرر، عملياً، السلبية أمام العمل الذي تقوم به الدولة الرأسمالية لتمديد أجل 

بينما الماركسية، على العكس، ال تهمل قط الدور الرئيسي الذي تقوم به مبادرة . أساسها
كما أنها ال تهمل قط النضال لتنمية النشاط .  الثورية، والواعي االشتراكيماهيرالج

 . ورفع مستوى الجماهير الفكريالسياسي
 

  ليس البناء الفوقي مرتبطاً مباشرة باإلنتاج– 4
فهو ال يرتبط باإلنتاج . اإلنتاجيليس البناء الفوقي مرتبطا مباشرة باإلنتاج ونشاط اإلنسان 

ولهذا ال يعكس البناء الفوقي التغيرات التي . ير مباشرة بواسطة األساسال بصورة غإ
ساس، وبعد نمو قوى اإلنتاج بصورة مباشرة، بل أثر تغيرات األ تحدث على مستوى

يعني ذلك أن دائرة عمل البناء الفوقي ضيقة . انعكاس تغيرات اإلنتاج في تغيرات األساس
 .67محدودة

ة من جميع الذين يهملون عالقات اإلنتاج ونضال الطبقات، تحذرنا هذه الفرضية الماركسي
 .ساً إلى تقدم األفكار والمؤسساتيؤدي رأ" تطور التقنيات"يدعون أن و

المادي يجب أن " المدينة الحديثة" ولقد اعتاد الفكر البرجوازي على ترديد القول بأن تقدم
 التكذيب المستمر، الذي يقدمه ويتيح. قييتبعه تقدم في الميدان الثقافي والفكري واألخال
 تقدم لمهاجمةين الذين ينتهزون الفرصة االستعمار، لهذا القول، الفرصة لشكوى المثالي

 .التقنيات والعلوم
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وال . أن ما يحدد المستوى الثقافي والفكري و األخالقي لمجتمع ما هو أساسه االقتصادي
فهو ال ينعكس في .  في هذا األمريستطيع تقدم المعارف التقنية والعلمية أن يغير شيئاً

وكما أن قوى اإلنتاج تنمو في حدود عالقات اإلنتاج . البناء الفوقي أال بواسطة األساس
الكائنة فكذلك يقدر التقدم التقني والعلمي حسب معايير النظرية الفكرية التي تعكس هذا 

 .األساس، فتقدره كل طبقة حسب مصلحتها الطبقية
البرجوازية الصناعية أن تقدم العلوم يفضي إلى التقدم المادي والثقافي مر زمن أعلنت فيه 

 إنما تعبر عن إمكانيات نمو الرأسمالية الصناعية في هذه اإلعالنوهي في هذا . لإلنسانية
 في ذاتها – التي كانت فرضية النزعة الموضوعية – أن هذه الفرضية  غير.الفترة

 .خاطئة
في عهد الرأسمالية المنحطة في خدمة الحاجات االجتماعية قط، ليس العلم والتقدم التقني، 

ألنهما في خدمة الربح الرأسمالي، بل أن األفكار العلمية ال يمكنها أيضاً أن تتسرب كفاية 
سيطر األفكار البرجوازية الرجعية على تفإلى الجماهير فتعمل على رفع مستواها الثقافي، 

حتما، متأخرا عن .  مستواها الثقافي، فيظل هذا المستوىالجماهير، كما يحدد البناء الفوقي
التي تعتقد بأن تقدم المجتمع " كومت. أ"ولهذا كانت نظرية . تقدم المعرفة العلمية

والمؤسسات يتعلق فقط بنشر المعرفة بين الجماهير، نظرية خيالية جاءت بها البرجوازية 
 .  هلهلتهاولقد دلل تطور الرأسمالية فيما بعد على: التقدمية

تدلل الماركسية، على عكس النزعة الموضوعية، على أن نضال الطبقات وتغير األساس 
والطريق . االقتصادي هما اللذان يتيحان للبناء الفوقي الجديد عكس التقدم التقني والعلمي

الوحيد لرفع مستوى المجتمع الثقافي والفكري والسير نحو تقدم األفكار والمؤسسات هو 
 وال للعلم، في ذاتهما، القدرة على ةلإللإذ ليس . طبقات والثورة االشتراكيةنضال ال
 "المدينة"وهما ال يكفيان لتحديد .  بهاالرتفاع باإلنسان، كما أنهما ال يستطيعان االنحطاط

ولهذا فأن التقدم التقني في الواليات المتحدة ال يمنع من أن تكون األفكار السائدة، في هذه 
 من أن تعبر عن درجة عالية من المدينة فإنها تقدم كل الدالئل على البربرية البالد، بدال
 .الرأسمالية
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وما .  النزعة العلمية المغاليةانتصار، وال هي "ة تقنيةمدني"تراكية، فهي ليست إما االش
وال يحرم . االشتراكية الذي يولد نزعة إنسانية ساميةلألساسال انعكاس إسموها األخالقي 

ن الحق النضال الطبقي، بل هو يشارك فيه ألنه يعلم أن هذا النضال هو الوحيد اإلنسا
 الجريئة التي االنتصاراتالذي يؤدي إلى نظام اقتصادي واجتماعي يمكن أن تطبق فيه 

 .فاز بها العمل والذهن واإلنساني

  الخالصة – 5
يمكن . ية والثقافيةال يمكن لمجتمع يمزقه تناحر الطبقات أن يعرف حقاً الوحدة األخالق

. المضطهدينللطبق السائدة، وال شك، أن تفرض أفكارها، وأن تتوصل إلى كتم أصوات 
ولكنه سالم القبور الذي يضع حداً للحرب بعد أن يكون أحد الفريقين " بالسالم"وتنعم 

فالمجتمع الوحيدة الخالي من تناحر الطبقات هو الذي يعرف حقاً ! المتحاربين قد فني وزال
 . قط نضال األفكار الضروري لتقدم المعرفة ال ينكرالوحدة األخالقية والروحية، فهو

األفكار التي تخدم مصالح : يوجد في مجتمع كمجتمعنا نوعان فقط من األفكار متناحران
البرجوازية، وهي جزء ال يتجزأ من البناء الفوقي، ومن جهة ثانية أفكار البروليتاريا التي 

 . ال في الماركسيةإالعلمي  عنها ال تجد التعبير 
 ".األفكار المحايدة"أن يضاف إلى هذين الضربين ضرب من ال يمكن 

، ذلك غير أن هناك أفكاراً برجوازية متأخرة عن متطلبات االستعمار األثيم الفكرية
االستعمار، عدو الشعب، واألمم، واإلنسان، تلك هي األفكار البرجوازية العقالنية، المعادية 

حتى إذا ما تناقضت هذه األفكار مع متطلبات االستعمار، . لفاشية، ذات النزعة اإلنسانيةل
 عندئذ أنه على الطبقة العاملة والقوى التقدمية، فيتضح. أعلنت البرجوازية الحرب عليها

تنمية محتواها أن تحتضنها، وأن تبعث فيه القوة والنشاط، وأن تدفع بها إلى األمام ب
 .الديمقراطي

نحطاط، بل أحدهما في طريق اإل. هكذا ليس هذان النوعان من األفكار جامدين ثابتينو
بينما يقوى اآلخر في نضاله من أجل نزعة . يزداد رجعية يوماً بعد يوم وهو أقل شموال

 .إنسانية جديدة
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تقتبس البروليتاريا من الثقافة القومية في الماضي، حسب مصلحتها الطبقية التي ال تنفصل 
المصلحة القومية، العناصر التقدمية التي تعكس بصدق الحياة وتكون تراثا من الفن ال من 
كما تصد البرجوازية، حسب مصلحتها الطبقية التي تعارض مصلحة األمة، عن . يفنى

وليس هناك، وال يمكن أن . التراث القومي، وعن تراثها الديمقراطي وعن اإلنسان نفسه
بل هناك أفكار صنعتها البرجوازية خالل تاريخها الطويل، يكون، نظرية فكرية محايدة، 

واألفكار التي تنتج عن النقد العلمي لألفكار األولى والتي تدفع بها الماركسية إلى األمام 
  من معسكر إلى آخراالنتقالإما أن تستطيع هذه الفكرة أو تلك . وتتبناها البروليتاريا

   محايدة، بل لهاتن هذا يدل على أنها ليسي، فأحسب تطورات نضال الطبقات التاريخ
 . محتوى معين ولهذا ترفضها البرجوازية حين تتحول مصلحتها

ما المهمة التي تقع على عاتق قوى الطليعة، في المجتمع، فهي إعادة تقييم كل التراث أ
ألن الماركسية هي، في األساس، نقد ال يترك حجرا على حجر في بناء . الفكري والثقافي

 نقدية،  بصورةولهذا ال يمكن أن يكون ماركسيا حقا من لم يتمثل،. ماركسية الفكريةال
 .حضارة الماضي
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   ا��رس ا���8ون

 االشتراكية
 
 

 
 

  التوزيع واإلنتاج –1
ما فتيء الناس، منذ ظهور الطبقات، يحلمون بنظام اجتماعي مثالي يخلو من استغالل 

 .الطبقات نضال اإلنسان لإلنسان ومن
الشعبية، منذ االعتقاد بعودة العصر  محاهكذا نجد تاريخ الطبقات المضطهدة تجتاحه المطو

ولم يتسرب اليأس قط إلى الشعب من مستقبل اإلنسانية، فلقد قام الشراء . الذهبي
كما فعل . والمفكرون، في جميع العصور، بترقب فجر العصور الحديثة واالحتفال به

 وأمضي سبعاً "مدينة الشمس" نهاية القرن السادس عشر توماس كمبانيال، الذي كتب في
 سنة، على ترديد القول إلى ألفيولقد عملت الديانة المسيحية، خالل . وعشرين سنة
ولكن هذا لم يقض على أمل جماهير ".  في هذا العالمهذا الملكوتليس " المضطهدين 

 نشيد العصور "تاسعةسمفونيته ال"الشعب بالسعادة األرضية، ولهذا جعل بتهوفن من 
 .المقبلة

 . التوزيع واإلنتاج– 1

 . أساس االشتراكية االقتصادية– 2
 . الشروط الموضوعية لالنتقال إلى اشتراكية– 3
 . قانون االشتراكية األساسي– 4
 .ى االشتراكية ولنموها الشروط الذاتية لالنتقال إل– 5
 . الخالصة– 6
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" االيتوبيا"، قبل الماركسية، عن نطاق "المدينة المثالية" ومع ذلك لم تخرج األفكار حول 
ن في عدم المساواة في مكلشر األساسي يفلقد رأى الفالسفة االجتماعيون أن ا. الخيالية

، فدعوا إلى المساواة ، لحرمانهم من معرفة القوانين االقتصاديةداألفراتوزيع الخيرات بين 
في توزيع الخيرات، أو إلى االشتراكية فيها، غير أنهم كانوا يجهلون تحليل اإلنتاج بسبب 

 عملية االستغالل الطبقي ولهذا نظر إليهم كفالسفة وإظهارجهلهم لقانون المجتمعات، 
راكية الكبيرة رأي خاطيء يقول بأي االشت وحالمين، واستقر في ذهن البرجوازية الصغيرة

 .والشيوعية يستحيل تحقيقهما
ولقد أدرك االشتراكيون الخياليون، في القرن التاسع عشر، أنه يجب معالجة المشكلة من 
الطرف األخر، أي ليس عن طريق االستهالك وإنما عن طريق اإلنتاج، وأنه ال يمكن أن 

غير . اآللية الحديثةوهذا ما تساعد عليه الصناعة . السلع قبل أن نزيد اإلنتاج ازديادنطلب 
ي لقوانين اإلنتاج واالقتصاد، أن مل، ذلك بسبب افتقارهم إلى تحليل عأنهم لم يروا بوضوح

المسألة الفاصلة التي يجب حلها، إذا أردنا حقا زيادة اإلنتاج، هي مسألة القضاء على 
لملكية وليس هناك من مسألة غيرها ألن هذه ا. الرأسماليةملكية وسائل اإلنتاج الخاصة 

لون قوانين هولما كانوا يج. مصيبة اقتصادية" زيادة اإلنتاج"هي التي تؤدي إلى جعل 
ة تكفي لوضع جهاز الصناعة الرأسمالية في برادة الطيالرأسمالية، فقد خيل إليهم أن اإل

ولقد رأينا أن األمر ال يمكن أن يكون كذلك، ألن ملكية وسائل . خدمة حاجات المجتمع
 .صة تقف في وجه ما يمكن أن تحققه الصناعة والعلم الحديثيناإلنتاج الخا

ومع ذلك فقد استطاع االشتراكيون الخياليون أن يوضحوا هذه الفكرة الثورية القائلة بأنه 
يجب استخدام قوى اإلنتاج الهائلة التي حررها العلم والصناعة الحديثان لخدمة حاجات 

 عن باالستعاضة" وذلك .ة صغيرة من المستغلينالمجتمع المادية، وليس لتوفير الربح لفئ
 عن واالستعاضةباستغالل العالم على يد أناس متحدين، استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان 

 .تلك كانت أهداف االشتراكية حسب رأي سان سيمون".  األشياءبإدارةحكم الناس 
 تحقيق هذه ية على المشاكل التي أثارهاملد أجابت الماركسية وحدها بصورة عولق

 : األهداف فأظهرت
 . أن العنصر األساسي في عالقات اإلنتاج هو ملكية وسائل اإلنتاج– 1



 88 

 أنه ال يمكن القيام بتغيير وسائل اإلنتاج إذا لم تعتمد على الجدلية الداخلية لنمو طريقة – 2
 .اإلنتاج

رها هذا التغيير  أن القوة الوحيدة التي يمكنها التغلب على مقاومة الطبقات التي يض– 3
 .هي نضال البروليتاريا وحلفائها نضاال طبقياً

 :وهكذا تتيح لنا الماركسية تحديد
 .أساس االشتراكية )1(
 .الشروط الموضوعية التي يتطلبها حدوثها )2(

 .الذاتية لبنائها بصور علمية" )3(

  أساس االشتراكية االقتصادي– 2 
ات اإلنتاج، في أي مجتمع، هو  أن العنصر األساسي في عالقبإظهارها، دلت الماركسية

" صورة ملكية وسائل اإلنتاج، على أن االشتراكية ال يمكن أن تقوم على اشتراكية
موال ألوال على اشتراك رؤوس ا" الخيرات"عامة وال تقسيم هذه ) biens" (الخيرات"

ملكية وسائل ألن أساس االشتراكية هو . الخاصة، وال على تركيز الرأسمالية وتنظيمها
، وهذا يعني حرمان المالك الخصوصيين، وال سيما مالك وسائل إلنتاج االجتماعيةا

ولقد برهنت . اإلنتاج الكبرى الحديثة التي يمكن أن تستعمل لخدمة الحاجات االجتماعية
. الماركسية على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف، كما أنها دلت على الطرق المؤدية إليه

يع موضوعيا تحقيق هذا التحويل التاريخي لطريقة اإلنتاج، هي التي تستطوالبروليتاريا 
االجتماعية تتفق كما أن ملكية وسائل االنتاج , الضحية المباشرة للملكية الخاصةألنها 

ولما كان الرأسماليون، خالل قرون طويلة، قد استولوا على . ومصالحها كطبقة مستغلة
وها ما تملك، ولهذا تعمل االشتراكية على ثمرة عمل الجماهير المعدمة، فأنهم بذلك قد سلب

 .استعادة ما سلبوا
تؤدي ملكية وسائل اإلنتاج االجتماعية إلى القضاء على األجور، وذلك ألن فائض القيمة 

ه، في يوم، بالنسبة إلى القيمة الضرورية للقيام كن قوى اإلنتاج الحديثة من إنتاجالذي تتم
، بل على الجماهير عامة، ود اآلن، إلى الرأسماليعلى العمل، ال يع بحاجات قوة العامل



 89 

ماعية ت حسب عمل كل عضو، كما يوزع في صورة فوائد اجأعضائهاثم يوزع بين 
وهكذا تفقد أفكار فائض القيمة، واألجر، كثمن لقوة العمل، والربح، والرأسمال، . متعددة

 .والعمل الضروري، والعمل المجاني، معانيها
العمال عبث في " أجور"أن الحديث عن قوة العمل كسلعة، وعن : "ولولهذا كتب ستالين يق

 لنفسها تدفع االجور, التي تملك وسائل االنتاج,  أن الطبقة العاملةوذلك كما لو. نظامنا
و " الضروري"وكذلك ال يقل غرابة الحديث عن العمل . وتبيع إلى نفسها قوتها على العمل

 الذي يؤدونه للمجتمع، من أجل توسيع اإلنتاج، تنمية لو أن عمل العمالكما " فائض العمل"
ليس ضروريا للطبقة .. التعليم، والمحافظة على الصحة العامة، وتنظيم الدفاع القومي، الخ

العاملة، وقد أصبحت اليوم في الحكم، ضرورة العمل الذي يؤدي لتأمين حاجات العامل 
 .68 الشخصية عائلتهوحاجات
استغالل اإلنسان ألخيه  الماركسية علميا، هي القضاء على ، كما تحددهاةاالشتراكي

وهكذا ينتهي أيضاً . المتناحرة، والقضاء، في نفس الوقت، على طبقات المجتمع اإلنسان
 . بين المستغلين والمستغلينالمستوى االقتصاديتناحر الطبقات على 

انية في نشوء األزمة  وسائل اإلنتاج االجتماعية إلى القضاء على كل إمكةكما تؤدي ملكي
وذلك ألن  المضاربة بين المنتجين، من أجل الربح، تزول، ويزول معها . االقتصادية

كما أن قانون التراكم الرأسمالي، الذي يقوم على أن نمو قوى .  اإلنتاج الرأسمالياستبداد
عية اإلنتاج الهائلة يعتمد على شقاء جماهير العمال بسبب استمالك ثمرة العمل االجتما

 :ينتج عن ذلك. بصورة فردية، يصبح بالياً
 وسائل االستهالك حسب  إنتاج يمكن التوفيق بين نمو إنتاج وسائل اإلنتاج وبين نمو– 1

قواعد اإلنتاج التي وضعها العلم االقتصادي الماركسي، وهكذا يحل محل استبداد اإلنتاج 
 .قانون النمو االقتصادي بصورة منسجمة

ألن ذلك " أزمة فائض اإلنتاج"إلى  د اإلنتاج المتواصلةؤدي ازدياي ال يمكن أن – 2
يصحبه بالضرورة ارتفاع قوة الشراء عند جميع العمال الذين يزيدون من استهالكهم، إذ 
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ال يقع التنافر بين اإلنتاج واالستهالك، وما وهكذا .  يناسب عملهأجرايأخذ كل منهم 
 .يصحبه من بطالة، وتدمير لقوى اإلنتاج

 االقتصادية، والقضاء على االستعمار وزوال أسباب ألزماتتعني االشتراكية إذن انعدام ا
 .الحرب

 :ولقد كتب ستالين يقول مختصرا ميزات االشتراكية األساسية
 الذي ات اإلنتاج، في النظام االشتراكيتكون ملكية وسائل اإلنتاج االجتماعية أساس عالق

مستغلون ,  لم يعد يوجد في هذا النظامد السوفياتي، إذال في االتحاإلم يتحقق حتى اآلن 
من ال : "توزع المنتوجات حسب عمل كل شخص، وحسب المبدأ القائلبل . ومستغلون

ما عالقات الناس في عملية اإلنتاج فهي عالقات تعاون أخوي وتعاضد أ ".يعمل ال يأكل
 .69اشتراكي يقوم به عمال تحرروا من نير االستغالل

 االجتماعية؟ إذا اتخذنا مثال االتحاد السوفياتي فأننا وسائل اإلنتاج تحقيق ملكية فكيف يمكن
 :نرى

 . في الصناعة وأعيدت إلى الشعب بأجمعهوسائل اإلنتاجانتزعت ملكية  )1
ية في تعاونيات ن الفرديين ومتوسطيهم بصورة تدريجضم صغار المنتجي )2

 . كبرى هي الكولخوزاتزراعيةلإلنتاج، أي في مؤسسات 
لفترة، محافظة على " التبادل بواسطة الشراء والبيع"ظل اإلنتاج التجاري  )3

 بين المدينة والقرية وبين الصناعة والزراعة، على أنه لف االقتصاديالتحا
 ت االقتصادية مع المدينة، كما نمتالصورة الوحيدة المقبولة من الفالحين للعالقا

ة بالقضاء على جميع أنواع تجارة الدولة والتجارة التعاونية الكولخوزي
 .70الرأسماليين في السوق التجاري

 ينتج عن ذلك أنه يوجد في االتحاد السوفياتي صورتان الملكية وسائل اإلنتاج 
 :االجتماعية
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ترتدي الملكية االشتراكية في االتحاد السوفياتي إما صورة ملكية الدولة، وإما صورة 
 ". كولخوز، وملكية االتحادات التعاونيةوهي ملكية كل "ملكية تعاونية كولخوزية 

 ). من دستور االتحاد السوفياتي5المادة(
فاألرض، وباطن األرض، والغابات، والمصانع والفبارك، ومناجم الفحم والحديد، 

" وطرق السكك الحديدية، ووسائل النقل المائية والجوية، والمصارف، والبرق والبريد
كالكولخوز ومحطات اآلالت "نظمها الدولة والمنشآت الكبرى الزراعية التي ت

وكذلك المنشآت البلدية، وبيوت السكن في المدن والمناطق .) والتراكتورات، الخ
 ).6المادة ( الشعب بأجمعه  أي هو ملكملك للدولةالصناعية كل هذا 

 حيوان  وما تملك من في الكولخوز وفي التنظيمات التعاونيةةوالمؤسسات المشترك
)cheptel ( حيا أو ميتا وكذلك إنتاج الكولخوز والتنظيمات التعاونية ومبانيها

المادية (المشتركة تكون ملكية مشتركة اشتراكية للكولخوزات والتنظيمات التعاونية 
7.( 

تعمل في أرض أعطيت " االتحاد السوفياتي"وهكذا نجد أن التعاونيات الزراعية، في 
كما أن الدولة . بد، وهي ملك للشعب بأجمعهلها، وهي تتمتع بخيراتها مجانا إلى األ

ما ما يملكه أ واآلالت األخرى التي هي ملك للدولة، اترتمد هذه التعاونيات بالتراكتو
الكولخوز، عدا مؤسساته وأبنيته، فهو ثمرة اإلنتاج الكولخوزي الذي هو مصدر 

 .دخله
اسي، الحق  المشترك األسالكولخوزيلكل عائلة كولخوزية، عدا دخل االقتصاد 

بالتمتع بقطعة أرض صغيرة تملك عليها اقتصادا خاصا بها كبيت السكن واألغنام 
 .المنتجة والطيور ووسائل الزراعة البسيطة

ليدويين ويمنع استغالل ايسمح القانون، إذن، باقتصاديات صغيرة للفالحين والصناع 
 .اآلخرينعمل 

حق بالملكية الشخصية لما كسبوه أما فيما يتعلق بوسائل االستهالك فللمواطنين ال
وأدخروه بعملهم، وملكية بيت سكنهم واقتصادهم العائلي المساعد، وأدوات البيت 
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، كما لهم الحق في وراثة )كالسيارة مثال(لالستعمال اليومي، أو االستعمال الشخصي 
 .الملكية الشخصية

قة الفالحين وطب. 71طبقة العمال: يحتوي المجتمع االشتراكي، إذن، على طبقتين
 .وجد بينهم أي تعارض ألن مصالحهم واحدةيالعمال الكولخوزيين، وهؤالء ال 

ويوجد أيضاً طبقة اجتماعية من رجال الفكر وهم رجال التقنية والمهندسون، ورجال 
وهم . التنظيم االقتصادي، والعمال المفكرون، ورجال التعليم والفنانون، والكتاب

 أصناف لمجتمع البرجوازي وهي أنهم ينتمون لجميعيمتازون بميزة ال يعرفها ا
 رجال الفكر قد تغير عما كان عليه  أن تكوين1936وقد الحظ ستالين عام . العمال

. منهم ينتمون لطبقة العمال والفالحين الكادحة% 90 -% 80في النظام القديم، وأن 
 .ختارةويقوم هؤالء المفكرون بخدمة الشعب بأجمعه وليس بخدمة الطبقة الم

ل نه، بفضولهذا كان طابع التكوين االشتراكية في االتحاد السوفياتي األساسي هو أ
 تعمل متحابةصبحت الفئات االجتماعية المختلفة متحالفة القضاء على االستغالل، أ

: وتوطد هذا الحلف في النضال.لبناء مجتمع ال يعرف الطبقات، وجميعهم من العمال
ا الفالحين في نضالهم ضد طبقة الفالحين المالكين مثال ذلك أن العمال ساعدو

تأمين تموين ، فأرسلوا إليهم اآلالت، بينما قام الفالحون العمال ب)الكوالك(المستغلين 
 .د الكوالك تجويعهمارمراكز العمال الذين أ

 .وكذلك تغيرت العالقات بين رجال الفكر والعمال في اإلنتاج
أعداء بل أصبحوا رفاقا وأصدقاء دارة رجال اإلد اآلن العمال اليدويون وولم يع

ولم . وأعضاء في جماعة واحدة من المنتجين الذين يهمهم جدا تقدم اإلنتاج وتحسينه
 .72يبق شيء من العداء القديم

 – التناحر بين القرية المدينة أيضا زال  ألخيه االنسانومع زوال استغالل اإلنسان
هذا كان و.  الرأسماليون واستولوا عليهامدينة الالقرية التي خربها برجوازيوتلك 
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 –التناحر بين العمال اليدويين وبين  العمال المفكرين، صنائع البرجوازية المستغلة 
 .سبب كره العمال اليدويين للعمال المفكرين واحتقار هؤالء ألولئك

م،  يشرف عليه العمال ومنظماتهيضاف إلى ذلك أن اإلنتاج، في المجتمع االشتراكي،
يخضع لنقد جميع ) الذي تسميه الدولة(أشرافا ديمقراطيا، وهكذا نجد عمل المدير 

، في الكولخوزات التي يشرف عليها جميع أعضاء اإلدارةوكذلك تنتخب . العمال
 .الكولخوزات، بصورة ديمقراطية

، ووضعت أسس المرآةوأخيرا زال، بزوال استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، استعباد 
كما توفرت، بفضل االشتراكية في وسائل اإلنتاج . الرجل والمرآةواة بين المسا

وزوال استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، الظروف المواتية، لظهور، قانون اقتصادي 
 جديد خاص بعالقات اإلنتاج االشتراكية غير المتناحرة، ويعكس هذا القانون أساسي

هدف اقتصاد ال يعرف االستغالل عملية نمو االقتصاد االشتراكي، كما يعكس 
رضاء حاجات قتصاد سوى تأمين إ ولن يكون لمثل هذا اال– هواألزمات ووسائل

ولنشر، قبل دراسة هذا القانون الخاص . ماهير المادية والثقافية إلى أقصى حدالج
 يتطلب شروطا موضوعية معينة تطابق االنتقال إلى االشتراكيةباالشتراكية، إلى أن 

مجتمعات األساسي وهو قانون الترابط بين عالقات اإلنتاج وطابع قوى قانون ال
 .اإلنتاج

  الشروط الموضوعية لالنتقال إلى االشتراكية – 3
تحدد االشتراكية، بتحديدها لالشتراكية بصورة علمية، الشروط المواتية لظهور 

موضوعية ال في ظروف إوال يمكن تغير طريقة اإلنتاج . المجتمع االشتراكي وبنائه
؟ األساس هو الخالف بين هذه العالقات فما هو أساس تغيير عالقات اإلنتاج. معينة

 .وبين طابع  قوى اإلنتاج، وقد حدث هذا الخالف في وقت معين
 الحسد والطمع كما فهي ال تصدر عن. ليس هدف الثورة االشتراكية، إذن، هدفا ذاتيا

  كما أنها ال تصدر عن –قة العاملة تزيع البرجوازية التي تنسب هذه العيوب للطب
ألن مهمة الثورة !طموح بعض المشاغبين الذين قرروا القيام بهذه الكارثة ذات مساء
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االشتراكية هي إيجاد الشروط المواتية لنمو قوى اإلنتاج نموا غير محدود، وذلك 
في  العقبة الوحيدة التي تعترض ذلك أال وهي عالقات اإلنتاج الرأسمالية، بإزالة
ساس  هيأت األوذلك ألن الرأسمالية هي التي,  الذي أصبح فيه هذا ممكناًالوقت

عي للثورة االشتراكية، بتنميتها لقوة اإلنتاج حتى الحد الذي ناقضت فيه الموضو
فالقضاء الثوري على الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج الجديدة . الرأسمالية نفسها

 بين عالقات اإلنتاج الجديدة وبين طابع الترابط ةبإقامواالستغالل الرأسمالي يسمح 
 .ممكنا وضرورياقوى اإلنتاج، في الوقت الذي أصبح فيه ذلك 

إذن تستحيل االشتراكية بدون شروط موضوعية مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة، ففي 
اريا، وقد بلد، لم تنم فيه الصناعة نموا كبيرا كالصين، مثال، ال تستطيع البروليت

 االشتراكية قبل إيجاد األسس التي تقوم عليها، أي بإقامةر ت في الحكم، أن تفكأصبح
أيجاد صناعة قومية كبرى، ولهذا تظل طريقة اإلنتاج الرأسمالية، لفترة معينة، جانبا 

 .من االقتصاد
 إرادةر أي شخص أن يزيل قوانين االقتصاد، إذ ال تنفع ويعني هذا أنه ليس بمقد

. دت على القوانين الموضوعية إذا اعتمإالهم مصلحتهم الطبقية، الناس، الذين تقود
 اإلنسان، التي تعمل إرادةفلسفة خاطئة ألنها تعتقد بان " اإلراديةالنزعة "ولهذا كانت 

 .خارج نطاق معرفة قوانين الطبيعة واالقتصاد، مطلقة
معقدا،  صعباًكان ويذكر ستالين، في حديثه عن بناء االشتراكية، ألن هذا األمر 

 .بالنسبة لسلطة السوفيات، ولكنهم مع ذلك قاموا به خير القيام
قوانين جديدة، بل " كونوا" القوانين االقتصادية الموجودة و أزالواوليس ذلك ألنهم 

ا على قانون اقتصادي، هو قانون الترابط الضروري بين عالقات وألنهم اعتمد
 المهمة بدون تطاع السوفيات تحقيق هذهال لما اسإاإلنتاج وبين طابع قوى اإلنتاج، و

 .73 عليهواالعتمادهذا القانون 
ا بعد، إلى أن المصلحة الطبقية هي التي كانت تشرف على استخدام هذا مثم يشير، في

الترابط الضروري بين عالقات اإلنتاج وبين القانون استخدمت الطبقة العاملة قانون 
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نتاج البرجوازية، وأوجدت عالقات إنتاج طابع قوى اإلنتاج فقلبت أوضاع عالقات اإل
جديدة اشتراكية وعملت على التوفيق بينها وبين طابع قوى اإلنتاج ولم تستطيع القيام 

 .74بهذا، بفضل مواهبها الخاصة، بل ألن ذلك كان مهما جدا، بالنسبة إليها
 
 
 

  قانون االشتراكية األساسي – 4
 باستخدام قوى اإلنتاج التي تركتها ءالكتفااال تستطيع الثورة االشتراكية، مع ذلك، 

أنه مهما كانت قوى اإلنتاج التي نمتها إذ يجب أن تقدر . الرأسمالية استخداما حقا
، فهي ال تكفي لسد حاجات المجتمع االشتراكي، وذلك ألن الرأسمالية، في الرأسمالية
ما أن نمو قوى اإلنتاج لنهائية، مهما كانت متقدمة تقنيا، تهدم قوى اإلنتاج، كامرحلتها 

في النظام الرأسمالي استبدادي تماما، وأخيرا فأن استهالك جماهير الشعب ضعيف 
جداً في النظام الرأسمالي، فال تستطيع سوى طائفة ضئيلة من المستغلين التمتع برغد 
العيش، وهكذا ال يمكن المقارنة بين كمية المنتوجات التي يستهلكها المجتمع 

ين حاجات الجماهير الحقيقة التي يسعى المجتمع االشتراكي لسدها إلى الرأسمالي وب
 .تعميم الرخاء بل هي ليست تعميم البؤسأقصى حد، وذلك ألن االشتراكية 

 تخيلها في النظام ال اشتراكية، إذن، بدون زيادة اإلنتاج بصورة هائلة ال يمكن
اج سلع لالستهالك،  كي نستطيع إنتبيد أنه, وهذه ضرورة موضوعية, الرأسمالي

بكميات كبيرة وزيادة حجمها باستمرار، ال بد من البدء بإنتاج وسائل اإلنتاج بكميات 
 ارتفاع اإلنتاج بازدياد يبدأ وجب أن ولهذاوالعمل على تبديلها وازديادها، . كافية

هذا يعني أن أحد شروط االشتراكية الموضوعية هو إيجاد و. إنتاج وسائل اإلنتاج
.  من التركتوراتكبيرةيلة قوية تستطيع، مثال، أن تمد الزراعة بكميات صناعة ثق

 ظاهرة أمكنت بزوال الملكية يوليس ازدهار قوى اإلنتاج القو. ونمو هذه الصناعة
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 تتطلبها قوى اإلنتاج ضرورة موضوعيةالخاصة فقط، بل هي أيضاً، كما رأينا، 
 .االشتراكية الجديدة

 الجديدة قد أصبحت القوة الرئيسية التي تعمل على يعني هذا أن عالقات اإلنتاج
، قبل الثورة تتطلبوكانت قوى اإلنتاج، . تنشيط نمو قوى اإلنتاج إلى أقصى حد

، بعد تتطلباالشتراكية، تغيير عالقات اإلنتاج، فأصبحت عالقات اإلنتاج الجديدة 
 .الثورة االشتراكية، نمو قوى اإلنتاج

يمكن أن ينحصر في زيادة معدات الطبقة العاملة أو غير أن نمو قوى اإلنتاج ال 
ألن ازدياد حاجات السكان، الذين ال يكفون عن التضخم، . زيادة كميات اإلنتاج وآالته

يتطلب ارتفاع إنتاجية العمل، بيد أن هذه اإلنتاجية تتعارض مع أهداف االشتراكية إذا 
وال يمكن . لى ذلك ليون بلومكما لمح إ" فيعمل كالعبد" العامل، إلرهاقكانت نتيجة 

زيادة إنتاجية العمل وتخفيض وقت العمل وتعب العمال أال بتقدم آالت اإلنتاج نوعيا، 
ومن ثم تعمل ..  في األعمال الشاقة، الخاآللةوذلك باستخدام تقنية الطليعة، واستعمال 

من علم اآللة ، على تنمية العلم ال محالة، الموضوعيةاالشتراكية، نتيجة لهذه القوانين 
)mécanique ( حتى علم الحمضيات)agronomie ( بمقادير لم تعرفها البالد

الرأسمالية، وكذلك تتطلب االشتراكية ارتفاع صفة العامل بحيث يتسرب الفكر، شيئاً 
 هي العناصر الضرورية لنمو تلك.  في اتصاله بتقنية عليافشيئاً، إلى العمل اليدوي

 اقتصادي أساسي لالشتراكية، وهو  قانونج عن ذلك وجود وينت.المجتمع االشتراكي
 . الناسإرادةقانون موضوعي مستقل عن 

 صفات القانون االقتصادي األساسي لالشتراكية ومتطلباته بما يلي يمكن صياغة
 :تقريباً

تأمين سد حاجات المجتمع المادية والثقافية، المتزايدة باستمرار، إلى أقصى حد، 
 .تاج االشتراكي، وتحسينه باستمرار على أساس تقنية علياوذلك بتنمية اإلن

 األرباح، نؤمن سد حاجات المجتمع المادية والثقافية إلى أقصىولهذا، فبدال من تأمين 
 إلى األزمة على االزدهار من –وبدال من تنمية اإلنتاج مع فترات توقف أقصى حد، 

قف التقدم التقني في فترات  نزيد، بدون توقف، اإلنتاج، وبدال من تو– االزدهار
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معينة، مع ما يصحب ذلك من تخريب قوى المجتمع اإلنتاجية، يستمر تحسين اإلنتاج 
 .75 تقنية علياأساسعلى 

من المهم أن ندرك جيداً أن التقدم الرائع في الصناعة والزراعة، الذي نشهده في 
س نمو اإلنتاج، كما أن المجتمع االشتراكية، ليس هدفا في ذاته، فالتقدم التقني هو أسا

وهي سد حاجات هذا النمو مرتبط بضرورة موضوعية أساسية في االشتراكية، أال 
وهذه ضرورة موضوعية، . جميع أفراد المجتمع المتزايدة باستمرار إلى أقصى حد

. العمال يعملون من أجل أنفسهمألن زوال استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان يعني أن 
، هو سد حاجات المجتمع إلى أقصى حد، وذلك في ضرورةالب فهدف اإلنتاج إذن،

. فما هي هذه  الحاجات؟ الحاجات المادية، والحاجات الثقافية. أفضل ظروف للعمل
وهكذا ليست ". 76هدف اإلنتاج االشتراكية، إذن، هو اإلنسان وسد جميع حاجاته

ن أن تعبأ باإلنسان، كما تتلهف للقيام بأعمال مادية رائعة، دو" مدنية تقنية"االشتراكية 
ذلك ألن اإلنسان في تمام تفتحه هو مركز االشتراكية، . ون المفكرون البرجوازيييدع

كحاجته : وليس لجميع األعمال المادية من هدف سوى سد حاجات على أفضل وجه
إلى المعرفة والثقافة، وحاجته إلى العيش الكريم، أي العناصر المختلفة لحياة 

 .كية هي تحقيق النزعة اإلنسانيةفاالشترا.سعيدة

  إلى االشتراكية ولنموهالالنتقال الشروط الذاتية – 5
ال تجعلنا الماركسية نعرف علميا فقط الشروط الموضوعية لالشتراكية ونموها بل 

التي تتعلق بتأثير الناس في التاريخ تأثير  أيضاً على الشروط الذاتية  تعرفناهي
 .واعياً

قة الرأسمالية تعترض بكل الوسائل فعل قانون الترابط الضروري، فنحن نعلم أن الطب
وأنه ال يمكن إزالة هذا بفصل عمل الدولة، وأنها تحاول إنقاذ طريقتها في اإلنتاج 

ون لف وحلفائها الذين يؤأال بعمل البروليتاريا الواعي، الذي تقيمه أمام التقدم، السد
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راجع الدرس التاسع "  اومة الرأسماليين القوة االجتماعية الضرورية للتغلب على مق
 ".2عشر، المسألة 

أول شرط ذاتي لبناء االشتراكية هو أن تكون البرليتاريا لنفسها حزبا ثورياً حقاً بعد 
 .أن اتحدت مصالحها مع مصلحة األمة

فاألم يجب أن يؤدي هذا العمل الجماهيري الثوري؟ إلى تحطيم الحاجز الوحيد الذي 
 الرأسماليون، الذين حكم عليهم التاريخ بالموت، أال وهو الدولة يختبيء وراءه

 جديدة للدولة تستطيع القضاء على ملكية وسائل االنتاج البرجوازية، وتنظيم سلطة
 .هذه السلطة الجديدة للدولة هي ديكتاتورية البروليتاريا. الخاصة

فكل . ات اإلنتاج بدونهاروليتاريا هي الوسيلة التي ال يتم تغيير عالقبوديكتاتورية ال
 على ممتلكات باألستيالءمنا يدرك أنه يستحيل أن تقوم نقابات العمال فجأة 

المنظمات الرأسماليين، وتنظيم اإلنتاج االشتراكي، إنتاج العمال الذين اتحدوا في 
 فعلت ذلك ال خطأت في تقدير عمل الدولة  لوألنها! وتقاسموا ثمرة عملهم 

 .77 العنيف، حامية الرأسماليةالبرجوازية السياسي
 :ولقد عبر ماركس عن مهمة دكتاتورية البروليتاريا األساسية بوضوح فقال

تستخدم البروليتاريا تفوقها السياسي لتنتزع، شيئاً فشيئاً، كل الرأسمال من 
البرجوازية، ولجعل وسائل إلنتاج بين يدي الدولة، أي بين يدي البروليتاريا، وقد 

 .78 مسيطرة، وزيادة قوى اإلنتاج بأسرع ما يمكنتنظمت في طبقة
والمرحلة التاريخية التي تقوم فيها دكتاتورية البروليتاريا هي مرحلة يبلغ فيها النضال 

ذ يستمر النضال ضد بقايا الطبقات الزائلة وضد محاوالت إ. الطبقي أقصاه
كية على  الرأسمالية بعد مضي زمن طويل على قضاء االشتراإلعادةالبرجوازية 

 .م أجزاء الكرة األرضيةصادية، حتى تنتصر الشيوعية في معظالتناقضات االقت
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وليست دكتاتورية البروليتاريا غاية نضال الطبقات بل هي استمرار له في صور 
 المنتصرة الطبقي بعد أن البروليتاريا هي نضال ألن دكتاتورية البروليتاريا. جديدة

البرجوازية المغلوبة على أمرها وأن لم تفن استولت على الحكم السياسي، ضد 
 .79وتختف ولم تكف عن المقاومة بل زادت من هذه المقاومة

 :وقد كتب لينين يقول
ذ يمكن أن يكون لم يخرج قات لم يصبح بعد ماركسيا، إرف فقط بنضال الطبتمن يع

سية ولهذا فأن قصر المارك. بعد من نطاق التفكير البرجوازي والسياسة البرجوازية
على عقيدة نضال الطبقات تشوية لها وجعلها مقبولة من البرجوازية، والماركسي هو 

 .80الذي يعترف بنضال الطبقات كما يعترف بدكتاتورية البروليتاريا
 :كما كتب يقول

أن السبب األساسي لعدم فهم االشتراكيين لدكتاتورية البروليتاريا هو أنهم يذهبون 
 .81ل الطبقي النضاةحتى النهاية مع فكر

سيطرة على من؟ على الرأسماليين . دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة طبقية
ومختلف فئات المستغلين، والمهربين والمقامرين الذين يعيشون على فساد الرأسمالية 

 .سلطتها كدولةويدعمون 
 جميعفلقد كانت . وهكذا تكون دكتاتورية البروليتاريا سلطة دولة من نوع جديد تماما

السلطات السياسية التي عرفها التاريخ سابقا تمثل سيطرة طبقات مستغلة وسيطرة 
ما دكتاتورية البروليتاريا فهي تمثل، ألول مرة، سيطرة أ. األقلية على األكثرية

ولهذا تحظى بعطف سائر الطبقات االجتماعية الكادحة، . المستغلين على المستغلين
 تمثل سيطرة األكثرية على األقلية، وحكم إذن فهي. ، وتأييدهاالمضطهدةالمستغلة، 

 .العمال
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وال يمكن لهذه السيطرة أن تقوم وتستمر وتتوطد أال بفضل عمل الجماهير الكادحة 
 .الواعي المنظم، وبفضل نشاطها السياسي ومبادرتها المبدعة

 البرجوازية التي هي التعلة" الشرعية" تشعر هذه السيطرة بالقلق والحيرة بصدد وال
. الفكرية للعهد السياسي والنظام االقتصادي اللذين يجب القضاء عليهما وأزالتهما

ولهذا توجد الجماهير المتحركة شرعية جديدة تتفق ومصالح األمة فتنمو بذلك 
 .الحريات الديمقراطية بشكل واسع

 أقيمت الدولة البيروقراطية البرجوازية التي آلةوال يمكن لهذه السيطرة أن تستخدم 
ولهذا تحطم الجماهير المتحركة النزعة .  األكثريةدالضطهابكل تفاصيلها 

 من عل وتقيم مكانها إدارة من نوع جديد تشرف البيروقراطية التي فرضت عليها
 . تحت أنظار الشعبوتعمل بنفسها عليها

ليست دكتاتورية البروليتاريا وسيلة فقط للسيطرة بل هي أيضاً وسيلة للتحالف بين 
فهي ضرورية لتوجيه حلفائها في . يتاريا والفالحين العمال والطبقات الوسطىالبرول

ولما كانت دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة . الطريق الذي يتفق والمصلحة القومية
 النير  نهايةاألكثرية على األقلية، فهي الديمقراطية بالنسبة للعمال والجماهير، ألنها

ية على الجماهير، ولهذا فأن دكتاتورية البروليتاريا السياسي الذي تفرضه البرجواز
. هي تحرير سياسي يقوم على الضغط السياسي للقضاء على األعيب البرجوازية

وهكذا يتمتع الشعب، ألول مرة، بديمقراطية هي ديمقراطيته، وتقبل ماليين الناس 
 أقصىم، في ألول مرة على حياة إنسانية، فيرفع الفالحون، في الصين، مثال، رؤوسه

ساكر، بعد أن كانوا يعاملون كالبهائم، ويشعرون بأنهم مواطنون، وأنهم مسؤولون  الد
فهي تهب حياة . ذلك هو فضل دكتاتورية البروليتاريا العميم. عن الممتلكات العامة

واعية نشيطة لهذه الجماهير الشعبية التي سدت في وجهها جميع السبل، ولما كانت 
تاريا، ألول مرة، ديمقراطية من أجل الشعب، فهي بذلك أسمى دكتاتورية البرولي

صورة للديمقراطية، هي تمثل مرحلة انتقال، إنتقال من الديمقراطية البرجوازية، 
ودكتاتورية رأس المال، إلى ديمقراطية بروليتارية أو شعبية، من ديمقراطية 

التي كانت حتى  وأصبحت الدولة، .المضطهدين إلى ديمقراطية الطبقات المضطهدة
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 األكثرية، التعبير عن قوة أغلبية الشعب الضطهادذلك الحين القوة المخصصة 
 .ضطهدينمالعامة، وقوة العمال والفالحين حلفائهم ضد ال

الحقة للمستغلين ومشاركة البروليتاريين والفالحين " الحريات"إذ ال يمكن أن تتوفر 
 .82كتاتورية البروليتاريا ظل د فيالإفي إدارة البالد مشاركة حقيقية، 

ولما كانت الدولة، التي تقوم بوظيفة دكتاتورية البروليتاريا، ال تعتمد فقط على قوة 
فهي دولة . خاصة للضغط، بل على قوة غالبية الشعب العامة، فقد تغير بهذا طابعها

ولهذا فأن تقوية هذه الدولة المستمر، الذي ال مفر منه طالما أن . من نوع جديد
، رجوازية لم تقهر ولم يقض عليها كطبقة في العالم اجمع، يعني، قبل كل شيءالب

الدول البرجوازية، فهي، على " تقوية"إما . تقوية نشاط الشعب السياسي الواعي
. عني سوى زيادة قوتها البوليسية، ومحاولة كتم نشاط الشعب السياسيتالعكس، ال 

دول الطبقات " تقوية"ا هي نقيض وهكذا نرى أن تقوية دكتاتورية البروليتاري
 اضمحاللالمستغلة، ولهذا كانت تقوية دكتاتورية البروليتاريا هي، في نفس الوقت، 

التقليدية، ألن مسلك الشرطة الشعبية، وعالقاتها مع جماهير " الدولة"حقيقي لعالم 
ث، الشعب ، ال تقارن بمسلك وعالقات شرطة الدولة البرجوازية إذا كان لنا أن نتحد

كما ال يشبه مسلك جيش ! في هذه الحالة األخيرة، عن عالقات مع جماهير الشعب
وال . ولقد الحظ ذلك العالم بأجمعه عند تحرير الصين: شعبي مسلك جيش استعماري

بل هي تتكون .  المغلقةالضيقة"المختصين"توضع سياسة الدولة الجديدة في أوساط 
 . كولخوزه عامال في الكولخوزيب فيظل النائ:وسط جماهير الشعب وطليعتها

وكانت أول .  التاريخية التي تتخذها ممارسة دكتاتورية البروليتارياوتتنوع الصور
يمقراطية والد). La Commune de paris(صورة هي صورة كومون باريس 

 .ما الصورة التقليدية فهي سلطة السوفياتوأ.الشعبية صورة أخرى لها
ولقد . 1905ثناء ثورة أفي روسيا، " اب العمال نو" أو مجالس"ظهرت سوفيات 

جعلت ثورة تشرين  الصورة للسلطة السياسية،  هذهركةأوجدت جماهير الشعب المتح
والسوفيات هي أوسع منظمة شعبية ". كل السلطة للسوفيات "1917األول سنة 
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، وهي المنظمة المباشرة لجماهير الشعب فهي تقرر" للبروليتاريا وجميع المستغلين
وهي تملك، على عكس المجالس النيابية . وتنفذ، وتراقب بنفسها تنفيذ قراراتها

كل السلطة التنفيذية والتشريعية، فهي منظمات سلطة " القومية والمحلية"البرجوازية 
 فأنهالدولة، المحلية والمركزية، ولما كانت أكثر أنواع الديمقراطية تقدما في العالم 

 .ائها في كل لحظة للناخبين تنحية أعضيمكن
 الجديد، هذا الوضع، ، وهو انعكاس لألساس االقتصاديستالينولقد كرس دستور 

 :قولهب
مي كل السلطة في االتحاد السوفياتي إلى عمال المدينة أو القرية، وذلك في شخص تنت

 ".3 المادة"سوفيات نواب العمال 
 ن كانإو. ى القانونولهذا فليس في االتحاد السوفياتي شخص يسمح له بالخروج عل

ذلك .  ال يسر المفكرين البرجوازيين الذين يجعلون من االشتراكية مثيال للفاشيةهذا
متها أكثر عناصر رأس المال الكبير رجعية، ال ن الدكتاتورية الفاشية، التي أقاأل

، فهي تدرس بأرجلها الشرعية واإلرهاب االضطهادسالح بين يديها سوى سالح 
بينما تستمد الديمقراطية االشتراكية، على العكس، قوتها من تأييد .االبرجوازية نفسه

وعلى . ال إذا ضمنت لهم ممارسة حقوقهم الخاصة والعامةإالعمال، فهي ال توجد إذن 
. الحكومة السوفياتية، كأي مواطن، أن تحترم الدستور وأن تلتزم بنصوص القوانين

 .فقد كل سلطتهاوهي ال يمكنها أن تتصرف بصورة أخرى دون أن ت
 قد تحقق –رادة العامة ة كتعبير عن اإل الديمقراطي–وهكذا يكون مثل روسو األعلى 

 تعارض بإلغاءال إتماما بواسطة دكتاتورية البروليتاريا، وال يمكن أن يتحقق ذلك 
 .الطبقات االقتصادي

في مهمة الدولة السوفياتية، التي تعتمد على نشاط جماهير الشعب الواعي، ضخمة 
والسلطة الجديدة شرط ذاتي ضروري لظهور عالقات إنتاج جديدة، . بناء االشتراكية

ها، وهي أنها تسبق، تاريخيا أساسها وذلك ألن سلطة البروليتاريا لها ميزة خاصة ب
بينما كان على السلطة . االقتصادي، ولهذا كان عليها أن توجد أساسها الخاص بها

 البرجوازية السياسية واالقتصادية البرجوازية البرجوازية، أن توفق بين سيطرة
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يضاف إلى ذلك أنه كان على الثورات السابقة على الثورة . الموجود سابقاً
محل صورة أخرى من " البرجوازية"البروليتاريا أن تحل صورة من االستغالل 

د  على كل استغالل، وهذا يزيالبروليتاريةبينما تقضي الثورة " اإلقطاعي"االستغالل 
حتى إذا ما وجد األساس االقتصادي االشتراكي، كانت الدولة .في أهمية الدولة

 صورةالسوفياتية انعكاسا ألساسها االقتصادي، وأمكن التعبير عن حقيقة الوقائع في 
 .1936جديدة أال وهي الدستور الستاليني لعام 

وق مجردة ويمتاز الدستور السوفياتي بميزة خاصة به وهي أنه بدال من إعالن حق
 كما –مرجئاً إلى ما بعد إيجاد الظروف المادية التي تسمح بممارسة هذه الحقوق 

 فقد كرس وجود حقوق واقعية وجدت أسسها المادية، –تفعل الدساتير البرجوازية 
 :مثال

للمواطنين في االتحاد السوفياتي حق العمل، أي حق الفوز بعمل مضمون مأجور 
 .حسب كميته ونوعه

ل مضمون بتنظيم االقتصاد القومي االشتراكي،ونمو قوى اإلنتاج المستمر وحق العم
 إمكانية األزمات االقتصادية والقضاء على البطالة وإزالةفي المجتمع السوفياتي، 

 " 118المادة "
فهل يعني هذا أن الدولة السوفياتية تكتفي بعكس أساسها االقتصادي بصورة سلبي؟ 

، عن أن تكون قوة فعالة تسرع في تنمية االقتصاد فهي ال تكف، في أي وقت! كال
االشتراكي وتخطيطه بصورة مناسبة، معتمدة في ذلك على معرفتها بقوانين االقتصاد 

 .الموضوعية
 :هناك شيئان ضروريان للدولة السوفياتية للقيام بمهمتها وهما

 . معرفة قوانين الطبيعة والمجتمع، أي العلم– 1
فيزداد من جراء ذلك . واعية بعد أن تمثلت األفكار الجديدة تأييد الجماهير ال– 2

. الضخم الذي تقوم به االشتراكية العلمية أثناء قيام سلطة البروليتاريا السياسيةالدور 
ولهذا فأن النضال الواعي ضد األفكار البرجوازية، ونشر الماركسية اللينينية بين 
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 صورتها، اشتراكية في محتواها، كل جماهير الشعب، وإيجاد ثقافة جديدة، قومية في
 .ذلك شروط ذاتية ضرورية لبناء االشتراكية

كلما تقدم بناء االشتراكية كلما أزداد الدور التربوي والثقافي الذي تقوم به الدولة 
الضغط  " دور الدولة بازديادازديادوال يعني . السوفياتية، وهي دولة من نوع جديد

هذا الدور الجديد للدولة ال تجهله . أعداء الماركسيةالذي يتحدث عنه " االستبدادي
تقريبا الدول البرجوازية أو الرأسمالية، التي ال يستطيع رفع مستوى الجماهير الثقافي 

ولهذا تهتم الدولة الرأسمالية ! والفكري بدون المخاطرة بمصير الطبقة المسيطرة
عمال، على العكس، مع بينما تصبح دولة ال. االضطهادبصورة رئيسية، بمتطلبات 

معرفتها كيفية الدفاع عن وجودها، المركز الموجه، شيئاً فشيئاً، لعمل الجماهير 
فهي منظم الجماهير . الخالق، سواء في الميدان االقتصادي أم الميدان الثقافي

 اضمحاللومربيها، وليست عدواً لها ولهذا يعني ازدياد الدولة السوفياتية، هنا أيضاً 
 "! لة التقليديةصفات الدو

ولهذا تهتم الدولة نفسها بالثورة الثقافية، وإذاعة األفكار والعلم التقدمي بين الشعب، 
 األفكار االشتراكية على األفكار البرجوازية، وذلك حسب تعاليم المادية وانتصار

بينما أوجد تحول عالقات اإلنتاج . الجدلية حول مهمة األفكار في الحياة االجتماعية
 األسس الموضوعية لألفكار بإزالةوف لظهور وعي جديد في الجماهير، وذلك الظر

ولهذا لم يوجد الوعي الجديد . وهي ملكية وسائل اإلنتاج الخاصة: البرجوازية
 وعي الجماهير بين, بقدر االمكان, ومهمة الدولة هي التوفيق.  العدماالشتراكي من

عملية التي تساعد  ال وأن تسرع فيوبين الظروف الجديدة الموضوعية، االشتراكية،
وكذلك يجب دفع الوعي . على ظهور صورة جديدة من الوعي تتفق والمحتوى الجديد

حتى . االشتراكي، إلى األمام، في نفس الوقت، وذلك بفضل معرفة قوانين المجتمع
تستطيع معرفة سير النمو والتعجيل في النمو االقتصادي وذلك بتأثيرها بدورها في 

وهكذا نرى أن الشروط الموضوعية والشروط الذاتية، في . ط الموضوعيةالشرو
ولهذا . ، ال تتناقض بل تؤثر تأثيرا متبادال وتدعم كل منها األخرىالمجتمع االشتراكية

. رجوازيب أن ينمو ماديا وثقافيا بشكل ال يعرفه المجتمع الييمكن للمجتمع االشتراك



 105 

ى أهمية وعي الجماهير الجديد بالنسبة لنمو  مثاال علكما كان التنافس االشتراكي
:  بدور مهم في هذا التحويل للوعيموعلى األدب والفن أن يقو. اإلنتاج االشتراكي

 ".مهندسي النفوس"انون، حسب قول ستالين فنفيصبح ال
 لم يمكن تحقيقها يتضح أخيرا أن جميع المهمات الملقاة على عاتق الدولة االشتراكية

ن الطبقة العاملة  أ لو ـ–حتى الثورة الثقافية يكتاتورية البروليتاريا منذ الفوز بد–
 واعية منظمه، أي حزب سياسي، مرتبط جماعة رأسهاوحلفاءها لم يكن على 

بالجماهير، ومسلح بالنظرية الماركسية اللينينية عن المجتمعات وهو الحزب 
االشتراكي وتوحد  دور هذه الطليعة، التي تضيء طريق المجتمع يزداد. الشيوعي

النظرية مع التطبيق، كلما ظهرت متطلبات جديدة، مادية أو ثقافية، وكلما أزداد دور 
 .الدولة السوفياتية

 

  الخالصة– 6
موضوعي، وذلك ألن سد رغبات القانون االقتصادي السياسي لالشتراكية هو قانون 

الحكومة، وال " الحر راالختيا"الجماهير المادية والثقافية إلى أقصى حد ليس ثمرة 
وال . يمكن أن يكون كذلك، بل هو النتيجة الضرورية الشتراكية وسائل اإلنتاج

للجماهير ما تعدهم به ألنها جعلت تستطيع سوى سلطة الطبقة العاملة أن تعطي 
وسائل اإلنتاج اشتراكية، وألنها تعتمد على القانون الموضوعي الذي يميز عالقات 

ا يميز النظرية الماركسية لالشتراكية عن النظرات الخيالية ومم. اإلنتاج الجديدة
أنها تجعل مطلب الجماهير الذاتي منذ آالف السنين يتفق )  utopiques" (األوتوبية"

وهذا .  لنوع من اإلنتاج قد حدد بصورة علميةياألساسومتطلبات القانون االقتصادي 
تي بقيادة الحزب الشيوعي، وليس ما يفسر نجاح بناء االشتراكية في االتحاد السوفيا

 ". كان ملماً بعلم المجتمعات ألنهأو حظا سعيد بل" اختيار حر"بسبب 
 البرجوازية الرأسمالية بأن نجاح بناء االشتراكية ال وهي, ويرد أعداء االشتراكية 

 االشتراكية تقضي على الشخصية فيزعمون أن. يمكن تحقيقه أال باستعباد الفرد
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 الطاقة الشخصية والمبادرة الشخصية، وكذلك تقضي على  تقضي علىاالنسانية كما
. طاقات األفراد ومواهبهم وحقوقهم وحرياتهم، وأنها تسوي بين الحاجات واألذواق

والحقيقة هي أن الرأسمالية باستغاللها وتشويهها للعمال جسديا وفكريا تقضي على 
بعاً نية وتجعل من العامل تعالم من المصالح الروحية والمطامح والطاقات اإلنسا

، وتشوهه في فرديته الجسدية واألخالقية وتستعبده في العمل، تحت ظل نظام لإللة
 والمجاعة والبطالة، يبعث القلق في حياته ويجعل من الناس االضطهاديقوم على 

مام الرأسمالية، وليس هناك أيقف اإلنسان وحيدا أعزل ). Robots(متحركة  آالت
ولقد قال . ريره سوى إتحاد المستغلين المضطهدين، والنضال الثوريمن وسيلة لتح
ألنه بدون تحرير " ماركسيةالالشعب هو حجر الزاوية في : "1906ستالين عام 

 .فهو الشرط األساسي لتحرير الفرد: جماهير الشعب ال يمكن تحرير الفرد
مة وجرأة، ويؤكد أنصار الرأسمالية أن كل إنسان، في ظل الرأسمالية، ذي عزي

ويذكرون . ويحتل مكانة تناسب كفاءاته" يخط طريقة"معدما، أن يستطيع ولو كان 
شفون كولكنهم ال ي. عن ماسحي أحذية أصبحوا من أصحاب الماليين" بأمثلة موفقة

خط "وتدل ضرورة . البعض أنما يدفع ثمنه آالف العمال المستغلين" نجاح"عن أن 
 في المجتمع البرجوازي يحدده مدى  وضع الناسفي النظام الرأسمالي إن" الطريق

وهكذا يتحدد " العليا"ال ممثلو الطبقات إ اإلدارةوال يحتل مراكز . الملكية الخاصة
وضع الناس حسب ثروتهم أو طبقتهم أو ملتهم أو أصلهم القومي، أو جنسهم، أو 

الذي )) الوضع ((ذلك هو.طائفتهم، أو محالفاتهم أو من يلوذون بهم، الخ
معقوال يمكن تصوره " منطقيا"و " الداخ))   أخالقيوها((الرأسماليين )) مفكرو((يعتبره

عند آل كروب، وستين، ومورجان، وروتشيلد، " الطاقات الخالقة"فيمتدحون .. 
وروكفلر، وفارد، يبوساك للتدليل على أن لهم الحق في احتالل مركز رئيسي، غير 

 في منما ترجع لبراعتهإعند الرأسماليين " لخالقةالطاقات ا"أن كل واحد  منا يعلم أن 
 مقدار رأسمالهم فقط هو الذي يحدد إنسلب فائض القيمة من العمال المأجورين، و

 .اإلنسان في النظام الرأسمالي" قيمة" وهذا ما يحدد .وضعهم المسيطر
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ط  الخالقة يشترومواهبهإما في االشتراكية فأن ارتفاع قيمة الفرد، ونمو طاقاته 
ولقد برهن لنا قانون االشتراكية .  جماهير الشعب الخالقة، نفسهاطاقاتارتفاع 

االقتصادي األساسي على مهمة التقنية التقدمية، كما أشارت دراسة شروط االشتراكية 
 .الذاتية إلى أهمية الوعي االشتراكي الذي هو قوة هائلة نشيطة للمجتمع الجديد

مزدوجة أن االشتراكية تنمي شخصية العامل في ويجب أن ندرك من هذه الدراسة ال
مثقفا، كما تجعل منه إنساناً ) Technicien(فتجعل منه عامال تقنيا : جميع جوانبها

. اجتماعيا يملك معرفة واسعة عميقة لمشاكل المجتمع، فهو بناء واع لحياة جديدة
شخصية، ظاهرة وبدال من أن يبقى نمو الفردية اإلنسانية المتعدد، ونمو الطاقات ال

وحيدة، كما هو الحال في الرأسمالية، يصبح ذلك في االشتراكية ظاهرة شعبية 
منتشرة فالتنافس االشتراكي دليل حي على اإلمكانات التي تتاح للمبادرة الشخصية 

 بالماليين، المجددون، ولهذا يعد في االتحاد السوفياتي. والذكاء الخالق عند الجميع
المختصون، والمجربون في الزراعة، ومنظمو اإلنتاج والمخترعون والعمال 

واالقتصاد، والمفكرون الذين انحدروا من الشعب، والرجال والنساء الذين يمارسون 
نشاطا اجتماعيا وسياسيا، والعمال الذين يمكنهم االشتراك في نقاش علمي، أو مسابقة 

ون بجائزة مالية، وال يحتل أدبية أو فنية، والعديد من أبطال العمل االشتراكي، والفائز
ال في إاإلنسان حقا مكانة تليق بمواهبه، بدون اعتبار لألصل أو الجنس أو الثروة، 

 .المجتمع االشتراكي
ماليين الناس الذين كانوا ضحايا وماهير الشعبية،االشتراكية هي حقا حكم الج

ير الشعبية هذه الجماه.  وحرموا، بواسطة االستغالل، من كل نمو إنسانياالضطهاد
. هي التي تصنع التاريخ، ألنها الوحيدة التي تستطيع القضاء على سلطة رأس المال

حتى إذا ما تحررت من نير االستغالل أقامت لنفسها حياة جديدة، وهي، بازالتها 
الستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، قد وفقت بين الفرد والمجتمع ووضعت في يد كل 

 .تماماإنسان الوسائل كي يتفتح 
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 ا��رس ا�!ا:� وا���8ون 

 من االشتراكية إلى الشيوعية

 
 

رأينا أن هدف االقتصاد االشتراكي، حسب قانون االشتراكية األساسي، هو سد حاجات 
وال يمكن أن يكون األمر غير ذلك طالما أن . المجتمع المادية والثقافية إلى أقصى حد

 .الملكية الخاصة قد زالت
ذلك، أنه يمكن لكل عضو في المجتمع أن ينال ما يحتاجه بصورة غير وال يعني هذا، مع 

، ولهذا هإذ أن كل فرد، في المجتمع االشتراكي، ينال حسب العمل الذي يؤدي. محدودة
االجتماعية، مرحلة أولى يجب التمييز بين مرحلتين في نمو المجتمع القائم على الملكية 

وقد أقام ماركس هذا التمييز بصورة ". الشيوعية"ومرحلة عليا تسمى " االشتراكية"وتسمى 
 .علمية

  مرحلة المجتمع الشيوعي األولى– 1
 بالنسبة للمجتمع الشيوعي الذي أتم  إليها إذا نظرنا–ليست االشتراكية، التي درسناها 

على كل فرد أن يؤدي حسب : "نموه، سوى مرحلة أولى، وهي تقوم على المبدأ التالي
على كل فرد أن يؤدي حسب "غير أن مبدأ الشيوعية هو ". حسب عملهطاقاته، وأن ينال 

وال شك أن العثرة الرئيسية التي تحول دون أن ينال كل ". طاقاته، وأن ينال حسب حاجاته

 . مرحلة المجتمع الشيوعي األولى– 1
 . مرحلة المجتمع الشيوعي العليا– 2
 . قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج في االشتراكية– 3
 . شروط االنتقال من االشتراكية إلى الشيوعية– 4
 . الخالصة– 5



 109 

فرد حسب حاجاته، في العالم الحديث، هي االستغالل الرأسمالي الذي يبذر ثروات العمل 
الل اإلنسان ألخيه اإلنسان هي أن العامل يستطيع  استغإلزالةاإلنساني، والنتيجة األولى 

ما أن ينال أ، أنتجهاأن ينال حسب عمله الذي يؤديه دون أن يسلب جزءا من الثروة التي 
  وحاجاته فيجب أن يصل المجتمع إلى إنتاج كمية كافية من وسائل أرادتهكل فرد حسب 

اءات األولى التي تتخذها تحقيق هدف الشيوعية، إذن، هو السبب في األجر. االستهالك
 ليست هي الالمحدودةغير أن حاجات الفرد . وهي تسعى لزيادة اإلنتاجالسلطة الجديدة،

وذلك ألن كل زيادة لإلنتاج، إذا . ، بمبدأ التوزيع، في هذه المرحلةتمدنا يمكنها أن التي
ب، قبل سد ذ يجإبزيادة إنتاج وسائل اإلنتاج،   لها أن تعيش وتستمر، يجب أن تبدأأريد

حاجات االستهالك الفردي، أن نسد حاجات المجتمع المادية إلى وسائل اإلنتاج، ولقد رأينا 
أن المجتمع الرأسمالي، في الغالب، يترك لالشتراكية " 4راجع الدرس العشرين، المسألة "

فلقد نمت . وضعا سيئا جدا ال يتفق فيه إنتاج وسائل اإلنتاج مع وسائل االستهالك
 التيلية في تشيكوسلوفاكيا مثال، صناعة خفيفة وفرت للبرجوازية في هذه البالدالرأسما

غير أن هذه الصناعة الخفيفة كانت تعتمد في .مستوى عالياً للمعيشة" سميت بالمصنعة
 .مجملها على الصناعة الثقيلة في البالد الرأسمالية الكبرى

مع " اقاته وأن ينال حسب عملهعلى كل فرد أن يؤدي حسب ط: "يتفق قول االشتراكية إذن
 .ياس لالستهالكقالواقع، وهو أنه، في المرحلة األولى، للمجتمع الشيوعي يجب إيجاد م

فرد ونوعه  كل هوذلك ألن كمية العمل الذي يؤدي. فأين نجد هذا المقياس؟ في العمل طبعاً
طريقة الوحيدة هما اللذان يحددان القدر الذي يناله من اإلنتاج االجتماعي، وهذه هي ال

 الزدهار ياألساسيضاف إلى ذاك أن العمل هو الشرط . العادلة لتقدير حقه في االستهالك
 األجر الذي يناله الفرد على يهيىءوهكذا . قوى اإلنتاج، أي ظهور الشيوعية فيما بعد

 !عمله لمرحلة يصبح فيها هذا األجر غير ضروري لتقدير استهالكه الفردي
 يؤدي حسب طاقاته وأن ينال حسب إنعلى كل فرد " االشتراكية ومع ذلك فأن مبدأ 

يكون خطوة كبرى إلى األمام بالنسبة إلى الرأسمالية المستغلة، حيث ال ينال العامل " عمله
 .قط حسب عمله
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يجب على األفراد، إذن، في المجتمع االشتراكي، أن يحصلوا بواسطة الشراء على السلع 
. شراء هو الصورة الوحيدة الممكنة لتوزيع سلع االستهالكالضرورية لمعيشتهم وهذا ال

حد األقصى بواسطة الى ذلك فأن حاجات الجماهير المادية والثقافية تسد إلى إل وباالضافة
 والمؤسسات الثقافية التي ال تعرفها – كمجانية العناية الطبية مثال –الخدمات االجتماعية 

 .الرأسمالية
 يمكن ازدياد اإلنتاج، الذي يسمح بتوزيع سلع االستهالك  نعرف ألنه النأويجب كذلك 

ويتطلب مثل هذا النمو التقني أن يبلغ . حسب حاجات كل فرد، بدون نمو التقنية الهائل
 من الدرجة التي بلغوها في الرأسمالية، التي تحرم أسمىتخصص العمال وثقافتهم درجة 

العمل لم يصبح بالنسبة للفرد حاجة طبيعية  أنه طالما أن غير. جماهير من الثقافة والعلمال
كحاجته إلى التنفس والمشي، فالوسيلة لتشجيع التقدم وتخصص العمال هي أن ينال كل 

 .فرد حسب نوع العمل الذي يؤديه
ولهذا تصبح وعود الرأسمالية الخالبة، التي تريد أن تقنع العمال بأنها تستطيع رفع 

 .لهم، حقيقة، في االشتراكية، بسبب زوال االستغاللمستوى معيشتهم إذا حسنوا نوعية عم
ولهذا يجب، كي نفهم المرحلة األولى للمجتمع الشيوعي، أن ال ننسى واجب المجتمع 

 .الشيوعي في تصفية تركة الرأسمالية الثقيلة في جميع المبادىء
مام مجتمع شيوعي لم ينم حسب األسس الخاص أنحن هنا : "ولهذا يقول ماركس وانجلز

به، بل على العكس، كما ولد في المجتمع الرأسمالي، وهو مجتمع يحمل لذلك في الميادين 
 .83االقتصادية واألخالقية والفكرية سمات المجتمع القديم الذي خرج من صلبه

، ال نعني بذلك أن المجتمع االشتراكي يعطي لكل فرد حسب عملهونحن حين نقول بأن 
 ألن ذلك وهم البرجوازية الصغيرة، – عمله كاملة  نتيجةكل فرد يأخذ فرديا ومباشرة

وذلك ألننا إذا نظرنا إلى مجموع إنتاج العمل االجتماعي يتضح لنا أنه يجب أن نحتفظ 
وإذا نظرنا ... بقسم منه من أجل تنمية اإلنتاج وبقسم أخر لتجديد اآلالت البالية، الخ

، وبقسم اإلدارةلتغطية مصاريف لوسائل االستهالك رأينا أنه يجب أن نحتفظ بقسم منها 
 ...آخر من أجل المدارس والمستوصفات ومالجيء الكهول، الخ

                                                 
��. �z f,�6-A "V623+� وار�Wرت ص :  ,�رآH ا#6�� 83����Xت ا���@Yا�� Hر��A �1950. 
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 . من الدستور السوفياتي12يساعدنا كل ما سبق على فهم أهمية المادة 
كل من : "أ القائلالعمل بالنسبة لكل مواطن كفء للعمل فرض ومسألة شرف حسب المبد

 ".ال يعمل ال يأكل
واة، في المجتمع االشتراكي، هي في أن تعطي كل فرد حسب عمله، أي ولهذا كانت المسا

 إزالةبفضل "كل فرد أسباب معيشته لبصورة غير متساوية بين األفراد، بعد أن يؤمن 
 .ولهذا ال يجب مساواة االشتراكية بنزعة خيالية للمساواة بين الناس". االستغالل

 المساواة التي تقوم على قياس الناس ما فيما يتعلق بنزعةأ": كتب موريس توريز يقول
بنفس المقياس فهي استحالة اجتماعية ألن هناك تفاوتا طبيعيا بين الناس، سببه كفاءاتهم 

ما التفاوت، الذي يسعى الشيوعيون إلزالته، فهو التفاوت الذي ينشأ أ. البيولوجية والنفسية
 يتمتعون بفرصة متساوية ، الأن األفراد في المجتمع الرأسماليذ إعن وجود الطبقات، 

مام القانون وكالهما ألنمو شخصياتهم، فالمليونير والعامل الذي يقاسي البطالة متساويان 
ر إلى الريفيرا الفخمة بينما تؤدي باآلخ إلى فنادق بأحدهما الحرية تؤدي  غير أن هذه.حر

خصية حرة بل ش) Robot" (إنسانا آليا"لن يكون رجل المستقبل . المبيت تحت الجسور
 .84 تفتحا واسعاوقواهاقوية، تتفتح طاقاتها 

في المجتمع االشتراكي على أن األفراد الذين تتشابه حاجاتهم، وتتفاوت " التفاوت"يقوم 
كفاءاتهم، ينال كل منهم حسب عمله، ما يؤديه للمجتمع، أي بصورة غير متساوية، 

ر الستاخانوفي، وليس ذلك ينال أكثر من غي) Stakthanoviste(فالعامل الستاخانوفي 
بل ألنه "  في مجتمع خال من الطبقة المستغلةألنه ال يوجد تمييز"تمييزا له عن غيره 

 .85عامل ممتاز مجدد، يؤدي أكثر من غيره للمجتمع أي لكل فرد من أعضاء هذا المجتمع
تلفون ، يقوم في المجتمع الشيوعي على أن األفراد الذين يخعلى العكسما التفاوت فهو، وإ

ينالون " في الكمية والنوعية"في كفاءاتهم ويؤدون بسبب ذلك، للمجتمع عمال يتفاوت 

                                                 
 234أ�A ا�T?� ص :  ,�ر�H +�ر�� 84
85  �� �� �\X "V�7-اآ��، و�X�6ن ا�V�� �#��6 ه� DA R� ا����+ CW�6�9ا���� D,�?�� -�0ه<ا ا �Wر H�� " أن

8 `��"ة وا\"ة ��Z أ�6س ,������، ����ا CW ا��ا`� ,������� أو ,���و�� ا�"و�� �@Y+ Z��آD `��6ن ��Vم 
 ".84وا��3رة ص 
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لماذا؟ ألن ارتفاع اإلنتاج بصورة كافية . بصورة متساوية، كل حسب حاجاته القصوى
 .يسمح بذلك

فالعمل .  العمل ومقدار االستهالكلمقداريوجد في المجتمع االشتراكية، إذن، مراقبة شديدة 
ولهذا لم يعد هناك محظوظون وال . ب، وكل فرد ينال حسب العمل الذي يؤديواج
 .عيمغلون، بل العمل يصبح هو سيد الجمست

، غير أنه ال يوجد في الممتلكاتال يزال، في المجتمع االشتراكية، شيء من التفاوت في 
، في وعلى كل فرد. المجتمع االشتراكي قط بطالة وال استغالل وال اضطهاد للقوميات

 بل حسب   حسب حاجاته المجتمع االشتراكي، أن يعمل، وأن كان ال ينال بعد على عمله،
ولن نستطيع . ومختلفكمية العمل الذي يؤدي ونوعه، ولهذا ال يزال يوجد أجر متفاوت 

م ينال فيه الناس من  نظاال متى نجحنا في إيجاد بناء المجتمع الشيوعي إبإتمامالقول 
 .86م حسب حاجاتهم، وليس حسب كمية عملهم ونوعهالمجتمع على عمله

 

  مرحلة المجتمع الشيوعي العليا– 2
حين يبلغ المجتمع الشيوعي مرحلته العليا، وتزول تبعية األفراد الذليلة لتقسيم العمل، كما 
 يزول التعارض بين العمل الفكري والعمل اليدوي، فال يعود العمل وسيلة للحياة فقط، بل

األفراد وتفيض مصادر الثروة وتزداد قوى اإلنتاج مع نمو , األولى الحياتيةالحاجة  يصبح
الجماعية، يمكن حينئذ تخطي حدود القانون البرجوازية الضيقة، ويستطيع المجتمع أن 

 .87على كل فرد أن يؤدي حسب طاقاته وأن ينال حسب حاجاته: "يعلن عاليا
 أن ةالشيوعي" استحالة تحقيق"يه من البرجوازية الرئيسية فيما يتعلق بما تدع" حجة"

أي مجاناً دون يحاول كل فرد، " حسب حاجاته"المجتمع لن يستطيع أن يقدم لكل فرد 
تعتقد البرجوازية أن اإلنسان، ! وهكذا يأتني الفقر بسرعة" أقل ما يمكن"عندئذ، أن يعمل 

على العمل وحمل ال إذا أجبر ، كسول، بطبيعته، ال يعمل إ"صليةوهو فريسة الخطيئة األ

                                                 
�"د " +>-�Q إ�Z روا ه�رد: " ������ 86 �����T325، ص "19580 11آ-ا��ت ا�. 
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، االعتقادتعكس البرجوازية، بهذا . عليه، فيحاول االستفادة إلى أقصى حد من عمل غيره
" بحدود القانون البرجوازية الضيقة"ما العقلية التي تكتفي أ"! للعمل" الخاصة نظرتها

  عملال يجب أن أعمل نصف ساعة زيادة عما: "ولق فت88وتحسب كما فعل شيلوك 
. فهي ليست سوى نتيجة لشروط االستغالل الرأسمالي" 89ل أجراً أقل منهغيري، وال أنا

 .ولهذا يمكن فهمها تماماً
الف السنين، كراهية العمل ، منذ آتإلنسان ألخيه اإلنسان أوجدذلك ألن شروط استغالل ا

ولهذا جعل نمو قوى اإلنتاج الضعيف، حتى وقت متأخر في عهد . ديد المرهقالش
 بتخفيف مهمة العمال بواسطة تقنية خاصة، كل ذلك جعل من االهتمامالرأسمالية، وعدم 
,  البدء شرطاً لتقدم قوى اإلنتاج كما كرس تقسيم العمل، الذي كان في–العمل مهمة شاقة 

 وال سيما في الصناعة الحديثة حيث أصبح كل – عمل يزاوله مدى الحياة كل إنسان في
 ذلك أن تقسيم العمل إلى فكرية ويدوي قد إنسان أسير عمل جزئي بقوم به، يضاف إلى

لهذه . إمتاعحرم العامل اليدوي من كل نشاط خالق، وجرد العامل اليدوي من كل 
 .األسباب جميعا أصبح العمل شاقا

فهو وليد ظروف مادية معينة ولهذا يزول بواسطة ظروف . أبدياغير أن هذا الوضع ليس 
ليم ضروري، بصورة النشاط المنتج المتعدل الس  يعتقد أنهلفتيوسفقد كان . مادية أخرى

ال عن الكسل شرور، في نظره، ال يمكن أن تأتي إحياتية، لإلنسان وسعادته إذ أن ال
الذي يتفق وميول العمال وكفاءاتهم " العمل المغري "فورييهكما حيا . والعمل المرهق

مي والفني، في المجتمع ويعطينا النشاط العل. ومواهبهم على أنه من نصيب المجتمع المقبل
 في المجتمع كل إنسان يمكن أن يكون عليه عمل المنقسم إلى طبقات، صورة عما

 كما أنه يجب أن نالحظ أن المقارنة ناقصة ألن.  ليس شاقا بل متعة وتفتحافهو, الشيوعي
بهم  منجى من العوز والفاقة، فإذا  المجتمع الرأسمالي ليسوا دائماً في فيالفنانين والعلماء

 .يجدون جهدهم الخالق محدوداً بنظام االستغالل
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تمزج التقنية التقدمية، في المجتمع الشيوعي، العمل اليدوي بالعمل الفكري، كما أنها تسمح 
بتخفيض ساعات العمل، فتتيح للعامل الفراغ لتحسين تخصصه إذ تمكنه من أن ال يكون 

ل شخصية اإلنسان بل سوف يكون طيلة حياته أسير نفس المهمة، ولهذا فلن يشوه العم
، ويصبح العمل، بعد تحرره إذ به ينمي كل منا مواهبه. لشخصيةأسمى تعبير عن هذه ا

 . األساسية لكل فردالحاجةمن االستغالل، 
، عن أن تدرك أيضاهنا "  البرجوازيةالعقليةوتعجز . طاقاتهوسوف يعطي كل منا حسب 

ساني هي المصلحة الخاصة التي تعارض المصلحة ذلك ألنها تعتقد أن الدافع لكل نشاط إن
 الذي يعتقد أن الوعي االشتراكيتوطد غير أنه كلما تقدم المجتمع الشيوعي كلما . العامة

دراك مصلحة المجتمع بأكملها ويصبح إ. ة والمصلحة العامة صنوانالمصلحة الشخصي
كية الخاصة قد تسربت كحساب شيلوك الدقيق في الرأسمالية وكما أن المل" طبيعية"عادة 

وسوف يعتاد الناس على مراقبة . اآلن إلى العادات، فكذلك تتسرب االشتراكية والشيوعية
 وضميرهم حسب طاقاتهم ويأخذون بإرادتهمقواعد الحياة االجتماعية األساسية ويعملون 
 .بحرية من وسائل االستهالك حسب حاجاتهم

 .ية تحول طويل للمجتمع والناسليست الثورة االشتراكية، كما نرى، سوى بدا
بان االشتراكية ويهمنا أن نرى إلى أي حد تكذب الفكرة البرجوازية السائدة، التي تقول 

تطور، مع أن الحقيقة هي أن االشتراكية بداية حركة تقدم سريع شيء ميت جامد ال ي
 فيها حركة شعبية حقا تشترك"  ميادين الحياة االجتماعية والخاصة مجتمع حقيقية في

 .90جميع السكاناألغلبية في أول األمر ثم تعم 
الثروات " "على تبذير...  الصغير، القادراليومبرجوازي "غير أن الشيوعية تفترض زوال 

وال شك أن هذا البرجوازي الصغير يعتقد أنه ". 91العامة والمطالبة بالمستحيل بدون طائل
فإذا ما قال . حتان وجه اإلنسان الخالدفهو واثق بغباء أن أنانيته وضيق تفكيره ين. خالد
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 ذلك  المجتمعات، هز كتفيه ساخراً وعد أن اإلنسان يتحول وسوف يتحول معالماركسيون
والخيال في الحقيقة هو االعتقاد أن أفكار البرجوازي الصغير سوف . القول وهما وخياال

 . الظروف االجتماعية للمعيشةبعد زوالتستمر إلى ما ال نهاية 
رة المجتمع بأكمله  البروليتاريا الظاف لهالذي سوف تخضع" نظام المصنع" ذلك فأن ومع

خطوة ضرورية لتخليص المجتمع من "ليس المثل األعلى وال هو الغاية النهائية بل هو 
 .92أوزار االستغالل الرأسمالي، وضمان السير إلى األمام في المستقبل

كس وانجلز ولينين، ميزات المجتمع الشيوعي ولقد عدد ستالين، مستخلصا تعاليم كتب مار
 :كما يلي

لن يكون هناك ملكية خاصة آلالت اإلنتاج ووسائله بل ستكون ملكية اجتماعية  ) أ
 .ةيجماع

، بل سيكون هناك عمال في الصناعة 93لن يكون هناك طبقات وال سلطة دولة ) ب
 .فسهم اقتصاديا كجمعية حرة للعمال أنفسهم بأنوالزراعة يديرون

يا سواء في سيعتمد االقتصاد القومي، المنظم حسب مخطط موضوع، على تقنية عل)   ج
 . أو ميدان الزراعةميدان الصناعة 

 .لن يوجد فرق بين المدينة والقرية، بين الصناعة والزراعة)   د
ستوزع المنتوجات حسب مبدأ الشيوعيين الفرنسيين القدماء، وعلى فرد أن يؤدي ) هـ

 ".ل حسب حاجاتهحسب طاقاته وأن ينا
 .سيستفيد العلم والفنون من ظروف مواتية كفاية لبلوغ تفتحهما الكامل) و
رضاء  يحاول إسيصبح الفرد حراً حقاً بعد أن تخلص من هم خبزه اليومي، ولن) ز
 ".94جباري هذا العالم"

ولقد عرض ستالين، في آخر سنة من حياته، بصورة " الخ: "لى ذلك قولهويضيف ستالين إ
عة، األفكار التي بسطها ماركس وانجلز ولينين، متعمدا على التجربة التاريخية لبناء رائ

 .االشتراكية في االتحاد السوفياتي، كما حدد شروط االنتقال من االشتراكية إلى الشيوعية
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  قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج في االشتراكية–3
.  الجماعيةسائل اإلنتاج االجتماعيةوهي ملكية و: ويةبين االشتراكية والشيوعية قرابة ق

ذ ة المستمرة بين مرحلتي الشيوعية إويدلل قانون االشتراكية األساسي تماما على هذه الصل
 إلى أقصى حد، ليس هناك سد الحاجاتأن هدف اإلنتاج، في المرحلة األولى، هو سد 

فقد , الً متعددة  ذلك تتخذ الملكية اإلجتماعية أشكاومع. بين المرحلتين" كجدار الصين"
 صورتان للملكية السوفياتي يوجد، في االشتراكية كما تحققت في االتحاد رأينا أنه

وال يمتاز المجتمع الشيوعي فقط بعدم وجود التعارض بين الطبقات، بل يمتاز . االجتماعية
فليس هناك، إذن، سوى صورة واحد للملكية االجتماعية، . أيضاً بزوال هذه الطبقات تماما

 بين مرحلتي الشيوعية، ليس اختالفوهي ملكية الشعب الجماعية بأكمله، نرى أنه يوجد 
بل في عالقات اإلنتاج التي يجب ,  المنتوجات فقط في المبدأ الذي يشرف على توزيع

غير .  تساعد على نمو قوى اإلنتاج بشكل يمكن من نشر الرخاء بين كل الناسعليها أن
وهذا ما . تاج، يجب أن تكون قد تغيرت قوى اإلنتاج أوالأنه، كي تتغير عالقات اإلن

 .نعلمه
ألن قانون الترابط الضروري بين ! فهل تجري األمور هكذا بالنسبة لالشتراكية؟ أجل

عالقات اإلنتاج وطابع قوى اإلنتاج هو قانون شامل يصح في جميع طرق اإلنتاج بدون 
اإلنتاج وقوى اإلنتاج هو األساس ولهذا فأن الفعل المتبادل بين عالقات . استثناء

وال يمكن ألي شيوعي أن يعتقد غير . الموضوعي لالنتقال من االشتراكية إلى الشيوعية
نعلم أن عالقات !  في أية لحظة  ينتقل إلى الشيوعيةهذا فيقول بان المجتمع االشتراكي

قات اشتراكية،  نعلم أن عالقات اإلنتاج الجديدة، وهي عالوهي عالقات ,اإلنتاج الجديدة 
غير أن عالقات اإلنتاج، فيما يتعلق باالتحاد . هي الواقع لألساسي لنمو قوى اإلنتاج

 الشعب بأكمله، الملكية وهي ملكية.  إلى جانب ملكية الدولة،.السوفياتي، تمتاز بأنه يوجد
 .إذ يملك الكولخوز منشآته ومبانيه وإنتاجه: يةاالشتراكية الكولخوز
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ذ تستطيع الدولة االشتراكية، كما بع قوى اإلنتاج، إللملكية تتفق تماما وطاالصورة األولى 
! يشهد الواقع، أن تقوم باألعمال الهائلة كري الصحاري وتحويل مناخ المناطق القاحلة

لنفرض أن كولخوزا يريد ف: ستطيع القيام بذلك تماماينما الصورة الثانية للملكية ال تب
...  جز صوف األغنام وحلب األبقار، الخواآلتلتراكتورات كهربة األعمال الزراعية كا

ال شك أن المصلحة تقتضي بناء مركز كبير لتوزيع الكهرباء يمد أربعة أو خمسة 
 بالكهرباء بدال من بناء مركز صغير ال يمد سوى كولخوز واحد يكلفه اتكولخوز

المجاورة، كان ذلك  إلى الكولخوزات باالنضمامفإذا لم يقم الكولخوز . مصاريف باهظة
 يمكن استخدام التقنية سواء كان في يعني هذا أنه ال.  في عدم بناء المركز الكهربائيسبباً

وأن كانت . العلم الحياة الزراعية أو في اآلالت الزراعية، لمصلحة الكولخوزات الصغيرة
ركس أن ولقد علمنا ما. 95بفضل عالقات اإلنتاج االشتراكية  التقنية قد نمت وتطورتهذه

وليست الشيوعية عبارة عن تنظيم . ال في حدود عالقات اإلنتاجإقوى اإلنتاج ال تنمو 
غير أن . بل هي تتطلب منا دراسة عالقات اإلنتاج، أي دراسة االقتصاد. لقوى اإلنتاج

الملكية االجتماعية الكولخوزية التي أتاحت نمواً هائالً للزراعة االشتراكية تبدو كأنها 
 الزراعة وتربية المواشي وازدهار. جه نمو قوى اإلنتاج في القرية فيما بعدعائق في و

يجب إذن أن تتسع الملكية . ضروريان الزدياد سلع االستهالك، أي لبناء الشيوعية
وأال تعيق . االشتراكية الجماعة، وأن تجتمع لكولخوزات من جديد لتكون كولخوزات أكبر

 ويبدأ ازدهارهاتي ساعدت قوى اإلنتاج حتى اآلن  ال– أي الكولخوز –عالقات اإلنتاج 
 . اإلنتاج قوىوهكذا تبقى عالقات اإلنتاج مطابقة لطابع. النزاع بينهما

 بين – بواسطة الشراء والبيع –فطالما أستمر تنقل السلع . وليس هذا كل ما في األمر
اء بدخل هذا وأن تتصرف كما تش.  للكولخوزات أن تبيع إنتاجهاالقرية والمدينة، أمكن

ة دقيقة بين إنتاج ين نسبولهذا يستحيل تعي. التنبؤ بعملياتهاليس من السهل إذن . اإلنتاج
وسائل اإلنتاج ووسائل االستهالك، في الوقت الذي يزداد فيه إنتاج وسائل االستهالك، 

 اإلحصاءغير أن هذا . لمجموع الحاجاتإحصاءووضع مخطط كامل لإلنتاج حسب 
" البيع والشراء"ولهذا فأن تنقل السلع . ا االنتقال إلى الوفر في المنتوجاتأساسي إذا أردن
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ن وعلى العكس فإ. لمخطط الموضوع لها قوى اإلنتاج حسب ا لنمو أصبح عائقاربما
ا التخطيط وجود نظام للتبادل بواسطة العقود بين الدولة والكولخوزات يساعد على هذ

 ن يتلقون من الدولة المنتوجات التي هم بحاجة إليهاولخوزيين الذيويعود بالفائدة على الك
 . أكبر وبأسعار ارخصبكميات

وهكذا يكون الفعل المتبادل بين عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج، أي الجدلية الداخلية لطريقة 
غير أن قانون الترابط الضروري، في المجتمع .  التغييرات التي تحدثأساساإلنتاج، 

يشق طريقه دون أن تعمل الطبقات الرجعية للوقوف في وجه خدمة االشتراكي، يمكن أن 
 مصلحة العمال والكولخوزيين الطبقية إذن .فليس هناك تعارض بين الطبقات. لمصلحتها

ولهذا يمكن أال .  واإلنتقال إلى الشيوعية والرخاءهي في نمو قوى اإلنتاج، وزيادة اإلنتاج،
نتاج وقوى اإلنتاج إلى نزاع، كما يمكن  بين عالقات اإل– النسبي - الخالفيؤدي

للتناقضات أن ال تتطور إلى تعارضات شريطة أن تتبع سياسة عادلة قائمة على علم 
 .التناقضات

وال ينتهي األمر، في النظام االشتراكي، عادة إلى النزاع بين عالقات اإلنتاج وقوى 
أخرة ت عالقات اإلنتاج الماإلنتاج، ألنه يمكن للمجتمع أن يوفق في الوقت المناسب، بين

يمكن للمجتمع االشتراكي أن يفعل ذلك ألنه ال يضم، في داخله، . وبين طابع قوى اإلنتاج
طبقات في طريق الزوال يمكن أن تقف في وجه ذلك، ال شك أنه سيوجد في المجتمع 

ة تحويل عالقات اإلنتاج، غير أنه من ر قوى متأخرة ال تدرك ضرواالشتراكي أيضاً
 .96ل القضاء عليها دون أن يؤدي األمر إلى النزاعالسه

تكون عائقا لتحول عالقات اإلنتاج كالدولة أما الدولة السوفياتية فهي بدال من أن 
الرأسمالية، ألنها تعكس مصالح العمال والفالحين المتحدين، فتقف في وجه تأثير قانون 

 المفيدة لتشق أمامه الطريق وتسرع في اإلجراءاتالترابط الضروري، فأنها تتخذ جميع 
.  الشيوعيةانتقال االشتراكية إلىوهنا يظهر دورها الضخم في . تحول عالقات اإلنتاج

 كانت الدولة إذا" هي سلطة السوفيات مع كهربة جميع البالد, يقول لينين فالشيوعية، كما"
 إلى من االشتراكية ليست عائقا في وجه التغييرات الضرورية بل تشجعها فأن االنتقال
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 ال يحدث بصورة – نتقال من الرأسمالية إلى اإلشتراكية على عكس اال–الشيوعية 
 فهو تغيير نوعي في عالقات اإلنتاج، ألننا سننتقل بواسطته من ومع ذلك. مباغتة

صورتي الملكية إلى صورة واحدة، ومن مجتمع ذي طبقتين إلى مجتمع ال يعرف 
 . نوعي بالتدريج بتراكم الجديد وزوال القديم تدريجيالانتقاغير أنه . الطبقات

 أن القانون الذي يسيطر على االنتقال تيجب أن نقول للرفاق الذين يتحمسون لالنفجاريا
 على ما فقطمن النوعية القديمة إلى نوعية جديدة بواسطة االنفجارات ال يمكن تطبيقه دائ

 على ظواهر أخرى اجتماعية تتعلق ماتاريخ نمو اللغة بل كذلك ال يمكن تطبيقه دائ
وليس هو ضروريا فقط .  ضروري لمجتمع منقسم إلى طبقات متناحرةوفه.. .باألساس

 .97لمجتمع ال يضم طبقات متناحرة
ترط االنتقال من االشتراكية إلى الشيوعية قلب حكم طبقة على يد طبقة معارضة، ال يش

، بالتدريجرط زوال الفروق بين طبقتين واالنتقال من الغد إلى القطب المعارض، بل يشت
فحيث ال يوجد تعارض بين الطبقات ال .  ألن يحدث ذلك باالنفجار داعفليس هناك أي

 .يعود نضال الطبقات محرك التاريخ
 . ليس هناك إذن محرك قط، ومن الخطأ االعتقاد بذلك

هناك . االقتصادأن مصلحة العمال هي في االنتقال إلى الشيوعية باالعتماد على قوانين 
إذن فئة واعية من المجتمع تمثل قوى الطليعة الجديدة، بينما هناك عناصر رجعية، بسبب 
العادة أو أي عامل آخر، ال تدرك ضرورة تغيير عالقات اإلنتاج فتعيق بذلك التغير 

قدم تالنضال بين قوى ال: ذن النضالمحرك التاريخ هنا أيضاً هو إوتمثيل القوى القديمة، 
 . والقوى المحافظة، بين الجديد والقديمهذه

 الذاتي  والنقدولهذا كان النقد. 98ليس االنتقال من االشتراكية إلى الشيوعية قصة  غرامية
 نقد من أجل الوصول إلى تغييرات:  تدفعان بالمجتمع السوفياتياللتينالقوتين الحقيقيتين 

لقديم والجديد يجري أيضاً داخل ، موضوعية، مباشرة، ونقد ذاتي ألن النضال بين احقيقية
 .الفرد نفسه، وألنه يجب استئصال آثار الرأسمالية الباقية في وعي الناس
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ال يجري النضال في مجتمعنا السوفياتي، حيث زالت الطبقات المتعارضة، بين القديم 
والجديد، ومن ثم، ال يجري التطور من األسفل إلى األعلى، بصورة نضال بين طبقات 

 أو بصورة هزات كما هو الحال ففي النظام الرأسمالي بل في صورة نقد ونقد متعارضة
 وهذا ضرب . بين يدي الحزبقية المحركة لنمونا، وهو سالح قويذاتي هو القوة الحقي

 .99جديد من الحركة ونموذج جديد للنمو وقانون جديد جدلي
ية منها في بناء ترى أن الظروف الذاتية في االنتقال إلى الشيوعية ليست أقل أهم

 .االشتراكية، وأن تأثير األفكار والوعي االشتراكي على الظروف المادية عظيم
يجب على كتابنا ورسامينا أن يحاربوا الرذائل واألخطاء والظواهر السيئة التي توجد في 

 رجال من مثال جديد في روعة كرامتهم االيجابيةالمجتمع، وأن يظهروا في الشخصيات 
معنا خالية من الجروح يعملوا بذلك على تكوين أخالق وعادات في أساس مجتاإلنسانية ف

نحن بحاجة إلى أمثال جوجول وشتشدرين سوفياتيين ... ي ولدتها الرأسماليةوالشرور الت
الذين يحرقون بنار هجومهم كل ما في الحياة من سلبي وفاسد وميت، وكل ما يعيق حركة 

     Dip notlara dikkat .التقدم إلى األمام
إذا ما قدرنا مهمة الدولة السوفياتية ومهمة األفكار في االنتقال من االشتراكية إلى 
الشيوعية، أدركنا أن هذا االنتقال ال يمكن أن يتم بنجاح بدون القيادة السياسية والفكرية 
التي ينهض بها حزب العمال السوفياتيين، مسلحاً بالنظرية العلمية، يجب على الشيوعيين 

هذه الضرورة التاريخية تعكسها القرارات : أن يكونوا أكفاء لتحمل المسؤوليات المتزايدة
 . الحزب الشيوعي في االتحاد السوفياتي1952الجديدة التي اتخذها، في تشرين األول سنة 

 

  من االشتراكية على الشيوعية لاالنتقا شروط – 4
قيق االنتقال إلى الشيوعية وتهيئة ندرك اآلن الشروط الثالثة الرئيسية الضرورية لتح

تحقيق االنتقال الحقيقي وليس االنتقال الوهمي، التي حددها ستالين بوضوح في آخر كتاب 
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يتعلق الشرط األول، حسب تعاليم الماركسية، اإلنتاج، بيمنا يتعلق الشرط الثاني . له
 .باألساس االقتصادي، ويتعلق الشرط الثالث بتحويل المجتمع الثقافي

نعلم أن الماركسية، على عكس النظريات البرجوازية . اإلنتاج يتعلق الشرط األول – 1
، ال تفصل قط "اقتصاد الرخاء"أو " شيوعية االستهالك"أو " كاالقتصاد التوزيعي"الصغيرة، 

نه ال يكفي أن ، فإ"ل فردحاجات ك"بين االستهالك واإلنتاج، فإذا أرادنا أن نستطيع سد 
لهذا كان من الضروري ليس . ، يجب اتخاذ الوسائل للوصول إليهنتحمس للهدف بل

أسطوري لقوى اإلنتاج، بل ازدياد مستمر لكل اإلنتاج االجتماعي " تنظيم عقالني"ضمان 
 .100مع أفضلية نمو إنتاج وسائل اإلنتاج

عتبر التنظيم والتخطيط غابة في  أن ننالحظ أنه، فيما يتعلق باإلنتاج، من الخطأ تماماً
ال وهو سد هذا الهدف  متعلق نفسه بهدف أخر إو. ألن الهدف هو زيادة اإلنتاج. تهاذا

وليس قانون النمو المنسجم في االقتصاد، . ، أي حاجات اإلنسان حدالحاجات إلى أقصى
بل أن قانون اإلشتراكية , في اإلقتصاد اإلشتراكيالذي يتيح التخطيط، هو القانون األساسي

 . إلى أقصى حدالمجتمعالحاجات المادية والثقافية لجميع أفراد  هو قانون سد األساسي
 اإلنتاج يحدث في االشتراكية على أساس تقنية عليا تتيح رفع إنتاجية العمل ازديادنعلم أن 

بصورة ال تجعل من الممكن فقط زيادة اإلنتاج، في نفس مدة العمل، بل تخفيض هذه 
ليا العلمية تمحو بالتدريج الفروق بين العمل يضاف إلى ذلك أن هذه التقنية الع. المدة

وهذه ميزة من ميزات الشيوعية، فالوسيلة هنا أيضاً غاية، ذلك . اليدوي والعمل الفكري
ألن إنسان الشيوعية الذي يكون مع كل حاجاته، الهدف النهائي، هو نفسه موجود في 

 في أي مكان آخر على وال نجد مثاال،. مواهبهاإلنسان الذي يمهد للشيوعية وتنمى كل 
 ال نرى في مكان أخر،  أنناالحقيقة الجدلية التي  تقول بتماثل الهدف والسائل أفضل، كما

 ".أثمن رأسمال لها" نهايتها وأنه ون هو بداية الشيوعيةكما نرى هنا، أن اإلنسا
يحتل يعني ازدياد اإلنتاج، أيضاً، أنه بعد القضاء على تعارض الطبقات، فأن النضال الذي 

ال ضمن حدود عالقات اإلنتاج، وضمن حدود  وأن كان ال يجري إ–مكان الصدارة 
إذ يجب تحويل الطبيعة للتمهيد :  هو نضال ضد الطبيعة–النضال بين القديم والجديد 
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للشيوعية، وتحويل سطح األرض، والمناخ، وإصالح الشبكة المائية، والغابات، وتجفيف 
حياء األراضي، أيجاد أنواع جديدة من الحيوانات،  وإي،المستنقعات، وإزالة الصحار

 ...عمال الشاقة، الخألوالنبات، ومد وسائل االتصال، وإدخال اآللة في ا
 .وما مشاريع الشيوعية الضخمة أال دليل على هذا النضال العظيم ضد الطبيعة

 : كانومن هنا. غير أنه، كي نستطيع مواصلة تنمية قوى، يجب تحويل عالقات اإلنتاج
لهذا من المهم، بعد كل ما . ، ونظام الملكيةاالقتصادي الشرط الثاني يتعلق باألساس – 2

 ذلك على مراحل ورأيناه، أن نرفع بالملكية الكولخوزية، على مستوى الملكية القومية،
جتمع، وأن نستعيض عن تداول السلع وفير الربح للكولخوز أي لجميع الممع تتدريجية، 

 المنتوجات، على مراحل تدريجية أيضاً حتى تستطيع السلطة المركزية، أو بنظام لتبادل
أي مركز اجتماعي اقتصادي أخر، التصرف بجميع منتوجات اإلنتاج االجتماعي لمصلحة 

 .101المجتمع
 النمو  مراحليتحقق، بواسطة هذه الوسائل، على أكمل وجه، وفي كل مرحلة من

 اإلنتاج وقوى اإلنتاج، ولهذا انخفض عدد االجتماعي، الترابط التام بين عالقات
 98000 إلى 240000 من 1952 وتشيرين األول 1950الكولخوزات بين أول تموز 

 أي بدون سحب ملكيتها –يمهد إذن تجمع الملكية الكولخوزية بواسطة دمج الكولخوزات 
ة  وهو فرق يتعلق بطريقة الملكي– لزوال الفرق األساسي بين الصناعة والزراعة –

  ويبشر بميالد المجتمع الخالي من الطبقات، حيث لن يسيطر بعد اآلن سوى–االجتماعية 
  - بعد أن ضاقت بالتدريج – كما أن دائرة تداول السلع,الملكية اإلشتراكية للشعب بأكمله

غير أنه يجب كي نصل إلى هذه المرحلة انتصار . يحل محلها نظام لتبادل المنتوجاتقد 
 .ومن هنا كان. لوعي القديموعي جديد على ا

ال أصبح   ال يمكن أن توجد إ الشيوعية أنألننا نعلم. بالثقافة الشرط الثالث يتعلق – 3
ولهذا وجب . العمل حاجه حياتية وأصبحت القواعد األساسية لحياة المجتمع عادات

الوصول إلى ازدهار ثقافي للمجتمع، يضمن لجميع أعضائه تنمية مواهبهم الجسدية 
لفكرية، في جميع الميادين، حتى يستطيع أعضاء المجتمع تلقي قدر كاف من ثقافة وا
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لوا بنشاط على نمو المجتمع، ويستطيعوا اختيار مهنة لهم بحرية فال يضطروا، بسبب مليع
 .102تقسيم العمل، إلى ممارسة مهنة واحد طيلة حياتهم

 مع النظرة السامية اماًفي النمو االجتماعي تميتفق تحويل كل مواطن إلى عامل نشيط 
التي تنظرها الماركسية إلى تأثير األفكار على حياة المجتمع المادية، كما يتفق مع نظرية 

يتضح . الماركسية السامية أيضاً إلى تأثير الناس في التاريخ، وإلى حرية اإلنسان كمبدع
 في لم يكن حراو إذا  إذا لم يصبح اإلنسان عامال نشيطا، واعيا للنمو االجتماعي،–أنه 

 . فأن الملكية االجتماعية لن تصبح قط عادة ولن يصبح العمل حاجة–اختيار عمله 
 ).ستالين" (تغييرات جدية في حالة العمل"ماذا يجب كي نصل إلى هذه النتيجة؟ يجب 

مما .  ساعات5ثم إلى .  ساعات على األقل6تخفيض ساعات العمل اليومي إلى  ) أ
ة متسع من الوقت لتلقي ثقافة شاملة، غير أنه يجب  لكل فرد أن يكون لدييسمح

 :من أجل ذلك
جعل الثقافة البوليتكنيكية جبرية كما تنبأ بها فورييه وماركس، إذ يجب على كل  ) ب

لما كانت "فرد من المجتمع أن ال يعرف بصورة سطحية بل بصورة علمية 
ية الصناعة مبادىء في فروع التقن"  العملي غير منفصلين قطالنظرية والتطبيق

. التقدمية الكبرى، وأن يتمثل العلوم االجتماعية وأفضل ما في الحضارة الشاملة
وهكذا يستطيع كل فرد أن يختار بحرية مهنة له فال يظل طيلة حياته يمارس 

 .ومع ذلك، يجب أيضاً، لتحقيق أفض الظروف للدراسة. نفس النشاط
 تحسين ظروف السكن بصورة جذرية وأخيرا ) ج
ضاعفة أجر العمال الحقيقي، وربما زيادته فوق ذلك، وذلك برفع األجر م) د

 .مباشرة وتخفيض سعر السلع الكثير االستهالك مما يمهد للرخاء الشيوعي
 البوليتكنيكي، الذي بدأه مشروع الخمس سنوات، يمهد لتعليمنشاء ولنالحظ أن إ

عمل الصناعي لزوال الفرق األساسي بين العمل الفكري والعمل اليدوي، ال
فتقف عملية تقسيم العمل القديمة التي تشوه الشخصية . والعمل الزراعي

 .اإلنسانية
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 : كتب ستالين، مختصرا الشروط الثالثة األساسية، يقول
متى تحققت فقط جميع هذه الشروط الألزمة في مجموعها نستطيع أن تأمل في 

وليس ) ماركس" (ألولىحاجة الحياة ا"أن يصبح العمل في أعين أفراد المجتمع 
)" انجلز" ( و فرحامهمة شاقة، وبدال من أن يكون العمل عبئاً ثقيال يصبح غبطة

كما ينظر جميع أعضاء المجتمع إلى الملكية االجتماعية على أنها األساس األول 
 .لوجود المجتمع

 في مجموعها، نستطيع االنتقال من الألزمةمتى تحققت جميع هذه الشروط 
" من كل فرد حسب كفاءاته ولكل فرد حسب عمله: "شتراكية القائلةالصيغة اال

من كل فرد حسب كفاءاته، ولكل فرد حسب : "إلى الصيغة الشيوعية القائلة
 ".حاجاته

 االنتقال التام من اقتصاد، هو اقتصاد االشتراكية، إلى يكون ذلك هووسوف 
 .103اقتصاد آخر سام هو اقتصاد الشيوعية

 

  الخالصة– 5
 على أنها سامية حقا، أعداؤها الشيوعية عصر سيادة تقنية يعترف بها ليست

ليست الشيوعية قط . ولكنهم يصورونها على أنها ال تأبه باإلنسان بل تعاديه
بل هي سيادة اإلنسان الذي أصبح أخيراً سيدا " تنظيمها عقالنيا لقوى اإلنتاج"

 .يةلمصيره بفضل معرفة قوانين الطبيعة والمجتمع الموضوع
 الشيوعيين توزيع البؤس هدفوليس . فاإلنتاج مرتبط باإلنسان وحاجاته

 . بالتساوي، بل سد حاجات الجميع
وهكذا استخدام، في االتحاد السوفياتي، . وإزالتهوالتقنية هي لتخفيف تعب الناس 

 .فيف الجهد اإلنسانيخ نموذج جديد من اآلالت لت1600خالل ثالث سنوات، 
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  عبوديةسان وقد تحرر من أوصاب الملكية الخاصة ومنالشيوعية هي اإلن
ولما كانت واثقة، من طريق التجربة، بأنها ال تعمل من أجل . الماضي الروحية

 .أقلية من المستغلين، بل من أجل خير المجتمع، فأنها تحقيق أعظم المشاريع
ظرية نت نولهذا كا. تولد الشيوعية كنتيجة لعمل ماليين العمال الواعي الخالق

 غريبة على تكوين laisser – allerطالق الحرية التلقائية القائمة على إ
 .104االشتراكية االقتصادي

 ايجابيةقوة "يفوز كل إنسان بواسطة الشيوعية، بالحرية الملموسة، التي هي 
في ولما كان اإلنسان يشترك مع أمثاله ).  انجلز–ماركس " (لتقرير فرديته الحقة
نه يشترك بذلك، بصورة واعية في تكوين ة التامة، فإممارسة الديمقراطي

 .مستقبله
سيداً للطبيعة ومالكا "فهو في الوقت الذي يصبح فيه، بواسطة استخدامه لآللة، 

.  فأنه يحول حياته الخاصة ويصبح سيد نفسه ومالكا–يد ديكارت  كما ير–" لها
 .فيعكس كل فرد أجمل معالم اإلنسانية الكاملة

الشتراكية، وعمالؤهم من كل نوع من االشتراكية نظاما يقضي يجعل أعداء ا
وليس هناك من نظرة أكثر بدائية وال أكثر سذاجة من هذه النظرة، . على الفرد

فلقد أصبح واضحا أن النظام االشتراكي قد ضمن تحرير الشخصية اإلنسانية، 
المواهب  الفردي والجماعي، وأنه أوجد الظروف المواتية لنمو اإلبداعوتفتح 

 .105التي تملكها الجماهير الشعبية في كل الميادين
 :هذه الفكرة هي التي أوحت ألليوار هذه األبيات

نلقي بحطب الظلمات في النار ونحطم أفعال الظلم الصدئة فسوف يقبل الناس ال 
يخافون أنفسهم ألنهم واثقون من جميع البشر فلقد زال العدو في صورة اإلنسان 

دي عشر ، الذي أشار إليه موريس توريز في المؤتمر الحاوحسب قول انجلز
ن النضال من أجل الحياة الفردية ينتهي بواسطة للحزب الشيوعي الفرنسي، فإ
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فيخرج اإلنسان عندئذ من مملكة الحيوان، ليتجلى عن . االشتراكية والشيوعية
 .ظروف الحياة الحيوانية وينعم بظروف إنسانية حقاً
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  القسم الخامس

 النظرية المادية عن الدولة واألمة     
 
 
 

تساعدنا النزعة المادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية على توضيح مسائل 
 .وال يمكن بحث ذلك في نطاق هذا الكتاب. علوم الطبيعة وعلوم المجتمع

ومع ذلك يهم كل واحد منا أن يقف، قبل أن يغلق هذا الكتاب، أمام الحل العلمي 
 و التاسع عشرس الثامن عشرووال سيما في الدر"سالتين قدرنا سابقا أهميتهما لم

 .أال وهما مسألة الدولة ومسألة األمة" والعشرين
ن وإ. هما الدرس الخاص التي ستقرأهاولهذا رأينا من ضروري أن نخصص ل

 .كان ال يجب قط عن البحث في النزعة المادية التاريخية
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 ا��رس ا�.��; وا���8ون

 

 106ةالدول

 
 
 
 

 "المصلحة العامة" الدولة و – 1
 الدائمة عن الدولة بأن الدولة الجمهورية هي عقيدة رجال السياسة البرجوازيينتقول 

 .لخدمة المصلحة العامة

                                                 
�T- وا�2��3 �A -T>�رة ���9 106 C6�3ا�"ر��� ا� CW ا�"و�� ��M�, f��?6 h�  . ه<ا Zإ� r�>A � v��\أ DA

�T- وا�2��3 �T-، وإ�Z ا�"رس ا����� �T- وا�?T-�� . ا�"رس C6�3ا�"ر��� ا� Zا�-��ع إ� �#� rو,� ذ�
�� ���W ���9 ��-T?آ��+�ر�� ا�@-و����ر��، وا56[ل ا�"و��وا��ا\" وا�"A 8�?. 

 ".المصلحة العامة" الدولة و – 1

 .ة تعارضات الطبقات المتنازعة الدولة ثمر– 2
 .أصل الدولة) أ

 .مهمة الدولة التاريخية) ب
 . محتوى الدولة وصورتها– 3

 .محتوى الدولة االجتماعي) أ
 .صورة الدولة) ب

 . نضال الطبقات والحرية– 4
 ".الحرية"البرجوازية و ) أ

 .البروليتاريا والحريات) ب
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كومة ، إذ يكفي المواطنين أن يذكروا الح"النظرية"غير أن تجربة التاريخية تكذب هذه 
عادة تسليح النازيين، أو أن يحتفلوا رضوا، مثال، ضد إن يعتبمتطلبات المصلحة العامة، كأ

وإذا . ةبذكرى االستيالء على الباستيل، حتى يصطدموا بصفوف شرطة الدولة الجمهوري
أراد العمال الدفاع عن قوتهم، سواء كان في الصناعة الخاصة أم المصالح العامة وجدوا 

 .لجمهوريةقمع الشرطة واستخدام األسلحة على يد ممثلي الدولة ا
. ذن في التطبيق العملية مصلحة البروليتاريا والطبقات الشعبيةإ" المصلحة العامة"تستثني 

 !حدود طبقية" مةالمصلحة العا"أن لهذه إذ 
فلنفترض أن العمال قد أضربوا احتجاجا ". الشرعية"كما أن الدولة لم تعد قط المدافع عن 

، "لكل عمل أجرة: "مبدأ الشرعي القائلعلى خرق قانون العمل، ولكي يحافظوا على ال
وأنهم طالبوا بمساندة السلطات العمومية لهم، لحماية هذه الوسيلة الدستورية، التي هي 

ال حاجة إلى التساؤل عن موقف . الشرعية على يد صاحب العمل، ضد خرق اإلضراب
 ! السلطات العمومية هي، في المبدأ لخدمة القانونة منهم، مع أنالشرط

 أن عدم تطبيق قانون الموظفين يدل على أن الدولة تضع نفسها فوق القانون بعد كما
 !باإلجماع إقراره

وهذا . غير أن الدولة، في بعض الظروف التاريخية، تصبح في خدمة المصلحة العامة
يجب . وهكذا تكون الدولة تارة في خدمة وتارة ال تكون كذلك .  االتحاد السوفياتيشأن
لى القول بأن المعيار الذي تقاس به المصلحة العامة ليس معيارا علميان  أن نخلص عإذن

 .فهناك البعض الذين يجدون من مصلحتهم أن يحددوا الدولة بصورة مناقضة للعلم
كضرب من القوة : وهكذا مر زمن وقامت بالد كانت فيهما الدولة شيئاً خارقاً للطبيعة

 الناس شيئاً ال يصدر عن اإلنسان، تلك كانت  أن تعيش بدونها، تحمل إلىيمكن لإلنسانية
ما أ. ، كما كان الحال أيضاً في البالد اليابان، في عهد الميكادو المطلقاإللهيدولة الحق 

كما أننا نعلم، منذ عهد ترومان وايزنهاور، أن البيت األبيض ". أهللا معنا: هتلر فكان يقول
 في نظر اإللهية إلى العناية يسيء أن ه على األرض، وهذا من شأناإللهيةيمثل العناية 

 !المؤمنين
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". احترام خرافي" من الناس، موضع كانت الدولة، ألمد طويل، كما ستظل بالنسبة لكثير
إذ أن مسألة الدولة تخلط في أغلب األحيان بالمسألة . ومن هنا نشأ الضيق عند تحديدها

ه، الذي كان يتبجح بأنه قد حتى أن أوجوست كومت، ذا النزعة الموضوعية نفس. الدينية
بالسلطة "، في المجتمع، "السلطة الزمنية"نفض يديه من كل ما هو خارق للعادة، قد ربط 

ن هذا يدل، الكنائس أن السلطة هي حق الهي، فإإذ أنه حينما تعلم كنيسة من ". الروحية
 الكنائس لقنت فلقد. سبانيا في عهد فرنكومثال ذلك إ. دية تامة أمام الدولةعادة، على عبو

لنفهم جيداً مسألة الدولة، ولهذا كانت الصعوبات، التي نلقاها، . تابعها احترام الدولة دينيا
 .لى بقايا النزعة المثالية الدينية إصولهاترجع أ

وهناك كثير من العلمانيين . اإللهيأفلست، في فرنسا مثال، منذ زمن بعيد، نظرية الحق 
، بالنسبة إليهم  من كل عدوى فكرية من هذه الناحية، فالدولةالذين يعتقدون بأنهم في منجى

فالدولة فوق الطبقات، ! وهو تجل غريب. وبالنسبة للرسميين، تجلي المصلحة العامة
والمصالح الخاصة، واألحزاب، كما يقولون، غير أن الدولة إذا كانت فوق النضال 

 من ذلك أن الدولة ال يمكن أن الطبقي، أي إذا كانت مؤسسة للتوفيق بين الطبقات، يتضح
 ذلك المصدر  يكنتتولد من المجتمع نفسه، بل هي تتولد من مصدر فوق المجتمع، فإذا لم

وهكذا ليست فرضية المصلحين سوى صبغ نظرية القرون ! هو اهللا فأنه سيكون الروح
ي  النزعة المثالية الساذجة، التي هلك هيآللهي بصبغة علمانية، تالوسطى عن الحق ا

 .صورة لبقة عن الديانة
يجد االشتراكيون، هنا، وزعما الحركة الجمهورية الشعبية والرجعيون من كل نوع، مجاال 

، والنزعة المثالية عن الدولة، التي ترتكب بأسمها "الروح"أال وهي سيطرة : للتفاهم
انت فإذا ك. فيطلق سراح مجرمي الحرب هك العدالةلجرائم الدامية ضد الشعب، كما تنتا

 !واألفكار البرجوازية" فأنها تجسد للروح البرجوازية" للروح"الدولة حقا تجسدا 
ثه عن مخطط الواليات المتحدة  فوستر دالس، في حدياألميركيةأعلن وزير خارجية الدولة 

". أن تقوم النزعة المثالية باألشراف على القوة الهامة الكامنة في المادة"الذري، بأنه يتمنى 
 ! في السجون في الواليات المتحدة بهموقعي نداء ستوكهولم قد زجغير أن م
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كانت مسألة الدولة، خالل تاريخ الفلسفة، ومسألة استغالل الطبقات، من أكثر المسألة 
ذلك ألنها كما يقول، لينين، تمس، أكثر من أية مسألة أخرى، مصالح الطبقات . تعقيدا

 تسمح لنفسها بالموضوعية فيما يتعلق بهذه ة التياركسية اللينينية هي الوحيدوالم. السائدة
 .المسالة

لهذه المسالة أهمية خاصة بالنسبة للبروليتاريا، في المرحلة التي تتحول فيها الرأسمالية 
 وليس فقط "مباشرة على أنهم منتجونإذ يصبح العمال، عندئذ، مضطهدين . االحتكارية
 الرأسمالية القوية، فتصبح البالد بالفئاتكثر  على يد الدول التي ترتبط أكثر فأ" كمواطنين
 ، في االقتصاد الرأسمالية
 –فتواجه البروليتاريا في نضالها .  معسكرات حربية للعمال– منذ وقت السلم -الحربي  

بينما تتعلل البرجوازي، على .  من أجل الخبز، مسألة والمسألة السياسية–االقتصادي 
مات البروليتاريا للنضال االقتصادي أال وهي النقابات العكس، بالحرب للقضاء على منظ

 .1940 – 1939كما حدث  عام 
 :كتب لينين يقول

في بعض البالد، كما تزداد فيه  يصبح لمسألة الدولة، في الوقت الذي تنتصر فيه الثورة
ة، ومحط رالرأسمال العالمي، أهمية كبرى وتصبح أشد المسائل خطوحدة النضال ضد 

 .107ئل وكل المناقشات السياسية المعاصرةجميع المسا
 

  الدولة ثمرة تعارضات الطبقات المتنازعة– 2
دلتنا دراسة النزعة المادية، وال سيما في الدرس الثاني عشر، على أن الدولة ال يمكن أن 

كما يشير المنهج الجدلي، من ناحية ". اهللا"أو من " الروح"تأتي من خارج المجتمع، من 
 .ه يجب دراسة الدولة، في نموها، بصورة تاريخيةثانية، إلى أن

كما يدعي علماء االجتماع الوضعيون البرجوازيون . غير أن كل هذا يظل كالما عاما جدا
 الحياة االجتماعية تعقدفهم يعتقدون أن : أنهم يعالجون، أيضاً، مسألة الدولة بصورة علمية

                                                 
���، �Aر�H 121ص ". ا�"و�� وا��3رة"وCW " \�ل ا�"و��: " �� �� 107����Xت ا���@Y1947 ا��. 
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تنوع "إلى مجتمعات أضخم، و المستمر، وانتقال فئات صغيرة من الناس المنعزلين 
وهكذا تكون الدولة نظام المجتمع . مما يجعل الدولة ضرورية" الوظائف االجتماعية

في " مهمة التنظيم"فتؤدي الدولة . إذ كلما تعقد الجسم كلما ازداد دور الدماغ. العصبي
 .المجتمع، وسنرى ماذا يجب أن نعتمد بهذا الصدد

 108أ<= ا��و��-ا

 .ليه هو أن الدولة لم توجد دائماننظر إ أول ما يجب أن 
لم يكن يوجد، في عصر المجتمع البدائي، حين كان الناس يعيشون أحياء وقبائل وعائالت 

ومثل هذا . ، جهاز خاص لممارسة السلطة بصورة منظمة109 األب أو األميسيطر فيها
 .الجهاز هو ما يسمى بالدولة

طة الرئيس واحترامه واحترام سلطانه، ال شك أنه كانت توجد عادات وتقاليد مثل سل
وكذلك احترام سلطة النساء، غير أنه لم يكن يوجد قط رجال همهم الوحيد حكم اآلخرين، 

 .ولهذا يسيطرون على القوة المسلحة باستمرار
ألن قوة . هل يجب أن نستنتج من ذلك أنه لم يكن يوجد نظام وال تنظيم في العمل؟ كال

 . الطبيعي كان يكفيواالحترامة القدماء أو النساء، العادة والتقاليد، وسلط
إذ ما كانت توجد األدوات أي ما كاد اإلنسان يظهر، حتى . ومع ذلك وجدت األسلحة

على الطبيعة يتضمن " اعتداء" ألن العمل هو .وجدت، طبعا، إمكانية استخدامها كأسلحة
ك، تمثل أي خطر على ولم تكن هذه األسلحة مع ذل. إمكانية االعتداء على اإلنسان

إذ أن رجال القبيلة المسلحين لم يكونوا يوجهون أسلحتهم هذه بعضهم ضد . المجتمع
 السائدة في المجتمع البدائي، الذي تحدثنا عنه بعض الشيء في راألفكاكانت . البعض

، تكفي لتنظيم الحياة االجتماعية، حتى إذا ما فكر بعض "1"المسالة"الدرس السابع عشر، 
راد في الخروج على القاعدة المتبعة، كانوا يحملون على العودة الحترام النظام بتأثير األف

                                                 
108 -T� C6�3رس ا�"��A �YVاز�6 ه<ا ا���, �#� . 
109  ��Mا��� ،-T� �A2، 1 را�� ا�"رس ا���. 
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ولم يكن هناك أي شخص مختص بهذه المهمة لعدم . عمل الرجال المسلحين الجماعي
 .وجود الدولة

الغالية على نفوس علماء االجتماع، " بوظيفة التنظيم"فلماذا ال يمكن، اليوم، تأمين القيام 
دث في الزمن الغابر، بواسطة تنظيم الشعب التلقائي، فيقوم بتأمين النظام في العمل كما ح

 هذا  عليهوفي الحياة االجتماعية، وبواسطة مركز لتخطيط النشاط االقتصادي يشرف
 التنظيم؟

القديمة قد ولى أثر أم هل يكون العصر الذهبي الذي تحدثت عنه الخرافة 
 الخطيئة األصلية؟ 

حترام القديم، لم يعد في وقت من أوقات التاريخ، كافيا للمحافظة نالحظ أن اال
 عن قوة العادة والتقاليد االستعاضةفأصبح من الضروري . على نظام العمل

وعن السلطة القائمة على التجربة بقوة خاصة طبيعية تمارس الجبر وتوحي 
فريق  لمصلحة  احتكار لألسلحة واستخدامهاإلنشاءومست الضرورة . بالخوف

ضت  فرفلماذا. من الناس رفعوا إلى مركز خاص أو تميزوا عن سائر الناس
 هذه التغييرات نفسها؟

إذ أنه إذا كان . تلك هي المسألة الحقيقية التي يهمل علماء االجتماع معالجتها
ي المسلح ال، وإذا كان تنظيم الشعب التلقائاالحترام القديم للسلطة الطبيعية قد ز

قد انتهى، امه، فما ذلك أال ألن التعاون في العمل دفحرم استخطراً خقد أصبح 
وحل محل عالقات اإلنتاج القائمة على الملكية المشتركة عالقات جديدة لإلنتاج 

فالنزعة المادية التاريخية . قائمة على الملكية الخاصة واستغالل اإلنسان لإلنسان
 .سألة أصل الدولة علميا على ماإلجابةهي الوحيدة، إذن، التي تستطيع 

وهكذا ندرك تماما كيف أن السلطة القديمة القائمة على االحترام الطبيعي قد 
إلنسان، وحلت محلها السلطة القائمة على  بدأ استغالل اإلنسان ل أنانهارت يوم

ومنذ ذلك اليوم توقف تنظيم جميع السكان التلقائي باألسلحة، ألن أسرى . الخوف
ولم يعد يملك السالح سوى . هم بعد أن أصبحوا أرقاءالحرب قد جردوا من سالح

ولهذا نرى في هذه األيام، في البالد . األسياد الذين يملكون وسائل اإلنتاج
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. الخاضعة لالستعمار، في مدغشقر، وتونس، ومراكش، والجزائر الخ
 .110المستعمرين يتسلحون بأنفسهم ضد الرقيق المستعمرين

ولم يرض العبيد . س األب أو األم، من تلقائها، الرقولم تقبل قط القبائل التي تقد
 .النخاسةقط أن يساقوا إلى أسواق 

يضاف إلى ذلك . ولهذا وجب اكراه الرقيق للحصول على العمل المرجو منهم
ظام  الضروري لكل إنتاج في الناالستقرارأنه إذا أراد األسياد ضمان 
 هذا النظام عادل، وأنه يمثل ناع الرقيق أن مثلاالجتماعي، كان من المناسب إق

، كما وجب وضع القواعد التي ال تنتهك لتحديد سلوك الناس في االستقرار
وهكذا . عالقاتهم االجتماعية، مما يضفي الخلود على عالقات اإلنتاج الجديدة

هم، تلك الفكرة التي ق رقيسياد المطلق علىتولدت الفكرة الميتافيزيقية عن حق األ
 لتمثيل –وأصبح من الضروري . تصر القديم على المقهوريننشأت من حق المن

قامة  إ–رادة األفراد الذين يؤلفونها ة طبقة األسياد كطبقة مستقلة عن إمصلح
وتكون هذه القوانين . القوانين التي تحدد واجبات المستغلين وحقوق المستغلين

نضال " أطوار"، كما تضمن له تحققا غير مشروط، بعيداً عن االضطهادأساس 
وهكذا يمكن التعويض عن ضعف قوة . الطبقات وعدم استقرار القوة المؤقت

 . بالخوف من القوانينلعابرالطبقة السائدة المادي 
ولقد أشار مفكر قديم هو كريتياس . كما كان يجب أن تحترم هذه القوانين لذاتها

)Critas ( ا سوى جزئياًلنشر العدالة، لم تبلغ هدفهإلى أن الناس قد سنوا قوانين .
. تكاب بالخفيةنا، ولكنها لم تمنع ارلوكانت هذه القوانين تمنع من ارتكاب الظلم ع

. تي تعلم كل شيءأن يوحي إلى الناس خشية اآللهة الب بوهنا فكر حكيم مجر
 أسوأ المشاريع التي تحاك في السر تعلمها اآللهة  حتى أنهأقنعهمحتى إذا ما 

 .111نأيضاً، كف خرق هذه القواني

                                                 
110  -�T6 ا��[ح، و�#� أن ��u` ��إ�Z أن ا�eYgXد ا��X?��ري ����ز �Aن ا��k-T،  5�6"ث ه � 

 .وا�#�~، وا�?"ا�� واiدارة وا��?��h هCW C 9",� ا����?�- g" ا����?�-
111  E-54 ذآ, / x    Sextus  Empiricus  CW  Sisypne " 
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أصبح لآللهة التي كانت المخيلة اإلنسانية : يعكس قول كريتياس حقيقة عميقة
إذ : تفسر بها قوى الطبيعة وتقلب المصير، وظيفة جديدة بظهور الطبقات

 هذه اآللهة قائمة على حفظ النظام االجتماعي، والضامنة للفروق تأصبح
 كان هؤالء أنوالطبقية، والقضاء الذين يحاكمون المضطهدين في اآلخرة، 

ب ويقوم هؤالء المضطهدين بتلقين الشع. القضاء شركاء الظالمين المضطهدين
الخوف من اآللهة، ويؤكدون الخرافة القائلة بأنهم على اتصال غريب بهذه 

 .اآللهة
فإذا ما نمت .  القوة ويكرسها، كما أن الذين يتم الحق ويكرسه–وهكذا يتم الحق 

على الرقيق وقام مجتمع الرقيق، وحملت الخرافات طريقة اإلنتاج الذي يعتمد 
واألوهام الرقيق على الطاعة فأصبحت لهم بفضل اعتيادهم على العبودية، كما 
يقول روسو، عقلية الرقيق، قامت شراذم خاصة من رجال المسلحين، فكان منها 
رجال الشرطة المكلفون بمعاقبة األرقاء الفارين، وحل هؤالء الرجال المسلحون 

ومع ذلك لم يتخل قط المالك عن حقه في أن يكون له . محل تسلح المالك الدائم
وهكذا نرى، اليوم، كبار الرأسماليين األميركان لهم . حرسه الخاص المسلح

 .شرطتهم الخاصة في أماكن االستغالل القطنية والزراعية
معات ينتج، إذن، من استعراض الوقائع التاريخية، أن الدولة، في جميع المجت

 اإلنساني ثم الطبقية المتناحرة، تصبح جهازاً لحكم المستغلين، خرج من المجتمع
يفترض وجود فئة خاصة من الناس، وهم رجال  وهو. تميز عنه تدريجيا

  أرادةإلخضاع"السياسة، همهم الوحيد الحكم، ولهذا يستخدمون جهازا وضع 
لجيش الدائم، والسجون ويحتوي هذا الجهاز على الشرطة وا.". 112اآلخرين للقوة

وهي التعليم والصحافة : والمحاكم، يضاف إلى ذلك أجهزة الضغط الفكري
 ..، الخواإلذاعة

 :  ومجمل القول     
 . لم توجد الدولة دائماً- 1

                                                 
 .113ص " ا�"و�� وا��3رة"CW " \�ل ا�"و��: " �� �� 112



 136 

مع، ال في المكان والزمان اللذين يظهر فيهما، في المجت ال يظهر جهاز الدولة إ–2      
 .حرة، كما يظهر االستغالل الطبقيناتقسيم المجتمع إلى طبقات مت

 : يقولانجلزكتب 
حقيقة  "الخارج على المجتمع، وليست هي ليست الدولة، إذن، سلطة فرضت من 

بل هي ثمرة  .، كما يدعي هيجل"صورة حقيقة العقل"، أو "الفكرة األخالقية
 المجتمع في مرحلة معينة من نموه، وهي الدليل على أن هذا المجتمع يتخبط في

تناقض مع نفسه يستعصي على الحل، بعد أن أنقسم إلى أضداد ال يمكن التوفيق 
بينما ويعجز عن السيطرة عليها، ولهذا مست الحاجة، كي ال تفني األضداد، 
وهي الطبقات ذات المصالح االقتصادية المتعارضة، والتي هي في نضال 

، لتغطية مو في الظاهر على المجتمع مع المجتمع، إلى سلطة، تن113مجدب
، وهذه السلطة التي ولدت من المجتمع، "النظام"النزاع وحصره ضمن حدود 

 .114ولكنها تسمو عليه وتصبح غريبة عنه، هي الدولة
 الدولة هي :، قال       وقد اختصر لينين في صيغة موجزة النظرة العلمية ألصل الدولة

 ا 115ثمرة التعارضات الطبقية المتناحرة ومظهره
ن، كي ندرك أصل الدولة، أن ننظر في قوانين اإلنتاج الموضوعية، التي       يجب إذ

تولد، في مرحلة من مراحل نمو قوى اإلنتاج، الملكية الخاصة واستغالل اإلنسان 
الدول، إذن هي .  هذه الملكية الخاصةدعائملإلنسان، وبالتالي ضرورة توطيد 

بالخطيئة " ال تفسر قط نتيجة تاريخية ضرورية لنمو المجتمع االقتصادي، وهي
 ".ووظيفة التنظيم"و " رة األخالقيةوالفك" ةياألرادة اآلله"و " األصلية

.  النظريعلى المستوىوهذا ما ال يفهمه الفوضويون، أسرى النزعة المثالية 
وكما أن أنصار الدولة البرجوازية يدعون بأن الدولة ضرورية لحصر رداءة 

ون في الدولة ثمرة قوة شريرة، يرى الفوضوياإلنسان وخبثه األصليين، وكذلك 
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فهم يفصلون الدولة عن أساسها الطبقي، ويعتبرونها قوة ". ة السيطرةوغريز
فهم .  السيطرة واالستيالء عليهاة الذين يتوصلون إلىحمستقلة تعمل لمصل

 .ينكرون أصل الدولة التاريخي وضرورة ظهورها الموضوعية في فترة معينة
 لاالنضإذ يفصل الفوضويون : يجة مهمة على المستوى العملييؤدي ذلك إلى نت

فهم يقيمون في . ضد الدولة البرجوازية عن النضال الطبقي والنضال الشعبي
 ذاتها الفرد، ويدعون إلى طريقة في النضال تقوم األعمال – في –وجه الدولة 

لة سهلة لفوضوية سريعاً تعفتكون النتيجة السياسية لذلك أن تصبح ا. الفردية
كما تؤدي، من جهة ثانية، . البرجوازية المشاغبين في الحركة العماليةلعمالء 

ماهير، إلى  ذاتها، أي معارضة الفرد والج– في –المعارضة الفوضوية للدولة 
فتكون النتيجة السياسية . معاداة السلطة االشتراكية وهي سلطة العمال والفالحين

وهكذا تلتقي، .  المناهض للسوفياتإلرهابللذلك أن تستخدم الفوضوية كتعلة 
المؤرخين البرجوازيين الذين يرون، في حرب " نظريات"، بالرغم من الظواهر

بالثورة من أجل الثورة " ، والتغني" القوة في الدولةإلرادة"، مثال، نتيجة 1914
 .المناهض للسوفيات" اإلنسان الثائر"" كامو"في كتاب 

التقديس الذي يجعل من الدولة قوة قائمة بنفسها، ولنشر مع ذلك، إلى أن هذا 
الخاطئة المثالية، يعتمد على ميزة خاصة  ، كما تقول الفكرة"للفكرة"وتجسيدا 

 قوة الدولة المادية،  أنولنذكر. أشار إليها انجلز في النص المذكور أعاله
في فقد أثارت، . الثورات الكبرىوهذا ما برهنت عليه جميع . ال تكفيلوحدها، 

وبين " شراذم الرجال المسلحين الخاصة"ح النهار، مشكلة العالقات بين وض
، في مثل \فدلت على أن نهاية النضال ". تنظيم الشعب بالسالح من تلقاء نفسه
إما إذا كانت قوة الدولة، . الطبقة المستغلة تلك الحال، سريعة وليست في صالح

يخ يدلنا على الحروب األهلية ن التار العكس، يساندها قسم من الشعب، فإعلى
ة كما وهذا يعني أنه إذا اعتبر المستغلون الدول. التي يحوم الشك حول نهايتها

ال . ن هذا يزعزع سيطرة المستغلين بصورة خطيرةهي، أي أداة الستبعادهم، فإ
يحتاج هؤالء المستغلون، إذن، لسلطان جهاز الدولة فقط بل إلى أظهار هذا 
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 يجب أن تضع .از الدولة األسمى، وإلى إثارة الخوف منهالجهاز على أنه جه
 كما. وفوق ألوان النضال االجتماعي في الظاهر، فوق المجتمع، الدولة نفسها،

ر عن المجتمع، وأن تحيط نفسها بهالة من األسرار، يجب أن تبتعد أكثر فأكث
ا كل فتبدو كأنها قوة سماوية تحلق فوق جبل من الغيوم والبروق، يركع أمامه

وفي كل مرة يحدث فيها مثل ذلك، تقوم الطبقات السائدة بتأييد رئيس . الناس
الغريبة التي ال " بالمصلحة العامة"حتى إذا لم يعد ذلك ممكنا تعللت . الدولة

ويدل . ذلك هو عماد النظريات المثالية عن الدولة! يدركها عقل عامة الناس
 قوة عليا، على أن هذه كأنها تجسيدالحاح الطبقات السائدة على تصوير الدولة 

 دعم الرأي العام لها  علىنما تقومم جيداً أن قوة الدولة الحقيقية إالطبقات تعل
 به من ثقة، أي أن قوة الدولة وما تتمتعوعلى ما لها من رصيد أمام الجماهير 

الرأسمالي ورئيس الحكومة، كيف خاطب " النييل"ولنستمع إلى . تقوم على أفكار
 :1953 في آب سنة ربين المض

 اآلن بلغة الدولة، ألن الدولة، والدولة وحدها، هي التي يجب أخاطبكمعلي أن "
 ".أن تحكم في الخصومات بين المصالح الخاصة، في الديمقراطية

. الخاصة هي التي تدافع عنها الدولة" النييل"وهكذا تصبح مصالح الرأسمالي 
ر مطالب ماليين العمال أوال تعب.  الدولة"تحكم"وهو يعترف بذلك في دعوته إلى 

ال عن مصالح خاصة، كما لو أن مصلحة الذين يعملون ليست المشروعة إ
في قلبه لعناصر المشكلة، عن " النييل"يبحث . أصدق تعبير عن المصلحة العامة

مساندة الجماهير له أو قسم منها، ألنه بدون هذه المساندة ال يمكن أن يستمر حكم 
 ولهذا كان من ضروري أن تدافع الدولة الرأسمالية عن مصالح .لسائدةالطبقة ا

الرأسماليين الخاصة باسم المصلحة العامة، ولكي تكف الجماهير عن مساندة 
 :الدولة البرجوازية يجب شيئان

المزعومة التي تدافع عنها " المصالحة العامة" أن تدرك هذه الجماهير أن – 1
 .أسماليينالدولة ليست أال مصلحة الر
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 أن مصلحة الرأسماليين لم تعد، منذ أمد طويل، تتفق مع مصلحة  أن تفهم– 2
 .األمة

  116 �@�1 ا��و�� ا���ر?��–ب 

هذا ما تطلبه الجدلية ألن الدولة . تحدثنا عن مهمة الدولة في حديثنا عن أصلها
ولدت، على التحقيق، لمواجهة مشكلة ظهرت في المجتمع، ولكي تقوي سيطرة 

الدولة هي . مستغلين االجتماعية، ونظام الملكية الذي يضمن لهم امتيازاتهمال
. اً سلبياً، بل هو انعكاس فعالسانعكاس األساس االقتصادي، ولكنه ليس انعكا
األفكار في الحياة االجتماعية، أن  ولهذا كان من المفيد، كما هو الحال في دراسة
ذلك ألن الدولة، فيما يتعلق . بينهماال نخلط مهمة الدولة وأصلها دون أن نفصل 

ن هناك حاالت تصبح القتصاد، ولكنها فيما بالمهمة، فإباألصل، مشتقة بالنسبة ل
ولهذا ال يجب أن يؤدي القول بأن الدولة . فيها أهمية الدولة أساسية، لها أثر فعال

 .إلى التقليل من قيمة تأثيره على اإلقتصاد.عكاس لالقتصادنهي ا
وأن تحصر هذا " تخفيف النزاع بين الطبقات"أن مهمة الدولة هي  يقول انجلز

وال يعني هذا، كما دلل لينين، أن الدولة هي منظمة " حدود النظام"النزاع ضمن 
 !للتوفيق بين الطبقات بل هذا العكس

 .كان ممكنا، لم تمسس الحاجة قط إلى الدولة" التوفيق بين الطبقات"       فلو أن 
تخفيف حدة هذا النزاع، أي حرمان " تخفيف النزاع بين الطبقات ": ويعني القول

نحن . خلص من مستغليهاالطبقات المستغلة من وسائل النضال التي تسمح لها بالت
ك الميدان وكيف يكون ذلك؟ بتر. مام كتم نضال الطبقات المستغلةهنا، إذن، أ

ال سيما عندما لم  وتنميته وتقويته، واالضطهادمام عمل المستغلين، وبتوسيع أ
 .تعد عالقات اإلنتاج تتفق وحال قو اإلنتاج

ونزيد من ملء " لترتاح"ملء السجون  : ذلك هو مأزق الطبقات الرجعية 
ذلك !  نثيره فيها السجون المألى الذيالسجون أيضاً حتى تقضي على الخوف
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قيم هذا  شرعياً، وقد أاالضطهادفي نظرها، هو نظام يجعل "السالم"و " النظام"هو 
 زيادة فيؤدي تخفيف النزاع إلى.  فإذا به يزعزعهاالضطهادلتوطيد " النظام"

 .117خطورته
حسب رأي ماركس، هي منظمة للسيطرة الطبقية، والخالصة أن الدولة، 

 .118والضطهاد طبقة على يد طبقة أخرى
 بل للنضال للتوفيق  الوهي أداة. ئمة المنظمة الشرعيةتمثل الدولة القوة القا

 .طبقيال
  مرحلة منمن هي الطبقة التي تستطيع في كل: وهنا يخطر لنا سؤال وهو

يجاد هذه األداة وتغذيتها واستخدامها؟ كل طبقة مستغلة مراحل النمو التاريخي، إ
 .بحاجة للدولة ولكنها ال تستطيع تغذيتها دائماً

ى لجم أنه لما كانت الدولة قد ولدت من الحاجة إليجيب انجلز على ذلك بقوله 
تعارضات الطبقات، وكما أنها ولدت وسط نزاع الطبقات، فهي دولة الطبقة 
األقوى، تلك التي تسيطر من ناحية االقتصادية والتي تصبح بفضل هذه السيطرة 
االقتصادية الطبقة المسيطرة سياسياً، فتحصل بذلك على وسائل جديد لكبت 

 .119الطبقة المضطهدة واستغاللها
 .ي، إذن، في كل مرحلة، أن يجيب بجواب محسوسعلى العلم التاريخ

الدولة الحديثة بحاجة إلى مصروفات تنفق على الجيش والشرطة : مثال
 .والموظفين

ال بقدر ما تسمح أن تحتفظ بهذه األداة واستخدمها إوال تستطيع الطبقة السائدة 
 كانت ، بالصرف عليها، ولهذاإنقاذها والتي تريد عالقات اإلنتاج التي تمثلها،

ومن هنا كانت بعض . الطبقة المسيطرة سياسيا هي الطبقة المسيطرة اقتصاديا
 :النتائج
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تصادية، يمكن  من الناحية االقاالتزان حين تبلغ طبقتان متناحرتان شيئاً من – 1
كانت .  من االستقالل نحو هاتين الطبقتينبهبش، للدولة أن تتمتع، بعض الوقت

 المطلقة أنها تستطيع أن تكون الحكم بين تبدو ملكية لويس الرابع عشر
 الدولة: " يمكنه القول المستغلين للرقيق وبين البرجوازيين، فكان الملكاإلقطاعيين

 ".أنا
وكان هذا يعني، في الواقع، أنه قد أصبح للبرجوازيين بعض التأثير في الدولة 

 المال،  ألنهم كانوا يصرفون عليها، وألنهم كانوا يقرضون الملكاإلقطاعية
، تنمية اإلقطاعيةولكنهم، مقابل ذلك، لم يكونوا يستطيعون، بدون حماية الدولة 

 مقابل دعمهم المالي ,  و هكذا حصل البرجوازيونالتجارة والصناعة اليدوية،
 حملت في أحشائها بذرة نهاية النظام ، على امتيازات تجاريةاإلقطاعيللنظام 

بقتين المستغلين، في ذلك الوقت، طابع  النضال بين الطو قد اتخذ!اإلقطاعي
 ، بعد مضي قرن يختلف1789 لألخرى، وكان الحال في سنة امنهمحاجة كل 

 األرزاق عن الدولة فقد أصبحت البرجوازية مسيطرة اقتصاديا فقطعت .عن ذلك
وال يجب أن ننسى، مع ذلك، أن التفاهم . إسقاطهااالقطاعية، وعملت على 

لبرجوازيين كان دائما يتم على ظهر الفالحين وهم الطبقة الموقت بين النبالء وا
 .المستغلة

 الستغالل الطبقات وسيلة إضافية الدولة، بين يدي الطبقة المستغلة، هي – 2
...  الضرائب، والجزاوات، ومصاريف العدالة، الخا كانت ولهذ. ضطهدةمال

ركة وسائل لحمل المضطهدين على دفع مصاريف اضطهادهم، في صورة مشا
ويتضح هذا أكثر في أيامنا حيث نرى ميزانية . في مصاريف المجتمع العامة

) 120حرب الفيتنام(فرنسا الحربية الضخمة تعني أن األمة تدفع مصاريف حرب 
كل ذلك لمصلحة البرجوازية ) اإلعتدائيضمن نطاق ميثاق األطلنطي (وتسلح 
رطة التي تنهال عليه  الشأجوردفع كما أن الشعب هو الذي ي. رة وحدهاالمستعم

".... لمصلحتهم"وهكذا تضرب الدولة العمال . بالعصي باسم المصلحة العامة
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ضافي أن يكون أال في دولة ومع ذلك ال يمكن لهذا االستغالل اإل! وعلى نفقتهم
 .الطبقات المستغلة وينتج عن االستغالل نفسه

 الكاالستمو ليس االستغالل، على عكس ما كان يعتقد بلنكي الضريبة بل ه
 .أجرهالخاص للعمل غير المدفوع 

 متى ما أصبت عالقات  الطبقة الحاكمة بالخوف على سيطرتها السياسيةتبدأ – 3
اإلنتاج التي تمثلها، والتي أصبحت بفضلها مسيطرة اقتصاديا، قديمة، أي حين 

حتى إذا ما تفاقم هذا . يظهر الخالف بين عالقات اإلنتاج وطابع قوى اإلنتاج
وتظهر عندئذ اإلمكانية المادية على . لخالف نشأت مشكلة الدولة بصورة حادةا

 .سلطة الدولة قد أفلتت من أيدي الطبقة المسيطرة
 القول  هذافهمقة األقوى اقتصادياً فال يجب أن يولهذا فنحن حين نتحدث عن الطب

 قوى هي الطبقة التي تستطيع أن تدفع بنمو" األقوى"فالطبقة . بصورة تخطيطية
حتى إذا لم تعد . اإلنتاج إلى األمام، والتي تمثل عالقات اإلنتاج الجديدة

" قوية"البرجوازية تستطيع تنمية قوى اإلنتاج لم يعد باإلمكان القول بأنها 
 القول أن اقتصاد الرأسمالي، الذي يسيطر على باإلمكاناقتصادياً، كما لم يعد 

سيطرة يعني أن اد منحط، وهذا بل هو، على العكس، اقتص. المجتمع، سليم
 .البرجوازية االقتصادية أو السياسية تقارب نهايتها

إذ ال تقف .  النهار، تأثير الدولة على االقتصادر عندئذ، في وضحغير أنه يظه
 بل هي تقف موقفا فعاال أساسهاالدولة موقفا سلبيا أمام المصير الذي تردى فيه 

 . فتدافع عنه بشدة
 اإلنتاج متفقة مع طابع قوى اإلنتاج تسعى سياسة الطبقة حين تكون عالقات

الحاكمة، التي تمثل هذه العالقات، إلى نمو اإلنتاج وتوسيع الصناعة، مثال ذلك 
 .نضال البروليتاريا من أجل التبادل الحر

ن سياسة الطبقات  اإلنتاج، فإ قوى عالقات اإلنتاج تتفق وطابع تعدحتى إذا لم
قانون الترابط الضروري، وذلك ة تسعى إلى تعطيل عمل المستغلة االقتصادي

 . تعيق نمو قوى اإلنتاجإجراءاتباتخاذ 
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وهكذا حاول رأس المال، في مرحلة انحطاط الرأسمالية، وهو المشرف على 
الدولة التي لم تكن سوى أداة بين يديه، أن يحل مشكلة الرأسمالية االقتصادية 

فإذا بالدولة، وهي . ل ذلك بمصالح األمةبصورة تتفق ومصالحة، مضحياً من أج
التابعة لالحتكارات، تحاول أن تسيطر على الحياة االقتصادية، وليس ذلك 

بل من أجل حماية مصالح األوليجاوشية المالية، " الرأسمالية" تخطيط إلمكانية
لتي تشرف عليها تضمن لها فالدولة ا. وقد استولت هذه على فوائد ضخمة

 التسلح وتقديم العدد بإعدادة الدولة، كما أن الدولة تكلفها ل عمإصداراحتكار 
الجملة والمفرق، الحربية كما تعفيها من الضرائب، وتحدد لمصلحتها أسعار 

 ،)الكهرباء والفحم(س منتوجات الصناعة المأممة وتبيعها بثمن بخ
، عملةال تتالعب بو،باإلعاناتجراءات للقضاء على منافسها، وتمدها ذ اإلوتتخ

وتفاوض لحسابها مع البلدان األخرى، وأخيراً تحدد األجور كما تريد، حتى أن 
 .كل بروليتاري يصطدم بالدولة في طريقة خالل نضاله من أجل العيش

 الرأسمالية وال بضرورة انقاذتهتدي الدول، في عصر االستعمار، في عملها، 
لرئيسية لخراب غالبية الدولة هي األداة ا. سيما تأخير ساعة األزمة االقتصادية

 المستعمرة ونهبها بصورة منظمة، ونضال  واستبعاد البالدوإفقارهمسكان البالد 
الرأسماليين المحتكرين ضد الرأسماليين غير المحتكرين، وهي أخيرا أداة 

 االقتصاد القومي وإخضاعالنضال بين المستعمرين األلداء، ووسيلة للحروب 
 البروليتاريا الضطهاد تظل األعباءالقيام بكل هذه ولكي تستطيع الدولة . للتسلح

 .والطبقات العاملة
وهكذا تصبح الدولة سداً يحمي الطبقة المستغلة، وهي تقوم بدور فعال للدفاع عن 

التي كانت أداة لسيطرة الطبقة األقوى . كما تصبح الدولة. طريق اإلنتاج البالية
ضت هذه القوة بينما تقو. القتصادية القوة ا هذهاقتصادياً، وسيلة للمحافظة على

  اإلنتاجوإذا كانت شروط تغير طريقة. في األساس بتناقضات طريقة اإلنتاج
التي تعارض في تطبيق قانون الترابط . ن عمل الطبقة المستغلةمتوفرة، فإ

الضروري، وعمل الدولة البرجوازية، يصبحان العائق األساسي للتغيرات 
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اء على هذا العائق، غير أنه يجب، من أجل ذلك، ولهذا وجب القض. الضرورية
سي لتنظيم سياسياً في حزب ، وهي نضال الطبقة العاملة السياشروط ذاتيةتوفر 

 الديمقراطية وتوسع من الحرياتفع عن ا، وتدالشعبيةطبقي وتنظيم الجماهير 
 .كي توجد سلطتها الخاصة كدولةنطاقها، وأخيراً 

عهدها، أي أساس اقتصادي خاص بها اشتراكية، وال تملك هذه الدولة في أول 
ستطيع يضاف إلى ذلك، أنها ال ت. خاص بهاولهذا يجب عليها أن توجد أساسها ال

ولهذا يجب على األفكار السياسية . ال بتأييد الجماهير العاملة الواعيأن تقوم إ
، لشعبغالبية ا بها الطبقة العاملة، أن تكون قد سيطرت على  تتقدمالجديدة، التي

ولهذا تجعل . أي أن غالبية األمة لم تعد تؤيد السياسة البرجوازية أو تثق بها
 . لتغير طريقة اإلنتاجالذاتيةالماركسية، بحق، مسألة الدولة من ضمن الشروط 

 ألساس انعكاسما  الجدلية، وهو أن الدولة، ومع أنها دائلياههذا ما تعلمنا 
والمشكلة السياسية يجب، في حاالت لة الدولة كن حل مشاقتصادي معين، فإ

 بالدولة خاصاًبناء األساس االقتصادي الذي سيكون يسبق تاريخيا معينة، أن 
 . الجديدة

فهي إذ تعتمد على الفكرة : وهذا ما ال يمكن أن تدركه النزعة المادية الساذجة
القائلة بأن الدولة ثمرة نمو المجتمع االقتصادي، فأنها تستنتج من ذلك أن 

نيكية، وأن تؤدي، حتما، إلى تغيير اقضات االقتصادية يجب أن تكون ميكالتنا
وهي بهذا ". تحلل الرأسمالية"لد تلقائية من طريقة اإلنتاج وأن االشتراكية ستو

تنسى أن عمل الناس يمكنه أن يعيق تطبيق القوانين االقتصادية، وأن البرجوازية 
كه من وسائل ضخمة تضعها الدولة يمكن أن تمدد، بتأثيرها السياسي وبما تمل

الحديثة بين يديها، فترة زوال األساس االقتصادي، ولهذا فهي بهذا تخدم 
ويؤدي التيار االقتصادي، في الحركة العمالية، إلى نفس النتيجة . البرجوازية

بإنكاره ضرورة نضال البروليتاريا السياسي ضد الدولة البرجوازية، وهو بهذا 
تهازية، ويجعل الطبقة العمالية تبعاً للبرجوازية، كما أنه، في يغذي النزعة االن

نفس الوقت، يقف في وجه سلطة الطبقة العاملة السياسية ويتردى في النزعة 
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 هذا التيار صنائع البرجوازية في الحركة ولهذا يشجع .المناهضة للسوفيات
 .العمالية، وزعماء االشتراكية الديمقراطية المصلحين

غير أنه ال ننسى، .  الماسةالنضال السياسين كل ذلك هي ضرورة والخالصة م
ال إذا  تقوم بدورها إوهو أن الدولة ال يمكنها أن: من ناحية ثانية، ما رأيناه سابقاً

الفترة القائلة بأن الدولة فوق الطبقات، وآمنوا بهذا ) وخدام الدولة(قبلت الجماهير 
، أال وهو تقليل فكرينهاية على عنصر التعتمد قوة الدولة المادية في . الوهم

 نشاءوقد اعترف نابوليون بأنه يمكننا أن نفعل ما . الجماهير من شأن قوتها
 جانبنا، ومهما كانت وسائل الضغط  منبالحرب شريطة أن يكون الرأي العام

ن التجربة التاريخية قد دلت رجوازية، كالرشوة مثال، فإالتي تملكها الدولة الب
 الوسائل تعجز أمام صمود الجماهير المسلحين فكريا، والشيء الذي على أن هذه

 أعدائها، وأن ال ينجح أالعيب، هو أن تعي الجماهير بوضوح أخيرايعتد به، 
ولهذا تجعل الماركسية المؤسسات السياسية من بين ظواهر . هؤالء في خداعها

ويمكن . كاروليست قوة هذه المؤسسات سوى قوة األف: حياة المجتمع الروحية
لهذه القوة أن تصبح مادية شريطة أن تتملك هذه األفكار الجماهير وتسيطر 

 .عليها
، وهو النضال النضال الفكريوبالنتيجة فأن النضال السياسي يتضمن بالضرورة 

 العراقيل إزالةضد األفكار التي تؤيد سياسة العدو الطبقي، والنضال من أجل 
 االتحاد في النضال السياسي ضد الدولة  التي تمنع الجماهير منةالفكري

 .البرجوازية
وليتاريا الطبقي يبرهن هذا التحليل، مرة ثانية، على أنه يجب أن يقود نضال البر

طليعة واعية منظمة في شكل قوة سياسية مستقلة، هي الحزب السياسي الذي 
 يعتمد على نظرية فكرية طبقية، للنضال الثوري، الذي يعكس بصورة علمية،

  .مصالح الطبقة العاملة الحيوية المباشرة ومصالح المجتمع بأكمله
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  محتوى الدولة وصورتها – 3
من بين الوسائل الرئيسية، التي يستخدمها مفكرو الطبقات المسيطرة والمستغلة 

فهم، حين يعرفون .  صورة الدولة ومحتواهاين لتشويش مسألة الدولة، الخلط ب
ون دائما على عدد الناس الذين يمارسون امتيازات مختلف نماذج الدولة، يعتمد

، والدولة ةفيميزون بين الدولة الملكية، والدولة األرستقراطي: السلطة
 فهم يحصرون النقاش بمسائل الصورة، وبطبيعة المنظمات التي .الديمقراطية

استقالل "و " فصل السلطات"تمارس السلطة، كوجود مجلس نواب، مثال، و 
 .فيظهرون بذلك أنه يحرم التعرض لمحتوى الدولة.. .الخ" القضاء

أما بالنسبة للماركسية فأن المسألة التي تعلو على كل المسائل األخرى هي 
لمصلحة من وضد من تمارس هذه السلطة؟ تمييز الماركسية بين : المسألة الثانية

 .محتوى الدولة االجتماعية وبين صورتها

�1�	;– ا�Aى ا��و�� ا!�B�  

. ب الدولة طابعها بفضل محتواها االجتماعي الحقيقي، أي محتواها الطبقيكتست
 أو دولة اقطاعية أو برجوازية أو رأسمالية، أو فالدولة أما أن تكون دولة رقيق

ينتج ذلك أصلها : دكتاتورية طبقية وكل دولة هي – أو اشتراكية بروليتارية
وتختار . ورتها ويحددهاويمثل المحتوى جوهر الدولة، وهو يسبق ص. ومهمتها

و لنذكر هنا بعض .كل طبقة مسيطرة الصورة التي تناسب دكتاتويتها الطبقية
 :األمثلة التاريخية

هما كانت صورتها ألن الرقيق لم م. هل كانت الدولة القديمة دولة رقيق؟ أجل
 .كن فيها قط مواطناي

كانت صورتها ومهما . ؟ أجلإقطاعيةهل كانت الدولة في القرون الوسطى دولة 
أما البرجوازيون فقد فازوا بحريتهم . ألن الرقيق فيها لم يكن له أي حق سياسي

 .بنضالهم
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. ، هي دولة البرجوازية الرأسمالية؟ أجل1789هل الدولة الفرنسية، منذ عام 
ق سياسية سوى البروليتاريا فيها لم تتمتع بأي حقو ومهما كانت صورتها ألن

 البرجوازية بالنضال، وهي تفرض احترام هذه الحقوق الحقوق التي انتزعتها من
 .بنضالها المستمر

ألن أساس االتحاد . هل الدولة السوفياتية هي دولة العمال والفالحين؟ أجل
السوفياتي السياسي يتكون من سوفيات نواب العمال الذين ازداد عددهم وتوطدت 

فضل االستيالء على  بعد قلب سلطة كبار المالكين والرأسماليين، وبأركانهم
 ) من دستور االتحاد السوفياتي2المادة (دكتاتورية البروليتاريا 

كل السلطة في االتحاد السوفياتي بين يدي عمال المدين والقرية الممثلين في 
 ).السوفياتي من دستور االتحاد 3 المادة( نواب العمال سوفياتشخص 

ع دولة من الدول في أيامنا هو ولهذا فالسؤال األول الذي يجب طرحه لتقدير طاب
هل نحن أمام دولة برجوازية رأسمالية أم أمام دولة اشتراكية للعمال : هذا السؤال

والفالحين؟ وال يمكن أن يطرح السؤال بصورة أخرى، إذ ال يمكن للدولة أن 
ينا أن الدولة ال ولقد رأ.طبقةبل هي دائماً دولة . تكون دولة رجل، أو حزب

 ونعلم أن األساس االقتصادي يمتاز بملكية  بدون أساس اقتصادييمكن أن تستقر
 التي تمثل الملكية وتمتلكها وتستخدمها ليست ةاالجتماعيوالقوة .وسائل اإلنتاج

رجال أو حزبا بل هي دائما، وفي كل مكان، طبقة، فهي هنا طبقة البرجوازيين 
 .حين العمالالرأسماليين وهناك طبقة العمال المتحالفين مع طبقة الفال

هذه : نعرف إذن محتوى الدولة االجتماعي بالجواب على هذا السؤال التالي
) اجتماعيةخاصة أو (الدولة في خدمة أية عالقات إنتاج، وأية صورة للملكية 

 وأية طبقة؟
 .يجب طرح هذا السؤال بصدد كل األفكار السياسية

حرية مالك " الحرية"ية سطر لينين بسرعة، مثال، بصدد الحرية، المالحظات التال
 .علالس

 : حرية الفالحين–حرية العمال المأجورين الحقيقية 
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 .حرية المستغلين
 الحرية من أجل من؟

 الحرية بالنسبة لمن وبالنسبة لماذا؟ 
  121الحرية في أي شيء؟

 :كما سطر بصدد المساواة
 ).الطبقات إزالةوهم إذا أردنا بذلك أكثر من " (ضد دورنج" في انجلز". المساواة"

 .مساواة مالكي السلع
 .مساواة المستغل والمستغل

 .انبعمساواة الجائع والش
 .مساواة العامل والفالح

 .122. شيءوبأيمساواة من؟ ومع من؟ 
 
ير الدولة، وبهذا تكون هذه الوسائل سسائل حكم الدولة هي وسائل الطبقة التي تو

 رأسمالية بالنسبة للدولة هذه الوسائل. ذات مغزى ألنها تدل على محتوى الدولة
 .الرأسمالية وأولى هذه الوسائل المال

لم تعد الجمهورية الديمقراطية تعترف، رسمياً، : كتب انجلز بهذا الصدد يقول
وذلك . إذ أن الغني يؤثر فيها بصورة غير مباشرة ولكنها أكيدة. بفوارق الثروة

مثاال كالسيكيا على  ظفين مباشرة، من جهة، ونجد في أميركاوبصورة رشوة الم
ذلك، وبصورة تحالف بين الحكومة والبورصة من جهة ثانية، ويتم هذا التحالف 

 الشركات المساهمة ال تحصر  أنبسهولة ألن ديون الدولة تزداد باستمرار، كما
بين يديها وسائل النقل فقط بل اإلنتاج نفسه، كما تلتقي هذه الشركات في 

 .123البورصة
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 جميعها، في الجمهورية البرجوازية، في أيامنا هذه، باقل وليست سيطرة الثورة
 األوليغارشية ألعضاء وبالرغم من أنه ال يوجد أي تشريع قانون يحفظ .ظهوراً

حقيقة " 124تبعية جهاز الدولة لالحتكارات"المالية مراكز القيادة في الدولة فان 
 الدولة ي جهازفمن جهة، تستطيع المئتا عائلة أن تعين بعض أعضائها ف. واقعة

 كانت القواعد لتعيين هؤالء الموظفين، فأننا نعلم أن ومهما : كموظفين كبار
كمراقبة االقتصاد " الدولة الكبرى"هو الذي يقرر القبول في دوائر " عامل المودة

مة لكبار الموظفين م األوليغارشية المالية هجرة منظنظومن جهة ثانية ت. وغيرها
 لها أن تؤمن تعبئة مستمرة لمالكاتها، وهي يسمح نحو القطاع  الخاص مما

تسعى بواسطة الطموح والتلهف على الربح، والرشوة لمراقبة كل نواحي 
كما . تتضح هذه الرشوة في فضائح الدولة  الرأسمالية بين حين واآخر. اإلدارة

 الشركات على النواب إدارةأنها تتخذ طابع توزيع المراكز المباشر في مجالس 
 .....ثلين السياسيين واللواءات الخوالمم

 وهكذا وجدت. ولقد رأينا فيما سبق دور الدولة التاريخي في خدمة رأس المال
روض مشروع مارشال، تابعة لالحتكارات الدولة الفرنسية نفسها، بواسطة ق

األميركية، وأصبحت بعض دوائرها كوزارة الخارجية مثال تحت مراقبة 
كوسيلة للتأثير " األزمة االقتصادية"ازية الكبرى أيضاً  كما تملك البرجو. عمالئها

ألن .  ديون الدولة عملية سياسية رابحة لهاازديادإذ أن . على المجلس النيابي
التهويل المالي، الذي كان وسيلة للضغط على الملوك، يظل نافعاً للتأثير على 

 .دولة البرجوازية والدولة األجنبية التي تتخبط في الصعوبات
ويبدو دور الثروة السياسي، في الدولة البرجوازية أيضاً، في سلسة من وسائل 

هم ماديا ليس محتوى حرية الصحافة سوى أن الرأسماليين الذي يمكن: وهي
حق  ليس محتوى - لخلق هذا المحتوى؟  المجال  لديهمتأسيس جريدة وتمويلها

وجد أال للطبقات االجتماعية الجميع في التعلم سوى أن إمكانية التعلم الحقيقية ال ت
ة الرأي والطرق السياسية وما تحتوي حري_ .التي تستطيع دفع مصاريف التعليم

                                                 
 .37ص " ,�TآD ا�7X-اآ�� اX`�>�د�� CW اX+�5د ا���C+��W: " را�� ������ 124
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ال للفئات الرأسمالية التي قديم مرشحين ال توجد إتمكانية الحقيقية لسوى أن اإل
 العاملة للطبقة وال ننس أن وجود حزب مستقبل .يمكنها أن تمول معركة انتخابية

 .نزعة المتحررة البرجوازية بل هو ثمرة تضامن الجماهير الفعالليس ثمرة ال
ولنشر أوال إلى أن العدالة . وتبدو معالم الدولة الطبقية بوضوح في مسألة العدالة

اً بالمجان فأن وإذا كانت العدالة نظري: ال تؤدي بل هي تباع على يد البرجوازية
 الدعوى، فكيف يمكن لعامل هذه العدالة ال تؤدي أال لمن يستطيع دفع مصاريف

أن ينال التعويض عن حادث وقع له أثناء العمل؟ كيف يمكنه أن يستأنف أمام 
؟ وتؤدي العدالة بلغة ال تفهمها الجماهير اإلدارةمجلس الدولة ضد ال شرعية 

وأخيراً فأن المباديء التي تهتدي . الشعبية، وهي ترجع إلى مطلع البرجوازية
ي مباديء الحق البرجوازي الذي يقوم على الدفاع عن هذه العدالة بهديها ه

الملكية، والدفاع عن رأس المال، وما قمع لصوص الممتلكات الشخصية سوى 
تعلة لقمع العمال في نضالهم ضد المستغلين، وتتعدد وسائل ضغط الدولة 
البرجوازية، في القضايا السياسية، على القضاء من التلويح بالترقية حتى للتهديد، 
الذي يكاد ال يخفى، بواسطة عمالء لالستفزاز، حتى أن النظرية الفكرية 

بن ارتكب هذه الجرائم فقير معدم أو إالبرجوازية تخلتف في تقديرها الجرائم إذا 
وأخيراً يجعل فساد البرجوازية المنحطة العدالة عاجزة عملياً " محترمة"عائلة 

 ".العالية"ائر المجتمع أمام المهربين ورجال العصابات التي تلوذ بدو
ينتج محتوى الحق عن وظيفته في تخليد نظام الملكية القائم، والحق ليس تجسيداً 

، بل هو عنصر مكون "الوعي"رادة أو إ" لقوانين طبيعية" خالدة وال لمباديء
للبناء الفوقي، انعكاس لصورة الملكية المسيطرة التي يحاول تخليدها ليجعلها 

مزعوم أبدي، ولهذا كان التفكير التشريعي البرجوازي " بمبدأ"مطلقة، كما يبررها 
 .أفضل مثال على تطبيق المنهج الميتافيزيقي

يجبر القانون األوالد على القيام . ومثال واحد يدلل على محتوى الحق الطبقي
أو ليس من . بأود والديهم، عند الضرورة، كما يجبر الوالدين بتربية أوالدهما

لقاعدة تعمم في المجتمع واجبا ال معنى له أال ضمن نطاق الواضح أن هذه ا
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العائلة البرجوازية المالكة، وأن هذا التعميم الجائر يعفي المستغلين، أي 
وهم كهول : البرجوازية، من واجبهم نحو عناصر البروليتاريا العاجزة عن العمل

 العمال، والمقعدون، والمرضى، وأوالد البروليتاريا؟
 :أيضاً بالميزات التالية" الديمقراطية"ة البرجوازية وتمتاز الدول

 من عل تعاليم البرجوازية الكبيرة الخفية، اإلدارةيشرف على : البيروقراطية -
 العليا غير مسؤولة، عملياً، تراقبها مباشرة األوليغارشية اإلدارةوهكذا كانت 

أي " كفاءاتال"متخصصة مغلقة، تحتكر " جماعات"المالية ويكون كبار الموظفين 
 البرلمانية  الجانراقبةاإلدارة لمتجربة طبقة البرجوازية القديمة، وال تخضع هذه 

 المحافظة على المجالس المحلية وتجعل إدارةوتشرف " السر المهني"عن طريق 
 .125 قراراتها تابعة لمصالح طبقة البرجوازية الكبيرة

 وهي ثمرة االستعمار يلة،تهدف مدة الخدمة العسكرية الطو: ةالنزعة العسكري -
الذي ال يرى في السلم سوى هدنة بين اعتدائين، إلى تنشئة الشباب على خدمة 
الدولة البرجوازية خدمة عمياء، وقد وضع النظام كطاعة سلبية ال تقبل النقاش، 
مفروض من عل، ألن البرجوازية ال تستطيع االعتراف صراحة بأهدافها 

 .الطبقية إلى جنودها

نظمت االنتخابات بشكل يجعلها تقرر فقط كل أربع أو خمس : لمانيةالنزعة البر -
سنوات من هو الرجل الذي تثق به البرجوازية سيمثل الشعب في البرلمان 
ويضطهده، وممثلو الشعب ال يمكن الناخبون تنحيتهم، كما أنهم ال يملكون 
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، "فصل السلطات"السلطة التنفيذية واإلدارية بفضل المبدأ البرجوازي عن 
وتعرف النزعة البرلمانية هي أن المجالس المنتخبة ال تشرف بنفسها على تنفيذ 

 .فهي ليست مجالس فعالة: قراراتها وتطبيقها

رة أحدث في فرنسا وهي أن رجال السياسة يختارون مباشرة وأخيراً نأتي لظاه -
شراف إل، الذين ال يكتفون با"النييل"و " ماير"و " بيني"من بين الرأسماليين أمثال 

وهذه الظاهرة أقدم في .  الحكومةبإدارةعلى السياسيين، بل يقومون هم أنفسهم 
 إذ نرى اللواءات والممثلين السياسيين والقضاء،. الواليات المتحدة وأشد اتساعاً

 .من بين الرأسماليين، يقومون بأنفسهم بهذه الوظائف

بقات، ويعني هذا أن نرى اآلن ما معنى أن كل دولة هي دكتاتورية طبقة من الط -
مستخدمة في ذلك وسائلها , مصالحهاحقيقة السلطة في يد طبقة تمارسها لخدمة

 البرجوازية أن تكون ديمقراطية بالنسبة للرأسماليين، ولكنها يمكن للدولة.الخاصة
دكتاتورية بالنسبة للطبقة العاملة، بينما الدولة االشتراكية، على العكس، هي 

لعمال ولكنها دكتاتورية بالنسبة للطبقات القديمة المستغلة ديمقراطية بالنسبة ل
الدكتاتورية، التي هي نفي للديمقراطية، من أجل : وكان لينين يقول. الزائلة

 .126من؟

ألن الفاشية هي . دكتاتورية حزب"من الخطأ، إذن تعريف الفاشية بأنها  -
). ديمتروف" (ال في رأس الم واستعماراإرهابادكتاتورية أشد العناصر الرجعية "

 .ال أداة هذه الدكتاتورية الطبقيةوما الحزب الواحد إ

 في الدولة" تسرب العناصر البروليتارية"أما ثرثرة االشتراكيين الديمقراطيين عن  -
" ليست بروليتارية تماماً"ألنها " وسط" تجعل لهذه الدولة شبه طابع التي,الحديثة

وهو أنه إذا وجب على : ن تخفي ما يليفأنها ال يمكنها أ" برجوازية تماما"وال 
البروليتاريا أن تهدم، بمشقة، بعض قالع الدولة الرأسمالية األمامية، فهل يمنع 

 ؟ةنها رأسمالي الدولة رأسمالية أو ال يبرهن، على العكس، أذلك من أن تظل هذه

                                                 
 .6 149�H ا��-�� ص  126
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  <!رة ا��و�� –ب 

ي، وهي تتحدد بنمو نضال صورة الدولة هي التعبير عن محتواها االجتماعي الحقيق      
  .الطبقات

 : يميز لينين بين عدة صور للدولة ظهرت منذ القدم
 .الجمهورية كدولة ليس فيها سلطة غير منتخبة  -
 .الملكية كسلطة فرد واحد  -
 .  نسبيامحدودة كسلطة أقلية ةاألرستقراطي   -
 .الديمقراطية كسلطة الشعب  -

يمكن للجمهورية، مثال، أن تكون أرستقراطية أو وتمتزج هذه الصور بعضها مع بعض، ف
 .بقايا الملكية ديمقراطية، تضم في نفس الوقت

وال تستقر صورة الدولة، غالبا، على حال، فهي تتأخر غالبا، عن المحتوى، وتعبر 
 .بطريقتها عن تناقضات المجتمع الداخلية

ن االنتقال  ومع ذلك فإ.قكانت جميع صور الدولة، في القدم، لها محتوى يعتمد على الرقي
األرستقراطية إلى الجمهورية الديمقراطية، في روما، مثال كان من صورة الجمهورية 

 .يعكس، بالضرورة، مرحلة جديدة من نضال الطبقات بين المالكين والتجارة
فوجدت جمهوريات أرستقراطية كان . اإلقطاعوقد تنوعت صور الدولة، في عهد 

 بعضها إلى ملكيات  تحولون رئيس الدولة، وهو اإلمبراطور، وقد فيها ينتخباإلقطاعيون
 وهو بقايا للعادات ,كل سنة برلمانا من البالد الكارولنجيين,فكان شارلمان يجمع.وراثية

كما كان الكابيتيون األوائل منتخبين، كما انتخب اإلمبراطور في . عند الفرانك" الجمهورية"
ولكن محتوى الدولة، كان . اإلقطاعيينعلى يد كبار نعض مراحل اإلمبراطورية المقدسة 

 .إقطاعيافي جميع هذه األحوال، 
انت تتكون ألنها ك" جمهوري" مؤسسة ذات طابع في عهد القديم" المجالس العامة"وكانت 

 كانوا يتمتعون اإلقطاعيينقراطيون ألن تمن مندوبين منتخبين وهم في نفس الوقت أرس
 !اإلقطاعيين تخدم مصالح إقطاعية أنها كانت بذلك مؤسسة كما: 127فيها بأكثر الثلثين
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  بواسطة وسائلها الماليةاإلقطاعيةحتى إذا ما أصبح للبرجوازية تأثير على الدولة الملكية 
 حيث كانت أقلية المجالس العامة، أال هي مؤسسة اإلقطاعية في وجه هذه المؤسسة وقفت

أيام لويس الرابع عشر " المطلقة"هد الملكية ولهذا لم تجتمع المجالس العامة في ع. فيها
 . البرجوازي–وكولبير 

موجهة ضد ) Fronde(غير أن نزعة الملكية المطلقة، التي كانت، اثر الفروند 
 البرجوازية بسبب تقدم، قد انقلبت على البرجوازية، في القرن الثامن عشر، اإلقطاعيين

 .اإلقطاعيالذي أخذ يهدد النظام 
مكن ، إذ أن الوضع كان تغير، ويالمجالس العامةازية، عندئذ، في استخدام ففكرت البرجو

كانت طبقة النبالء ! صالحات، أن تخدم البرجوازيةلهذه المجالس، بعد شيء من اإل
معزولة في البالد، وكان الكهنوت منقسما بالنضال الطبقي بين طبقة الكهنوت المنحدر من 

فقامت بحملة : تي تعتمد عليها ثروة االقتصاد القومي الالشعب، وكانت البرجوازية الطبقة
وكان هذا العدد عادة مساويا لعدد نواب (بين الجماهير لمضاعفة عدد نواب الطبقة الثالثة 

جالس، على أساس الفرد  يجري داخل المالنتخاب، كما دعت )كل من الطبقتين األخريين
واب الكهنوت الشعبي، مساعدة نوهكذا تضمن البرجوازية، ب.  على أساس الجماعةو ليس

 حتى إذا ما اجتمع نواب الطبقة الثالثة، دعوا نواب! األكثرية المطلقة في المجالس العامة
 . إليهم وأعلنوا أنفسهم مجلسا قوميااالنضمامالكهنوت إلى 

وهكذا نرى أن البرجوازية عرفت كيف تستخدم، حسب تطورات النضال الطبقي، 
المجالس (" الجمهورية"تارة، والمؤسسات ) الملك(، اإلقطاعيةدولة المؤسسات الملكية في ال

 .تارة أخرى) العامة
 محتوى جديدا برجوازيا، ارتدى اإلقطاعيةوقد أتاح نمو النضال الطبقي لهذه المؤسسة 

ولنشر أخيرا إلى أن . المحتوى الجديد، لمدة من الزمن، صورة قديمة وحدد تحوالتها
ياد قوة البرجوازية، في البالد، قد أفضى جدليا إلى تغير نوعي التطور النوعي، وهو ازد
 تحول المجالس العامة إلى مجلس قومي، وإلى قلب تام أال وهوفي صورة المؤسسات، 

كل ذلك حدث على أساس نمو النضال . للوضع السياسي العام، إلى الثورة السياسية
 .الطبقي
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 . الدولةمختلف صورحت طبقة مسيطرة، وقد استخدمت البرجوازية، بدورها، بعد أن أصب
دستورية التي لم تخرج عن نطاق جمهورية غير ديمقراطية، ال ينتخب الملكية ال -

 .األغنياء الذين يمكنهم دفع ضريبة معينة" المواطنين العاملين"فيها سوى 
 .المقصورة على دافعي الضرائبالجمهورية  -

 ".الشامل" العام االنتخابالجمهورية الديمقراطية التي تقوم على  -

وتكون الصورة األولى للدولة حال وسطا مع النظام القديم في األوقات التي كان ذلك 
 .فيها ضروريا

ولقد حظيت الصورة الثانية بتفصيل البرجوازية ألنها كانت تتفق تماماً مع األساس 
 .االقتصادي للعهد فكانت جمهورية المالك

 نما نضال البروليتاريا الطبقي، ووجب وقد أصبحت الصورة الثالثة ضرورية حين
وتهدئه اندفاع " للتخفيف من حدة النضال الطبقي"تغطية الدكتاتورية الطبقية 

 .البروليتاريا الثوري
وكان يهم البرجوازية أن تغرس في العقول الفكرة القائلة بأن الجمهورية الديمقراطية 

، والمدينة "تقدم الوعي " إليهسمى ما وصلهائية، وهي أهي صورة الدولة المثالية الن
وهكذا . ونهاية التاريخ بمعنى ما" الحق الطبيعي"والنزعة اإلنسانية، وأنها تجسيد 
 . كانت تأمل تخليد حكم رأس المال

لطبقي، واألزمات االقتصادية،  النضال اغير أن تناقضات الرأسمالية، وتأزم
ة الرأسمالية العامة، كل ذلك لم زم، وبدء أية االستعمارستعداد للقيام بالفتوحاتواال

فاضطرت البرجوازية إلى أن تلقي قناع الديمقراطية، وأن تعتدي . يمكنها من ذلك
على أساسها االقتصادي الفاسد، وهي تتأرجح . على شرعيتها، لتبقى سيطرتها الطبقية

تستعد للحرب، فكشفت عندئذ عن وجه الفاشية الكريه، وعن دكتاتورية رأس  وأن
ودلت بذلك على أن محتوى الدولة الطبقي أهم من . في وحشيتها المفترسةالمال 

صورة، وأن الجمهورية الديمقراطية كانت صورة تاريخية للدولة، وهي صورة وقتية 
كما برهنت بنفسها على كذب . تابعة لمصالحها الطبقية، وهي ليست مقدسة وال خالدة

 !تصريحاتها عن حبها المجرد للحرية والمدينة
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  نضال الطبقات والحرية– 4

 "ا��B?�" ا����!از?� و – ا

 .محتوى طبقي" الحرية"كان لنضال البرجوازية التاريخي من أجل 
فإذا كانت البرجوازية، في زمن الثورة البرجوازية قد جعلت من نفسها نصيراً للحرية 

 :فذلك
 قيود ألنها كانت بحاجة إلى أن تجد في السوق يداً عاملة حرة قد تحررت من ) أ

صناعتها أو تنبذها في البطالة ، ال تتعلق بسيد، يمكنها أن تضمها إلى اإلقطاع
 .حسب حاجات اإلنتاج الرأسمالي

 قيود وإزالة ألن نمو قوى اإلنتاج الجديدة يتطلب حرية التجارة وحرية األعمال،  ) ب
 .اإلقطاعياالقتصاد 

لتي تعبر أفضل تعبير عن هي الصورة القانونية السياسية ا" الحرية الفردية"ألن ) ج
 وهي الثروة قد تمثلت بالمال صورة الملكية الخاصة، التي هي أساس البرجوازية،

 وأساس فكرة الحرية الفردية .  الذي يزيل كل عالقة شخصية بين أعضاء المجتمع
هي الملكية الخاصة البرجوازية، وأن كانت البرجوازية تريد أن توهم الناس، على 

 !ة الفرد المطلقة هي التي تبرر الملكية الخاصةالعكس، بأن فكر
ألن البرجوازية بنصرتها للحرية، توجد أساساً فكريا للتحالف السياسي مع طبقات ) د

كالفالحين وفئات متعددة من البرجوازية : اإلقطاعيةالشعب األخرى التي تناضل ضد 
يدة للنجاح في الصغرى، فكانت الثورة الديمقراطية البرجوازية هي الطريقة الوح

 .اإلقطاعيةنضال ضد 
هي نفسها التي " متحررة"نها البرجوازية التي تعلن عن نفسها بأولنالحظ أن هذه 

، كما ترفض حق الشراكة للعمال عام "لمواطنين السلبيينل "االنتخابترفض حق 
1791 ! 
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 .وهكذا تكون حدود نزعتها المتحررة هي حدود مصالحها الطبقية تماماً
خواص الرأسمالية والمضاربة إلى رجوازية، المنقسمة على نفسها، بسبب توجد الب

وهي تعدد األحزاب : فئات تختلف مصالحها، صوراً لتنظيم السياسي خاصة
 .البرجوازية، والنزعة البرلمانية

لمصالح الطبقة ولما كانت المصالح الخاصة بفئة من البرجوازية يجب أن تظل تابع 
عن برجوازية تحدد حقوق البرلمان، وتفصل السلطة التنفيذية ن الالعامة الدائمة، فإ

 . الدولةإدارةشراف البرلمان على السلطة التشريعية، وتحول دون إ
سط القرن في أوا" العام الشامل االنتخابوإذا كانت البرجوازية اتجهت فيما بعد نحو 

 .ضحةاونحو النزعة البرلمانية الديمقراطية، فلهذا أسباب و" التاسع عشر
نما النضال الطبقي، وأخذت البروليتاريا تطالب بحقوقها السياسية، وأخذت أهمية 
الرأي العام تزداد ألنها امتدت إلى طبقات جديدة نشيطة قد نمت بتأثير الصناعة 
الكبرى، فإذا بالجمهورية الديمقراطية تخفي حينئذ سيطرتها الطبقية، كما أن األجر 

أن الجمهورية    ذلكيضاف إلى.ي االستغالل الطبقيالمدفوع في نهاية اليوم يخف
 على البرجوازية، ألن البروليتاريا لم تكن في هذه خطراًالديمقراطية لم تصبح بعد 

 دعاة فمن السهل إذن الحصول على أصواتها بواسطة. الفترة، مستقلة فكريا
 وهكذا أال .لالنتخاب العام الشامل بطريقة خاص االنتخابوازية، فتزول نتيجة البرج

" الديمقراطية"يلزم قدر من الثقافة حتى يصبح المرء نائبا، ولهذا تمتنع البرجوازية 
كما أن مهمة !  الجماهير، سياسيا، بصورة ديمقراطيةلتثقيفعن أن تأتي بأي عمل 

 . هي تنشئة هذه الجماهير على االحترام البرجوازيةاإلجبارية االبتدائيةالمدرسة 
البرجوازيين يجرون على قاعدة وهي التناقض بين وعودهم كما أن السياسيين 

وأعمالهم في البرلمان، ويعكس هذا التناقض تعارض المصالح بين الشعب 
 .والبرجوازية

وعلى كل حال فقد كانت فوائد االنتخاب العام، في هذه الفترة، بالنسبة للبرجوازية 
أصبحت شعبية عندها فإذا منحته وثقت عالقاتها بالجماهير و. أكثر من مضاره

 .فزادت بذلك قوتها السياسية
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 :ألم يعتد كافور، البرجوازي الكبير المتحرر، على القول
 "أسوأ المجالس أفضل من أسمى المجتمعات خارج هذه المجالس 
 – La pire des  Chambres" 
"vaut mieux la meilleuredes anti-chambres   

كما . في أقامة واجهة برلمانية لتأييد الرأي العاممشيراً بذلك إلى مصلحة البرجوازية 
 : قائاليؤكدكان 

  لم اشعر قط بضعفي كما كنت أشعر أثناء عطل المجالس ولقد كتب"
 : يقوللينين

تزداد ثقة الثروة في الجمهورية الديمقراطية كلما كانت ال تتعلق بغطاء سياسي سيء 
ى هذا الغطاء، وهو األفضل، يقيم للرأسمالية، وهكذا بعد أن يستولي رأس المال عل

سلطته بشكل متين فال يستطيع أي تغيير لألشخاص، أو المؤسسات أو األحزاب، في 
 .128البرجوازية، أن يزعزع هذه السلطةالجمهورية الديمقراطية 

زية، يعجز عن أن يعبر تماماً عن ويعني هذا أن االنتخاب العام في الدولة البرجوا
حتى لو أنه أصبح قادراً على . وأن يضمن تحقيق هذه األرادةرادة أغلبية العمال، إ

ذلك فأن البرجوازية تسرع في القضاء على تأثيره، فتلغي، مثال، التمثيل النسبي، 
وكل هذه أساليب للتزوير " الوالء"وتأتي باالنتخاب القائم على األكثرية أو القائم على

إذ كل شيء حسن لمنع . انيا وأيدناور في ألمايطاليا في جسبيريبرع فيها دي 
 . الشعبإرادةاالنتخاب العام من التعبير عن 

يظهر، في أكثر الدول الرأسمالية ديمقراطية، التناقض باستمرار، بين الشرعية التي 
تعترف بها القوانين، والشرعية التي تلغيها الوقائع، بين الدساتير، التي تمنح الشعب 

الذي يمنعه من استخدمها كاملة، بين الحرية الحريات الديمقراطية، وبين الفقر 
 .129الصورية والتبعية الفعلية
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وال يعني هذا قط، كما سنرى، أن على البروليتاريا أن التأبة لطالع الدولة البرجوازية 
 .الديمقراطي، كما أدعى زعماء االشتراكية الديمقراطية االنتهازيون، صنائع الفاشية

  ا���و����ر?� وا��B?�ت–ب 

د اهتمام البرجوازية للقيام بحروب االعتداء، في فترة أزمة الرأسمالية العامة، يشت
يضاف إلى االستعداد للحرب، بين الدول . حين تزداد تناقضات االستعمار عمقاً

الرأسمالية، تهيئة الحرب ضد االتحاد السوفياتي، وضد البالد التي قامت فيها سلطة 
يين أال أن يريدوا الحرب، على أن ال تتعرض فيها وال يمكن للرأسمال. الطبقة العاملة

 الرأسمالية، وكحل لألزمة إلنقاذال ألقل األخطار طبعاً، وذلك كوسيلة إالرأسمالية 
ولكن إذا كان صحيحاً أن االستعمار هو السبب . وتناقضات النظام الرأسمالي

ان على ولهذا ك. يتطلب شروطاً ذاتية باعتداءب، فأن القيام والموضوعي للحر
، وأن تستميل، إلى جانب قضية لالعتداءالبرجوازية أن تهيء جنود المستقبل 

فكان من الضروري أن تسكت القسم الواعي، في الطبقة . ية األمةلباالستعمار، أغ
العاملة، التي تناضل من أجل السلم، وتقف في وجه االستعمار، وتدافع عن بلد 

في تلك المرحلة، أن  تندفع في الحرب بدون وال يمكن ألية برجوازية، . االشتراكية
أن تضمن مؤخرتها، وأن تلجم طبقتها العاملة والشعوب المستمرة التي تضطهدها 

 .وما الفاشية أال نتيجة لهذا الضرورة. وتعتمد عليها كمعين لها
 ذاأنق توفر وسائل سياسة اقتصادية تقوم على محاولة  إلى ذلكباإلضافةفهي، 

جمع الرأسمالي، فتقع على كاهل البرجوازية المتوسطة تعجيل في الالرأسمالية بالت
قسوة من استخدام أية وسيلة للتعبير السياسي بنتائج األزمة االقتصادية وتمنعها 

ويغذي القضاء على البرجوازية المتوسطة دعاية اجتماعية غوغائية، إذ تدعى 
الية، ولكنها تقدم للطبقات ض الرأسمه أنها ثورية تناةالفاشية، أمام الطبقة العامل
المجال "يضاً، بواسطة الحرب، والتوسع االستعماري ووالمتوسطة التي هدمتها، تع

 .، كما تقدم الدعاية القومية الغوغائية"الحيوي
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، أنها قومية اشتراكية، وما النزعة يتيناعاشية، في جميعها لهاتين الدولهذا تدعي الف
الدعايتين، ألنها تمزج الدعاية الغوغائية المناهضة للسامية سوى رحيق هاتين 

 .المناهضة للرأسمالية بالكراهية القومية والعنصرية
دكتاتورية أشد عناصرها "و . تمثل الفاشية حكم األولغارشية المالية غير المنازع

وال يفرض هؤالء ".  واضحةإرهابيةرجعية وتعصباً واستعماراً، وهي دكتاتورية 
البرجوازية، و. عاملة فقط، بل على كل االقتصاد الرأسماليمرهم على الطبقة الاأو

حين تفتتح هذه  الصورة للدولة أنما تسعى لتمديد أجل الرأسمالية في نزعها األخير، 
ويبدو هذا التأثير، بصورة أساسية في . وذلك بفضل تأثير الدولة على االقتصاد

ة الحرب، وهي الحرب الفاشية هي تهيئ. م قوى اإلنتاجتهدالحرب الوحشية التي 
.  للحرب البرجوازية منذ فترة االستعدادالديمقراطيةالفاشية هي تصفية . 130ذاتها

 في وجه قوى أقامتهالذي تود البرجوازية " الذي ال يقهر"والدولة الفاشية هي الحاجز 
المجتمع الصاعدة، حتى تفرض عليها قبول الحرب، أمام أمرين ال بد منهما في آخر 

 . الحرب االستعمارية الدوريةاةما االنتقال إلى االشتراكية أو معنأ: سماليةمراحل الرأ
 العاملة،  الطبقة الدامي ضداإلرهابطأن الفاشية هي : ولقد قال موريس توريز

والقضاء على المنظمات العمالية، وحل النقابات الطبقية، ومنع األحزاب الشيوعية، 
. واغتيالهمذيب أفضل أبناء الطبقة العاملة وتوقيف المناضلين العمال الثوريين، وتع

,  مظاهرات القرون الوسطى المعادية لليهودالفاشية هي اندفاع الحيوانية، والعودة
 .131 الحرب الكريهةهيثقافة، وسيطرة الجهل والهمجية،كل ى والقضاء عل

اهير، واالستعانة بالفاشية دليل على أن البرجوازية تشعر أنها ستفقد األكثرية بين الجم
على  دليالً ولهذا كانت االستعانة بالفاشية. وهي شرط ال تستطيع بدونه إعالن الحرب

 البرجوازية، وأنها بدال من تعتمد على رصيد مغتصب، أصبحت ال تملك ضعف
 الفاشية يعني أن البرجوازية قد توصلت إلى عزل انتصارغير أن . اإلرهابسوى 
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 الطبقي، إرهابهاتها السياسية، وأنها نظمت الطبقة العاملة، وأنها نجحت في مناور
 .وتأخير ساعة سقوطها سنوات طويلة. وأنها سوف تستطيع إعالن الحرب

ا مالمحتوى الطبقي، غير أنهللدولة الديمقراطية البرجوازية والدولة الفاشية نفس 
ولهذا تحاول . ترتبطان بمراحل مختلفة من نمو تناقضات الرأسمالية ونضال الطبقات

فكان . فاشية، كي تستميل إليها الجماهير، أن تتقنع بقناع الثورة القومية االجتماعيةال
"  قديمة، والفاشية أسطورة جديدةةاالشتراكية البروليتارية أسطور: "موسوليني يقول

ا في ضعفها تجد في الفاشية أفضل وإذا كانت البرجوازية تلجأ إلى الفاشية، فألنه
وكما . ذا كان لدور الدولة الفاشية أهمية رئيسية بالنسبة لهاوله.  نظامهاإلنقاذوسيلة 

 الستعبادها ولهذا ال ة هذه األدااصطناعكان على الطبقة العاملة أن ال تمكنها من 
ويحاول زعماء . "رة الدولة البرجوازيةكن للطبقة العاملة أن ال تهتم بصويم

، أن يذيعو الفكرة القائلة بأن االشتراكية الديمقراطية معتمدين على نزعة مادية ساذجة
مسيطر " على كل حال"صورة سيطرة الطبقة ال تهم الطبقة العاملة أال قليال، ألنها 

. ع وقترغير أن الطبقة العاملة يهمها أن تنتهي من هذه السيطرة في أس. عليها
 العاملة،  الطبقةعماء االشتراكية الديمقراطية بحججهم الواهية، أن يضعفوزويحاول و

 .تدية، فهم يعملون لحساب البرجوازيةعأمام الفاشية الم
أهمية الصور  كان موريس توريز هو الذي وقف، في فرنسا، في وجه التقليل من

 في المؤتمر ألقاهفلقد أظهر، في الخطاب الذي التي ترتديها دكتاتورية البرجوازية 
لنسبة للطبقة العاملة، السابع للعالمية الشيوعية، أهمية الديمقراطية البرجوازية، با

 :بالرغم من طابعها الضيق
الديمقراطية البرجوازية هي أقل ما يمكن من الحريات التي ال تنفك البرجوازية 
الحاكمة من تضييقها، ولكن هذه الحريات تمكن، مع ذلك، الطبقة العاملة والفئات 

 .132أن تعبيء نفسها وتنظمها ضد الرأسماليةالكادحة من 
أ االعتقاد بأن النضال من أجل الديمقراطية يمكنه أ، يميل بالبروليتاريا ولعله من الخط

إلى أن الجمهورية الديمقراطية بالرغم من ولقد أشار لينين . عن رسالتها التاريخية
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أنها ال تقضى قط على سيطرة الرأسمالي وال على اضطهاد الجماهير ونضال 
اندفاعه ونموه وتازمه فتتضح عندئذ الطبقات، فأنها تؤدي حتما إلى امتداد النضال و

إمكانية تحقيق مصالح الطبقات المحرومة األساسية، وال بد من أن تتحقق هذه 
 .133اإلمكانية في دكتاتورية البروليتاريا حتما

وقد " تتحول فيها الكمية إلى كيفية"وهذا مثال رائع على الجدلية، يدل على حالة 
لديمقراطية بروليتارية بعد أن كانت تحققت تماماً وبصورة منهجية فأصبحت ا

 .134برجوازية
التي " الرسالة حول الوضع السياسي ومهمات الحزب الشيوعي الفرنسي"ولهذا كانت 

 : تعاليم لينين15أقرها المؤتمر الثلث عشر للحزب تذكر في المسألة 
ال يمكن للبروليتاريا أن تستعد لقهر البرجوازية، دون أن تقوم بالنضال في جميع 

 .135الميادين، نضال ثوري من أجل الديمقراطية
التي ترتديها تصفية شرعية  ويجب أن ننتبه، في أيامنا هذه، لجميع الصور

 على اإلبقاءولما كانت البرجوازية مضطرة، بتأثير الجماهير، إلى . البرجوازية
 وهذا ما يسمى بصبغ الدولة. ئجهااالصورة الديمقراطية فأنها تهتم بحرمانها من نت

 .بالفاشية
هذا السهم موجه ضد الطبقة العاملة ولما كانت البرجوازية ترغب في أن تتجنب حكم 

حتى إذا حلت االنتخابات قامت بتنظيم محكم لكبح الطبقة . الرأي العام فأنها تتآمر
، أو اعتماد فرض الضريبة: وتتعدد صور هذا الكبح التاريخية من مثل. العاملة

تخاب الالئحة باألكثرية أو انتخاب الفرد باألكثرية، أو انتخاب الدورتين، أو ان
البالوتاج، أو التنازل، أو االنتخاب بالوالء، أو تعديل المناطق االنتخابية، أو تزوير 

زيادة مصطنعة لألصوات، أو تدخل المحافظ، أو منع الجرائد  وأاالنتخابية، اللوائح 
 ...الديمقراطية، أو اتهام المرشحين، الخ
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 حين 1954ال نزال نذكر الحجج الواهية لتأجيل دعوة المجلس الوطني عامونحن 
وقد أصبحت دعوته واجبة دستوريا بعد طلب ثلثي . طلب العمال المناضلون ذلك

 : نواب المجلس
 قيمة له قرر رئيس المجلس، منذ تقلى طلب الفريق الشيوعي، بأن هذا الطلب ال –أ 

 .أنه يجب التقدم بطلبات فردية
 طلبا، الطلبات 229 آب بعد أن وصلها 21قررت أغلبية مكتب المجلس، في _ ب 

لم يكن المحافظون يعتبرون أوامر القمع المرسلة السلكيا ( ملغاة بالالسلكيالمرسلة 
 ).من الوزارة ملغاة

 طلباً فرفضت أغلبية المكتب اعتبار أربعة امضاءات 211 آب 24 وصل في –ج 
 .العدد المطلوب  وهو209  أقل منمما جعل عدد الطلبات

 طلباً جديداً، فأكتشف المكتب عندئذ فجأة أن أعمال 219 أيلول 5 جمع في –د 
 دعوة المجلس شهراً، أي إلى صبيحة عودة مجلس تضطره إلى تأجيلالالترميم في 

 دخول مدرسة المتحانمنع الطلبة من التقدم : وهناك أمثلة أخرى. المجلس العادية
: بينما تقرر مقدمة الدستور قائلة. بسب ميولهم أو أصلهم الجزائري الوطنية اإلدارة

 في عمله أو خدمته بسبب أصله أو آرائه أو رزءيال يمكن ألي شخص أن "
 ،"معتقداته

المشهورة في الدولة البرجوازية، تلك الفكرة " التسرب"وهذا ما يدلل على فكرة 
 بأن الطبقة العاملة يمكنها أن العزيزة على قلب القادة االشتراكيين الذين يدعون

 .إلى الدولة البرجوازية"تتسرب"
فترسل الحكومة لهم في زمن السلم ! يضرب العمال مستخدمين حقا دستوريا لهم

أوامر غير شرعية بمصادرتهم، بموجب قانون وضع لزمن الحرب، ولكن الشرع 
 !يختلف فيما يتعلق بمصادرة المساكن

ح البرجوازية أمتنعت حكومة البرجوازية عن تطبيقها، فإذا كانت القوانين تمس مصال
وكذلك شأن األجور : كما أنها تقف إلى جانب أصحاب العمل الذين ال يطبقونها

 والمعاشات وقانون المصلحة العامة، وقوانين التأمين االجتماعي 
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تستخدم البرجوازية، في صبغها للدولة بالصبغة الفاشية جميع الوسائل فهي تنظم 
قشات البرلمانية، وتحاول لمنار االنتخابات، كما تؤجل، ألجل غير محدود، اتزوي

وضع جميع الموظفين تحت حماية محافظيها، وتقوم برشوة الشرطة، وتطالب بتعديل 
الدستور، بصورة رجعية، تحمى نشاط المغامرين، أنصار أعمال القمع العسكرية، 

 .وتفتتح نظام مراسيم القوانين
 ضد الطبقة العاملة ومنظماتها، فتحاول أن تعميق عملها الشرعي، لتآمرلوأخيراً تنتقل 
 الشرعية ال تطبق على الطبقة العاملة، وهي اتالقائل بأن الضمان" المبدأ"معتمدة على 

، بدون اتهام، وبدون ملف االحتياطيتلغي تأمين أشخاص المواطنين، وتقوم بالتوقيف 
ن يعنيهم األمر، كما تسرق أوراق األشخاص للقضية، كما تقوم بالتفتيش في غياب م
وفي نفس الوقت تحيط منتخبي الطبقة العاملة ! الموقوفين، وتخترع التهم أثناء التحقيق

بجو من التهديد برفع الحصانة النيابية، وتدعى جر المدنيين أمام المحاكم العسكرية، 
كما كان ! اء ضد القضاالغتياالتوتقوم بالتهويل على القضاء، وتحمي مرتكبي 

 ".136لقد سقطت من يديها وثيقة حقوق اإلنسان منذ أمد طويل: "باربوس يقول
نرى إذن أن نضال الطبقة العاملة، في مثل هذه الظروف، ضد الدولة البرجوازية، 

 الحريات الديمقراطية  عنومحاوالتها الفاشية، يتفق مع النضال من أجل الدفاع
تها البرجوازية بأقدامها، بينما تملك الطبقة العاملة البرجوازية، تلك الحريات التي داس
 آب 21مثال ذلك أنه كان يستحيل في . تتحداالقوة للعمل على احترامها إذا ما

 لو أن القادة االشتراكيين  المجلس أن يعارض في دعوة البرلمان، على مكتب 1953
 لإلضرابقاضية الديمقراطيين للنقابات المنشقة لم يوجهوا، قبل بضع ساعات ضربة 

حتى إذا ما اتحدت الطبقة العاملة أصبحت لديها القوة لتنمية . فأعلنوا استئناف العمل
 .نشاطها في جميع الميادين، بفضل الشرعية الديمقراطية البرجوازية

للطبقة العاملة أسباب طبقية مبدأية للدفاع عن الحريات الديمقراطية البرجوازية، ضد 
رية إنشاء النقابات التي فازت بها والتي لها أهميتها الرئيسية كح. الدولة البرجوازية
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في نضالها االقتصادي، وحرية تنظيم نفسها في قوة سياسية مستقلة، تستطيع أن 
 .تستمر في سياسة تالئم رسالة البروليتاريا التاريخية

ي المشكلة التي تشغل، اليوم، ماليين العمال الذين يعيشون في ظروف الرأسمالية، ه
نحن : تحديد موقفهم من الصور التي ترتديها سيطرة البرجوازية في مختلف البلدان

بمشكلة معرفة نوعية النظام السياسي القائم لسنا فوضويين، كما أننا لسنا غير مبالين 
هل هي دكتاتورية برجوازية في صورة ديمقراطية برجوازية ولو كانت . في بلد ما

الديمقراطية، أم هي الدكتاتورية البرجوازية في تتمتع بأضيق الحقوق والحريات 
 فأننا ندافع 137 الديمقراطية السوفياتيةأنصارصورتها الفاشية المفضوحة؟ ولما كنا 

أرباحنا الديمقراطية التي انتزعتها الطبقة العاملة، خالل سنوات عن كل شبر من 
 .حطويلة من النضال العنيد، كما أننا نناضل بعزم لتوسيع هذه األربا

لة في انجلترا قبل أن تنال حق اإلضراب، كم من تضحيات تجشمتها الطبقة العام
عتراف بوجود النقابات شرعياً، وحرية االجتماع، وحرية الصحافة، وتوسيع حق واال

كم من عشرات آالف العمال بذلوا أرواحهم في المعارك الثورية التي .. االنتخاب الخ
عشر، لينالوا الحقوق األولية وإمكانية تنظيم قواهم نشبت، في فرنسا في القرن التاسع 

 الدماء ير منثلقد بذلت البروليتاريا، في جميع البلدان، الك! للنضال ضد المستغلين
ولهذا ندرك عزمها على النضال بكل قواها . لتفوز بالحريات الديمقراطية البرجوازية

 .138للمحافظة عليها
 بفوزها بالحريات الديمقراطية البرجوازية، مع لقد ضمنت البروليتاريا نموها السياسي

 . أن البرجوازية قد تصورت هذه الحريات الستعمالها الخاص
الديمقراطية، كما أحرز االنتخاب العام تقدما  أحرزت الجمهورية: كتب لينين يقول

إلى هذا االتحاد، وهذا فلقد مكنا البروليتاريا من الوصول : ضخما بالنسبة للرق
التي تقوم بنضال منظم للذين تتمتع بهما اآلن، وأن تكون صفوفها المنظمة التكاتف ا
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ضد رأس المال ولوال النزعة البرلمانية واالنتخاب الستحال نمو الطبقة العاملة بهذا 
 139الشكل

لهذا كان قول الزعماء االشتراكيين الديمقراطيين، بأن الماركسيين اللينينيين ينهجون 
لقد رأينا، عدة مرات . الفاشية على الجمهورية، غيبة ونميمةسياسة األسوأ، ويفضلون 

األهمية التي تعلقها الماركسية على دور األفكار التي تتسرب إلى الجماهير، وتصبح 
قوة مادية، وتسمى عامال فعاال في التغيرات السياسية الضرورية للتحول االجتماعي، 

األفكار الماركسية بين  هذه ولكن هل يمكن إذاعة. ةمتى تحققت الظروف الموضوعي
 بواسطة الدعاية الصريحة لهذه األفكار، تلك الدعاية التي تسمح بتعبئة الجماهيرإال

الجماهير وتنظيمها من أجل العمل السياسي؟ أفضل الشروط إذن بالنسبة 
للبروليتاريين الثوريين هي، في المجتمع الرأسمالي، ظروف الجمهورية الديمقراطية، 

 :ع بفضلها حزبهم أن يشرح صراحة للجماهير الفقيرة سياستهالتي يستطي
. دور األفكار وأهميتهاوالماديون الساذجون، الذين يجعلون الجدلية، وال يعرفون 
 .يمكنهم أن ال يعبأوا، مع الفوضويين بصورة الدولة البرجوازية

شتراكي كتب لينين يقول، معلقاً على مالحظة النجلز في نقده لمشروع البرنامج اال
 :1891الديمقراطي لعام 

يكرر انجلز هنا، مع توضيحها، الفكرة اآلساسية التي تضع خطأ أحمر على جميع 
مؤلفات ماركس، وهي أن الجمهورية الديمقراطية هي أقصر الطرق المؤدية إلى 

 Dip not yok .140دكتاتورية البروليتاريا

 الطبقة العاملة من ، أن موقفآنفاًيالحظ ديمتروف، في تتمة النص المذكور 
الديمقراطية البرجوازية تفرضه أسباب طبقية، وأن هذا الموقف يحدده موقف القوى 

وهو يالحظ أن الثورة الفاشية المناوئة . المناهضة للثورة من الديمقراطية البرجوازية
هي التي تهاجم، اليوم، الديمقراطية البرجوازية، محاولة إخضاع العمال لنظام 

وعلى الجماهير العاملة أن تختار، اليوم، في عدد من .اإلرهاق البربرياالستغالل و
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البالد الرأسمالية، ليس بين دكتاتورية البروليتاريا والديمقراطية البرجوازية، بل بين 
 .141الديمقراطية البرجوازية والفاشية

ولقد أختصر موريس توريز تعاليم الجدلية الماركسية حول هذه المسألة في عام 
 : في المؤتمر القومي للحزب الشيوعي الفرنسي في الكلمات التالية1934

يناضل الشيوعيون ضد جميع صور الدكتاتورية البرجوازية حتى ولو ارتدت هذه 
 غير أن الشيوعيين لن يهملوا قط. الدكتاتورية صورة الديمقراطية البرجوازية

فون القناع عن عملية فهم يكش. ديها النظام السياسي للبرجوازيةتالصورة التي ير142
لقد دافعوا، . انحطاط الديمقراطية البرجوازية الرجعي، ممهدة الطريق أمام الفاشية

ويدافعون، وسوف يدافعون، عن جميع الحريات الديمقراطية التي فازت بها الجماهير 
 .نفسها، وأوالها جميع حقوق الطبقة العاملة

لحريات الديمقراطية لدفاع عن اتوجد الطبقة العاملة، في نضالها ضد الفاشية ل
لف مع الطبقات المتوسطة وطبقة الفالحين العاملين، تلك اساساً للتحالبرجوازية، أ

الطبقات التي ترتبط بالحريات الديمقراطية وتذهب ضحية دكتاتورية رأس المال 
فهي تعمل على فصل هذه الطبقات عن البرجوازية الكبرى، وعزل . الكبير

يدعم النضال ضد . انها من انصارها بين البرجوازية الصغرىالبرجوازية، وحرم
الفاشية، إذن، قوة تحالف البروليتاريا، والفالحين والطبقات المتوسطة، تلك القوة التي 
بدونها ال يمكن الخالص من ذلك السد الذي تقيمه القوى الرجعية في وجه التقدم 

 .االجتماعي
ن أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية، أنها وال تنسى الطبقة العاملة، في نضالها م

تناضل أيضاً من أجل حرية أسمى، هي حرية العمال، وقد تحرروا من استغالل 
اإلنسان ألخيه اإلنسان، أن يمارسوا سلطة دولة من نوع جديد، فهي التعبير عن أرادة 

عة والمجتمع غالبية األمة العظمى، وأن يجعلوا الدولة تقوم بتطبيق واع لقوانين الطبي
 .لمصلحة المجتمع
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تناضل الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية والبرجوازية 
لهذا النضال، إذن، محتوى اجتماعي يختلف نوعياً عن نضال البرجوازية . وتوسيعها
 ".الحرية"من أجل 

 الحرية وال يمكن إيجاد عالقات إنتاج جديدة اشتراكية، تعمي انتقال اإلنسان إلى
 . معناهابأوسعالفعلية، أال بازدهار الديمقراطية 

  الحريةندرك اآلن الصلة بين المسألة السياسية لنضال طبقة العمال، من أجل
الديمقراطية، وبين المسألة النظرية لتطبيق قانون الترابط الضروري بين عالقات 

مشاكل  (تاليناإلنتاج وقوى اإلنتاج، كما ندرك الصلة بين آخر مؤلف نظري لس
وبين هذا المقطع من خطابه، في ) االشتراكية االقتصادية في االتحاد السوفياتي

 :المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في االتحاد السوفياتي
كان للبرجوازية، في الماضي، أن تتظاهر بالنزعة المتحررة، فكانت تدافع عن 

أما اآلن فلم يبق أي أثر . ية لهاالحريات الديمقراطية البرجوازية فتوجد هكذا شعب
المزعومة، وال يعترف اليوم " الحريات الفردية" ولم تعد توجد. للنزعة المتحررة

بحقوق الفرد أال ألولئك الذين يملكون رأس مال بينما سائر المواطنين يعتبرون مواد 
ق بين لقد ديس باألقدام مبدأ المساواة في الحقو. إنسانية خام صالحة فقط لالستغالل

لية المستغلة، وحرم قالناس واألمم، وحل محل المبدأ الذي يعطي كل الحقوق لأل
 .من حقوقهمغالبية المواطنين المستغلين 

وأعتقد أن عليكم، يا ممثلي األحزاب .لقد القي براية الحريات الديمقراطية البرجوازية
ا بها إلى األمام، إذا الشيوعية والديمقراطية، أن ترفعوا هذه الراية وتحملوها وتتقدمو

وليس أحد غيركم يستطيع رفع هذه . أردتم أن تجمعوا حولكم غالبية الشعب
 .143الراية
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 ا��رس ا�.��F وا���8ون

 

 )1 (األمة

 
 
 

  األمة والطبقة االجتماعية – 1
ويمكن . ليس هناك من مشكلة تشغل الناس، في الوقت الحاضر أكثر من المشكلة القومية

 ذلك بصدد نضال الشعب الفرنسي من أجل استقالله، ووجوده، أم بصدد القول سواء كان
ن اكش أم شعوب الشرق األوسط، الخ، إنضال شعوب الفيتنام المظفر، أم نضال شعب مر

 . األمة والطبقة االجتماعية– 1
 .رية العلمية لألمة النظ– 2

 ما هي األمة؟) أ
 .بعض أخطاء يجب تجنبها) ب

 . البرجوازية واألمة– 3
 .تكوين األمم البرجوازية) أ

 .البرجوازية على رأس األمة) ب
 .البرجوازية خائنة لألمة) ج

 . الطبقة العاملة واألمة– 4
 .النزعة العالمية البروليتارية) أ

 .النزعة الوطنية البروليتارية) ب
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داً، وال يمكن غير أنها مشكلة صعبة ج. المشكلة القومية ازدادت أهميتها مع األيام
 .ريخيةال على أساس المادية التاالتعرض لها وحلها إ

 في شوارع لندن، تلك المدينة التي يرجع الفضل 1902كان لينين يقول، وهو يتجول عام 
مشيراً إلى الفرق بين شوارع األحياء " هنا تعيش أمتان"يين لفي قوتها إلى الرأسما

وكانت . البرجوازية الفخمة وبين األزقة الضيقة البائسة التي تتكدس فيها الطبقة العاملة
 النضال بين األمم، محاولة بذلك تريد أن توهم الناس أن التاريخ قائم فقط علىالبرجوازية 

غير أن . خفاء اضطهادها الطبقي، وأن تقنع العمال أن مصالحها هي مصالح جميع األمةإ
 نقسامه نضال الطبقات، قد دللت على أن االمادية التاريخية، باكتشافها أن التاريخ يحرك

 بواسطة نضال الطبقات، ,  أشد عمقاً من انقسامهم إلى أمم الناس إلى طبقات متعارضة
 . يوبمحتوى األمم الطبق

 حقيقةفاألمة . هم ال يعبأون باألمةماركسيين للطبقة االجتماعية قط أنيل الوال يعني تفض
وسوف تزول في المجتمع الخالي . كما سنرى. تاريخية ظهرت وتنمو على أساس طبقي

 تقوم بدور كبير أهمية الل الفترة الطويلة التي توجد فيها،خ. غير أنها. من الطبقات
الحركات القومية في نظر الماركسيين ولهذا كانت النظرية القائلة بنفي حقيقة القومية 
مضادة للمادية ويقول بهذه النظرية أعداء الحركة العمالية، وأولهم زعماء االشتراكية 

عن السيادة القومية لحساب االستعمار  يدعون العمال إلى التخلي  الذيناليمينيون
األميركي، بينما يؤيد الماركسيون الحقيقيون، على العكس، وهم المخلصون للمادية 

ولكنهم ال . التاريخية، بقوة، حركات التحرر القومي في الشعوب المضطهدة التابعة
الثوري، بل هم يربطونها بنضال البروليتاريا : ينظرون إلى المشكلة القومية في ذاتها

 . من النير الطبقيالبروليتاريا تحريرسألة موب
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  النظرة العلمية لألمة– 2

  �� ه; اH��؟-  ا

 األمم عن إزالةولقد دفع الهتلريون ثمن عقيدتهم، بأنه يمكنهم .  موضوعيةاألمة هي حقيقة
 .ة أن هذه الحقيقة موجودة، وأنها تتمتع بقوة عظيمة للمقاوموأدركواسطح الكرة غالياً 
 فما هي صفاتها؟

 . وحدة اللغة– 1
يتكلم أعضاء األمة الواحد لغة واحدة، هي اللغة القومية ولهذا حاول الغزاة الفاتحون الذين 

. ، عبر التاريخ، القضاء على قومية ما، أن يفرضوا عليها لغة الدولة المنتصرةأرادوا
مل قياصرة روسيا وقد استع.  القومياالضطهادفالتمثل اللغوي، إذن، هو صورة من 

يفعل االستعماريون الفرنسيون وكذلك . ب الصغيرة المستعمرةوالقديمة هذا التمثل في الشع
ألن اللغة الوحيدة التي : غير أنه ال يمكننا فرض لغة على شعب ما: فريقيا الشماليةفي إ

 .يعترف بها هي لغته األم
 حيث يرشف ويرشف الحروف 

 144التي يتألأل فيها الوطن ويخفق
ذلك هو . نضال األمم المضطهدة من أجل استقاللها، هو، إذن، أيضاً نضال من أجل لغتها

 .شأن الشعوب الناطقة باللغة العربية التي استعمرها االستعماريون الفرنسيون
ولهذا شجعت الحرية التامة التي أعطيت لمختلف اللغات ..  قوية للثقافة القوميةأداةاللغة 

، التفتح الثقافي للشعوب التي اضطهدها 1917السوفياتي، منذ عام  في االتحاد ,القومية
 .االستعمار أيام روسيا القيصرية

ال فكيف يستطيع التفاهم وإ. عينةمجموعها وليست ملك طبقة م اللغة هي ملك األمة في
حول الماركسية في علم : يحارب ستالين في كتابة الرائع أعضاء الطبقات فيما بينهم؟

رية المضادة للماركسية التي يقول بها الذين يعتمدون على تعدد الطبقات  النظ145اللغة

                                                 
 --���6 د���6 ا��–CW " � "ي ا�V-ى ا���w" أرا��ن  144
��h ا��_�: " ������ 145 CW ت" \�ل ا���رآ������U, -9أ CW. 
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فينتهون إلى تعدد اللغات في أمة معينة، ال شك أنه يمكن أن يوجد لهجات تستعملها فئات 
وهكذا كانت : (من الطبقة المحظوظة، تلك الفئات التي تريد، بأي ثمن، التميز عن غيرها

عض غير أن ب) فعل الترميدورية، تتظاهر بأنها ال تتكلم كالشعبأيام ردة ال" الشبيبة الذهبية
ي ال  فاللغة هي ثمرة تاريخ شعب، فه.ة ال تكفي لتكوين لغةالتعابير، واالستعماالت الغريب

ن كانت ل النظم االجتماعية المختلفة، وإ ببطء شديد، ويظل تركيبها ذاته، خالتتغير إال
 ويستعمل كل أعضاء األمة،). فضل تقدم التقنيات خاصةب(الفاظها تزداد غنى شيئاً فشيئاً 

: مثال. ن كانت كل طبقة تحاول استمال اللغة لصالحهامهما كانت طبقتهم، نفس اللغة، وإ
جبارية، في مطلع الجمهورية الثالثة، انتشاراً  للمدرسة اإلبإيجادهاالبرجوازية، ضمنت 

انت تلك مصلحتها الطبقية، ألنه كان على واسعاً للغة الفرنسية، ال سيما بين الفالحين، وك
دافع الضرائب أن يعرف قراءة أوراق الضرائب التي فرضتها الدولة البرجوازية، كما 

غير أن البروليتاريا، . دعي لحمل السالح، أن يفهم أوامر رئيسه كان على الفالح، إذا ما
يف تستفيد من هذا  الفرنسية، لغة جميع األمة، عرفت كالتي كانت تتكلم أيضاً اللغة

االنتشار للغة، ليس فقط ألن دراسة اللغة الفرنسية قوت نضالها الطبقي الخاص، بل ألن 
فهذا الفالح الفتى : انتشار اللغة الفرنسية سهل التحالف الثوري مع طبقة الفالحين العاملة

ة الذي كان يتعلم في الصف قراءة اللغة الفرنسية كان يستطيع أن يقرأ أمام العائل
 .146واألصدقاء الجريدة الثورية المطبوعة في المدينة

ذ إ:  لتكوين األمةتكفيا، أن اللغة وال تعني أهمية اللغة، كعنصر مكون لألمة في مجموعه
 واألميركيون الشماليون نفس اإلنجليزوهكذا يتكلم :  اللغةنفس أن تتكلم مختلفةيمكن ألمم 
 نمت هاتان األمتان على أساس بلدين  يكونون أمتين مختلفتين وقد ذلكاللغة، ومع

 .147مختلفتين

  وحدة األرض – 2

                                                 
146  CW �ر��+ Hر��, �e@آ� Cا�� �?n�5 ا�-ا�را�� ا�> "�?Tا� �Aل أه��� درا�� ا��_� 27، 23ص " أ�\ ،

 .ا����J+ CW ��,�V ا�� �Dg ا��3ري
147 _� �e , Dآ h�J�+ ،�����, أرض وا\"ة `�,��ت Z�� ،��#+ CeW أ+�ح ��6 ه<ا أ,� ����-ا "Vا�����، و� �e�

 CW ������ ل�V� و��، وآ��-Vا� ��kا-V��"ا� "���Vوا�� ،Cر�� "ا�@�" ا���ر����?��Xوا ��,�Vا� ��Mا���رآ��� وا���
���، �Aر�H . 49ص (����Xت ا���@Yا�?�����). "1950ا�� ��kا-V��"ا� ��، آD ه<ا أ+�ح ���V,��ت ا��C "ا� �

 . 5A-�� � @� إ��J+� � Zن ����-ا أن +?�~
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نها أيضاً وحدة أرض،إذ أن كل أمة هي ثمرة التاريخ، فهي إذا كانت األمة وحدة لغوية فإ
ر الشعوب كل ضم لجزء من أرض الوطن ولهذا تعتب: ون حياة طويلة مشتركةتستحيل بد

 .اعتداء على األمة
ال إذا أدركنا أهمية األرض  يمكن تقديرها بصورة صحيحة إيا الونالحظ أن حرب كور

 كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية دولتين، ولكنهما لألمة تكونكعنصر من العناصر المكونة 
 -ولهذا كانت النظرية، التي دافعت عنها الدبلوماسية الروسية في األمم المتحدة. أمة واحدة

 كانت فقد.  عادلة–"  قضية داخلية، وحرب أهليةإلى عدم التدخل ألن حرب كوريا"داعية 
 عمال عدائياً ضد األمة األميركية الجيوش إرسالكما كان . هذه الحرب داخل أمة واحدة

 .الكورية في مجموعها
ويمكننا أن نالحظ أن وحدة األرض تجعل مشكلة القومية مسألة حساسة جداً بالنسبة 

لفالحين في مقدمة المشكلة القومية، ألن ففي بعض الحاالت تصبح مسألة ا: للفالحين
 ).مثال ذلك الشعوب المستعمرة(الفالحين قد حرموا أرض األجداد 

فلقد وجدت، في . غير أن وحدة األرض، مهما كانت أهميتها، ال تكتفي لتكوين األمة
 القرون الوسطى، الظروف االقتصادية لتكوين ارض قومية، ولكنها كان ينقصها وحدة

إذ يجب، لتكوين األمة، هذه الرابطة . قتصادية التي ترتبط مختلف األجزاءالحياة اال
 .االقتصادية الداخلية بين مختلف أجزاء ارض الوطن

  وحدة الحياة االقتصادية – 3  
 األمة سوق 

طعات، لكل منها حياتها االقتصادية الخاصة، اكانت فرنسا اإلقطاعية مجموعة من المق
ولم . زانها تفصلها سلسلة من الجمارك التي تعميق التبادل بينماوعملتها، ومقاييسها، وأو

وال (ال بإزالة هذه العوائق في وجه الوحدة  إ1789 توحيد األمة الفرنسية عام يكن ليتم
 ).سيما الجمارك الداخلية

 يضمن التبادل بين السوقوكذلك هيأ توحيد ألمانيا االقتصادي توحيدها السياسي ذلك ألن 
مع (وتزداد قوة الحياة االقتصادية المشتركة . القادمة من مختلف أنحاء أرضالمنتوجات 

 .بنمو طرق االتصال ووسائله) توحيد العملة
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عام  , ولهذا جهد الهتلريون.  المادية التي بدونها ال يمكن وجود أية أمةاألسستلك هي 
: ياتها القومية بالدنا، وتحطيم وحدة حوالبرجوازية الفرنسية الكبرى الستعباد , 1940

 صناعتنا القومية محاولين تحويل فرنسا  على، وتألبوا"فقسموا أرض الوطن إلى منطقتين
 .إلى بلد زراعي فقط، تابع أللمانيا الصناعية

فهم يريدون : لتحقيق نفس الهدف) للفحم والفوالذ( مشروع شومان أصحابويسعى، اليوم، 
ساس استقالل بالدنا، وذلك لمصلحة تصفية الصناعة القومية الفرنسية، التي هي أ

 .االستعمار األميركي وكبار الصناعيين في الرور
 الديمقراطية الشعبية القومية، كرومانيا، وبلغاريا، مشروط، على ازدهارولنالحظ أن 

 .العكس، بتقدم صناعتها القومية الهائل
 :مالحظة

الحياة االقتصادية، ألن  الطبقات، داخل أمة من األمم، قط وحدة نال يناقض النضال بي
 . اإلنتاج يعتمد على واقع اقتصادي ممتاز هووجود الطبقات

فطالما وجدت الرأسمالية طالما ظلت البرجوازية والبروليتاريا مرتبطتين معاً بجميع 
فال يستطيع . روابط الحياة االقتصادية، كجزئين مكونين لمجتمع رأسمالي واحد

، كما ال يستطيع  لم يتوفر لهم العمال المأجورون  العيش واإلثراء إذاالبرجوازيون
ويعني قطع الروابط اإلقتصادية .  عند الرأسماليين البروليتاريون العيش إذا لم يعملوا

.  إنتاج يؤدي إلى موت المجتمع، وموت الطبقات نفسها توقف كل إنتاج، وتوقف كلبينهما
مكن للنضال الطبقي، مهما اشتد، وال ي.  تريد الهالكولهذا ندرك أن ليس هناك من طبقة

 .148أن يؤدي إلى انحالل المجتمع
  وحدة التكوين النفسي والثقافي – 4

تتيح لنا المادية الجدلية ألن ندرك أن وحدة الظروف الحالية الدائمة تؤدي إلى خواص 
 .نفسية مشتركة بين أعضاء أمة من األمم

                                                 
���. 13 ا���رآ��� وا������ ا��V,�� وا��X?��ر��، ص  148����Xت ا���@Yا��. 
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كل أمة عن األمم األخرى، وأصل فهناك خلق قومي يميز . فاألمة هي وحدة تكوين نفسي
كما يجب أن نشير ,  في ظروف خاصة أن كل شعب يحيا، منذ أمد طويل،فاالختالهذا 

 . اللغة تولد بالضرورة، مع مرور الزمن، خواص نفسية مشتركةةلى أن وحدإ
 إذ أن الطبقات، التي تناضل فيما يةالنفس واألمور الفكرية األمورويجب أن ال نخلط بين 

 يوجد مع ذلك، معالم خلقية خاصة بالفرنسيين، في ولكنه، نظريات فكرية متعارضة، ابينه
كما أن حب الحرية قوي بين . كحدة الذهن، مثال، والميل لألفكار الواضحة. مجموعهم

 .الشعب الفرنسي ويفسر هذا بتقاليدهم الثورية القديمة
إذ لكل أمة تراث ثقافي . ةاففسي أسمى تعبير عنها في وحدة الثقجد وحدة التكوين النت

 .توجد هذه الوحدة الثقافية رابطة قوية بين أعضاء األمةول. يعكس صورتها
 هي فانجلترا. تعترف الشعوب بقيمة التراث الثقافي كعنصر من عناصر الوحدة القومية

وفرنسا هي فولتير، وباستور، والكاتدرائيات، وقصور . الرسامينشكسبير، ونيوتن، وكبار 
وروسيا هي بوشكين، وتولستوي، . وألمانيا هي جوته، وسمفونيات بتهوفن. اللوار

 .وبافلوف، وغوركي
وتدافع كل أمة، في محافظتها على ثقافتها، عن وجودها المادي كأمة بصورة غير 

الحرب في "ي وجه  باريس وروما الثقافي حجر عثرة فإشعاعوهكذا يقف . مباشرة
 ألنهم ال يعرفون وال يحبون سوى الدوالر، بينما. نطنم بها زعماء واشالتي يحل" أوروبا
 العالم لمنع حرب تقضي على أنحاء ماليين الناس، من مختلف المعتقدات، في جميع يتفق 

 إيجادهاروائع وما وباريس، ومن هنا ندرك كيف أن البرجوازية الكبرى الرجعية، في 
. ياً، ضد وجود األمة نفسهاعلظروف مادية تناقض نمو الثقافة الفرنسية، تناضل موضو

 مطلقة، خارج العالقات الطبقية حتى ةم عن وحدة ثقافيلكا هذا نرى أنه ال يمكننا التيجعلن
إذا ما بلغ النضال الطبقي درجة عالية يضطر الطبقة المستغلة إلى التنكر للمصلحة 

فلقد . فرنساذلك هو الحال في . القومية، نجد أن هذه الطبقة تخرج، عندئذ، وحدة الثقافة
رأينا .  وتنكرت للمصالح القوميةخاصمت البرجوازية الرجعية أفضل تقاليد بالدنا الثقافية 

فلقد سعت إلى حصر : ذلك بمناسبة االحتفال بذكرى الشاعر القومي الكبير فكتور هوجو
نطاق االحتفاالت بهذه الذكرى ألن أثار فكتور هوجو الصخمة الشعبية في خدمة الحرية 
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فلقد رأينا في باريس، عند ساحة فكتور هوجو، سيارة . اء والسلم، تظهر مخازيهاواألخ
والطبقة الثورية، أي طبقة العمال، هي التي تحافظ على . فورد تحل محل تمثال الشاعر

 .التراث الثقافي
  وحدة مستقرة، تكونت تاريخياً- 5 

 االقتصادية، وحدة التكوين وحدة اللغة، وحدة األرض وحدة الحياة(هذه العناصر المتعددة 
ألن الوحدة القومية هي . بل تكونت على مدى التاريخ. لم توجد دائماً) النفسي والثقافي

 يشوهون تاريخ شعبنا 1944 – 1940ولهذا كان أعوان هتلر بين سنتي . ثمرة تاريخية
فهم ، التي ال يمكن 1789فكانوا يدعون، مثال، إلى كراهية ثورة .ضعاف وعيه القوميإل

 .التاريخ القومي بدونها، كما أن ذكراها رابط قوي بين الفرنسيين
 . للحديث عن تكوين األمة التاريخي, الدرس وسوف نعود، في القسم الثالث من هذا

. مستقرة أن تكون الوحدة، التي تكونت تاريخياً  يجبيجب، مع ذلك، كي توجد األمة،
ة، بل كانت مجموعة من الجماعات العابرة ولهذا لم تكن امبراطورية نابوليون األول أم

 تمتد خارج حدود اإلمبراطوريةوكانت هذه ). ستالين" (التي ترتبط فيها بينما برباط واه
 التي قامت بالسيف زالت اإلمبراطوريةهذه ... ، الخسبانياوإ وايطاليافرنسا فتشمل ألمانيا 

ولم , ي على األمة الفرنسية  لم تقضغير أن الكوارث الحربية التي قضت عليها. بالسيف
، إذا أن انهيار هتلر لم يكن يعني األلمانية وكذلك شأن األمة يكن بإمكانها أن تقضي عليها

نستطيع اآلن أن ندرك تعريف ستالين . ها بالوحدة شرعيةأن مطالبنهاية هذه األمة، كما 
 :المشهور لألمة

رض، والحياة االقتصادية والتكوين األمة وحدة مستقرة، تكونت تاريخياً، في اللغة، واأل
 .149النفسي، تظهر في وحدة الثقافي

  ,O8 أMN�ء ?��7�J K@�–ب 

وليس هناك من عنصر يكفي وحده، لتكوين األمة، .  تتفاعل العناصر المكونة لألمة– )ا(
كموقف ارنست رينان، مثال . ولهذا فأن قصر األمة على أحد جوانبها موقف ميتافيزيقي
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فكان يجهل األسس المادية التي بدونها تخلو األمة الحياة " 150األمة نفس: "لالذي كان يقو
وهذا أيضاً موقف النظريين االشتراكيين الديمقراطيين أوتوبور وسبرنجر الذي . الروحية

فينكران وحدة األرض . حاربه ستالين، فهما يدعيان بأن األمة تنحصر في وحدة الثقافة
بعاد الناس عن النضال من أجل مثالية سيطرة ألدت إلى إالنظرة الولو أن هذه . واللغة

 . المادية لوجودهمساألس
 عنصراًليس الجنس . الجنس والدولة:  بعض العناصر في تحديد األمة المادية– )ب(

 . مكونا للوحدة القومية

كلون الجلد ( هو جماعة مهمة من الناس لهم أخالق جسدية مشتركة متوارثة الجنس
فهو إذن عنصر بيولوجي غير أنه ليس هناك من عنصر بيولوجي )  الوجهوالعينين وشكل

ال بالوقائع االجتماعية في تطور المجتمعات ال يمكن فهمه إيستطيع القيام بدور فعال 
الروس (ولهذا نرى أن شعوباً مختلفة بيولوجيا ..) .كاإلنتاج ونضال الطبقات، الخ(

 .جتمع البدائي حتى الرأسمالية واالشتراكيةلهم نمو تاريخي مماثل منذ الم) والصينيون
ذ يعيش اليهود الفرنسيون، إ. ، ولكنهم مع ذلك ليسوا أمةنسيةجيكون اليهود جماعة 

فوق أراض مختلفة، ويتكلمون لغات مختلفة، ...  األميركان، الخ، واليهودود األلمانيهوال
أما دولة . ي أمم مختلفةذن أعضاء فدات اقتصادية وثقافية مختلفة فهم إويشاركون في وح

 .ألنها تضم عدداً كبيراً من العرب" دولة يهودية"، فهي ليست إسرائيل
 تموز 14في" االتحاد"األمة الفرنسية مزيج من أجناس متعددة، وقد مثل هذا المزيج عيد 

النورمان، الباسك، التريتون، (، فقد اعترفت العناصر الجنسية المختلفة 1790سنة  
أعداء " اإلقطاعيون  قامولقد. بأنها أعضاء من وحدة قومية هي ثمرة للتاريخ) البرفنسيون

 االمتيازاتولم يكن لهذه . متيازاتهمفظة على اا عن الدم ضد الوطن، للمحاألمة، بالحديث
 نتصاراً للحقيقة، في فرنسا، كانت ا1789رة ويمكن القول أن ثو. ما يبررها سوى الوراثة

 .صري على المبدأ العنالقومية
ولقد دلل على ذلك الهتلريون، الذين كانوا يدعون أنهم شعب . العنصرية هي عدوة األمم

وسار على غرارهم . ويدوسون بأرجلهم استقالل الشعوب، بصورة دموية" مختار
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وتنمي البرجوازية الكبرى االستعمارية، في البالد الرأسمالية، . األميركيون في كوريا
ائية، ولكي تؤلب الشعوب كل منها ضد  تبرير سياستها العدصرية، محاولةاألفكار العن

 الفرنسية، كي فهي تريد أن توهم العمال: وهذا هو شأن الدعايات االستعمارية. اآلخر
فريقيين الشماليين وسكان مدغشقر والفيتناميين،  استغالل الشعوب المضطهدة، أن اإلتبرر

نسيين يالحظون أن أولئك الذي يأبون غير أن العمال الفر. هم من أقل األجناس... الخ
على المراكشيين أو الجزائريين والفيتناميين استقاللهم هم أنفسهم الذين يضحون باستقالل 

 .ان االستعماريين أجل األميركاألمة الفرنسية من
أي دولة ( نابوليون إمبراطوريةوليست الدولة عنصراً مكوناً لألمة، فقد قلنا سابقاً أن 

 كما أن وحد الدولة المستقرة ال –كانت مجموعة غير مستقرة، عابرة )  الواقعنابوليون في
تكون الحقيقة القومية، فقد كانت دولة القياصرة قوية مستقرة خالل قرون عدة، ولكن األمم 
التي كانت تحكمها كانت متعددة، وكانت أكثر استقراراً منها، ألن الدولة القيصرية قد 

. مم، داخل دولة جديدة، متعددة القوميات، وهي الدولة السوفياتيةزالت، بينما ظلت هذه األ
 .يمكن إذن أن توجد دولة مكونة من عدة أمم

، وجها لوجه، 1871فقد وجد في فرنسا، عام :  توجد دولتان ألمة واحدة أنكما يمكن
ة البرجوازية الكومون، وهي سلطة العمال، ومجلس فرساي، وهو سلط: سلطتان للدولة

تدافع ). ع القاريء إلى الدرس الثاني والعشرين، بصدد محتوى الدولة الطبقيليرج(
 متعارضة، عن مصالح الطبقة السائدة، وأن ادعت الدولة، في مجتمع منقسم إلى طبقات

 ".المصلحة العامة"أنها تتكلم باسم 
 دولة أي التي تفتقر إلى(أن إدخال الدولة في تحديد األمة، يعني حرمان األمة المضطهدة 

 الذي تذهب ضحيته البلدان االضطهادضي بنا هذا إلى تبرير ويف. (من لقب األمة) مستقلة
كما أن إدخال الدولة في تعريف األمة يعني رفض لقب األمة لمختلف ). التابعة والمستمرة

ألمم لنفسها دولة مشتركة دون أن فقد أقامت هذه ا: األمم التي تكون االتحاد السوفياتي
 :لتها القوميةاء إلى أصسيء بشيت

لن " وحدة سياسية أوروبية"فإيجاد . من المهم جداً إذن أن ال نخلط بين الدولة واألمة
 "!أمة أوروبية"د ييستطيع تول
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قوى على نمو األمة، ولهذا وإذا كانت الدولة ليست عنصراً مكوناً لألمة، فانها مساعد 
 .ة ضد الدولة االستعمارية األجنبيةيتطالب األمة التي يضطهدها المستعمرون بدولة قوم

  البرجوازية واألمة– 3
. تتخذ المسألة القومية عدة أوجه حسب الطبقات التي تثيرها والوقت الذي تثيرها فيه

 .فيجب، كي تفهم هذه األوجه المتعددة، أن تدرس األمة كحقيقة تاريخية

  �J!?- اH�P ا����!از?� –ا 

 من السماء، بل تكونت –ة لغة، األرض، ووحدة الثقاف وهي ال–لم تهبط عناصر األمة 
وقد وجدت هذه العناصر بصورة بدائية، . شيئاً فشيئاً منذ العصر السابق على الرأسمالية

وكانت تكون في أفضل األحوال، عوامل فعالة كاملة لتكوين األمة المستقلة، مع توفر 
ال في عصر الرأسمالية ى حقيقة إل هذه القوة الكامنة إلولم تتح. بعض الظروف المالئمة

 .151الصاعدة، بأسواقها القومية، ومراكزها االقتصادية والثقافية
قامت السوق إذن بدور فعال في نشوء األمة، وهكذا نجد عند أصل األمة نمو طريقة 

، فكان ال بد من توفير وازديادهالتبادل، ة للرأسمالية، ووفرة المنتجات المعداإلنتاج ا
م البرجوازية كان يه. ئمة للتبادل المستمر، أي كان البد من إيجاد السوقالظروف المال

كتب . وهكذا ندرك الرابطة الموضوعية بين الطبقة واألمة. جرة تكوين الوحدة القوميةالتا
 : لينين يقول

 .152م يكن إيجاد هذه الروابط القومية سوى إيجاد الروابط البرجوازيةل
األمم تي ولدت في عصر الرأسمالي الصاعدة، ونميزها عن نسمي أمماً برجوازية األمم ال

 . التي سوف نتحدث عنها في الدرس الرابع والعشريناالشتراكية
ترفض المادية التاريخية القول بنظرية علماء االجتماع البرجوازيين الذين يصورون 

بيلة سوى إذ ليست الق. الروابط القومية على أنها استمرار لعالقات القبيلة وتعميم لها
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1946. 
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غير أنه وجب ازدياد . مجموعة عائالت، وهي تتعلق بمستوى منخفض جداً لقوى اإلنتاج
هائل لإلنتاج، لخلق سوق قومي، وقد تطلب ذلك نمواً متزايداً منظماُ للتبادل المناطق 

وال يمكن أن . هاالمنعزلة بعضها عن اآلخر، والتي كانت تستهلك إنتاجها الضعيف لوحد
ال من عمل طبقة تعيش من التبادل، وهي البرجوازية التاجرة، تلك ق إيكون هذا السو

 .الطبقة الجديدة التي ظهرت داخل النظام اإلقطاعي القديم
 القسم األول من بيان الحزب ولقد دلل كل من كارل ماركس وفردريك انجلز، في

إلنتاج وعالقات ا) اإلنتاج المخصص للسوق( التجاري كيف أن نمو اإلنتاج, الشيوعي 
تجمعت في أمة واحدة مقاطعات .  أصل األممالجديدة داخل المجتمع اإلقطاعي القديم، هما

لها مصالح وقوانين وحكومات، وتعريفات جمركية مختلفة، مستقلة، متحالفة فيما بينها، 
 .153أصبحت لها جمارك واحدةفأصبحت لها مصلحة قومية طبقية واحدة كما 

 � ا����!از?� 	QR رأس اH�–ب 

أن تكون األساس االقتصادي لألمم البرجوازية هو، في األساس، عملية تلقائية، غير أن 
ذلك ألن الطبقة الصاعدة، وهي البرجوازية، هي التي . تكون هذه األمم نفسها ليس تلقائياً

قادت، عن معرفة وعلم، تكون الوحدة القومية، ولم تكن جماهير الفالحين الواسعة، التي لم 
 طريقة اإلنتاج الجديدةـ تستطيع أن تقوم بدور الرائدة، غير أنها، لما كانت تتضامن مع

مرتبطة باألرض، عصب األمة، فقد ساندت البرجوازية لماذا؟ ألن تكون الوحدة القومية 
 .لمصلحة البرجوازية كان يضعف الطبقة اإلقطاعية التي كانت تستغل الفالحين

في أحزاب سياسية، بنضال طبقي ضد قامت البرجوازية، التي تنظمت طليعتها 
عون للتجزئة، وكان هذا النضال يهدف إلى قلب الحواجز اإلقطاعيين، الذين كانوا يد
 التبادل الحر بين مختلف مناطق البالد، وتوحيد أرض وإقامةالجمركية الداخلية في البالد 

ل ذلك، ولقد وضعت أحزاب البرجوازية كما وضع فالسفتها، من أج. الوطن وتوسيعها
ولهذا قامت الثورة ". بحب الوطن"مستبدين " بوحدة األمة فوق الملك"نظرية فكرية تطالب 

 ولما". تحيا األمة"البرجوازية في فرنسا، ضد عالقات اإلنتاج اإلقطاعية، وعال الهتاف 
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 من فالحين، –كان النظام اإلقطاعي قد أصبح ال يطاق بالنسبة لغالبية الشعب العظمى 
 فقد عزلت اإلقطاعية –... رجوازيين والصناع اليدويين، والمثقفين، الخوصغار الب

شرفت على توجيهها، فاستطاعت، بعد ذلك، أن متها، بعد أن عبأت جميع قواها، وأوهز
كما بعثت في )  مثالفتشمل األرض(لكية البرجوازية متوسع بدون عائق، صور ال

 ).جارةاإلنتاج والت(االقتصاد البرجوازي انتفاضة كبرى 
كانت البرجوازية الفرنسية تجسد، في هذا العصر، ضد اإلقطاعيين الرجعيين، مصالح 

ن الذي أعلنوا ولهذا كانت البرجوازية مخلصة للوطن أمام خيانة اإلقطاعيي. أغلبية األمة
هاجرو كوبالنس، مثال ذلك م (ةملين باسترجاع سيطرتهم المفقودالحرب على األمة، آ

كها ضد الشعب الفرنسي لويس السادس عشر وماري أنطوانيت والمؤامرة التي حا
) 1793ولد سنة (ولهذا ندرك أن نشيد الماركسيين ). بالتحالف مع كبار إقطاعييي أوروبا

كما هو نشيد االستقالل القومي ) ضد اإلقطاعيين في الداخل (نشيد الثورةبمجموعه هو 
 كما ندرك أيضاً إعالن البرجوازية ).ضد استعباد اإلقطاعيين البروسيين والنمساويين(

وكان هذا دعوة إلى جميع البرجوازيين، في . مورها، تستقل بأنالثورية لحق األمم في أ
 . تحطيم نير اإلقطاع في كل مكانين، فمختلف البلدا

ي  أن نضال البرجوازية القوم– وهذا هو الشيء األساسي –غير أنه يجب أن ال ننسى 
ينتج . ، الطبقة البرجوازية هي بالضرورة طبقة مستغلةن أبيد. بقيةكان له دائماً أسباب ط

وع مصالح األمة عن ذلك أنه إذا كانت البرجوازية الثورية قد استطاعت أن تجسد مجم
إذ أن الجانب . ال جانباً موقتاً من نضالهانية البرجوازية ال يمكن أن تكون إن وطفإ

 .النزعة القوميةهي الرئيسي الدائم لنضال البرجوازية القومي 
 الطبقة ، المستغلةوقد أخذت تزداد أهمية هذا الجانب كلما عظمت، في وجه البرجوازية

 تتفق ومصالح الطبقة النزعة القومية البرجوازية .أال وهي البروليتاريا, المستغلة 
د لالتحا"ق الطبقية داخل األمة، وهي تدعو  إذ أن هذه النزعة ال تهتم بالفروالبرجوازية،

المسيطرة وهي أي ربط مصالح جميع الطبقات بمصالح الطبقة  " المقدس
تهدف إذن إلى فصل البروليتاريا عن نضالها الثوري ضد البرجوازية، ولهذا .البرجوازية

 الطبقي إذا لم تحارب النزعة القومية، االضطهادال تستطيع البروليتاريا أن تتحرر من 
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ألن البرجوازية، كي تخلد سيطرتها، تفرض . وفهاوإذا تركت األفكار القومية تنخر صف
المصلحة : "تقول" المصلحة البرجوازية: "وعندما يجب القول. على جميع األمة أفكارها

 . شف عن الحقيقة وراء المظهرولكن التحليل المادي يك". لقوميةا

  ا����!از?� S� �7T�N��–ج 

البرجوازية إلى تحقيق جبهة واحدة مع يؤدي نمو نضال البروليتاريا الطبقي، داخل األمة ب
ذكرنا بالتحالف الذي البرجوازية األجنبية، ضد البروليتاريا، وهو تحالف جديد مقدس ي

 .طاعية ضد الثورة البرجوازيةعقدته سابقاً الدول اإلق
ت على فقد قض.  عند البرجوازية الفرنسية1871نجد مثاال نموذجياً على ذلك في سنة 

 البرجوازية تظهر بمظهرها النزعة القوميةبسمارك، ولكن تحالف مع كومون باريس بال
 .الحقيقي في مرحلة الرأسمالية النهائية، المرحلة االستعمارية

بضاعة األمم البرجوازية الحديثة، فيما يتعلق باألفكار االجتماعية السياسية، هي السلم 
 بواسطة غزو أراضي قوميتها، وتوسيع أرض "االتحاد القومي"الطبقي، داخل األمة، باسم 

، الشك والكراهية نحو األمم األخرى، القضاء على األقليات القومية، وتأليف األمم األجنبية
 .جبهة موحدة مع االستعمار

. وتستخدم البرجوازية قوة فكرة الوحدة القومية على التعبئة للقيام بحروب السلب والنهب
الفرنسية والبرجوازية األلمانية، ومن هنا نشأ ، مثال، للبرجوازية 1914وهذا ما حدث عام 

 موت من أجل الوطن بينما هو يموت منيعتقد الجندي أنه ي: "ونس المشهورقول اناتول ف
 نحو مارية بكل شيء إلثارة عواطف الكرهين البرجوازية االستعتستع" أجل الصناعيين

 وهي تحاول بذلك أن .االعمال األجانب والمستعمرين في قلب البروليتاريا التي تستغله
 ".ع البروليتاريا كطبقة واحدتجميق تع

زداد البون بين مصلحة برجوازية االحتكار الكبرى، وبين فئات كلما اشتد االستعمار كلما ا
 .الشعب، ذلك ألن االستعمار هو إعالن الحرب على الشعوب

بحت الرأسمالية بعد أن كانت الرأسمالية، في نضالها ضد اإلقطاعية، محررة للشعوب، أص
وتحولت الرأسمالية من رأسمالية تقدمية إلى . االستعمارية أكبر مضطهدة للشعوب
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ال أن تنتقل إلى شكل لم يبق معه، أمام اإلنسانية إرأسمالية رجعية، فقد نمت قوى اإلنتاج ب
الدولة "الل  سنوات أو عشرات السنوات، بتجربة نضال االشتراكية أو أن تقوم، خ

مسلح للمحافظة على الرأسمالية، بصورة اصطناعية، بواسطة المستعمرات ال" الكبرى
 .154واالحتكارات واإلميتازات واضطهاد القوميات في جميع أشكاله

 بظهور أول دولة اشتراكية، 1917الرأسمالية العامة، التي بدأت عام بلغت أزمة، 
 عن مصالحها اليائس لقومية، الذروة، إذ أن دفاعهابمناهضة البرجوازية االستعمارية ل

 .مستمرة مفضوحة بصورة مصالح األمة خيانةالطبقية أدى بها إلى 
ت ، فهي بعد أن ساعدباالتهامترزح البرجوازية الفرنسية الكبرى تحت عبء ملف مفعم 

" هضة النزعة الحربية من كبوتهابنشاط، في ألمانيا، على القضاء على القوى الشعبية ون
 نضال العمال من أجل الخبز، والحرية، والسلم بشعارها نها، في فرنسا، تعارضفإ

كما أنها تقوم بتمثيل دور الوطنية وتعمل على خداع !". هتلر وال الجبهة الشعبية: "المخزي
وهي تسلم ألمانيا الهتلرية الحديد الفرنسي، ") فرنسا للفرنسيين" ("قومية"الطبقات بدعاية 

، تحالفها مع النازيين، 1938د تأكد، في مونيخ عام وق. واأللمنيوم الذي تحرم منه طيراننا
وبينما تزج في السجون، بمعاونه . ف فرنسايضد الشعب الفرنسي والبالد االشتراكي، حل

المناضلين الشيوعيين، الذين فضحوا الخيانة ... الزعماء االشتراكيين بلوم، سورال، الخ
 النظام فيشي وخزيب االحتالل وحل رع. الطبقية، سلمت فرنسا إلى  الطيران األلماني

وقد قضى هذا النظام، الموالي للرأسماليين األلمان والشركات الفرنسية، على . الفاشي
وأجبر العمال على العمل، وأعدم الهتلرية،  لخدمة الحرب سي وسخرهاالقتصاد الفرن

 .المواطنين بالرصاص وجوع السكان
فس البرجوازية الكبرى على تخريب  نحتى إذا ما أقبل التحرير، وانتصر الشعب، عملت

نفسها في خدمة الحماة الجدد وهم ولما كان هتلر قد اندحر، فقد وضعت . هضة البالدن
االقتصاديون األميركان ووقفت ضد العمال الفرنسيين يحاول االستعمار األميركي، طبقاً 

ب البالد المقيدة لقانون الرأسمالية المعاصرة األساسي، أن يضمن لنفسه أقصى األرباح بنه
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  يد"الفرنسية"وتمد البرجوازية الكبرى . االعتداءبمشروع مارشال وبواسطة حرب الغزو 
 .العون لنجاح هذه السياسة

ما نتائج ذلك، بالنسبة لألمة الفرنسية، فهي خطيرة، وإذا كنا نعرض للعناصر المكونة أ
 .تسعى للقضاء عليهاللحقيقة القومية واحداً واحداً فلكي نالحظ أن البرجوازية 

وسلبت . ؟ وأصبحت بين يدي الجيش األميركي، وقد أقيمت مناطق حرة للمحتلاألرض
ملكية األرض من الفالحين، وتتطلب الستراتيجية األطلنطية تهديم فرنسا في حالة الحرب 

 ").ابن العم الذري" فرنسا (
قر المنظم بالزراعة خرب االقتصاد القومي لمصلحة صناعات الحرب، وحل الف؟ االقتصاد

، وذهب السوق الفرنسي ضحية مصالح )ة مهددة بالزواليمليون مزرعة عائل(الفرنسية 
وأغلق عدد من آبار ) مشروع شومان(واأللمانية ) مشروع مارشال(الشركات األميركية 

 وال ننس ما ...عادة البناء ببطء فاضح، الخاجم في الشمال والوسط، كما تسير أالمن
 .ث العلمي واألعداد المهنيأصاب البح

 اللغة األميركية والفرنسية، لسد حاجات المحتل ازدواجية؟ ظهرت مشاريع اللغة
ي  ولقد الحظ السيد الفريد سوفBesic-Franchاألميركي، واختصار اللغة الفرنسية 

 :قائالً) 1953 آب سنة 5(بحسرة في جريدة الموند 
فع بصورة صحيحة من تراثنا وأنا مستعدون من المؤلم أن نسمع من يقول بأننا ال ندا

 .للتخلي عنه
 .إذ أن كل شيء منظم بشكل يجعل األجانب المقيمين في فرنسا ال يتعلمون اللغة الفرنسية

 E , Uسمها بالفرنسية كر الواليات المتحدة، وال مختصر إ لم تعد تذه على ذلك أنوالدليل
غير أن . طيس سوف تقول أن هذا شيء بU , S , A اإلنجليزيةبل يذكر المختصر باللغة 

 الدائن إلغراء بدال من المختصر الفرنسي أليس نتيجة اإلنجليزياالستعاضة بالمختصر 
 للمدين، والوالي للمولى؟

ثم يضيف، بعد ذكر عدد . هذا التسرب الواسع" اتساع"ويشعر السيد سوفي بالخوف أمام 
 :قائالً" من األمثلة
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إلى إفساد اللغة الفرنسية، بل تساعد بقوة على زوالها 155الضعفال تؤدي هذه األمثلة من 
 .ألن التبعية اللغوية تؤدي إلى التبعية الثقافية

، ..والسينما الفرنسية، الخ. ؟ تخريب الجامعة بصورة منتظمة، والمدرسة العموميةالثقافة
ئل حتقار التقاليد اإلنسانية الكبرى التي تغنت بفصاوا. والتخلي عن قصر فرساي

 المجالت القادمة من أميركا أو المستوحاة  وكذلك انتشرت أسوأ. وازية الصاعدةالبرج
وكانت البرجوازية، إلى جانب ذلك، .. الخ" ة الحياة األميركيةقلطري"منها، وعم التمجيد 

 الفرنسيين بأن بالدهم قد ولت، وأن عهد التاريخ القومي قد إقناعتغذي حملة تهدف إلى 
نتقاص من الحقيقة القومية يتم هذا اال:ل بوجود فرنسا مستقلةد ذهب األمانقضى، وأنه ق

 .تبعية الدولة الفرنسية لمطالب ضروب االستعمار األجنبية
ضة للمصلحة العامة؟ الجماهير، مثل هذه السياسة المناقفكيف تبرر البرجوازية، في نظر 

د في أجل حكمها، ألن تضطر، كي تمرأينا في مناسبات عدة، كيف أن الطبقة الرجعية 
تبرر استعباد الشعوب، تنشر فلكي : وهذا هو الحال هنا. باً لها ومذهتقيم من الكذب عقيدة

البرجوازية الكبرى العالمية نظرية فكرية خاصة هي النزعة العالمية 
)Cosmopolisme( 

 كانت في الوقت الذي". مواطن العالم: "وتتكون هذه الكلمة من كلمتين يونانيتين تعنيان
 ندافع ضد اإلقطاعيين، عن حقوق – وال سيما في القرن الثامن عشر –البرجوازية فيه 

وكان هذا يعبر . بعض المفكرين" مواطن العالم"المستقبل اإلنساني، وقد حمل بفخر لقب 
 في كل عن رغبة في تحطيم األسس الواهية لمجتمع قديم وإيجاد عالقات اجتماعية جديدة

عن هذه النفوس ، 1755 روسو، في نص يرجع لعام  جاكانى يتحدث جبهذا المعن. مكان
تشمل النوع ... الكبيرة العالمية التي تخطت الحواجز الخيالية التي تفصل الشعوب والتي

 ..156البشري كافة برعايتها
زية إلى موضوعات النزعة حتى إذا مازالت عالقات اإلنتاج اإلقطاعية، عادت البرجوا

وقد . ك لخدمة اآلمال الكريمة بل لحساب مصالحها الطبقية المستغلةالعالمية، وليس ذل

                                                 
 ).ك. ب، م. ج(CW �56 " B?g ا�T, "<A �V�V5-وع ,��Y أآ3- , � أ,�م  155
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، ذلك، وفسرا كيف أن النزعة العالمية أنما 1845فضح كل من ماركس وانجلز، منذ عام 
تنبع من المضاربة بين البرجوازية في مختلف البالد وأنها ال تهدف لتفتح جميع الناس بل 

 :ماركس يقولالستغالل العمال العالمي، ولهذا كتب 
ال ة الشاملة فكرة ال يمكن أن تولد إخوتغالل في صورته العالمية باسم اإل االستسميةأن 

 .157في قلب البرجوازية
ك العمال، ري منذ ذلك العهد بشكل هائل وأدرتسع نضال البروليتاريا الثوذلك فقد اومع 

 متحدةمختلف البلدان شيئاً فشيئاً، بفضل انتشار االشتراكية العلمية، بأن مصالحهم، في 
ولما كانت البرجوازية االستعمارية ال تستطيع القضاء على هذه . ضد عدو طبقي مشترك

:  منها، وهذه هي مهمة األفكار العالميةنتقاصاإلال أن تحاول مكنها إالمعتقدات، فأنها ال ي
ير نزعة وهكذا تستع!  العمال أن حكم االحتكارات العالمية سيحقق آمالهم العالميةإقناع

 .خر كذبة تدعيها النزعة العالمية البروليتاريا كآالشركات العالمية وجه
 تشويه التي هي ما هو الطابع الرئيسي، في الظروف الحاضرة، لهذه األفكار العالمية

 ثم. للنزعة العالمية البروليتاريا؟ التأكيد الكاذب بأن سبب الحروب الحديثة هو وجود األمم
نه يجب القضاء بسرعة على األمم وتحطيم سيادتها، ألن هذه السيادة تخلص إلى القول بأ

 السلم، فيجب عليهم أرادوا، إذا قناع العمال بأنهموهكذا يأملون في إ". بالية" "رجعية"
 . بأيديهم، على حقيقة األمة والتنكر ألوطانهمالقضاء

عالمية ليس يدل على أن سبب الحروب ال158غير أن التحليل المادي للمجتمع المعاصر
وجود األمم، بل وجود طبقة، البرجوازية االستعمارية، التي ال تستنكف، في سبيل إنقاذ 

 .حكمها المهدد، عن استبعاد األمم والقضاء على الشعوب
فهي بدال من أن تسعى لتحرير الناس في :  النهارهكذا تبدو النزعة العالمية في وضحو

استغالل تلك  إلى –" مواطنا للعالم"كل عامل  في ادعائها جعل –جميع البلدان، تهدف 
 .بشكل وحشي معيب" عالمي" على نطاق 159باح اإلنسانية التائهة المجهولةاألش
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 اعتمدنا على هذه إذا" أوروبا موحدة"ندرك المغزى التاريخي للمحاوالت الحالية إليجاد 
أسمالية، برعاية ، فهي تسعى لتوطيد استغالل مختلف شعوب أوروبا الرالمبدأيةالمعطيات 
 . األميركان، وأول هذه الشعوب شعبناالرأسماليين

 يكون من نتيجة توحيد السوق األوروبي، على أنه الخطوة األول نحو اقتصاد وسوف
كما سيكون من نتيجة إزالة السيادة القومية، . اشتراكي، تخفيض مستوى معيشة الفرنسيين

ذي أعيد بناؤه رحمة الطيران األلماني، العلى أنها تقدم للديمقراطية، وضع فرنسا تحت 
ضطهاد نازيين سيجعل منهم أدوات طيعة لإلذ أن إعادة تسليح الأوروبي إ"تحت شعار 

 .المناهض للعمال
الواليات المتحدة األوروبية، في النظام الرأسمالي، أما  أن 1915ولقد كتب لينين منذ عام 

 160مستحيلة وأما رجعية
ية تزويراً للنزعة العالمية البروليتارية فهي، إذن، في خدمة لما كانت النزعة العالم

ولهذا كانت، اليوم، نظرية زعماء االشتراكية الديمقراطية الفكرية، . الرأسمال العالمي
فهم إذن، . فيليب، لوبالى، خداع العمالالذين يأخذون على عاتقهم، أمثال جي موليه،أ، 

الذين كانوا ) روبير شومان، جورج بيدو(عبية، متضامنون مع قادة الحركة الجمهورية الش
دون رداء موالي للسيطرة األميركية، وهم يرتكان الألنهم خدام الفاتي) C. E. D(دعاة الـ 

 . بالسالح، فيما وراء الرين161المسيحية لتجهيز ألد أعداء الجنس البشري" الروحية"
ولهذا . م مما يبذل من جهودومع ذلك، ال يمكن لالستعمار أن يخلو من التناقضات، بالرغ

 .النزعة القومية األوروبية أخ توأم هو البرجوازية للنزعةكان 
 :وهناك مثالين على ذلك
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تبالغ الشركات االحتكارية، التي تدعو إلى النزعة العالمية في أوروبا، أمام الشعوب التي 
 الوسائل لتردد على النزعة القومية في الواليات المتحدة، وتستخدم جميعبتريد استعبادها، 

 .لقيادة العالم" يةهالعناية اآلل"الذي أرسلته " الشعب المختار"مسامع الشعب األميركي أنه 
النزعة العالمية لتالئم األذواق " طبخة"تتبع البرجوازية الكبرى الفرنسية، التي تعدل من 

ني باسم فهي تأ. في أوروبا، سياسة نزعة قومية دامية على حساب الشعوب المستعمرة
 يناضلون من أجل يين، والفيتناميين الذيشلقب األمة على المراك" المصلحة الفرنسية"

 .استقاللهم
التي يتزيا بها البرجوازيون الرجعيون " النزعة العالمية"فكيف ال نالحظ الفارق الفظ بين 

 عن وبين نزعتهم القومية الوحشية نحو شعوب االتحاد السوفياتي التي يحلمون بإعادتها
 .طريق الحرب، إلى السوق الرأسمالي

 .هذه التناقضات هي أحد مظاهر الضعف في المعسكر االستعماري
 

  الطبقة العاملة واألمة – 4

  ا�67	� ا�8����1 ا���و����ر?�–ا 

ال كجزء من مجموع أال وهو النضال الطبقي كن حل المسألة القومية حال صحيحا إال يم
 .أو لثورة البروليتارية

رية، على اضطهاد المرحلة االستعماقد رأينا أن الحقيقة القومية البرجوازية تقوم، في فل
القومية، من ثم للطبقة المعارضة للبرجوازية وهي طبقة  فكيف ال تعرض المسألة. األمم

 البروليتاريا؟
 المسألة القومية، بمصالحها وما يجب عليها كطبقة ثورية، يرتبط موقف البروليتاريا من

الذي ) 1848( إذن موقف مبدأي، وقد حدده ماركس وانجلز في بيان الحزب الشيوعي فهو
 :ينتهي بالشعار المشهور

 !" بروليتاريي جميع البالد يااتحدوا"  
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 B başlığı yok .النزعة العالمية البروليتاريةهذه هي 

عياً هو لنزعة القومية البرجوازية أساساً موضوأن ل) د(د رأينا في الدرس الثالث ولق
 إذ أن البرجوازية الرأسمالية ال تقنع باستغالل بروليتارييها. مصلحة الطبقة المستغلة

 الستعباد البروليتاريا وشعوب البلدان) وتضحي بهم(وشعبها الخاص بل هي تجندهم 
إذ أن مهمة .  تخفي المصلحة البرجوازيةوهذه خدمة". المصلحة القومية"باسم ... األخرى

 .ية القومية أن تؤلب عمال مختلف بلدان العالم بعضهم على بعضالنظرية الفكر
في (غير أن للنزعة العلمية البروليتارية، هي أيضاً، أساساً موضوعياً، كما اشرنا إلى ذلك 

ذ أن للبروليتاريين، في جميع بالد العالم، نفس إ.  وهو أساس طبقي–) الدرس الثامن عشر
ألنهم أعضاء في نفس الطبقة . الطبقة المستغلةالمصالح التي تجعلهم يتألبون على 

بل هي صفة . وليست النزعة العالمية صفة عابرة للنضال البروليتاري الطبقي. المستغلة
ولهذا كان مبدعا االشتراكية العالمية، وهما ماركس وانجلز، أيضاً مؤسسي . أساسية

لشيوعي، الذي يدعو كما أن بيان الحزب ا). 1864أيلول . (الجمعية العالمية للعمال
البروليتاريين إلى النضال المنظم ضد المستغلين في كل مكان، كان وسيظل، المشعل 

 .الهادي للثورة العالمية
الحظنا أن النزعة القومية والنزعة العالمية هما المظهران الفكريان للحرب الطبقية التي 

نهما في كل وقت، كما أنها وتتيح لنا النزعة البروليتارية أن نتبي. تقودها الرأسمالية
 .تحاربهما

 النزعة العالمية البروليتارية، تحارب النزعة القومية البرجوازية ألن العمال، بواسطة
يعترفون بتضامنهم الطبقي، ويأبون مد يد المساعدة للمعتدين من برجوازيتهم على البالد 

 لتحرير البالد د المستعمرناضل بروليتاريو البالوهذا هو الحال وال سيما حينما ي. األخرى
 . القوميمرةالمستغ

 للنزعة إلخالصهموتحارب النزعة العالمية البرجوازية ألن عمال جميع البالد، نظراً 
ي العالمية البروليتارية، يؤلفون جبهة قوية طبقية ضد االحتكارات، كما أنهم يناضلون، ف

 العمال الفرنسيون، يساعد :مثال. نهم المضطهديناخونفس الوقت، لتحرير وطنهم ووطن إ
 إخوانهم ضد مشروع مارشال في فرنسا على يد االستعمار األميركي، نضالهمفي 
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 الكبير األميركي الذي يدي بهم على البؤس، الرأسمالين في نضالهم الطبقي ضد األميركي
 .والفاشية، والحرب

 فكل ما يسيء وندري أن مصالح العمال، في كل بلد، تتطلب تضامنهم العالمي الطبقي،
للنزعة العالمية البروليتارية يسيء في نفس الوقت إلى العمال في كل، بلد كما أن كل تقدم 

 .للنزعة العالمية البروليتارية مفيد للبروليتاريين في أي بلد
ويلبي البروليتاريون الثوريون، نداء بيان الحزب الشيوعي، فيعلنون مساواة العمال في كل 

بلد آلخر، ضد النزعة القومية والنزعة العالمية، ويقومون، من البالد في الحقوق 
 .بالتضامن الطبقي األخوي

 : عدة نتائج من النزعة العالمية البروليتارية كموقف مبدأي ال يتزحزحنستنتج
األلزاسيون في : مثال( إذا وجد، في دولة أقلية من العمال لها خواصها القومية – 1

 حزب بروليتاري يضم جميع العمال، وهكذا يضمن، فال يجب أن يوجد أال) فرنسا
 . الطبقي، الدفاع عن حقوق األقليات القوميةبالتعاضد

ال إذا وفرت لها ل القوميات التي تضمنها إ ال تستطيع الدولة االشتراكية ضمان استقال– 2
 .وكذلك شأن الدولة السوفياتية. المساواة

 غير تارية هو تعلق جميع البروليتاريينولي حجر الزاوية في النزعة العالمية البر– 3
المشروط بالدولة االشتراكية، وقد وجدت مثل هذه الدولة، وهي االتحاد للسوفياتي، منذ 

 .سبع وثالثين سنة
 فلماذا هذا التعلق غير المشروط باالتحاد السوفياتي؟

لذين أوجدوا، ، ا1871ن البروليتاريين، في تحقيقهم لحلم رجال الكومون الباريسيين عام إ
إذ أن الدولة . ، أول جمهورية اشتراكية، قد بدأوا عهداً جديدا1917ًفي تشرين األول 

 بالنسبة لجميع البروليتاريين في جميع البلدان 1917السوفياتية تكون منذ تشرين األول 
 وتجسيم هذه األرادة وتلك وإرادتهاالندي العام للتعبير عن مطامح الطبقات المضطهدة 

 .162امحالمط
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ذلك ألن الدولة االشتراكية، لما كانت تختلف كل االختالف عن جميع الدول الرأسمالية 
 األمامي، لجميع الطبقة البروليتارية ن االستغالل الطبقي، تكون الحصإزالةألنها تقوم على 

فإذا دافع عنها البروليتاريون فأنهم . العالمية، وهي مرمى البرجوازية العالمية الدائم
 من أجل",ومن أجل مستقبلهم , جل أنفسهم من أ,  إذاًعون عن طليعتهم، فهم يناضلون،يداف

 ".بناء مجتمع مشابه للمجتمع السوفياتي، يهديهم سواء السبيل في عقر وطنهم
فالتبجح بخدمة البروليتاريا، مع القيام بمحاولة أول دولة أقامتها البروليتاريا لنفسها، هو 

مية على تضحية أفضل مناضليها وضرب عرض الحائط بالمثل حمل البروليتاريا العال
باستقالل الطبقة "، ولهذا كانت المطالبة 1917الرائع الذي يقدمونه لها منذ تشرين األول 

 .ضد االتحاد السوفياتي هي ربط هذه الطبقة بعربة الرأسمالية" العاملة
نؤيد، عالنية وبدون أي ال يمكن أن نحمل اسم الماركسي، في الظروف الحاضرة، إذا لم 

 .163تحفظ، أول دكتاتورية بروليتارية في العالم
ويكفي، كي نقدر أهمية الدولة السوفياتية، كأساس للنزعة العالمية البروليتارية، أن نالحظ 

 :ما يلي
، عن 1917 لم تكف البرجوازية، في جميع البلدان الرأسمالية، منذ تشرين األول –أ 

 .164 النزعة المناهضة للسوفياتالقول ببرنامج مشترك هو
 أن قادة يوغوسالفيا المغامرين، برفضهم لمبدأ الدفاع غير المشروط عن االتحاد –ب 

السوفياتي، قد جروا بالدهم على طريق الفاشية، وجعلوا منها دولة تابعة لالستعمار 
 165.األميركي وجلبوا الشقاء للعمال اليوغوسالفيين

صنائع البرجوازية في الحركة العمالية، كانوا، في كل ن الزعماء االشتراكيين،  إ–ج 
. كما كانوا دعاة النزعة القومية البرجوازية. وقت، أبطال النزعة المناهضة للسوفيات
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 فرنسا للقتال من أجل و بروليتاريي ألمانيا 1914ولهذا دعا قادة العالمية الثانية عام 
دير النزعة العالمية البروليتارية حق البرجوازي فال يمكن، إذن، تق" للدفاع عن الوطن"

 ).ستعماريةالقومية واال(ة قدرها إذا لم نقتلع النظرية االشتراكية الديمقراطي
 : يضاف إلى المالحظات السابقة المالحظة التالية–د 

أن الناس الذين يحاربون، في كل وقت، االتحاد السوفياتي، خدمة لمصلحتهم الطبقية، 
بينما كانت . فية المصلحة القومية التي تدافع عنها الطبقة العاملةيقومون في كل وقت بتص

 دولة اشتراكية، مطابقة هالسياسة الخارجية التي اتبعها االتحاد السوفياتي دائماً، ألن
 ذلك في الوقت الحاضر  نرى.لمصالح العمال في مختلف البلدان، وال سيما عمال فرنسا

والمقترحات .  الحياتية حلها حال سلمياً فرنسالحةبصدد المسألة األلمانية، التي من مص
 السوفياتية مواتية لمثل هذا الحل، بينما السياسة التي تتبعها البرجوازية الفرنسية تحاول

 .166 مثل هذا الحلأيعاد

  ا�67	� ا�!/��7 ا���و����ر?�–ب 

 بروليتاريي النزعة العالمية البروليتارية هي التعبير عن المصالح الطبقية المشتركة بين
 .جميع البلدان

وليس للثورة االجتماعية، وهي هدف البروليتاريا، طابع قومي في األساس، فمحتواها 
 القومي، ولهذا يرتدي اإلطارغير أننا رأينا أن الرأسمالية قد نمت في . محتوى طبقي

                                                 
أما فيما يتعلق بميثاق عدم االعتداء الذي عقده االتحاد السوفياتي مع ألمانيا الهتلرية في آب سنة   166

، فأنه يخدم مصالح السلم العالمي، ولهذا تغتابه البرجوازية جداً، تلك البرجوازية التي كانت لعام خال، 1939
.  . ري ولم تعباً بالتحالف الفرنسي السوفياتيقد حطمت األمن الجماعي األوروبي لمصلحة المعتدي الهتل

، لم ترفض المفاوضات التي عرضها االتحاد 1939 ولو أن البرجوازية الفرنسية واإلنجليزية، بعد آب
بالتحالف الفرنسي السوفياتي، كما "السوفياتي عليها، لتحققت الشروط التي تشل ألمانيا الهتلرية في الغرب 

وألدى هذا الحصار بهتلر إلى . اسطة ميثاق عدم االعتداء األلماني السوفياتيكانت مشلولة في الشرق بو
. 1939الحقيقة حول :  جاكون, بوفييه وج. ، ج1939اقرأ حول المغزى التاريخي لحوادث أب . العجز

 .1951باريس . المطبوعات االجتماعية
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ا، في بلد إذ ال يمكن للبروليتاري. نضال البروليتاريا الثوري ضد البرجوازية طابعاً قومياً
ها في عقر دارها، وانتزعت منها القيادة تال إذا حاربإمعين، أن تنتصر على برجوازيتها 

أن تجعل من نفسها طبقة قائدة لألمة، "ولهذا يجب عليها، حسب قول ماركس، . السياسية
 ".167وأن تصبح هي نفسها األمة

ناضلون النتزاع قيادة األمة  ية مختلفبالدروليتارية أن البروليتاريين في  تعني الوطنية الب
فهو إذن نفس النضال الطبقي " حرة، قوية، سعيدة"من يد البرجوازية في بلدهم وبناء أمة 

تتخذ النزعة العالمية البروليتارية إذن، طابع الوطنية . ضد نفس العدو العالمي الطبقي
نضال الطبقي ويرجع هذا لوجود الحقيقة القومية الموضوعي، حيث يجري ال. البروليتارية

وإذا لم يجر مثل هذا النضال على المستوى القومي، أصبحت النزعة العالمية البروليتارية 
صيغة فارغة، ولم يعد للبرجوازيات المختلفة ما تخشاه من البروليتاريا في بالدها، من 

 .عدوها المباشر
 .لى ذلكهل تستطيع البروليتاريا أن تقوم بهذا النضال وتنتصر؟ تجيبنا الوقائع ع

. أن البرجوازية الرأسمالية تقيم رخاءها على بؤس الجميع)  عشرفي الدرس الثامن(رأينا 
وبهذا تتوفر الشروط لتقوم البروليتاريا الثورية بتنظيم تجمع واسع يضم مختلف طبقات 

ضد ... من فالحين عمال، وطبقات متوسطة، وصناع، وحانوتية، الخ: الشعب الكادح
ى المستغلة، وتقوم البروليتاريا بقيادة هذه الحركة الشعبية، ألنها، لما البرجوازية الكبر

والشروط الضروري . كانت طبقة ثورية، المدافع األكيد من بين جميع ضحايا الرأسمالية
 ندرك هكذا.  هي وحدتها الطبقية الخاصةتحققلتجمع البروليتاريا األمة حولها هو أن 

ر الذي يقوم به، في فرنسا موريس توريز والشيوعيون األهمية التاريخية للنضال المستم
 .ضد االشتراكية الديمقراطية التي تهدف لمنع الوحدة بين العمال

 لمهمة البروليتاريا الثورية فقط، بل هو شرط موافقاً هذه المهمة القومية إتماموليس 
لبرجوازية وجميع الذين يخلطون بين النزعة القومية ا. أساسي لنجاح الثورة في وطنها

: كما أن الذين يقولون للعمال-أمثال الفوضويين النقابيين-رية اوالنزعة الوطنية البروليت
كل هؤالء يعملون ضد مصلحة " قضية األمة ليست قضيتهم، بل قضيتكم هي الثورة"
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البروليتاريا الثورية، وهم ينكرون واقع األمة المادي، ألنهم مثاليون، بينما الطبقة العاملة 
يمكنها أن ال تعبأ بالشروط الموضوعية التي ينمو فيها نضالها الثوري، ألنها تحفظ ال 

واقتصاد، " تعاليم لينين، ومن بين هذه الشروط الحقيقة القومية، وهي وحدة أرض، ولغة
 كما أنهم، .وثقافة، ولهذا ال تسلم قيادة الجماهير الشعبية لمن يجهل هذه الحقيقة التاريخية

ال فلماذا  على التنظيم والتعبئة، وإسذجاً، يجهلون قوة الشعور القومييين لما كانوا ماد
، 1944ضطهاد النازي، في عام لفرنسية، بالرغم مما نالها من االظهرت الطبقة العاملة ا
 ضد الفاشية بأجمعهاة  األم من ذي قبل؟ ألنها عرفت كيف تقوداشد قوة وأكبر احتراماً

ازية الكبرى المناهضة للقومية إذا كانت النزعة العالمية نصارها من البرجوالهتلرية وأ
تقوم على أساس من احترام سائر الشعوب، فإننا لن نكون عالميين إذا لم نحترم شعبنا 

 .168ونحبه
لمحافظة على امتيازاتها أن البرجوازية الرجعية ال يمكنها ا)  ، ج3(رأينا في هذا الدرس 

 االستعمار األميركي، بينما تدافع البروليتاريا الثورية  باستعباد األمة على يدالطبقية إال
حين تتبع ) والطبقة الخائنة تطرد منها(على العكس، عن مصلحة األمة في مجموعها 

الطبقة العاملة هي الطبقة الوطنية ألنها طبقة صاعدة، فهي مسؤولة . سياسة فرنسية مستقلة
 .عن حياة األمة وعن مستقبلها

 في استنتاجه لخالص مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي الثالث ،169دلل موريس توريز
، كيف أن نضال الطبقة العاملة، في كل وقت، ضد البرجوازية )1954حزيران (عشر 

التي "وكذلك شأن النضال ضد معاهدة فرساي ... بقيادة الشيوعيين يتفق والمصلحة القومية
ح الثأر في ألمانيا، وكذلك كان تحتوي على جميع البزور الزدياد النزعة العسكرية ورو

، والنضال ضد )في مراكش، والهند الصينية(شأن النضال القمع والحرب االستعمارية 
االستسالم في مونيخ والحرب السخيفة، واالحتالل الهتلري وأنصاره، وتخريب النهضة 

دة تسليح وكذلك الشأن، اليوم، حين تقود الطبقة العاملة المعارضة القومية إلعا .الفرنسية
كيف يمكن للطبقة ". تقوم بحراسة السلم لمصلحة فرنسا الكبرى"سفاكي دماء شعبنا، و 
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العاملة، وقد ناداها التاريخ لتحرير بالدنا من االستغالل الرأسمالي، أن تؤدي بنجاح هذه 
المهمة الثورية إذا لم تقم بدور القائدة في النضال الحالي للمحافظة على وجود األمة ضد 

 رجوازية المناهضة للقومية؟الب
وبينما تتنكر البرجوازية الكبرى، التي تجعل شبح الموت يخيم على مستقبل فرنسا، 

م تاريخ بالدنا، نحو رفع العاملة، على العكس، بفخر بكل تقدلماضي شعبنا، تتغنى الطبقة 
 .مستوى الحياة والحرية

. ادتها لهذه التقاليد كحاملة للمشعلحبنا لبالدنا، هو حبنا ألمجد تقاليدها، وعزمنا على إع
ن تكون فرنسا للفرنسيين، وليست حبنا لبالدنا، هو حبنا لشعبنا الذي نريده حراً سعيداً، وأ

 .هم وخسة نفوسهمئهم وشرولئك الذين خرجوا من الوحدة القومية بكبرياأل
، اإلنجليزقها  التي ودعها ملكها وإحراوطنية المساكين، وطنية جان دارك الفالحة الفرنسية

 .تجتاز كل تاريخ كشهاب ساطع
 ".ال وطن مع االستبداد: "كتب ال برويير، حول مصير األرقاء البائس، يقول

ولقد جهد ديمقراطيو الثورة الفرنسية الكبرى، لنيل استقالل وطنهم وكان يلهب نفوس 
تحيا  "الذين ربحوا معركة فالمي، وهم يرددون" صانعي القباقيب والخياطين"جماعات 

 .170نفس من الوطنية الثائرة". األمة
إلى " ألوان فرنسا"فضل الحزب الشيوعي، الذي يقوده موريس توريز، إذن، هو أنه أعاد 

فهو الداعي إلى اتحاد األمة الفرنسية من أجل . 171شعبنا، الذي خانته البرجوازية المنحطة
فق مع نضالهم أكبر ماركسي  وهكذا يت.الخبز والحريات الديمقراطية، واالستقالل والسالم

في عصرنا، وهو ستالين الذي صرح في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في 
 : بقوله) 1952تشرين األول (االتحاد السوفياتي 

كانت تعتبر البرجوازية، في الماضي، رأس األمة، فكانت تدافع عن حقوق األمة 
وأما اآلن فلم يبق شيء " ق كل شيءفو"واستقاللها، وتضع هذا االستقالل وتلك الحقوق 

                                                 
 .118ا�A ا�T?�، ص :  ,�ر�H +�ر�� 170
���ن: " +���" `-اءة `>� ار��ن 171��Tا� "he�� أن "�-� �, .CW ،C,�Vا� ������Tدور ا� Eا�م ,_��+ 

Cا�#����، ا`-أ . ا���ر�� "n�<` o?A CW أرا��ن RA Z _�� �, وه<ا"RA�\ Zإ� -��Tا� �, " CW– �6د�� 
 )������ر: ا� �7- (–ا�?��ن وا�<آ-ة "و ) ��#�R: ا� �7- (–ا��-���6 
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بل تقايض، اآلن، البرجوازية حقوق األمة واستقاللها بالدوالرات، " المبدأ القومي"من 
ال شك انه عليكم،  يا ممثلي . وتلقى جانباً براية االستقالل القومي والسيادة القومي

إذا أردتم إن تكونوا ن ترفعوا الراية و تتقدموا بها حزاب الشيوعية و الديمقراطية ، أاأل
وطنيين ، و أن تصبحوا القوة التي تقود األمة ، إذ ليس من شخص آخر يستطيع رفع هذه 

 .172الراية
 

اتمام هذه المهمة على يد الطبقة العاملة مرحلة ضرورية على طريق االشتراكية التي 
 سوف تصفي االستغالل البرجوازي 

 

                                                 
 .188أ�U, -9��ت، ص :  ������ 172
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 ا��رس ا��ا,+ وا���8ون 

 )2 (األمة
 

 
 

أن االضطهاد البرجوازية الطبقي، في ظروف )  ج3في الدرس السابق، (ينا رأ
  .االستعمار، يرتدي شكل االضطهاد القومي

ضد اإلقطاعية، أصبحت أكبر بعد أن كانت الرأسمالية محررة لألمم، في النضال 
 .173مضطهدة لألمم

تضم هذه و. مار شكل نضال من أجل االستقالل القوميولهذا يتخذ النضال ضد االست
الحركة االستقاللية، في بلد معين، جميع الطبقات االجتماعية المسلوبة أو المهددة 

وهكذا نفهم، مثالً، أن فئات مهمة من البرجوازية شاركت، في . باالستعمار األجنبي
أجل التحرير القومي، كما أن الصين، إلى جنب البروليتاريا والفالحين، في النضال من 

كانت قد ربطت مصالحها بمصالح ) التي يمثلها تشان كاي شك(زية قسماً من البرجوا
االستعمار األجنبي المضطهد المعتدي، غير أن هذا االستعمار قد اعتدى على مصالح 

 .فاشترك هؤالء في حركة االستقالل) كالصناعيين، مثالً(عناصر أخرى من البرجوازية 

                                                 
 .�V�V\46 ا0,�، ص : ذآ-E ��رج آ���6:  �� �� 173

 .حق األمم في أن تكون سيدة نفسها. مسألة االستعمار _ 1
 .األمم االشتراكية _ 2

 .المسألة القومية و الثورية االشتراكية) أ
 .ميزات األمم االشتراكية) ب

 .مستقبل األمم _ 3
 .مالحظة حول األلزاس والموزيل
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ي الوقت الحاضر، في فرنسا، تآمر وكذلك نجد أن االستعمار األميركي إذا كان يجد، ف
البرجوازية الكبرى الرجعية، والمحتكرين، وتجار المدافع إلى جانبه، فأنه يسىء لمصالح 

وهكذا يشل مشروع مارشال، الذي فرضه االستعمار : فئات أخرى من البرجوازية
مها األميركي على االقتصاد الفرنسي، ازدهار فروع بأكملها من الصناعة القومية، ويحر

 . ومن هنا أزداد االستياء عند كثير من الصناعيين.من أسواقها في بالد الشرق
وتثير سياسة إعادة تسليح ألمانيا، الذي يؤدي إلى التقليل من شأن فرنسا ويسيء إلى 
سيادتها القومية، معارضة مختلف الطبقات، في البرجوازية نفسها، تلك الطبقات التي 

حزب الشيوعي تشير الفكرة، التي تبناها المؤتمر الثالث عشر للو. تخشى السيطرة األلمانية
، إلى أن مصالح فئات اجتماعية عديدة بعيدة جداً عن الطبقة 174 1954حزيران (الفرنسي 

ولهذا تقف .  للحزب الشيوعي قد أصيبت نتيجة للسياسة األطلنطيةمبدئياًالعاملة ومعادية 
، إلى جانب الشيوعيين بالرأسماليةكان تعلقها بعض الدوائر السياسية البرجوازية، مهما 

 .ضد استعباد فرنسا
 قومية متحدة ضد االستعمار األميركي والبرجوازية الكبرى الرجعية  جبهةوهكذا قامت

لفالحين الكادحين والبرجوازية  عدا ا–التي تسانده، للدفاع عن استقالل فرنسا، وهي تضم 
جوازية التي تخشى نتائج السياسة التي يفرضها  فئات البر–توسطة مغرى والطبقات الالص

وهذا ال يقضي قط على النضال الطبقي في داخل بين . االستعمار األميركي على فرنسا
البروليتاريا والبرجوازية، ولهذا سلمت البرجوازية الرجعية البالد لالستعمار األجنبي 

أن تفصل نضالها من نسية ال تستطيع، إذن، البروليتاريا الفر. خدمة لمصلحتها الطبقية
 .أجل االستقالل القومي عن نضالها الطبقي

، كيف مناهض للقومية الذي اتخذته الرأسمالية االستعماريةوسنرى اعتماداً على الطابع ال
 .يطرح الماركسيون اخطر مسائل عصرنا وكيف يحلونها أال وهي مسألة االستعمار

 

                                                 
��� آ-ا��ت  174��T-ان . ا���د 1954 +��ز –\"� 22 - 21: ، ا������Mن923 – 922 ص 6 – 7 
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  سيدة نفسهاحق األمم في أن تكون:  مسألة االستعمار– 1
 أقوى الدول، في عصر االستعمار، تقسيم الكرة األرضية في أفريقيا وآسيا فيما أنهت
. محميات التي نشأت عن هذا التقسيمت والا المستعمراالحتكاريةواستغلت الشركات . بينها

فيحتل األرض، ويفرض اللغة األجنبية : ويشمل االضطهاد االستعماري جميع نواحي األمة
 اللغة القومية، وينهب الثروات االقتصادية، ويستعبد الثقافة القومية وال شك أن على حساب

" حقوقها" االستعمارية تقوم بقمع ال يعرف الشفقة كي تحفظ اإلمبراطوريةالنزعة 
المزعومة كقوة محتلة، ويأبى على الشعوب المستعمرة حقها في أن تنشيء لنفسها دوال 

 .خاصة بها
ال يمكن للشعب الذي يضطهد شعوباً أخرى أن يكون ": هور المشنعرف قول ماركس

 ."175حراً
واستغالل شعب من الشعوب هو من صنع البرجوازية الكبرى والرجعية واالحتكارات 

من . التي تستولي على الشعوب الضعيفة، بحثاً وراء الربح األقصى، فتسلبها خيراتها
 فلماذا؟. ي البلد المستعمرةالواضح أن هذا العمل مناقض لمصالح البروليتاريين ف

.  شعوباً أخرىهألن عدوهم الطبقي، أي البرجوازية الرجعية، هو يقوى باستعمار: أوال
 للبرجوازيةيتيح ) كما حدث في انجلترا(حتى ولو أن استغالل الشعوب المستعمرة 

ي االستعمارية أن تتكرم ببعض الخيرات على البروليتاريا في بلدها من تلك األرباح الت
وتستعيض عن ذلك بازدياد قوتها التي تستمدها من . المستعمراتتنتزعها من العمال في 

وال تستخدم البرجوازية هذه القوة ضد العمال في المستعمرات فقط . الل االستعماريقاالست
 يقوي الخارج ألن االضطهاد الطبقي في .بل ضد البروليتاريا في الدولة المستغلة

  لداخلا الطبقي في داالضطها

                                                 
,�رآH، ا�#6�CW : ،" ا��3رة ا�7X-اآ�� و\8 اCW h,0 أن +�Jن ��"ة 6���e: " را�� eA<ا ا�>" �� �� 175

 ،�J��, ،��@ �0ت ا�_��A ت���@Y283 ص 1947وا���رآ���، ا��. 
 دون أن � ��u6 Q��<, Zل �V@k  ا�@-و����ر�� CW ا�@[د ا���V",�، ا��@"أ آ�ن ,�رآCW D?#� H ا���Vم ا0ول،"

 ".وT�� �J�� X?� ا�<ي �A�?7 "eYuً� أ9-ى أن ��Jن \-ًا: " �� ��� ا�?����� ا�7X-اآ�� وه�Cا���0
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ليتاريا في بلدها ضد العمال األجانب لضمان نجاح مشاريعها وثم أن البرجوازية تدفع بالبر
فتعمل، لبلوغ هذه الغاية، . بتز أرباحها الهائلة من دم هؤالء وأولئكتوهي . االستعمارية

ثم تعلم .  االستعماري يتفق ومصالحهماالضطهادعلى أقناع العمال في البلد المستعمر أن 
، فتختفي مصالح "دفاع عن المدينة"فال الشعب، في الكتب البرجوازية أن حرب النهب أط

وراء )كما تستغل الشعوب المستعمرة, التي تستغل الشعب الفرنسي(الشركات االحتكارية 
 بهذه األكاذيب، جلبوا على واإلنجليزوكلما خدع العمال الفرنسيون . ))المصالح الفرنسية((

أغراض الطبقية التي تضطهدهم، وأضعفوا نضالهم كطبقة  وخدموا أنفسهم أكبر الضرر،
 .فأضعفوا بذلك وحدة البروليتاريا العالميةمستغلة، 

النزعة العالمية ذلك ألن . تقودنا هذه المالحظة األخيرة إلى حل مسألة االستعمار
 . تضع بيدنا مفتاح حل هذه المسألةاريةالبروليت

 صالح عمال البلد المستعمر متضامنة ضد البرجوازيةفمصالح عمال البلد المستعمر وم
 . المشتركعدوهم االستعمارية

 فما رأي النزعة العالمية البروليتاريا بهذا الصدد؟ 
يعني هذا، عملياً، أنهم . حق األمم في أن تكون سيدة نفسها يؤكد عمال البلد المضطهد –أ 

ة المستعمرة لتنشيء دولتها يعترفون لألمم المضطهدة بحقها في أن تنفصل عن الدول
 هراء االنفصالورفض الحق في " حرية تقرير المصير"فالحديث عن . الخاصة، المستقلة

 .كاذب، ألن ذلك يعني أن تمنع بيد ما تعطيه باليد األخرى
.  للبالد المستعمرةاالنفصالولهذا وجب على عمال البلد المستعمر أن يطالبوا بحق 

موقف رجعي، ") ناضجة لالستقالل"الشعوب المستعمرة ليست بحجة أن (والتخلي عن ذلك 
 .ال البرجوازية المستعمرة التي تزيد بذلك من سيطرتهاإال تقيد منه 

الموقف الوحيد العادل من النضال القومي ضد االستعمار . الهند الصينية: مثال ذلك
 هذه الشعوب الفرنسي بقيادة شعوب الفيتنام والالوس والكمبودج هو التأكيد على حق

 . واالستقالل كدولة، ومساندة هذه الشعوب الفعلي في فرنسا نفسهااالنفصالالمطلق في 
 كما يؤكد، من ناحية ثانية، عمال البلد المضطهد وحدتهم العالمية الطبقية مع –ب 

البروليتاريا في البلد المستعمر، ولهذا تحارب األحزاب الثورية، في البالد المستعمرة، في 
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نزعة البرجوازية القومية " األمبراطورية المضطهدةالوقت الذي تحارب فيه النزعة نفس 
كل : "يقول القوميون البرجوازيون في البلد المستعمر لعمال هذا البلد. في بالدهم

: ، فيجيب العمال الذين نشأوا على روح النزعة العالمية البروليتاريا"الفرنسيين أعداء لكم
 االستعمارية الفرنسية هي عدوة لنا، بينما العمال الفرنسيون شركات االحتكار! كال"

 ".أصدقاء لنا
وهكذا يناضل بروليتاريو البلد المستعمر، باسم  النزعة العالمية، النزعة القومية 
البرجوازية االستعمارية، كما يحارب بروليتاريا البلد المستعمر، باسم النزعة العالمية، 

 176 في بلدهمالنزعة القومية البرجوازية
 :يجدر بنا، أن نذكر أقوال لينين القيمة

يجب أن يقوم مركز الثقل في تربية العمال العالمية في البالد المضطهدة، على الدعاية 
. ، إذ بدون ذلك ال توجد النزعة العالميةاالنفصالوالدفاع عن حرية البالد المضطهدة في 

 ديمقراطي، في أمة تضطهد، ال يقوم لنا الحق أن نصف باالستعماري الحقير كل اشتراكي
قبل حلول " تحقيقه " ال يمكن االنفصال، وأن كان مثل هذا  مطلقوهذا مطلب. بهذه الدعاية

 .االشتراكية أال بنسبة واحده باأللف
 الديمقراطي، في أمة صغيرة، على العكس، أن يجعل محور بينما يجب، على االشتراكي

، فهو يستطيع أن " حراً اتحاداًاتحاد األمم"عارنا من شقل في نشاطه حول القسم األول الث
 يقف إلى جانب استقالل أمته السياسي وأنضمامها إلى دولة مجاورة، دون أن يتنكر

ه يجب عليه، في كل الحاالت، أن يناضل ضد نكول. لواجباته كصاحب نزعة عالمية

                                                 
   176  B��5ا�� ،C,�Vل ا�]V��Xا Dأ� �, he��u6 CW ،-�?و����ر�� ا�@�" ا����-A oW-� X rو,� ذ�  �,

 x6ا�@-��از��، وأن آ� E>0ن ه ��,�Vا�@-��از�� ا� Q��<�A he���ا�@-��از�� ا��z ،��,�V- أ�YA-� X he6ن 
�"وة ��V@Y ا�?��ل، ����k أن A-��از�� ا0,� ا��eYu"ة  Dv+ ،ر����?��Xرض ا�@-��از�� ا�0 @�� ا�?+

�e?, ��n�56 دا ����k ،"eYu+ Cا0,� ا�� "g Dg� + .3د �-اة60 � أآ�eYgXا، ا"�و����k أن A-��از�� : - أ
���e ا��V,�� ا�@-��از�� g �56 ����k"ه�، g Dg� 6" ا,���زات ا0,� ��6 6�� Zإ� BV+ ة"eYuا0,� ا��

�� `�,�� ... ا��eYu+ C" و�@-و+�e، و�� D� A Q��6 أي ا,���ز ��ej Z- ا0,� ا��eYu"ة�6 Dآ CW ،"���
��م g" ا�eYgiد، و�U+ �56" ه<ا ا����5ى A"ون +5��A ،-��از�� CW أ,� ,eYu"ة، ,5 Ckا-Vى د����

C,�Vا��?>� ا� Zإ� �� ":وأن آ � �u6 ��6@� ا� �
��ت، �Aر�H 54 – 53\�ل \8 اCW h,0 أن +�Jن ��"ة 6���e، ص : �� ������Xت ا���@Y1952، ا��. 
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ه الحركة العالمية في النزعة القومية الضيقة التي تميل لالتفاق والعزل لينظر إلى هذ
 .مجموعها وشمولها فيربط بذلك المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة

 177 أن يلح االشتراكيون الديمقراطيون"التناقض"ويجد الذين لم يتعمقوا هذه المسألة أنه من 
، كما يلح االشتراكيون الديمقراطيون، في األمم "حرية االنفصال"في األمم المضطهدة على 

غير أنه يكفينا قليل من التفكير لنرى أنه، في هذا ". حرية االتحاد"لى المضطهدة ع
الوضع، ال يوجد، وال يمكن أن يوجد، طريق آخر نحو صبغ األمم بالصبغة العالمية 

 .178ودمجها بعضها بالبعض
 :أكد موقف لينين هذا، موريس توريز، في فرنسا، عدة مرات

عماري يضطهد عشرات الماليين من العبيد في كان علينا، نحن البروليتاريين، في بلد است
المستعمرات، أن نرفع الصوت عاليا مطالبين بحق هذه الشعوب بتقرير مصيرها، ومن 

وكان علينا أن نحارب في بالدنا كل نزعة استعمارية، .  عن فرنسااالنفصالذلك حق 
 ضيقة في تاركين لرفاقنا الشيوعيين في البلد المستعمر أمر مقاومة كل نزعة قومية

بالدهم، وأن يعلنوا الفائدة التي يجنيها شعبهم إذا تضامن في النضال مع البروليتاريا 
الحق في الطالق ال يعني : "قال لينين. الفرنسية ضد نفس المضطهدين االستعماريين

 .179وجوب الطالق
يفسره البعض بصورة ساذجة فيقولون . يبدو هنا جانب مهم من للحق في تقرير المصير

 مع باالتفاقفإذا كان البروليتاريون في البلد المستعمر يعلنون، " الواجب"يماثل " الحق"ن بأ
 باالنفصال في البلد المستعمر، حقهم في االنفصال فال يعني ذلك أنهم ينادون البروليتاريون

 . وقت، وأنهم يجدونه مفيداً في كل حين كلفي
 أهالي( عدة شعوب في آسيا كانت روسيا القيصرية تضطهد: ولنضرب لذلك مثالً

وكان الماركسيون . وكانت تأبي عليهم حقهم في إنشاء دول مستقلة) جورجيا، األرمن

                                                 
 و��H ا��? Z ا�<ي �? �R –آC ا���رآ�C ,? �ه� ا�h�"V وه� ا�7X-ا"ا�7X-اآ�� ا�"��V-اC ?+ "Ck ه �  177

 .ا�e�6Xز��: `�دة ا�?����� ا�heJ���A ��6�3 وه�
 

ا���رآ��� وا�����M ا��V,�� " ذآ-CW ������ E 262 – 261، ص 19ج " ��A�_� ا�-و���",�U��ت :  �� �� 178
 .225، ص "وا��X?��ر��

��� آ��6ن ا�C6�3 : +�ر��.  م 179��T29، ص 1950آ-ا��ت ا�. 
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ثم .  ضد النزعة القيصريةاالنفصالالجورجيون واألرمن ينادون بالحق في والروس 
 فماذا حدث؟. 1917تشرين األول وقعت ثورة 

ومع ذلك لم ينفصلوا . االستعمار نير لقد حرر قيام االشتراكية الجورجيين واألرمن من
األمم عن األمة الروسية، بل تكونت دولة متعددة األمم، على أساس المساواة بين جميع 

 . تكون هذه الدولةالتي
؟لماذا، بعد أن نالوا الحق في االنفصالواألرمن حقهم في فلماذا لم يمارس الجورجيون 
 فريسة سهلة ألصبحوا أنهم لو فعلوا ذلك  لسبب بسيط هوالطالق، لم يمارسوا هذا الحق؟

، عدوة االشتراكية واالتحاد السوفياتي فقد كانت مصلحة عمال الرأسماليةللبالد 
 عن الشعب الروسي، وأن تتحد االنفصالالمستعمرات القيصرية القديمة الطبقية في عدم 

 . على أساس طبقيمعه ومع األمم السوفياتية، داخل الدولة االشتراكية المتعددة القوميات
 أو فيما يتعلق باألنفصال هي التي تقرر في النهاية المصلحة الطبقيةنرى، إذن، أن 

 180االتحاد
 ).الشعب المستعمر أو األقلية القومية( يرجع للشعب المعنى باألمر االختيارغير أن 

موح الشعوب المستعمرة إلى االستقالل، وهكذا يجب على الشعب الفرنسي أن يحترم ط
 ما تأباهإذ أن لهذا الشعب الحق المطلق في أن ينفصل عن فرنسا، وهذا .  سيما الفيتناموال

يد االستمرار في استغالل الهند الصينية، بينما تزعليه البرجوازية االستعمارية، ألنها 
 الجيش إرجاعيساند العمال الفرنسيون حق الفيتنام في نضالهم ضد الحرب الجارية، في 

                                                 
180 R�W �A�z-, >�ل�6Xن ا�J� X أن �5"ث أن �J��  .rذ� Z�� X�3, � و`" رأ� . �gو CW -9أ X�3, وه�ك

8Aا��� �gا�� �� B����" . Z � CW H1850 – 1840آ�ن ,�رآ ���A� #ا��[ف ا� rTآ� ا��-\ �, 
��,�Vر�?��. ا� �A�?7 ،>n" � – ,-اآ� رو��� أ,�,�� –ا وآ�W "�6���ذا؟ 0ن ا��rT وا��[ف ا�# ����A آ��6ا، 

وآ�ن +��M" \-آ� ا��rT وا��[ف ا�# ����A ا�CW . ،C ?� ��,�V أورو�6�JW ،�Aا r�>A ,-اآ� أ,�,�� �[��@"اد
�Aأورو CW اء ا�5-آ� ا��3ر��"�ا���رآ��� : ������(، "و`���M+ ،>w" ا�A ��-<�V>�رة �z- ,@�7-ة، وهC أ�" أ

�ev- ه<ا ا��D3 أX R6 �#� `� ا� v- إ�Z ا�����M ا��V,�� ) 220 – 119 ص وا�����M ا��V,�� وا��X?��ر��،
�[`�Y��A �e�@�ت ا� ��� ا�?����� ا�@-و����ر�� ا����0 CW DA ،�e+ذا CW� . ،x`ا�� H�6 CW ،-�ه� D_و`" ا��

�� ا����J�T��آ�� g" ا�"و) وهh أ`��� أ����W����J�T+ CW ��6آ��(�u6ل ا���د�D@` " x ا�5-ب ا�?����� ا���6�3
������Y, B���, x ا�"��V-ا��k، و, �e \8 اh,0 : "وg" ا��[م ا�?���C، وQ��<, "g ا�@-و����ر�� ا�?�����

 ��kا-V��"ء ,� ,#��ع ا�5-آ� ا��� Cه DA ،�V�Y, ،�e��6 ن ��"ة�J+ ا���م ا�7-اآ��(أن Cا�?�����) وه .
،�Jو�� 
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الحرب التي بينما .  ألنها تهدف الستمرار اضطهاد شعبظالمة الحرب هذه. إلى فرنسا
 .تشنها األمة الفيتنامية ضد االستعمار المضطهد حرب عادلة ككل حرب تحرير قومي

" مؤلفات: لينين" (أن يناقص الجزء الكل، فيجب عندئذ رفض الجزء. في بعض الحاالت
وهذا الرفض ال ). 220لين ص ، ذكره ستا)258 – 257، ص 19، ج "باللغة الروسية

نجد هنا مثاال على الميزة األولى . يعني فصله بل وضعه في المحل الثاني لفترة من الزمن
 .وهي أن كل شيء مرتبط باألخر. للجدلية

نفهم بذلك أنه يمكن للبروليتاريا العالمية أن تساند حركة قومية معادية لالستعمار في بلد 
د ساند البروليتاريون، قبل فق. ال تقودها عناصر بروليتاريةمعين، وأن كانت هذه الحركة 

الحرب العالمية الثانية في جميع البالد نضال الحبشة ضد جيش موسوليني وأن كان 
ألن مثل ذلك النضال كان يضعف الفاشية العالمية العدو . إقطاعيونالشعب الحبشي يقوده 

 .الرئيسي للبروليتاريا
ر االستعمار، كان من حقها أن تقرر بشأن يلفيتنامية من نحتى إذا ما تحررت األمة ا

 .عالقاتها مع فرنسا
 الفيتنام، منذ اآلن، أنه يستحسن، لمصلحة البلدين، قيام وعمالويعتبر العمال في فرنسا 

 والمساواة األمتينغير أن هذه السياسة تتطلب الفصل بين . سياسة تبادل اقتصادية وثقافي
 .المطلقة بين الدولتين

 بحل المسألة القومية ياًل وعمنرى إذن أن مبدأ النزعة العالمية البروليتارية يسمح لنا نظرياً
 . ، إذن، مرة أخرى، أمام النضال الطبقيأنفسناواالستعمارية، ونجد 

تتطلب مصالح الحركة البروليتارية في البالد المتقدمة، وحركة التحرير القومي في 
لجانبان للحركة الثورية في جبهة مشتركة للنضال ضد العدو المستعمرات، أن يتحد هذان ا

 .181المشترك وهو االستعمار

                                                 
�JWن ذ�r ا�6>�ر ��?�D ا���T-ك A �� �< . ��A?" آ���A ه<E ا���Yر +V-ر إ��Vف أk[ق ا� �ر CW ا�e " ا� 181

 .ا�T?@�� ا���� �,C وا��-C�6 وا�6>�را �� ��� ا�?����� ا�@-و����ر��
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  األمم االشتراكية – 2

��اآ��–ا VAوا�.!ر?� ا ���ا�"! ��W�1ا�  

 تأليف هذه الجبهة 1917ساعد على نجاح الثورة االشتراكية في تشرين األول سنة 
وسية على البرجوازية االستعمارية لوال ولما أمكن انتصار البروليتاريا الر. المشتركة

.  القياصرة الواسعةإمبراطوريةاتحاد الشعوب التي تستغلها هذه البرجوازية نفسها في 
 .وهكذا تكون ثورة تشرين األول قد ضربت االستعمار في قلبه وفي مؤخرته

لقومي حطمت ثورة تشرين األول، بقلبها لكبار المالكين والرأسماليين، قيود االضطهاد ا
، دولة شاسعةواالستعماري التي نجت منها جميع الشعوب المضطهدة، بدون استثناء، في 

وتمتاز ثورة تشرين . إذ ال يمكن للبروليتاريا أن تحرر بدون أن تحرر الشعوب المضطهدة
األول بأنها لم تقم بهذه الثورات القومية واالستعمارية، في االتحاد السوفياتي، تحت لواء 

قومي والمنازعات بين األمم، بل تحت لواء ثقة متبادلة وتقارب أخوي بين العمال الحقد ال
والفالحين في القوميات التي تقيم في االتحاد السوفياتي، ولم تقم بها باسم النزعة القومية 

ولم يكن قادة العالمية الثانية، بالرغم من خطبهم عن المساواة 182بل بأسم النزعة العالمية
 .بل كانوا يأبون عليها أي إمكانية للعمل الثوري: هتمون بالشعوب المستعمرةبين األمم، لي

 مؤسساتها ، وأن يكون لها"في االستقالل الثقافي"وكل ما كانوا يعترفون لها به هو حقها 
 . المستعمرة الدولةالثقافية، وذلك داخل

، وفي إنشاء صالاالنفبينما يعني الماركسيون اللينينيون بحرية تقرير المصير الحق في 
 ضد البرجوازية ولما كان نضال األمم المضطهدة من أجل استقاللها موجهاً. دولة مستقلة

 كان لهذا النضال طابع Métropoitain" ماأل"االستعمارية، العدو المباشر للبروليتاريا 
 .ثوري

الثورة المسألة القومية جزء من مسألة الثورة البروليتارية العامة، وهي جزء من مسألة 
 .183 جزء من مسألة دكتاتورية البروليتارياالعامة وهيالبروليتارية 

                                                 
182 ������ " :C���?ا0ول ا� ��-T+ رة�� �A�k "ا��� � �� ج Dn��, CW1 188، ص. 
 .655�H ا��-��، ص " \�ل ,@�دىء ا��� � ��: " ������ 183
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، 1917تضخم حركة التحرير القومي الهائل في البالد المضطهدة كأفريقيا وآسيا منذ عام 
وانتصار الشعب الصيني على االستعمار وسيره نحو االشتراكية، كل تلك وقائع لها أهمية 

 .العالميكبرى بالنسبة للنضال الثوري 
 يقظة البروليتاريا زمن,  ثورات التحرير في المستعمرات وفي البالد التابعة زمنولقد أقبل

 .184في هذه البالد، زمن سيطرتها في الثورة
      

��اآ��–ب VAا P�H6ات ا��  

. ابتدأت الثورة االشتراكية، بتحريرها للشعوب المضطهدة، مرحلة جديدة في تطور األمم
 .ديد من األمم، بفضل انتصار البروليتاريا، أال وهي األمة االشتراكيةوظهر نموذج ج

األمم التي نشأت بقيادة " األمم البرجوازية"رأينا في الدرس السابق أنه يجب أن نفهم من 
وكان انتصار البرجوازية انتصار لعالقات اإلنتاج . البرجوازية في نضالها ضد اإلقطاعية

 .يزات األمة البرجوازيةومن هنا نشأت م. الرأسمالية
تقوم األمة البرجوازية بالضرورة على عدم المساواة بين أفرادها، ألن الطبقة المسيطرة 

 .تستغل البروليتاريا
ات مختلف البلدان الرأسمالية  األمم البرجوازية ألن برجوازيلسائراألمة البرجوازية عدوة 

 .النزعة القوميةومن هنا كانت . تتنافس فيما بينما سعيا وراء الربح
وأخيرا، تخضع األمة البرجوازية، في مرحلة االستعمار، لها الشعوب المتأخرة في نموها 

نذكر مرة . وهكذا يتم االستغالل في الداخل بواسطة االستغالل في الخارج.االقتصادي
 ".أصبت الرأسمالية االستعمارية أكبر مضطهدة لألمم: "أخرى بقول لينين

 .ات األمة االشتراكيةوتختلف عن ذلك ميز
الغوا استغالل اإلنسان لإلنسان تلغوا ": يقول ماركس وانجلز في بيان الحزب الشيوعي

 زالت العداوة بين  زال تعارض الطبقات داخل األمة،قمتى. استغالل أمة ألمة أخرى
 .185األمم

                                                 
 .189، ص 61�H ا��-��، ج  184
�C ص :  ,�رآH وا#6�� 185��Tب ا��ن ا�5��A46. 
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 الطبقي، لالضطهاد وإزالتهافقد أوجدت الثورة االشتراكية، بقلبها للبرجوازية المستغلة، 
 . وبين األمم المتعددةةعالقات جديدة داخل األمة الواحد

 .وقد برهن قيام االتحاد السوفياتي وازدهاره على صحة ذلك
فزوال الطبقات المستغلة، السبب الرئيسي لالصطدام بين األمم، وزوال االستغالل الذي 

املة، في الحكم، وهي يغذي الريبة المتبادلة ويؤجج األهواء القومية، ووجود الطبقة الع
عدوة كل استعباد، تدافع بإخالص عن أفكار النزعة العالمية، وتحقيق التعاون المتبادل، 
بصورة عملية، بين الشعوب في جميع ميادين الحياة االقتصادية واالجتماعية، وأخيراً 

تراكية  قومية في الصورة، اشعوب االتحاد السوفياتي، وهي ثقافةازدهار الثقافة القومية لش
كل هذه العوامل وما يشبهها غيرت طابع شعوب االتحاد السوفيتي بصورة : في المحتوى

جذرية وعملت على زوال شعور الريبة بينها، ونمت عاطفة صداقة متبادلة، فنشأ، بذالك، 
 .186تعاون أخوي حق بين الشعوب داخل الدولة االتحادية الواحدة

، اإلقطاعي لالضطهادانت البرجوازية، بتحطيمها ك. تلك هي نتيجة انتصار الطبقة العاملة
فزال . وأما الطبقة العاملة،فأنها بتحررها قد حررت جميع الناس. قد صنعت أغالالً جديدة

 .النير الطبقي كما زال النير القومي
 من المختلفة ما تحررت القوميات إذاحتى " سجنا للشعوب" القياصرة إمبراطوريةكانت 

أما : وقد رأينا أن ممارسة هذا الحق لها وجهان.  في تقرير مصيرها نالت حقهااالضطهاد
 .187 الحراالتحاد وأما االنفصال

 . مع الشعب الروسياالتحاد، آنفا القوميات المذكورة، اختارتولقد 
وتحتفظ القوميات، التي تتكون منها هذه .وهكذا نشأت دولة اشتراكية متعددة القوميات

 .االتحاد شاءت أن تنفصل عن إذافهي تستطيع، أذن، : يرهاالدولة، بحقها في تقرير مص
المساواة  بين األمم االشتراكية، التي يقارب عددها الستين؟ األساسيما هو طابع العالقات 

 أو ظلم أضطهادوال أقل ... ال أمتياز ألمة على أخرى: "وقد قال للينين. في الحقوق
 السوفيتي، بل جمهوريات االتحادرة في ليس هناك، أذن، أمة مسيط". لألقليات القومية

                                                 
 .217 صDn��, 2 ا��� � ��، ج 186
را�� ا�"رس "وه<ا ,D3 ��\"ة اg0"اد .  ه<ان ا����eن ا���?�ر�gن ��6�Jن \V+ 8-�- ا��>�-  187

H,ا���." 
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، استونياجمهورية روسيا، جمهورية أوكرانيا، جمهورية كازافي، جمهورية "متحدة بحرية 
 وجد، داخل الجمهورية المتحدة، أقليات قومية، كونت جمهوريات مستقلة ما فإذا..." الخ

مهورية بشكيري، يوجد داخل الجمهورية المتحدة الروسية جمهورية تارتاري وج: مثال"
 .كما يوجد شعوب صغيرة، ومناطق مستقلة، وأقاليم قومية." الخ. وجمهورية داغستان

تقوم الدولة الروسية المتعددة القوميات بالدفاع عن المصالح المشتركة بين جميع القوميات 
 السياسة الخارجية، وإدارة االشتراكي االقتصادكما أنها تشرف على تخطيط . تكونهاالتي 

 .والتنشئة الثقافيةالجيش، و
، ألشراف جميع المواطنين وفياتالسغير أنها تخضع من أسفل إلى األعلى، بواسطة 

فيستطيع، مثالً، جميع المواطنين، . المتساوين في الحقوق، مهما كانت قوميتهم أو جنسيتهم
تولى جميع الوظائف الدولة السوفياتية من أصغر وظيفة إلى أعلى وظيفة، ويتولى 

 .لحكومة أناس من القوميات وأجناس مختلفةا
 الجمهورية المتحدة أو المستقلة اختصاصأما المصالح الخالصة بكل قومية، فأنها من 

ويعكس هذا .التي تتمتع، ضمن الدستور السوفياتي، بدستورها الخاص، وقوانينها الخاصة
" لثقافية، والتاريخية، وااالقتصادية"كما تعكس هذه القوانين، الخواص القومية . الدستور

 . لكل شعب
وهكذا يتحقق ازدهار القوميات في كل الميادين، على عكس ما يجري في النظام 

 . القيصرياالستعماري
انشأ الشعب األوزبكي، الذي أستغل قبل الثورة، جمهورية :  على ذلك مثالولنضرب
مهوريات ، ومجلس وزراؤها، داخل اتحاد الجوسوفياتها لها دستورها، اشتراكية

ربية الماشية، ازدهاراً هائالً،  القومي، الصناعة، الزراعة، توازدهر اقتصادهاالسوفياتية، 
 الصناعة الثقيلة خمس عشرة مرة منذ عام تضاعفتفلقد . فضل مشاريع الخمس سنواتب

وتقوم .  بكثرة األقطان المتنوعةاآلليةوتنتج الزراعة . فهناك مركز حراري ومائي. 1913
أما تحسين مستوى المعيشة والتقدم .  الرئيسية في أوزبكيأستراكانربية أغنام مراكز ت

ضغط الثقافي اللذين تفرضهما البرجوازية الالثقافي فهما يناقضان مناقضة شديدة البؤس و
 30في الجزائر طبيب لكل " القبلي"الرأسمالية على مستعمراتها، فبينما يوجد في منطقة 
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 شخصاً وكذالك 895يوجد في أوزبكي طبيب لكل " رسمي الاإلحصاءحسب "ألف شخص 
بينما، زالت األمية، . من األطفال المسلمين، في مراكش، يدخلون المدارس% 10أقل من 

% 81، وكذلك يتردد "أميون% 98"في أوزبكي، بعد أن كانت عامة في عهد القياصرة 
 ". فقط36/1000في فرنسا "على معهد ثانوي عال 

 االتحاد وهذا شأن جميع القوميات التي تكون . اللغة األم، التي هي رسميةولغة التعليم هي
 .السوفياتي

وبذلك سهلت نهضة التقاليد األدبية والفنية لكل . كما أن جرائدها ومطبوعاتها بالغة القومية
 .188شعب

والحرب دائرة الرحى ضد هتلر، مجمع العلوم األوزبكي، فلم ، 1943فقد أنشيء، عام 
.  باحث1500 مؤسسة علمية، يعمل فيها 25عشر سنوات حتى أصبح يضم يمض عليه 

  ومهندسينمن علماء، ومهندسين"وهكذا لكل جمهورية سوفياتية مالكاتها الخاصة 
 ".زراعيين، وأطباء، ومربين، الخ

غير أن أصدق األمثلة هي تلك التي نجدها عند . ونستطيع ضرب األمثلة الكثيرة على ذلك
 فإذا،  إلى موت مؤكداإلمبراطوريةطق المستقلة التي أودت بها النزعة شعوب بعض المنا

 . تنفذها من هذا المصيرباالشتراكية
شعي ) Abakam(ورافده) Haut-jenissei9( سيبيريا، على ضفاف نهريسكن في
وقد قام المونغول، منذ أكثر من عشرة قرون، بغزو هذا الشعب ) Hakasse(الهاكاس 
حتى أنه فقد أحرفه .  فكان مصيره الخرابعوب أسيا وأكثرها ثقافة، أقوى ش منالذي كان

 في خطورة الحال فأخذ شعب الهاكاس باألقوال اإلمبراطوريةالكتابية، وزادت النزعة 
. كان أذن في وضع يشبه وضع الهنود الحمر على يد المستعمرين األمريكان. رويداً رويداً

ألف مواطن، 50فأصبح يعد أكثر .  لهذا الشعب أعادت الحياةاالشتراكيةبيد أن الثورة 
فحم حجري، ذهب، معدن " مزدهر باقتصاديقيمون في منطقة مستقلة، ويتمتع هذا الشعب 

                                                 
 و�_�, � 7?�ب اX+�5د ا���C+��W ا�-و��� R , x�?� "VW ا�v-وف ا���ر���� �_� ,�T-آ� �#��� أ,� ا��_ 188
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كما له صفحة .  مدارس تقنية، معهد تربوي3 مدرسة، و350وفيه " الحديد، غابات، أقنية
 . ومسرحهوادبه

 موظفي القيصر الضطهاديخضع  شمالي سيبيريا، في، )Nenets" (الننت"وكان الشعب 
وكبار "من فرو، وأسماك"الوحشي، والتجار الروس الذين كانوا يستولون على ثرواته 

 ألف نسمة 16 فبلغ عدده االنحاللكان هذا الشعب في طريق ). Rennes(مربي الوعول 
 .1913نسمة عام 2000، و1899عام 

عب مقاطعة قومية وعادت إليه فكون هذا الش.  هذه الحالاالشتراكيةوقد غيرت الثورة 
وأزدهرت صناعته من صيد بحري .  ألف نسمة12، 1939فبلغ عدده عام . القوة والحياة

منها سبع . 56وأصيح عدد المدارس )Serres(وبري، وظهرت زراعة صناديق الزجاج 
ذلك في كل ... مدارس ثانوية ومدرسة تقنية لتربية الوعول، وثالثة مراكز للبحث العلمي

 .  والخرافات الجهل عليه يخيم  كان المنطقة التيهذه
فاستعادت .  مختلف الشعوب التي يتكون منهاازدهار السوفياتي االتحادهكذا يضمن 

، أن تكون االشتراكيةبفضل .  شعوب خاملةواستطاعت استقاللهاقوميات قديمة مضطهدة 
أن تنقل في بضع " تكالنن" بدائي وعقلية قديمة اقتصاد شعوب ذات استطاعتكما . أمما

 .شتراكيةسنوات إلى طريقة الحياة اال
 تغيراً كلياً في مثل تغيرتقد " كبيرة وصغيرة"وهكذا ندرك كيف أن العالقات بين األمم 

 .هذه الظروف
ولهذا ذهبت جهود الغزاة .  والعداوة الثقة المتبادلة والتعاون األخويالريبةفحل محل 

ا يأملون تحطيم العالقات التي أقامتها االشتراكية بين أولئك الذين كانو. الهتلرية سدى
الشعوب السوفياتية بالقوة، كانوا يعتقدون، مثال، أنهم يستطيعون تأجيج العواطف القومية 

وبينما نرى .القديمة من جديد في أوكرانيا ضد الشعب الروسي، فلم يحدث شيء من ذلك
 االستعماري الذي أقامته الرأسمالية، إذا الحرب العالمية الثانية قد أضعفت كثيراً النظام

 . في نضالها المشترك ضد النازية العنصرية، عدوة الشعوباالشتراكية يقوى األمم ادبإتح
تعارض النزعة الوطنية المتعصبة فياتية وهكذا تحققت صحة وجود وطنية سو

 .البرجوازية
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الية أول المعتقدات القومية، بل على المعتقدات العنصرية البال تقوم قوة الوطنية السوفياتية 
 الشعب ووالئه العميق لوطنه السوفياتي، وعطف جميع العمال، إخالص على  تقومهي

 .المقيمين في بالدنا، األخوي
تشترك في الوطنية السوفيتية، بانسجام، تقاليد الشعوب القومية ومصالح عمال االتحاد 

تية، بدال من أن تفرق، تجمع على العكس، والوطنية السوفيا. السوفياتي الحياتية المشتركة
جميع األمم والقوميات في بالدنا ضمن عائلة واحدة أخوية، من هنا تظهر أسس الصداقة 
المتينة التي ال نتزعزع بين شعوب االتحاد السوفياتي، كما أن شعوب االتحاد السوفياتي، 

فقد أظهرت دائما رغبتها . قوق شعوب البل األجنبية واستقاللهامن ناحية ثانية، تحترم ح
 العالقات التي أخذت أساسوهذا هو . في أن تعيش بسالم وصداقة مع الدول المجاورة

 189تنمو بين دولتنا وبين الشعوب المحبة للحرية
رايات الدولة االشتراكية هي رايات الصداقة بين الشعوب التي كونت هذه الدولة، كما أنها 

م، ومن الشعوب التي ال تزال ترزح تحت نير رايات الصداقة مع جميع شعوب العال
ذلك ألن الثورة ": استعمار روسي"ولهذا كان من العبث الحديث عن . الرأسمالية

 من اإلمبراطورية، قد اجتثت النزعة اإلمبراطورية للبرجوازية بإزالتهااالشتراكية، 
 السوفياتية على والوطنية. فاالتحاد السوفياتي مسالم، في أساسه، ألنه اشتراكي. جذورها

، االشتراكيةنقيض النزعة القومية البرجوازية، فهي حب يحمله العمال السوفياتيون لبالد 
 . وهي أروع مظهر للنزعة العالمية البروليتارية

 كل ازدهارالذي توفر فيه نستطيع اآلن أن نخلص للقول بأن االشتراكية، في نفس الوقت 
 االشتراكية كانتولما . رب السلمي بين جميع األممأمة ماديا وأخالقياً، تعجل في التقا

 .محررة لألمم فأنها تمهد التحادها

  مستقبل األمم– 3
 األمم حقيقة تاريخية  أندللنا في الدرس الثالث والعشرين على أن األمم لم توجد دائما بل

 . واحدة البرجوازية على أساس سوقكونتها
                                                 

 .155\�ل \-ب اX+�5د ا�����Wت ا�J@-ى، ص :  ������ 189
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ة الثورة، النير الطبقي، حطمت في نفس الوقت، حطمت الطبقة العاملة، وبواسطماحتى إذا 
 .وهكذا تضمن االشتراكية لجميع األمم ازدهارا منسجما تاما: النير القومي
 الذي ستوفره االزدهار نفسه سوى بداية ازدهار أشد روعة هو راالزدهاوليس هذا 

 . متى انتصرت في كل مكانجمعاءالشيوعية لإلنسانية 
وهو شرط . ن اقتصاد عالمي واحدير الشيوعية الشامل تكوإذ سيكون من نتيجة انتصا

إذ سوف . ومن ثم تفقد الحدود األرضية مغزاها. ضروري لتقديم قوى اإلنتاج المطرد
فتسير نحو لغة عالمية واحدة، غنية . يقرب ازدياد التبادل المادي والثقافي بين الشعوب

 .ورة تدريجيةجداً، ألنها سوف تتولد من اندماج عدة لغات قومية بص
 االضطهاد وولت الطبقات المستغلة، وانقضى عهد اإلمبراطوريةمتى زالت النزعة 

 القومية والربية المتبادلة، الثقة والتقارب بين ةالقومي واالستعماري، وحل محل العزل
 وتمثل االضطهاد وظهرت المساواة في الحقوق بين األمم في الحياة، وماتت سياسة األمم،

... نظيم تعاون األمم وأمكن اللغات القومية، في تعاونها، أن تغذي بعضها بعضاًاللغات، وت
ال يمكن، في مثل هذه الظروف، الحديث عن اضطهاد واندحار بعض اللغات وانتصار 

 أمام مئات اللغات القومية التي سينفصل عنها أوال، بتأثير أنفسناسنجد ... االخرالبعض 
طويل األمد بين األمم اللغات الخاصة بكل منطقة من تعاون اقتصادي وسياسي وثقافي 

مناطق العالم، ثم سوف تندمج هذه اللغات في لغة واحدة عالمية مشتركة، لن تكون طبعاً 
 بل سوف تكون لغة جديدة قد تمثلت أفضل عناصر اإلنجليزيةاأللمانية أو الروسية أو 

 .190اللغات القومية ولغات المناطق العالمية
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لغة الواحد وسيلة ثقافية مشتركة، في محتواها من العواطف واألفكار، وفي سوف تكون ال
أسمى مرحلة في .  الناس الذين أدركوا، في كل مكانأجل أولئكصيغتها وتعبيرها، من 

 .تطورهم التاريخي وأصبحوا أفرادا في وطن واحد هو وطن الشيوعية الشاملة
 .وهكذا نجتاز الحدود القومية

تجاوز األمم، بل أن مشكلة الشعوب، اليوم، هي في األيام، ليست مشكلة غير أن المشكلة، 
 االشتراكي، ازدهارها االشتراكي، أجل وازدهارها الرأسماليمشكلة تحريرها من النير 

ها، والطريق إلى ئال تعني بذلك قط فنا" توحيد األمم"ألن الماركسية حين تتحدث عن 
 . إلى االشتراكيةلقااالنت الذي يشترط االزدهاراالتحاد هو 

يجب أن ندع الثقافات القومية تنمو وتكشف عن قواها الكامنة لتتوفر الظروف التي تسمح 
ويحدث ازدهار هذه الثقافات . بصهرها في ثقافة واحدة مشتركة، ذات لغة واحدة مشتركة

من أجل انصارها في ثقافة واحدة ... القومية في صورتها، االشتراكية في محتواها
في صورتها ومحتواها، ذات لغة واحدة مشتركة متى انتصرت البروليتاريا في "اكية اشتر

هذه هي جدلية الطريق اللينينية في طرح . العالم أجمع، وتسربت االشتراكية إلى العادات
 .191مشكلة الثقافية القومية

 �&:Y�ت :!ل ا6�Hاس وا�1!ز?=

ه، على حل مشكلة األقليات القومية يساعدنا مبدأ النزعة العالمية البروليتارية، لوحد
 .بصورة صحيحة

 .الرين األسفل، الرين األعلى، والموزيل: وهذا هو حال سكان مقاطعات ثالث
ولكنا، إذا رجعنا إلى تعريف األمة . ألزاسية بالمعنى الكامل لهذه الكلمة" أمة "ال يوجد

 .العلمي، نالحظ أن هذه المقاطعات لها وضع خاص
ما "مع فرنسا، متى وجدنا البالغين، فوق األربعين " وحدة لغوية"دث عن ال يمكن أن نتح

 سنة ال يعرفون تقريبا اللغة الفرنسية، كما أن 20 – 16والشبان بين " خال بعض المناطق
 ألن لغة –الذين تعلموا الفرنسية ال يتكلمون أن يكتبونها أال بصعوبة لقلة الممارسة 
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 ويكفي أن نقارن بين ما تطبعه .هي لهجة أصلها ألمانيالتخاطب في العائلة وفي العمل 
 .صحف اللغة األلمانية وبين ما تطبعه صحف اللغة الفرنسية لنتأكد من ذلك

أما التكوين النفسي، فيصعب علينا أن ننكر أنه يختلف عن التكوين النفسي الفرنسي بسبب 
 ي في تطور األلزاس التاريخاالختالف اللغوي وال سيما االختالف

 – 1870إذ أن سلسلة من التجارب التاريخية التي قامت بها األمة الفرنسية بين عامي 
لم تنطبع في وعي سكان األلزاس " فصل الكنيسة عن الدولة وقضية دريفوس مثالً "1919

 1945 1940كما ال يمكننا أن ننكر أن فترة . ةاألمواللورين انطباعها في وعي سائر 
 . واللورين بطريقة تختلف عن سائر الناس في فرنساعاشها الشعب في األلزاس

وكذلك ال توجد وحدة قومية بين ألمانيا واأللزاس لنفس األسباب التاريخية بالرغم من وجه 
 قد أثرتا تأثيرا 1936القرابة اللغوية، ولهذا فأن تجربة الثورة الفرنسية الكبرى أو تجربة 

 .عب األلمانيقويا في األلزاس بينما هما لم تؤثر في الش
 من القيمة؟ أو ال تخلونالحظ إذن وجود خواص قومية في األلزاس واللورين، فهل هي 

 ليست مصدراً لعدد من المطالب؟
وتجاهل هذه المطالب على يد الحكومات الفرنسية سبب شعوراً بالنقص وأثار . أجل

 . بين صفوف سكان األلزاس واللورينءاالستيا
كالضمان االجتماعي، وكساد ... لمطالب المادية الخاصةوهذا بديهي فيما يتعلق با

، والفروق في الضرائب، ووضع الموظفين، وضحايا "الخمر التبغ"المحصول الزراعي 
 .الخ... الحرب

فاستعمال اللغة الفرنسية فقط في النشرات : وهذا بديهي أيضاً فيما يتعلق بمشاكل اللغة
المحاكم، وفي مجالس الشركات يؤدي إلى مظالم وأمام "  الضرائبعدا أوراقما "األدارية 

 .عدة يشعر الناس كأنها عقاب لهم
كما أن تعليم اللغة الفرنسية لوحدها يؤدي، من جهة، إلى أن األطفال األلمان الذين 

 كما أنهم يعرفون اللغة ةاألدبي ال يعرفون اللغة األلمانية ةاالبتدائييتخرجون من المدرسة 
 إلى المدرسة في السادسة من عمرهم، كما يتكلمونها في الشارع، الفرنسية عند دخولهم
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 الذين يتكلمون لهجتهم الخاصة خارج ساعات –وفي العائلة، بينما على صغار األلزاسيين 
 . أن يتعلموا اللغة الفرنسية بأكملها–الدرس 

 يبتعد الذيسي ومن جهة ثانية فأن تعليم اللغة الفرنسية فقط يؤدي إلى أن الشاب األلزا
، عن عائلته، ال يستطيع مراسلتها باللغة التي "كالعمل أو الخدمة العسكرية"ما لسبب 

 .192يفهمها والداه أو جداه، كما يجد صعوبة في قراءة رسائلهم باللغة األلمانية
اللورين على المستوى التاريخي، واللغوي، والفني، والثقافي، االقتصادي .تمثل األلزاس 

 . على السواءةسبة لألمة الفرنسية واألمة األلمانيشخصية أصلية بالن
وهي تناقض، ال سيما، مطلب العمال األلزاسيين . وتنكر البرجوازية الفرنسية هذه الصالة

 وهي تدعي أن مثل ةاالبتدائيفي المدرسة "  والفرنسيةةاأللماني" اللغة بازدواجيةالواضح 
حتى إذا وجب معاقبة جزاري . "ائية له بالرغم من الوقائع البدأساسهذا المطلب ال 

 ".أورادور عارضت بذلك بحجة أن بعضهم الزاسيون
غير أن ينبغي أن نالحظ أن نفس هذه البرجوازية، بعد أن شجعت في األلزاس واللورين 

 . بدون أية صعوبة1940 إلى عام واللورينيينعمل صنائع هتلر، سلمت األلزاسيين 
ال سيما فيما يتعلق  "األلزاسيينضها لسد مطالب العمال وهي تغمرهم اليوم، بالرغم من رف

 أوروبا"لزاسيون في فخ ضخمة، فهي تود لو يقع العمال األ" أوروبية"بدعاية " بالغة
وهكذا تريد البرجوازية . أخيراً ما رفضته فرنسا" أوروبا"، على أمل أن تعطيهم "المتحدة

. ياأللمانن إلى طيارين في الطيران  واللورياأللزاسالفرنسية، مرة أخرى، تحول عمال 
 فهل هناك موقف أكثر تعارضا مع مصالح عمال فرنسا ومصالح عمال األلزاس؟

فهي تعترف، حسب النزعة العالمية . بينما يختلف موقف الطبقة العاملة الفرنسية
 .البروليتارية، بمطالب القلية األلزاسية القومية كما تعترف لها بحقها في تقرير مصيرها

 ".أي حق األنفصال"
 .غير أن الحق في الطالق ليس وجوب الطالق
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 216 

، ضد النزعة االنفصالإذا كان على شيوعي فرنسا أن يلحوا في القول على الحق في 
 واللورين أن يوضحوا االتحاد الحر األلزاس، فأن على شيوعي المضطهدةاألمبرطورية 

، مخافة التردي في النزعة فرنسا مع العمال واللورينالذي رضيته شعوب األلزاس 
 .193القومية الضيقة

بل مصلحتهم في الدفاع . االنفصال واللورين، الحالية، في األلزاسليست مصلحة عمال 
 1936في عام وهذا ما حدث . عمال فرنساعن مطالبهم القومية في اتحادهم الوثيق مع 

ل النازي، فقد ناضل كما حدث أثناء االحتال. حينما حارب عمال األلزاس الجبهة الشعبية
". وأعوانهم"عمال األلزاس واللورين، متحدين مع الطبقة العاملة الفرنسية، ضد الهتلريين 

 .وسائق القطار الشيوعي فولدي هو رمز بطولة هذا النضال الموحد ضد العدو المشترك
 واللورين، اليوم، هي في النضال مع عمال فرنسا ضد األلزاسومصلحة عمال 

النازية الرجعية من أجل الحريات الديمقراطية والتقدم االجتماعي، وضد بعث البرجوازية 
 . ألمانيا، وضد اديناور وجيشهفي

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 +T-�� ا�C6�3 �5�20�� ا0و,�C��6 " \8 7?�ب ا�0�اس وا���ر�� V+ CW-�- ا��>�-: "+�ر��.  م 193

 140، ص 7، ج �U, 3��ت، آ��ب 1934
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