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افتتاحية العدد

أيتها الرفيقات أيها الرفاق، 

مــن يتزامن  العــدد  هــذا  خــروج 

والحريــة  الشــيوعية  مجلتكــم 

مــع مــرور عــر ســنوات عــى انطــاق الحــركات 

الثوريــة التــي شــهدتها منطقــة الــرق األوســط وشــال 

افريقيــا ابتــداء مــن ســنة 2011. حــركات ألهمــت عــال 

ــا،  ــة صناعي ــدان املتقدم ــك البل ــأرسه، مبــا يف ذل ــامل ب الع

أمل نــر شــباب وعــال الواليــات املتحــدة وهــم يرفعــون 

خــال نضاالتهــم شــعار: »ثــورة حتــى النــر«، ويكتبــون 

ــخ ! ــري«، ال ــل كم ــم: »ناض ــى الفتاته ع

ــاالت  ــن النض ــنوات م ــر س ــق ع ــت بح ــد كان لق

واالنتكاســات، مــن االنتصــارات والهزائــم، مــن 

املــد والجــزر، وكانــت عــى وجــه الخصــوص عــر 

ســنوات مــن الــدروس املكثفــة، تعلــم خالهــا 

ــبابها  ــة، وش ــا الكادح ــة، وجاهريه ــال املنطق ع

الثــوري، أكــر مــا ميكــن لهــم أن يتعلمــوه طيلــة 

ــود...  عقــود مــن الرك

لقــد رأوا يف املارســة كيــف يهــب جهــاز 

الدولــة بالعــي والغــازات املســيلة للدمــوع، 

جهــاز  عــن  ناهيــك  الحــي،  الرصــاص  وحتــى 

القضــاء ووســائل اإلعــام... ليخــرس أصواتهــم 

املطالبــة بالحريــة والكرامــة والعدالــة االجتاعيــة، 

كل  رغــم  الرأســالية  الطبقــة  يحمــي  وكيــف 

اليــوم  يقــف عاريــا  الدولــة  فــإذا بجهــاز  جرامئهــا. 

باعتبــاره أداة يف يــد الطبقــة الســائدة لحايــة مصالحهــا 

ــع«  ــة الجمي ــازا يف خدم ــس »جه ــيطرتها، ولي ــد س وتأبي

و »حكــا عــادال بــن الجميــع«، ومــا إىل ذلــك مــن 

األوهــام...

هــذا درس يف منتهــى األهميــة مل تتعلمــه الجاهــري 

يف كتــاب لينــن »الدولــة والثــورة« بــل يف الشــوارع 

وبتجربتهــا امللموســة املؤملــة، والتــي ألنهــا ملموســة 

ومؤملــة ســتنقش بعمــق يف وعيهــم أفضــل مــن أي 

ــال.  ــاب أو مق خط

اللرباليــن  حقيقــة  كذلــك  الجاهــري  رأت  لقــد 

عندمــا  عنهــا  يدافعــون  التــي  الحقيقيــة  واملصالــح 

تــدق ســاعة الحقيقــة. فبمجــرد مــا خــرج العــال 

ــي يأخــذوا مصريهــم  ــكادح إىل الشــوارع ل والشــباب ال

بأيديهــم، تخــى اللرباليــون بــكل أنواعهــم عــن أقنعتهــم 

ــربرات  ــوا، مب ــة« وارمت ــعاراتهم »الجذري ــراء« وش »الحم

شــتى، يف أحضــان الــردة الرجعيــة، وصارت الدعــوات إىل 

»التعقــل« و»الحفــاظ عــى املؤسســات«، مــن جانبهــم 

و»حقــوق  »الدميقراطيــة«  بـــ  املطالبــة  عــن  بديــا 

االنســان«...

حقيقــة  امللموســة  بتجربتهــا  رأت  أنهــا  كــا 

التنظيــات االســامية، التــي متكنــت لعقــود طويلــة مــن 

خــداع قطاعــات واســعة مــن الجاهــري. رأت وحشــية 

الرجعــي  الدمــوي  مروعهــم  وحقيقــة  اإلرهابيــن 

وعاقاتهــم اإلجراميــة مــع اإلمربياليــة والقــوى االقليميــة 

األشــد رجعيــة وفســادا. كــا رأت حقيقــة املــروع 

اللعبــة  يف  املشــاركة  االســامية  لألحــزاب  الســيايس 

الرســمية )حــزب العدالــة والتنميــة يف املغــرب والنهضــة 

ــه  ــخ(، بكون ــر، ال ــلمن يف م ــوان املس ــس واإلخ يف تون

ــالية،  ــاريع الرأس ــات املش ــن تنويع ــة م ــرد تنويع مج

ــة  ــات املالي ــع املؤسس ــام م ــق ت ــل يف تواف ــث تعم حي

العامليــة والقــوى اإلمربياليــة وتطبــق سياســة التقشــف 

والقمــع. كــا انفضحــت تيــارات إســامية أخــرى )مثــل 

العــدل واإلحســان يف املغــرب، والســلفيون يف مــر، 

الــخ( باعتبارهــا جــزءا مــن النظــام خاصــة عندمــا 

ــع  ــى الوض ــاظ ع ــق« للحف ــاء »الحرائ ــارعوا إىل إطف س

ــم... القائ

ــو بضعــة  ــاع ول ــا، يف الســابق، إقن آه كــم كان صعب

أشــخاص بهــذه الخاصــة التــي صــارت اآلن مايــن 

ــق. ــكل عمي ــا بش ــن به ــاس مقتنع الن

ــربت  ــك هــو أن الجاهــري اخت واألهــم مــن كل ذل

قوتهــا واإلمكانيــات الهائلــة التــي متتلكهــا. فبالرغــم 

مــن غيــاب التنظيــم والقيــادة والربنامــج، وبالرغــم مــن 

ــة التــي طبعــت الحركــة، فقــد متكنــت مــن  كل العفوي

إســقاط بعــض مــن أعتــى الدكتاتوريــن يف املنطقــة 

والعــامل، ففــر بنعــي وتنحــى مبــارك وتــم اســقاط 

ــح ومعمــر القــذايف واضطــر محمــد  ــه صال عــي عبدالل

بــدون أي موعــد  الخــروج يف خطــاب  الســادس إىل 

رســمي، واســتعال لغــة التوســل والوعــد بـــ »إصاحــات 

دســتورية«، كــا ســقط البشــري وبعــده بوتفليقــة، الــخ، 

ــخ. ال

لعقــود  منهمكــن  الليرباليــون  كان  ذلــك  قبــل 

طويلــة يف صياغــة امللتمســات وتســول اإلصاحــات، 

ــات عــى حــل املشــاكل  ــدرة الربملان ــر الوهــم يف ق ون

امللحــة للجاهــري، ومــا إىل ذلــك. لكنهــم مل يحققــوا 

طــوال حياتهــم الحقــرية ولــو ذرة مــا حققتــه الجاهــري 

خــال بضعــة أيــام مــن التحــركات الثوريــة يف الشــوارع 

واملصانــع والجامعــات.

كــا تعلمــت الطائــع العاليــة والشــباب الثــوري 

ــري هــذه  ــوز النظــام، وتغي ــا اســقاط رم ــس كافي ــه لي أن

الحكومــة بتلــك. ألن السياســات تبقــى هــي نفســها 

يف آخــر املطــاف. بــل إن الجاهــري تفهــم اليــوم أن 

األوضــاع ليــس فقــط مل تتحســن، بــل صــارت أكــر 

ســوءا مــا كانــت عليــه قبــل عــر ســنوات. لقــد 

صــار مــن الســهل أن نــرح اليــوم أنــه ال إمكانيــة ألي 

ــالية،  وأن  ــل الرأس ــم يف ظ ــدي ودائ ــي ج ــل حقيق ح

ــية! ــكلة األساس ــي املش ــالية ه الرأس

لقــد متكنــت األنظمــة الرأســالية يف املنطقــة 

مــن النجــاة مــن املوجــة الثوريــة األوىل، مــا أثــار 

ــن  ــر، مم ــض اآلخ ــاك البع ــض وارتب ــاط البع إحب

ــدوا  ــم فق ــري منه ــركات. الكث ــك الح ــاركوا يف تل ش

األمــل وقــرروا االنكفــاء عــى الــذات والبحــث عــن 

ــة  ــم، براح ــل بعضه ــل انتق ــردي، ب الخــاص الف

ــة، يف  ــردة الرجعي ــكر ال ــوارب مبعس ــكل م أو بش

األحــزاب والجمعيــات غــري الحكوميــة واملنابــر 

اإلعاميــة »املســتقلة« )طبعــا!!(، الــخ وصــاروا 

يســبون الجاهــري »الجاهلــة« وينــرون اإلحبــاط 

ــه »مل  ــع« أو أن ــري الوض ــتحالة تغي ــدون »اس ويؤك

ــك مــن الســموم. ــا إىل ذل يحــن األوان بعــد«، وم

ــل  ــك مل يكــن ســوى وضــع مؤقــت، ب لكــن كل ذل

اســتمر وقتــا أقــر بكثــري حتــى مــا كنــا نتوقــع. 

رسعــان مــا عــادت الجاهــري إىل الشــوارع ليــس فقــط 

ــل  ــس، ب ــر وتون ــراق والجزائ ــان والع ــودان ولبن يف الس

وبريطانيــا  املتحــدة  والواليــات  فرنســا  يف  وكذلــك 

ــة  ــة عاملي ــة ثوري ــري يف موج ــا كث ــغ وغريه ــغ كون وهون

ــبوقة. ــري مس غ

تلــك  ابطــاء  يف  تســببت  الجائحــة  أن  صحيــح 

ــا  ــدان، لكنه ــا، يف بعــض البل ــا، مؤقت الســريورة، وإيقافه

ــدة  ــاكل جدي ــت مش ــا أضاف ــا أنه ــا، ك ــض عليه مل تق

ــة  ــرب األزم عــى املشــاكل الســابقة وفاقمــت بشــكل أك

ــر  ــت أك ــة، وفضح ــية واالجتاعي ــة والسياس االقتصادي

فأكــر النظــام الرأســايل باعتبــاره نظامــا مجرمــا مفلســا 

خطــرا عــى بقــاء الحضــارة البريــة نفســها. فقــد رأينــا 

ــرية  ــل يف رشوط خط ــال إىل العم ــون بالع ــف يدفع كي

لــي يســتمر تدفــق األربــاح، ورأينــا الامبــاالة اإلجراميــة 

ــدان  ــائدة يف كل بل ــات الس ــا الطبق ــت به ــي تعامل الت

العــامل مــع معانــاة ومــآيس مايــن النــاس الذيــن فقــدوا 

مناصــب شــغلهم ومنازلهــم وحياتهــم، يف حــن اســتمرت 

أقليــة مــن الطفيليــات يف مراكمــة ثــروات فاحشــة 

ــة... ــل األزم ــة وبفع خــال األزم

ــوري  ــباب الث ــة والش ــع العاملي ــت الطالئ ــام تعلم ك

أنــه ليــس كافيــا اســقاط رمــوز النظــام، وتغيــر هــذه 

الحكومــة بتلــك. ألن السياســات تبقــى هــي نفســها 

يف آخــر املطــاف. بــل إن الجامهــر تفهــم اليــوم 

أن األوضــاع ليــس فقــط مل تتحســن، بــل صــارت 

ــل عــر ســنوات.  ــه قب ــت علي ــر ســوءا مــام كان أك

لقــد صــار مــن الســهل أن نــرح اليــوم أنــه ال 

إمكانيــة ألي حــل حقيقــي جــدي ودائــم يف ظــل 

الرأســاملية،  وأن الرأســاملية هي املشــكلة األساســية!
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اليــوم نســتذكر ثوراتنــا املجهضــة واملهزومــة، ليــس مــن بــاب الحنــن ايل املــايض املــؤمل 

وامنــا مــن بــاب التعلــم مــن تجاربنــا الثوريــة املريــرة، التــي مل يكــن الســبب يف هزميتهــا 

»قلــة كفاحيــة« الجاهــري، أو »عــدم نضــج الظــروف«، أو »أوهــام« الجاهــري، بــل كان 

ــا، هــو غيــاب برنامــج ثــوري يرفــع بشــكل واضــح  الســبب الرئيــي، مــن وجهــة نظرن

ــادر عــى  ــوري ق ــاب حــزب ماركــي ث ــارة أخــرى غي ــة اســقاط الرأســالية. أو بعب راي

ــة  ــلطة السياس ــزاع الس ــة انت ــاز مهم ــة إلنج ــاالت العظيم ــك النض ــادة تل ــد وقي توحي

واالقتصاديــة مــن يــد تلــك األقليــة مــن كبــار الرأســالين الطفيليــن، ووضعهــا تحــت 

ــة ملجالــس العــال والفاحــن وعمــوم الكادحــن. ــة الدميقراطي الرقاب

ــد  ــوض نضــايل جدي ــى مشــارف نه ــدة، ع ــنة الجدي ــع هــذه الس ــوم، يف مطل ــن الي نح

تظهــر تباشــريه يف الحــراك األخــري يف تونــس والهنــد وتايلنــد وروســيا وتشــيي واالكــوادور 

ــم املــايض وال  ــد مــن الشــباب مل يعــش هزائ ــل جدي ــه جي وفرنســا، نهــوض يشــارك في

ــوري لهــذه  ــري الث ــرى أي أفــق يف ظــل األنظمــة القامئــة ويتحــرق للتغي ــه وال ي إحباطات

األوضــاع.

لهــذا الجيــل الجديــد مــن الشــباب الثــوري نتوجــه مبروعنــا الثــوري ونقــول: يــا لهــا 

ــة  ــات ثوري ــن إمكاني ــا م ــا له ــة! وي ــة املاضي ــي دروس العري ــة ه ــن دروس عظيم م

ــب  ــة يتوج ــرية وجليل ــام كث ــن مه ــا م ــا له ــك ي ــن كذل ــايل! لك ــع الح ــا الوض ــل به يحب

علينــا إنجازهــا: مهــام بنــاء القيــادة الثوريــة قطريــا وأمميــا، والنضــال مــن أجــل كســب 

ــورة االشــراكية.  ــة الث الجاهــري إىل راي

أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، ال تصدقــوا أن هــذا النظــام القائــم عــى االســتغال واالفقار 

وتلويــث البيئــة والحــروب ومــا ال يعــد مــن املــآيس هــو النظــام الوحيــد املمكــن أمــام 

ــن  ــا نح ــي مقدورن ــتحقه. كا، فف ــذي نس ــد ال ــام الوحي ــه النظ ــري، أو أن ــس الب الجن

العــال والشــباب الثــوري أن نبنــي عاملــا آخــر خــال مــن كل تلــك الــرور، مــن خــال 

ــاء مجتمــع  ــوم، وبن ــي تحكــم الي ــة، الت ــات املجرم ــن الطفيلي ــة م إســقاط حكــم األقلي

يقــوم عــى التســيري املخطــط الدميقراطــي العقــاين لاقتصــاد لخدمــة مصالــح األغلبيــة.

أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، هــذا هــو املــروع الــذي نناضــل مــن أجلــه، نحــن التيــار 

املاركــي األممــي، فــإذا كنتــم تتفقــون معنــا التحقــوا بنــا، يف هــذا النضــال التاريخــي، 

ــام  ــه، ايل األم ــى اإلنســان مــن أجل ــذي يســتحق أن يحي ــد ال ــذي هــو النضــال الوحي ال

ايتهــا الرفيقــات وايهــا الرفــاق، أمامنــا عــامل لنكســبه.

خطــوة   2021 عــام  مــن  فلنجعــل 

فــي مســار انتصــار الثــورة االشــتراكية
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عــر تحتوي  الثامــن  القــرن  لشــاعر  الشــهرية  الكلــات  هــذه 

ــة  ــة عميق ــوب، عــى حقيق ــم، ألكســندر ب ــزي العظي اإلنجلي

عــن النفــس البريــة. فاألمــل يف آخــر املطــاف هــو الــذي ميكننــا مــن االســتمرار، إنــه 

ــاة. ــا بتجــارب ومحــن الحي ــا خــال مرورن ــا يدعمن م

ــي  ــات الت ــن الصعوب ــاق م ــعر باإلره ــا نش ــات، عندم ــك اللحظ ــى يف أحل وحت

تحيــط بنــا مــن جميــع الجهــات، فــإن هــذا االعتقــاد الراســخ بــأن األمــور ستتحســن 

يف النهايــة هــو الــذي يوفــر لنــا القــوة املعنويــة الازمــة ملواصلــة العيــش والنضــال، 

ــا. ــدو أن كل االحتــاالت تســري ضدن حتــى عندمــا يب

ــل؟  ــأ كل أم ــيحدث إذا انطف ــذي س ــا ال ــن م لك

إن عاملــا بــا أمــل ســيكون مكانــا مظلــا حقــا. 

ســيكون مــن املســتحيل العيــش يف مثــل ذلــك العــامل. 

وإذا مــا انتزعــت مــن النــاس األمــل يف مســتقبل 

أفضــل، ســتنتزع منهــم كل مــا تبقــى مــن إنســانيتهم 

وكرامتهــم.

ــد  ــعور واح ــوى ش ــرك س ــل ال ي ــاد األم إن افتق

ــاس  ــن للن ــأس. ميك ــو الي ــعور ه ــذا الش ــن، وه ممك

االســتجابة لليــأس بأشــكال مختلفــة. لكــن يف األســاس ليــس أمامهــم ســوى طريقــن: 

األول هــو طريــق الســلبية والامبــاالة، ويف النهايــة االســتنتاج بــأن الحيــاة ال تســتحق 

أن تعــاش. ثــم هنــاك طريــق آخــر: فالبــر مخلوقــات شــديدة العنــاد، ولــن يتوصلــوا 

ــاين  ــق الث ــذا فالطري ــه ال يوجــد مخــرج، ل ــب خاطــر إىل نتيجــة مفادهــا أن عــن طي

هــو: طريــق الثــورة.

سنة سعيدة؟

ــاد  ــر، مــن املعت ــرب إىل 01 يناي ــوم 31 دجن ــل، ومــع تحــول ي ــد منتصــف اللي عن

أن يتمنــى املــرء ألصدقائــه وعائلتــه ســنة جديــدة ســعيدة. وهــذه الســنة لــن تكــون 

مختلفــة، لقــد كان بــوب العجــوز محقــا متامــا: فاألمــل يزهــر عــى نحــو رسمــدي يف 

صــدور البــر.

لذلــك قمنــا، كاملعتــاد، برفــع األنخــاب ومتنينــا للجميــع ســنة مليئــة بالســعادة 

والصحــة واالزدهــار، عــى أمــل أن تكــون ســنة 2021 أفضــل مــن ســنة 2020. وعــى 

كل حــال فإنــه مــن الصعــب أن تكــون أســوء!

لكــن ومــع ذلــك، مــع ذلــك... كــم منــا يؤمــن بالفعــل، مــن أعــاق قلبــه، بهــذه 

املتمنيــات املتفائلــة؟ يف الحقيقــة هنــاك القليــل مــن األدلــة امللموســة لتربيرهــا.

ــاس  ــن الن ــرض ماي ــيطرة، وتع ــاق الس ــارج نط ــر خ ــة تنت ــزال الجائح ــا ت م

ــاة واملــوت. يف نهايــة 2020، بلــغ العــدد اإلجــايل لحــاالت اإلصابــة بفــريوس  للمعان

ــدد اإلجــايل  ــغ الع ــه 82.421.447، وبل ــا مجموع ــي، م ــاق العامل ــى النط ــا ع كورون

للوفيــات املســجلة 1.799.076.

ــل  ــام الرســمية تقل ــاك مــن شــك يف أن هــذه األرق ــه ليــس هن ــك فإن ورغــم ذل

ــاءات  ــدق اإلحص ــه أن يص ــن ميكن ــي. م ــع الحقيق ــر الوض ــن تقدي ــري م ــكل كب بش

الرســمية لألشــخاص الذيــن ماتــوا بســبب هــذا املــرض املــروع يف الهنــد، عــى ســبيل 

ــال؟ املث

ولتأكيــد هــذه النقطــة تكفــي اإلشــارة إىل التزويــر 

الصــارخ لإلحصــاءات يف بريطانيــا، وغريهــا مــا يســمى 

بالبلــدان املتقدمــة، بهــدف تقليــل عــدد الوفيــات 

الناتجــة عــن الفــريوس.

ومبــا أن الفريوســات ال تُظهــر أي احــرام للحــدود 

ــج. إذ  ــراًء مل تن ــر ث ــدان األك ــى البل ــه حت ــة، فإن الوطني

ــات يف  ــور عــى بعــض مــن أســوء اإلحصائي ميكــن العث

الواليــات املتحــدة نفســها، حيــث تعتــرب فلوريــدا حاليــا 

بــؤرة للوبــاء.

ــاوزت  ــوس تج ــوس أنجل ــفيات بل ــد املستش يف أح

حــاالت اإلصابــة بكوفيــد 19 طاقــة املستشــفى االســتيعابية، مــا اضطرهــم إىل رعايــة 

ضحايــا املــرض يف محــل لبيــع الهدايــا. هــذه هــي حقيقــة الوضــع يف أغنــى بلــد يف 

العــامل.

نطــاق  خــارج  تنتــر  الجائحــة  تــزال  مــا 

الســيطرة، وتعــرض ماليــني النــاس للمعانــاة 

واملــوت. يف نهايــة 2020، بلــغ العــدد اإلجــاميل 

عــى  كورونــا  بفــروس  اإلصابــة  لحــاالت 

ــه 82.421.447،  ــا مجموع ــي، م النطــاق العامل

املســجلة  للوفيــات  اإلجــاميل  العــدد  وبلــغ 

.1.799.076

سنة سعيدة... بالنسبة للبعض
 ،marxist.com ــع ــرر موق ــق آالن وودز، مح ــي الرفي ــال يلق ــذا املق يف ه

ــة للعــامل يف مســتهل ســنة 2021. الرأســاملية  ــة املضطرب نظــرة عــى الحال

غارقــة يف أزمــة عميقــة. وبينــام يواصــل عــدد قليــل مــن أصحــاب املليــارات 

ــني  ــى نفســها محــارصة ب ــة العظم ــروات فاحشــة، تجــد الغالبي ــة ث مراكم

جائحــة فــروس كورونــا وبــني الفقــر. لكــن املاركســيني يبقــون، رغــم ذلــك، 

ــتعدادا  ــم اس ــخني عضالته ــباب يف تس ــامل والش ــدأ الع ــد ب ــني. لق متفائل

للمعــارك القادمــة.

»ذاك الذي ما زال يضحك، مل يسمع بعد النبأ الرهيب«

»يزهر األمل عى نحو رسمدي يف صدور البر«
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مسألة طبقية

قــال تروتســي ذات مــرة، مستشــهدا بكلــات الفيلســوف العظيــم ســبينوزا، إن 

مهمتنــا هــي: »أال نبــي وال نضحــك، بــل أن نفهــم«.

ــب  ــه يج ــتمرار إن ــا باس ــال لن يُق

عــدو  ملواجهــة  نتحــد  أن  علينــا 

ــري  ــم وغ ــاس ال يرح ــدو ق ــرك، ع مش

»نحــن   .19 كوفيــد  يســمى  مــريئ 

جميعــا يف مركــب واحــد«، هــذا هــو 

الــذي  واملنافــق  الخاطــئ  الشــعار 

يســعى مــن خالــه األثريــاء واألقويــاء 

الحقيقــة  عــن  انتباهنــا  رصف  إىل 

الواضحــة بــأن الجائحــة الحاليــة هــي 

أيضــا مســألة طبقيــة.

مركــب  يف  »جميعــا  لســنا  كا 

واحــد«، بــل الواقــع هــو العكــس 

ــى  ــة ع ــاعدت الجائح ــد س ــا. لق متام

كشــف االنقســامات العميقــة بــن 

ــدع  ــط الص ــراء، أي خ ــاء والفق األغني

ــرض  ــم بامل ــوم عليه ــم محك ــن ه ــك الذي ــع إىل أولئ ــم املجتم ــذي يقس ــي ال الحقيق

واملــوت بشــكل مــروع، وبــن أولئــك الذيــن ليســوا كذلــك.

ويف أعقــاب الجائحــة جــاء أعمــق ركــود اقتصــادي يف العــر الحديــث. رضبــت 

ــدم 40  ــات املتحــدة بشــدة. وخــال الجائحــة تق ــة الوالي ــة العاملي ــة االقتصادي األزم

مليــون أمريــي بطلــب إعانــة للبطالــة. فكــا هــي العــادة دامئــا: الفقــراء هــم أكــر 

مــن يعــاين.

عــام 2019 أفــاد بنــك االحتياطــي الفيــدرايل أن أربعــة مــن بــن كل 10 أمريكيــن 

ليــس لديهــم مــا يكفــي مــن املــال يف حســاباتهم 

ــري  ــات غ ــن النفق ــة 400 دوالر م ــة لتغطي املرفي

املتوقعــة. وقــد أخــذ هــذا الوضــع خــال األشــهر 

القليلــة األوىل مــن عــام 2020، منعطفــا دراماتيكيا 

نحــو األســوء.

اضطــرت الطبقــة الحاكمــة، التــي أحســت 

ــه هــذا الوضــع،  ــذي ميثل ــن الخطــر ال بالرعــب م

إىل اتخــاذ إجــراءات طارئــة. والدولــة، التــي عليهــا، 

ــة قــد صــارت  ــاة االقتصادي ــة الســوق الحــرة، أال تلعــب أي دور يف الحي وفقــا لنظري

ــذي يدعــم النظــام الرأســايل. ــد ال ــيء الوحي اآلن ال

يف شــهر مــارس املــايض، وافــق املرعــون األمريكيــون عــى رصف أكــر مــن 2.4 

تريليــون دوالر كمســاعدة اقتصاديــة للــركات واألرس، يف محاولــة لتخفيــف الضائقــة 

االقتصاديــة التــي تعــاين منهــا مايــن العائــات. يف الواقــع تــم إنفــاق معظــم هــذه 

ــد  ــن ق ــوال املمنوحــة للعاطل ــاء. لكــن األم ــح ســخية لألثري ــوال عــى شــكل من األم

عملــت بــا شــك عــى تخفيــف آثــار األزمــة عــن الفئــات األكــر فقــرا وهشاشــة يف 

املجتمــع.

ــة  ــف، ومــن املقــرر أن تنتهــي صاحي ــذ الصي لكــن الدعــم اســتمر يتضــاءل من

العديــد مــن الربامــج الرئيســية -مبــا يف ذلــك إعانــات العــال املؤقتــن والعاطلــن عــن 

العمــل ألكــر مــن ســتة أشــهر- يف نهايــة دجنــرب. وبســبب ســحب الحكومــة للدعــم 

صــار هنــاك عــدد متزايــد مــن النــاس عاجزيــن عــن توفــري طعــام كاف أو يتخلفــون 

عــن دفــع اإليجــار ومختلــف الفواتــري األخــرى.

الجوع يف الواليات املتحدة

يجــد الكثــري مــن النــاس اآلن أنفســهم يف وضــع يائــس. فبعــد أن فقــدوا فجــأة 

وظائفهــم، صــاروا يواجهــون خطــر فقــدان منازلهــم. ليــس لديهــم دخــل وال أمــوال 

كافيــة لــراء الطعــام. وتعــاين مايــن العائــات مــن الجــوع يف أغنــى بلــد يف العــامل.

تضاعــف انعــدام األمــن الغــذايئ منــذ العــام املــايض، ووصــل إىل أعــى مســتوى 

لــه منــذ 1998، أي الســنة التــي بــدأ فيهــا ألول مــرة جمــع البيانــات حــول قــدرة األرس 

األمريكيــة عــى الحصــول عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء. ووفقــا الســتطاع حديــث فقــد 

قــال واحــد مــن بــن كل مثانيــة أمريكيــن إنــه مل يجــد، يف بعــض األحيــان أو يف كثــري 

مــن األحيــان، مــا يكفــي مــن الطعــام خــال شــهر نوفمــرب.

ــذي يعمــل يف إحــدى  ــك الطعــام يف ســان فرانسيســكو-مارين، ال ــدم بن ــد ق وق

ــه لحــوايل  ــات املتحــدة -ســان فرانسيســكو وماريــن- خدمات أغنــى مقاطعــات الوالي

60 ألــف أرسة، أي ضعــف مســتوى مــا قبــل انطــاق جائحــة كوفيــد 19. ويــوم 14 

ــه:  ــوز أن دجنــرب ذكــرت يب يب يس ني

فإنــه  أمريــكا،  يف  جديــدا  شــيئا  ليــس  الجــوع  أن  مــن  الرغــم  عــى 

الغــذايئ  األمــن  انعــدام  أصبــح  لقــد  كبــر.  تأثــر  للجائحــة  كان  قــد 

ثــراء. األكــر  املناطــق  بعــض  حتــى  تســتنث  ومل  منتــرة  وطنيــة  مشــكلة 

ومنــذ أوائــل نوفمــر، يف مــكان ليــس بعيــدا عــن نــادي ترامــب الوطنــي للغولــف 

ــت  ــالد، قدم ــوع يف الب ــدالت الج ــهد أدىن مع ــت تش ــة كان ــا، يف منطق يف فرجيني

بــني 750 و1100 أرسة يف  الطعــام ملــا   Loudoun Hunger Relief منظمــة 

أســبوع واحــد، بزيــادة قدرهــا ٪225 عــن املتوســط األســبوعي ملــا قبــل الجائحــة.

ــوا  ــا أشــخاصا مل يكون ــد رأين ــر مونتغمــري: »لق ــة جنيف ــرة التنفيذي ــت املدي وقال

بحاجــة إىل هــذا النــوع مــن املــوارد مــن قبــل«. وأضافــت: »لقــد كان مــن الواضــح 

أنهــم كانــوا عــى بعــد شــيك واحــد أو اثنــني مــن الوقــوع يف مشــكلة خطــرة«.

»لقد فقدت كريايئ«
خــذوا عــى ســبيل املثــال ســائق شــاحنة مــن فلوريــدا، يدعــى عمــر اليتــر، يبلــغ 

مــن العمــر 42 عامــا. لقــد فقــد وظيفتــه يف فربايــر بســبب الجائحــة، وكان منــذ ذلــك 

الحــن يعيــش عــى مدخراتــه يف نــزل صغــري يف جاكســونفيل مــع زوجتــه وأطفالــه. 

لكــن مدخراتهــم تنفــذ برسعــة.

قــال اليتــر: »كانــت مدخــرايت 22 ألــف دوالر عندمــا ذهبنــا إىل اإلقامــة يف 

النــزل. أدى ذلــك إىل وصولنــا إىل حــوايل 17.300 

دوالر. رصفنــا الباقــي عــى كوبونــات الغــذاء. لقــد 

ــان  ــا طفــان مصاب ــريا، لكــن لدين ــك كث ســاعدنا ذل

بالتوحــد الشــديد، وهنــاك دواء وعــاج يجــب دفــع 

مثنهــا«.

وبينــا يواصــل اليتــر البحــث عــن عمــل، فــإن 

ــة  ــو كيفي ــا ه ــر إلحاح ــرب واألك ــه األك ــدر قلق مص

تأمــن منــزل لعائلتــه. لقــد تراكمــت عليهــم أربعــة 

أســابيع مــن اإليجــار وهــم اآلن مهــددون باإلخــاء.

وكجــزء مــن سياســة اإلخــاء التــي يتبناهــا النــزل، ميكــن لــإلدارة إزالــة التجهيزات 

التــي تعتربهــا غــري رضوريــة مــن غرفتهــم. انتزعــوا منهــم هــذا األســبوع التلفزيــون، 

وهــو الــيء الــذي يحتاجــه الزوجــان بشــدة لتهدئــة ابنهــا جــال، الــذي تجعلــه 

إصابتــه بالتوحــد غــري قــادر عــى الــكام.

كال لســنا »جميعــا يف مركــب واحــد«، بــل الواقــع 

ــى  ــة ع ــاعدت الجائح ــد س ــا. لق ــس متام ــو العك ه

كشــف االنقســامات العميقــة بــني األغنيــاء والفقــراء، 

أي خــط الصــدع الحقيقــي الــذي يقســم املجتمــع إىل 

أولئــك الذيــن هــم محكــوم عليهــم باملــرض واملــوت 

بشــكل مــروع، وبــني أولئــك الذيــن ليســوا كذلــك.



قــال اليتــر: »نحــن أرسة مكونــة مــن خمســة أفــراد، وال توجــد ماجــئ متاحــة 

الســتقبالنا اآلن«.

وأضــاف: »لقــد فقــدت كربيــايئ. نحــن متــردون تقريبــا اآلن. كنــت دامئــا رجــا 

معتــزا بنفســه. لقــد عملــت طــوال حيــايت، وكان لدينــا دامئــا منــزل جميــل وســيارات 

جميلــة.

أعــرف كيــف نشــأت، لقــد كان عــي العمــل للحصــول عــى تلــك األشــياء. وقــد 

تــم انتزاعهــا منــي دون أي خطــأ منــي«.

هــذا هــو الوجــه الحقيقــي الوحــي للرأســالية يف القــرن الحــادي والعريــن. 

وال يوجــد وجــه غــريه. يف األول مــن ينايــر 2021، مل تكــن كلمــة ›ســنة ســعيدة‹ ســوى 

عبــارة جوفــاء مــرة بالنســبة ملــا ال يقــل عــن 12 مليــون مواطــن أمريــي.

سنة سعيدة لألثرياء
لكــن مهــا! دعونــا ال نكــون مكتئبــن جــدا، إذ ليســت كل األخبــار ســيئة. ففــي 

خضــم هــذا البحــر الامتناهــي مــن البــؤس البــري واملعانــاة والجــوع واملــوت، هناك 

أنــاس يبلــون بشــكل جيــد بالفعــل.

ــات  ــه أكــر مــن 40 مليــون أمــرييك يتقدمــون بطلب ــذي كان في ففــي الوقــت ال

ــن  ــر م ــم بأك ــادة ثرواته ــري زي ــاب املاي ــهد أصح ــة، ش ــة بطال ــى إعان ــول ع للحص

ــنة  ــخاص س ــؤالء األش ــبة له ــنة 2020 بالنس ــت س ــد كان ــون دوالر. لق ــف تريلي نص

ــنة  ــك يف أن س ــبب للش ــاق أي س ــى اإلط ــاك ع ــس هن ــل. ولي ــدا بالفع ــعيدة ج س

ــعادة. ــر س ــتكون أك 2021 س

خــذوا فقــط حالــة رئيــس رشكــة أمــازون جيــف بيــزوس. لقــد أصبــح أول شــخص 

عــى اإلطــاق ميتلــك ثــروة إجاليــة تزيــد عــن 200 مليــار دوالر. ومنــذ بدايــة شــهر 

مــارس، عندمــا شــهدت الواليــات املتحــدة أوىل حــاالت الوفــاة بســبب فــريوس 

ــإن هــذا ســبب  ــك ف ــار دوالر، لذل ــزوس مبقــدار 74 ملي ــروة بي ــا، تضخمــت ث كورون

ــال! كاف لاحتف

ــه  ــة الواحــدة أكــر مــا يجني يجنــي الســيد بيــزوس اآلن مــن األمــوال يف الثاني

ــي العــادي،  ــي العــادي يف أســبوع كامــل. سيكســب املواطــن األمري العامــل األمري

الحاصــل عــى درجــة البكالوريــوس، يف حياتــه حــوايل 2.2 مليــون دوالر، بينــا يجنــي 

بيــزوس حــوايل 2.2 مليــون دوالر يف 15 دقيقــة.

وبامتاكــه لـــ 190 مليــار دوالر، يعتــرب الرئيــس التنفيــذي لركــة أمــازون ثريــا 

لدرجــة أن بإمكانــه إنفــاق 02 مليــون دوالر مقابــل كل دوالر ينفقــه مواطــن أمريــي 

متوســط. إن ثروتــه تزيــد عــن ضعــف ثــروة النظــام امللــي الربيطــاين بأكملــه وأكــرب 

مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لبلــدان بأكملهــا.

لكنــه مل يكــن الوحيــد يف حظــه الجيــد. فقــد شــهد قطــب قطــاع الكازينوهــات، 

ــون  ــهد إيل ــا ش ــري دوالر، بين ــدار 05 ماي ــه مبق ــاع ثروت ــون، ارتف ــيلدون أديلس ش

موســك زيــادة ثروتــه بـــ 17,2 مليــار دوالر. وعنــد جمــع هــذه األرقــام معــا تجــد أن 

أصحــاب املايــري يف الواليــات املتحــدة قــد رفعــوا حتــى اآلن، أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، 

إجــايل صــايف ثروتهــم بـــ 637 مليــار دوالر.

وكــا ســبق لنــا أن أرشنــا فــإن جــزء كبــريا مــن ثروتهــم الجديــدة قــد جــاء مبارشة 

مــن املنــح الســخية التــي قدمــت لهــم مــن الخزينــة العامــة. حيــث أن القســم األكــرب 

مــن املبلــغ الضخــم الــذي قدمتــه الحكومــة ملواجهــة األزمــة، قــد ذهــب مبــارشة إىل 

جيــوب %01 األكــر ثــراء.

ــاء والثغــرات تبقــي هــؤالء  ــة الصديقــة لألثري ــن الرضيبي ــإن القوان ــم ف ومــن ث

املليارديــرات يف القمــة. وليســت 

القانونيــة  الســبل  ســوى  هــذه 

التــي يتخذهــا األثريــاء لتجنــب 

ــون،  ــدر الباحث ــب. ق ــع الرضائ دف

 10% حــوايل  أن   ،2017 عــام 

اإلجــايل  املحــي  الناتــج  مــن 

املــاذات  يف  مخبــأ  العاملــي 

الرضيبيــة. ووجــدت دراســة متــت يف عــام 2012 أن أغنــى أغنيــاء العــامل يخبــؤون مــا 

الرضيبيــة. املــاذات  يف  دوالر  تريليــون   32 إىل  يصــل 

إن الفجــوة التــي تفصــل بــن الذيــن ميلكــون وبــن الذيــن ال ميلكــون اتســعت 

إىل هاويــة ال ميكــن رأبهــا، مــا يــؤدي إىل تعميــق االســتقطاب االجتاعــي والســيايس 

وخلــق مــزاج متفجــر داخــل املجتمــع. وقــد تأكــدت هــذه الحقيقــة بشــكل واضــح 

مــن خــال األحــداث التــي شــهدتها واشــنطن يف األيــام األخــرية.

موقف دونالد جي ترامب األخر
ــب  ــد ترام ــاغ دونال ــل دم ــة عم ــول طريق ــاين ح ــور عق ــى تص ــول ع إن الحص

املعقــد، مهمــة تســتحق مقــدرة ذهنيــة أكــرب بكثــري مــن التــي ميتلكهــا مؤلــف هــذا 

ــم تخمــن بشــأن  ــا تقدي ــن املســتحيل متام ــس م ــه لي ــك فإن ــع ذل ــن وم ــال. لك املق

ــه يف هــذه املســألة. دوافع

ــة  ــأن حزم ــف بش ــذ الصي ــدود من ــق مس ــل إىل طري ــد وص ــرس ق كان الكونغ

مســاعدات جديــدة ملواجهــة الجائحــة كان مــن املفــرض أن تســاعد حــوايل 12 مليــون 

ــرب. ــن بتوقــف املســاعدات يف 31 دجن عامــل مهددي

ويف النهايــة توافــق الجمهوريــون والدميقراطيــون عــى مــروع قانــون حل وســط 

مــن شــأنه، مــن بــن أمــور أخــرى، أن ميــدد مســاعدة البطالــة حتــى نهايــة مــارس. 

ــج ترامــب اآلن عــى أن  ــع. يحت ــس التوقي ــع رفــض الرئي ــام دهشــة الجمي لكــن وأم

املبلــغ الــذي ســيُقدم للمســتفيدين قليــل للغايــة، وهــذا صحيــح متامــا، وأنــه يقــف 

إىل جانــب األمريكيــن الفقــراء ضــد الكونغــرس املتشــدد، وهــذا ادعــاء زائــف متامــا.

ــكات  ــة لتكتي ــده كان نتيج ــم تحدي ــذي ت ــس ال ــغ البائ ــي أن املبل ــة ه الحقيق

ــه  ــو أن ــه. ل ــب نفس ــد ترام ــزب دونال ــون -أي ح ــا الجمهوري ــي اتبعه ــة الت املاطل

كان يعــارض ذلــك حقــا، لــكان يف إمكانــه توضيــح وجهــة نظــره منــذ فــرة طويلــة، 

ــك. ــل ذل ــه مل يفع ــب. لكن ــت واملتاع ــن الوق ــري م ــري الكث ــايل توف وبالت

يف الواقــع لقــد أيــد االقــراح األصــي وظــل صامتــا حتــى اللحظــة األخــرية التــي 

وضعــت فيهــا الفاتــورة عــى مكتبــه، قبــل أســابيع قليلــة مــن تلقيــه األمــر بإخــاء 

املكتــب البيضــاوي. مــن الواضــح أن األمريــن ليســا منفصلــن.

ــيئان  هناك ش

واضحــان للغايــة 

هنــا: األول هــو 

دونالــد  أن 

ــب  ــه ترام جي

مرتبط بشــدة 

مبنصبه 

كرئيس 

ألعظــم قــوة 

العــامل،  يف 

وليس 

مستعجا 

ــاق  ــى اإلط ع

حــزم  يف 

بــل  حقائبــه. 

عــى  إنــه 

مــن  العكــس 

ــك  ــوي التمس ــك ين ذل

اللحظــة  حتــى  بالســلطة 

الــذي  اليــأس  بنفــس  األخــرية، 

بالقــش. الغريــق  بــه  ميســك 

يجنــي الســيد بيــزوس اآلن مــن 

األمــوال يف الثانيــة الواحــدة أكر 

ــي  ــل األمري ــه العام ــام يجني م

العــادي يف أســبوع كامــل
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لكــن ولســوء الحــظ تقلصــت إمــدادات الرئيــس مــن القــش بشــكل حــاد خــال 

ــة  ــا بحمل ــه، تذكرن ــن جانب ــة م ــة يائس ــات. ويف حرك ــت االنتخاب ــي تل ــابيع الت األس

الجــرال كاســر األخــرية، قــام دونالــد ترامــب بالنفــخ يف البــوق لحشــد قواتــه حــول 

العلــم.

عــدد قليــل فقــط مــن الجمهوريــن يف مجلــس الشــيوخ مــن لبــوا الدعــوة. بــل 

ــرأوا  ــن ق ــى أنصــاره األكــر والء يف التسلســل الهرمــي للحــزب الجمهــوري، والذي حت

بشــكل جيــد موازيــن القــوى، توصلــوا إىل نتيجــة منطقيــة مفادهــا أن الحــذر أفضــل 

مــن الشــجاعة.

ولزيــادة الطــن بلــة رسب بعــض النامــن املاكريــن )الذيــن صــارت أعدادهــم 

ــكرتري  ــى س ــر ع ــاول التنم ــو يح ــس وه ــجيا للرئي ــوم( تس ــد ي ــا بع ــف يوم تتضاع

واليــة جورجيــا، بــراد رافينســبريغر، لـــ »العثــور« عــى 11.780 صوتــا إللغــاء انتصــار 

ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــع أعض ــا يف دف ــا عام ــذا رمب ــد كان ه ــاك. وق ــدن هن ــو باي ج

ــفينة  ــرذان س ــر الج ــا تهج ــه مثل ــوا عن ــد تخل ــم. لق ــاذ قراره ــن إىل اتخ الجمهوري

تغــرق.

تشــكل أفعــال عــدم الــوالء الجبــان هــذه إهانــة عميقــة لرجــل مل يعتــد لفــرة 

ــل أن متــر  ــا تخي ــوع. مل يكــن مــن املمكــن نهائي ــان مــن أي ن ــة عــى أي عصي طويل

خيانــة بهــذا الحجــم بــدون عقــاب. وهكــذا فبينــا كان اآلخــرون منشــغلن بتغليــف 

هدايــا عيــد امليــاد الخاصــة بهــم، كان دونالدنــا يعــد مفاجــأة عيــد امليــاد األخــرية 

ألصدقائــه وحلفائــه الســابقن، وهــي مفاجــأة لــن ينســوها رسيعــا.

ــن الجــوع،  ــراء م ــن الفق ــن األمريكي ــاة ماي ــي معان ــك يعن ــو كان ذل ــى ل وحت

ــد  ــراء. لق ــوال للفق ــن األم ــد م ــم املزي ــس أراد تقدي ــخ كرئي ــجله التاري ــوف يس فس

كانــت تلــك مجــرد كذبــة بالطبــع، وقــد رفــع هــذا الرئيــس فــن الكــذب إىل مســتويات 

جديــدة غــري مســبوقة.

لكــن الــيء الرئيــي ليــس مــا هــو حقيقــي، بــل مــا يعتقــد النــاس أنــه حقيقــي. 

ــة،  ــية املقبل ــات الرئاس ــال االنتخاب ــة خ ــدا للغاي ــيكون مفي ــاس س ــده الن ــا يعتق وم

ــرة  ــى عكــس الجــرال كاســر، للهجــوم م ــب، ع ــه ترام ــد جي ــيعود دونال ــا س عندم

أخــرى.

ميكــن للمــرء أن يتخيــل مشــاعر البهجــة الخبيثــة التــي أزاح بهــا الرئيــس 

الوثيقــة، الــيء الــذي كان مبثابــة إطــاق قنبلــة يدويــة عــى صفــوف الجمهوريــن 

يف الكونغــرس.

»ها أنتم أولئك يا أصدقايئ الرائعن! عيد مياد مجيد وسنة سعيدة!«.

يشــعر دونالــد جيــه ترامــب بالرضــا ألنــه يعلــم أنــه حتــى لــو أُجــرب عــى مغــادرة 

البيــت األبيــض، فســيكون قــد فعــل ذلــك بضجــة كــربى، وليــس بتذمــر. لقــد تســببت 

ــة مبــا  ــك مل يكــن شــيئا مقارن ــث الذعــر يف الكونغــرس. لكــن ذل ــك الخطــوة يف ب تل

ســيأيت.

املواجهة
ــة  ــه أن يزدهــر إال يف ترب ــة ال ميكن ــات هــش للغاي ــة نب ــة الربجوازي الدميوقراطي

معينــة جيــدة التغذيــة. إنــه امتيــاز تاريخــي ال متتلكــه ســوى األمــم الرأســالية األكــر 

تقدمــا وازدهــارا، حيــث متتلــك الطبقــة الحاكمــة فائضــا كافيــا مــن الــروة لتقديــم 

ــي،  ــراع الطبق ــدة ال ــف ح ــن تخفي ــك م ــن بذل ــة، فتتمك ــة العامل ــازالت للطبق تن

ومنــع انــدالع رصاع مفتــوح بــن األغنيــاء والفقــراء.

ــدان  ــام يف بل ــر مــن 100 ع ــة جــدا -أك ــة الحاكمــة لفــرة طويل نجحــت الطبق

ــا- يف إقامــة درجــة معينــة مــن التــوازن الســيايس  مثــل الواليــات املتحــدة وبريطاني

ــاق  ــن االتف ــوع م ــتخدام ن ــل باس ــارشة ب ــوة املب ــتخدام الق ــس باس ــي، لي واالجتاع

ــات املتناحــرة. ــن الطبق ــول الوســط ب ــودي والحل ال

تــم تحقيــق ذلــك يف حالــة بريطانيــا مــن خــال نظــام الحزبــن -حــزب املحافظن 

وحــزب العــال- اللــذان اســتمرا يتناوبــان عــى الحكومــة عــى فــرات منتظمــة، دون 

أن يشــكا أي تحــد لســيادة رأس املــال. ويوجــد ترتيــب ماثــل يف الواليــات املتحــدة 

مــع تقاســم الســلطة بــن الجمهوريــن والدميقراطيــن.

كان هــذا الحــل الوســط، يف الواقــع، قناعــا مكــن مــن إخفــاء االنقســامات 

ــا  ــم. وك ــع القائ ــدي للوض ــد ج ــع أي تح ــع، ومن ــودة يف املجتم ــة املوج الجوهري

قــال الكاتــب األمريــي العظيــم غــور فيــدال: »جمهوريتنــا لهــا حــزب واحــد، حــزب 

امللكيــة الخاصــة، بجناحــن ميينيــن«. لكــن أزمــة الرأســالية غــريت كل يشء. لقــد أدى 

ــم. ــار اإلجــاع القدي ــراء إىل انهي ــاء والفق ــن األغني ــد ب االنقســام الحــاد واملتزاي

ــخط  ــن الس ــان م ــطحي، غلي ــدوء الس ــر اله ــت مظاه ــكان، تح ــد يف كل م يوج

ــة للغضــب الشــعبي ضــد النظــام  الــذي يعــرب عــن نفســه يف انــدالع موجــات دوري

ــخط  ــذا الس ــح أن ه ــه. صحي ــه وقيم ــه وأخاق ــه وقادت ــاته وأحزاب ــم ومؤسس القدي

يفتقــر إىل تعبــري ســيايس واضــح، فهــو مشــوش وغــري متاســك، وميكــن لــه يف بعــض 

ــا. ــان أن يتخــذ شــكا رجعي األحي

هــذا االفتقــار إىل الوضــوح ليــس مفاجئــا. إنــه نتيجــة لضعــف العامــل الــذايت، 

ــة،  ــة كامل ــة قــد تراجعــت طــوال فــرة تاريخي لحقيقــة أن قــوى املاركســية الحقيقي

تاركــة املجــال مفتوحــا لجميــع أنــواع اإلصاحيــن واإلصاحيــن اليســارين املشوشــن، 

والذيــن، بســبب عــدم امتاكهــم هــم أنفســهم ألفــكار واضحــة، عاجــزون بنيويــا عــن 

تقديــم أي حلــول للمشــاكل امللتهبــة التــي تواجــه الجاهــري.

ويف ســياق ســعيها الحثيــث إليجــاد مخــرج مــن األزمــة، تبحــث الجاهــري عــن 

ــد  ــايل الفاق ــي والســيايس الح ــاه مظــامل النظــام االجتاع ــا تج ــذ لغضبه ــري ومنف تعب

ــن  ــن اليميني ــل الدمياغوجي ــن قب ــتغاله م ــم اس ــن أن يت ــا ميك ــو م ــة. وه للرعي

ــب. ــد ترام ــال دونال ــن أمث ــري م ــي الضم عدمي

لكــن يف مثــل هــذه الحــركات املشوشــة وغــري املتجانســة، مــن الــرضوري لنــا أن 

نتعلــم كيفيــة التمييــز بــن مــا هــو رجعــي وبــن مــا هــو انعــكاس لاحتجــاج العفــوي 

ــة  ــة االنطباعي ــة والنزع ــل الثانوي ــل العوام ــدع بفع ــم، وأال ننخ ــع القائ ــد الوض ض

العاطفيــة.

إن االنطباعيــن الســطحين، مــن أمثــال بــول ماســون يف بريطانيــا وكثــريون غــريه 

ــة،  ــة يف الرامبي ــارص الرجعي ــوى العن ــرون س ــار، ال ي ــم يس ــم اس ــق عليه ــن يطل مم

والتــي يطابقــون بحاقــة بينهــا وبــن الفاشــية، دون أن ميتلكــوا أدىن فهــم ملــا تعنيــه 

ــى  ــم املعن ــكار املشوشــة أن تســاعدنا يف فه ــك األف ــل تل ــا. ال ميكــن ملث الفاشــية حق

الحقيقــي للظواهــر املهمــة.

ــارشة إىل مســتنقع سياســات التعــاون الطبقــي. ومــن  يقودهــم هــذا الهــراء مب

خــال ترويجهــم لفكــرة »أهــون الريــن« الخاطئــة، يدعــون الطبقــة العاملــة 

ــن  ــن، الذي ــن الربجوازي ــي، أي الليربالي ــدو الطبق ــع الع ــف م ــا إىل التحال ومنظاته

ــة«. ــن الدميقراطي ــون ع ــم »مدافع ــون أنه يزعم

ــر  ــر الخط ــى وت ــتمر ع ــم املس ــبب عزفه ــم، وبس ــو أنه ــك ه ــن ذل ــوء م واألس

املزعــوم للفاشــية، مــن املحتمــل أن يشــلوا الطبقــة العاملــة عندما ســتواجه تشــكيات 

فاشــية حقيقيــة يف املســتقبل. إن منظــري رأس املــال الجديــن، كــا ســرى، يفهمــون 

ــين  ــن واملاركس ــن الجاهل ــارين املزيف ــؤالء اليس ــن ه ــري م ــل بكث ــدث أفض ــا يح م

الســابقن، مــن أمثــال بــول ماســون.

لكــن وبالعــودة إىل األحــداث التــي شــهدتها واشــنطن، فــإن مــا كشــفت عنــه يف 

األســاس هــو حقيقــة أن االســتقطاب داخــل املجتمــع قــد وصــل إىل النقطــة الحرجــة 

ــذا  ــري. وه ــة التدم ــة إىل درج ــة الربجوازي ــات الدميقراطي ــار مؤسس ــم اختب ــث يت حي

ــا السياســين يف كل مــكان، يشــعرون  هــو الســبب يف أن الطبقــة الســائدة، وممثليه

بالرعــب مــن ســلوك دونالــد جــي ترامــب.

ــي  ــه تجريب ــس لرامــب أي وزن يف مجــال التنظــري الســيايس االســراتيجي. إن لي

جاهــل، هدفــه الوحيــد يف الحيــاة هــو التباهــي بالــذات والتمســك بالســلطة واملكانة. 

ــوع. وعــى  ــادئ مــن أي ن ــه أي مب ــة مناســبة لرجــل ليســت لدي ــا وصف وهــذه حق

الرغــم مــن أنــه ليــس ذكيــا بشــكل خــاص، فقــد وهبــه خالقــه جرعــة غــري قليلــة مــن 

الدهــاء الحيــواين املنحــط.

ــل  ــذل مث ــيء مبت ــل فكــرة خســارة املنصــب ب ــدا أن يتقب ال ميكــن لرامــب أب

ــن  ــر ميك ــبب آخ ــزورة )أي س ــج م ــبقا أن النتائ ــرر مس ــد ق ــد كان ق ــات. لق االنتخاب

ــا. ــة متام ــت متوقع ــة كان ــه الاحق ــإن أفعال ــايل ف إعطــاءه لتفســري الخســارة؟( وبالت
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وبعــد أن شــعر بالخيانــة مــن قبــل زمائــه القــادة الجمهوريــن )العديــد منهــم 

يكرهونــه، لكنهــم جميعــا يخشــونه(، لجأ إىل نقطــة الدعــم الوحيدة املوثوقة بالنســبة 

ــة  ــزال موالي ــة، التــي عــى الرغــم مــن كل يشء، مــا ت ــه الجاهريي ــه، وهــي قاعدت ل

للرجــل الــذي يعتربونــه صوتهــم وأملهــم الوحيــد يف واشــنطن الفاســدة والكلبيــة.

لذلــك مل يكــن مفاجئــا أنــه حــاول حشــد تلــك القاعــدة الجاهرييــة فيــا قــد 

تكــون آخــر رميــة لحجــر الــرد يقــوم بهــا مقامــر يائــس. لقــد كانــت تلــك بــا شــك 

ــن،  ــل كل املقامري ــه مث ــا، مثل ــدو أن دونالدن ــن يب ــر، لك ــة باملخاط ــوة محفوف خط

ــة جــدا. ــات عالي يعشــق الحــركات الخطــرة، خاصــة عندمــا تكــون الرهان

إال أن هنــاك بعــض األشــياء التــي ترتــب عــن ذلــك. فهــذا الرجــل الــذي تســبب 

ــا  ــق م ــي، وخل ــع خطــوط الصــدع داخــل املجتمــع األمري ــق جمي ــه يف تعمي بأفعال

يشــبه إىل حــد كبــري حالــة حــرب أهليــة بــن الدميقراطيــن والجمهوريــن، قــد أعلــن 

ــن  ــوري م ــوف الحــزب الجمه ــددا بشــق صف ــه الخــاص، مه اآلن الحــرب عــى حزب

القمــة إىل القاعــدة.

مــن الواضــح أن الهــدف مــن وراء خطبــه املجنونــة كان هــو تحريــض الغوغــاء 

الغاضبــن أصــا لــي يتجمهــروا أمــام البيــت األبيــض ومهاجمــة الكونغــرس، وبالتــايل 

)كان يأمــل( منــع تأكيــد فــوز جــو بايــدن االنتخــايب. لكنــه كان مــن الواضــح أن هدفــه 

الرئيــي مل يكــن هــو الدميقراطيــن، بل بالتحديــد الجمهوريــن يف الكونغــرس، وخاصة 

نائــب الرئيــس مايــك بنــس، الــذي حثــه عــى منــع انعقــاد الجلســة.

لكــن بحلــول هــذا الوقــت، كان بنــس والقــادة الرئيســيون اآلخــرون للجمهوريــن 

قــد قــرروا أن هــذا يكفــي. لقــد انفصلــوا، يف الواقــع، عــن ترامــب، وانفصــل ترامــب 

عنهــم. وقــد تســببت هــذه األحــداث يف إلحــاق جــروح عميقــة بالحــزب الجمهــوري، 

وهــي جــروح لــن تندمــل بســهولة. وإمكانيــة حــدوث انشــقاق مفتــوح بــن 

ــن ليســت مســتبعدة عــى اإلطــاق. الجمهوري

مــن الصعــب التنبــؤ مبــا إذا كان الســيد ترامــب مــا زالــت لديــه أي حيــل أخــرى 

يف جعبتــه قبــل تنصيــب الرئيــس الجديــد. يبــدو مــن رد فعلــه األويل أنــه فقــد توازنــه 

ــام  ــاول القي ــو يح ــات، وه ــع الجه ــن جمي ــا م ــي تلقاه ــات الت ــل الهج ــبب واب بس

ــاء  ــن إرض ــن م ــاره دون أن ميك ــاك أنص ــيؤدي إىل إرب ــك س ــن ذل ــع. لك ــع رسي براج

ــه فــورا. ــه مــن منصب ــه يف الكونغــرس الذيــن يطالبــون بإقالت أعدائ

هنــاك يشء واحــد واضــح، وهــو أن الطبقــة الســائدة مل تســتمتع بحيلتــه األخــرية، 

التــي مل تكــن الرطــة )ألســباب غــري واضحــة( مســتعدة لهــا. ميكننــا أن نكــون عــى 

ثقــة تامــة مــن أن يــوم التنصيــب سيشــهد حشــد قــوات كبــرية مــن الرطــة لضــان 

ــيكافأ  ــة س ــس، وأن أي شــخص ســيحاول إفســاد الحفل ــوم أم ــوىض ي ــرار ف ــدم تك ع

بكــرس يف الجمجمــة.

وبعــد أن أدرك دونالــد ترامــب أخــريا أن اللعبــة انتهــت، بــدأ يعــد بأنــه ســيغادر 

ــن  ــه م ــو حمل ــيكون ه ــل س ــا أن البدي ــدرك متام ــه ي ــك ألن ــل ذل ــد فع ــدوء. وق به

طــرف أصحــاب الــزي األزرق إىل أقــرب ســيارة رشطــة. وهــذا عــى افــراض أنــه لــن 

يتعــرض للعــزل مــرة ثانيــة، هــذه املــرة بتهمــة أكــر خطــورة وهــي »التمــرد« ضــد 

ــة. الجمهوري

بالطبــع لــن يكــون هــذا نهايــة املطــاف، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فــإن الدراما 

ــس  ــن يف مجل ــوزه مبقعدي ــد ف ــدن بع ــو. جــو باي ــدأت للت ــد ب ــة ســتكون ق الحقيقي

الشــيوخ يف جورجيــا، ســتكون لديــه اآلن ســيطرة آمنــة إىل حــد مــا عــى الكونغــرس. 

ولــن يكــون لديــه أي عــذر لعــدم تنفيــذ السياســات التــي يتوقعهــا أنصــاره.

لكــن األزمــة االقتصاديــة املتفاقمــة، والتــي ازدادت حــدة بســبب الديــون 

الهائلــة، تعنــي أن إدارة بايــدن ســتخيب آمــال هــؤالء املايــن الذيــن صوتــوا لهــا عــى 

أنهــا »أهــون الريــن«. ســتنفتح اآلن فــرة جديــدة وعاصفــة مــن الــراع الطبقــي، 

والتــي ســتحول املجتمــع األمريــي مــن القمــة إىل القاعــدة، وســيفتح الطريــق أمــام 

تطــورات ثوريــة.

منظرو رأس املال يستخلصون النتائج

ــي الطبقــة الســائدة  ــد ملمث ــك تظهــر واضحــة بشــكل متزاي ــدأت عواقــب ذل ب

مــن هــؤالء  بكثــري  أوضــح  للمنظــورات  فهــم  لديهــم  والذيــن  نباهــة،  األكــر 

»اليســارين« األغبيــاء واالنطباعيــن الذيــن ال يســتطيعون أن يــروا أبعــد مــن أنوفهــم.

ــوان: »شــكل  ــرب، مقــاال بعن ــوم 29 دجن نــرت صحيفــة »فاينانشــيال تاميــز«، ي

ــايل  ــر، وبالت ــة التحري ــع هيئ ــال بتوقي ــاء املق ــن«. ج ــالية ممك ــن الرأس ــل م أفض

ــة  ــر الصحــف موثوقي ــن أك ــة مــن واحــدة م ــة التحريري ــم املوافق ــه يحمــل خت فإن

ــه. ــول من ــكل مط ــاس بش ــدر االقتب ــه يج ــبب فإن ــذا الس ــة. وله للربجوازي

نقرأ فيه ما يي:

»إن هــدوء فــرة عيــد امليــاد هــي لحظــة لنتذكــر كيــف تصــف قصــة املياد 

ــا،  ــخيفة، وتريده ــة س ــن إداري ــا بقوان ــم طرده ــف ت ــوع: كي ــة يس عائل

ودخولهــا املخــاض يف ظــروف غــري كرميــة.

ــا  ــا أن ناحــظ كيــف ميكــن أن تصــف هشاشــتها ظــروف طبقــة دني ميكنن

ــة عــى اإلطــاق. لقــد ســلطت  ــا البري ــي عرفته ــى املجتمعــات الت يف أغن

الجائحــة ضــوء قاســيا عــى األجــزاء الضعيفــة مــن أســواق العمــل يف 

ــة. ــدان الغني البل

يعتمــد معظمنــا -فعليــا يف بعــض مراحــل حياتنــا- عــى األشــخاص الذيــن 

يقومــون مبــلء الرفــوف وتوصيــل الطعــام وتنظيــف املستشــفيات ورعايــة 

املســنن والعجــزة. ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن هــؤالء األبطــال املجهولــن 

يتقاضــون رواتــب منخفضــة ويعملــون فــوق طاقتهــم ويعانــون مــن 

ــاء العمــل. هشاشــة ظــروف العمــل وانعــدام األمــن أثن

ــح  ــو مصطل ــم -«Precariat« - وه ــد لوصفه ــح جدي ــة مصطل ــت صياغ مت

مناســب. لقــد فشــل العمــل، عــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة، يف تأمــن 

دخــول مســتقرة وكافيــة ألعــداد متزايــدة مــن النــاس. ويظهــر هــذا يف ركــود 

ــة لحــاالت  األجــور ويف الدخــل غــري املنتظــم وعــدم وجــود مدخــرات مالي

الطــوارئ وانخفــاض األمــن الوظيفــي وظــروف العمــل الوحشــية، إىل حــد 

وقــوع أحــداث مروعــة مثــل وضــع تلــك املــرأة مولودهــا يف املرحــاض خوفــا 

مــن التخلــف عــن الورديــة.

يعــاين الكثــريون مــن تصاعــد مخاطــر التــرد واألوبئــة الناجمــة عــن 

املخــدرات واألمــراض املرتبطــة بالكحــول. ميكــن ألنظمــة الرعاية أن تســاعد، 

لكــن ميكنهــا أيضــا أن تحبــس األشــخاص املعرضــن للهشاشــة أصــا، يف فــخ 

ــة. املتاهــات اإلداري

هــذه مشــكلة قدميــة، لكنهــا تفاقمــت بشــكل حــاد يف عــام 2020. معظــم 

ــال  ــام باألع ــا للقي ــدا فعلي ــب تواج ــة »Precariat« تتطل ــف الهش الوظائ

اليدويــة، مــا يجعــل العــال أكــر عرضــة ســواء لعــدوى فــريوس كورونــا أو 

لفقــدان الدخــل بســبب عمليــات اإلغــاق«.

ــو  ــا ه ــن م ــاب. لك ــري لإلعج ــوح مث ــة بوض ــكلة املركزي ــا للمش ــا رشح ــد هن نج

ــف: ــا املؤل ــول لن ــل؟ يق الح

»إن مســاعدة املحتاجــن واجــب أخاقــي، إال إن انتشــال النــاس مــن 

ــة  ــة الخاص ــري يف املصلح ــكل كب ــا وبش ــب أيض ــة يص ــة االقتصادي الهشاش

لألغنيــاء«.

ــة  ــا رواي ــد إىل ذهنن ــطور تعي ــذه الس ــا! ه ــاء حق ــرة بالثن ــاعر جدي ــذه مش ه

ــد امليــاد«، حيــث ينتهــي ســكروج، الرأســايل  ــز الشــهرية »ترنيمــة عي تشــارلز ديكن

البخيــل الــكاره للبــر واملحــب للــال، إىل االقتنــاع بشــكل تدريجــي بإصــاح نفســه 

ــح بشــكل عــام شــخصا  ــه مــع الفقــراء واملحرومــن، ويصب ومشــاركة يشء مــن ثروت

ــا ولطيفــا. طيب
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تلــك النهايــة العاطفيــة هــي بــا شــك أضعــف جــزء يف الروايــة، وال تعــرب ســوى 

عــن أوهــام املؤلــف. إن الجــزء القيــم يف الروايــة حقــا هــو بدايتهــا التــي تصــف بدقــة 

األخــاق الحقيقيــة للرأســالية.

يبــدو أن مؤلفــي مقــال فايننشــل تاميــز يدركــون بأســف عــدم جــدوى أي محاولة 

ملناشــدة املشــاعر الطيبــة لألقليــة الفاحشــة الــراء التــي تهيمــن عــى املجتمــع، عــى 

أســاس »الواجــب األخاقــي ملســاعدة املحتاجــن«.

ــة  ــاوالت العبثي ــف املح ــذي وص ــز، ال ــارلز ديكن ــل لتش ــا بالفع ــذا واضح كان ه

ــة  ــح جمعي ــكروج لصال ــن س ــربع م ــى ت ــول ع ــنة للحص ــا حس ــخاص ذوي نواي ألش

ــاد:  ــد املي ــبة عي ــة مبناس خريي

»قال سكروج: »أال توجد سجون؟، أال توجد مراكز لألشغال الشاقة؟«.

قــال الرجــل املحــرم: »أجــل توجــد. ومــع ذلــك فــإين أمتنــى لــو أقــول إنهــا 

غــري موجــودة. الكثــري ال ميكنهــم الذهــاب إىل هنــاك؛ بينــا يفضــل الكثريون 

املــوت عــى أن يذهبــوا هنــاك«.

ــك،  ــوا ذل ــون املــوت، فمــن األفضــل أن يفعل ــوا يفضل رد ســكروج: »إذا كان

ــوا مــن فائــض الســكان«.« ويقلل

لدينــا هنــا الصــوت الحقيقــي للرأســالية: صــوت الحســاب البــارد القتصاديــات 

الســوق، وصــوت الرجعــي مالثــوس، صــوت االنحطــاط األخاقــي والجشــع واألنانيــة 

والقســوة لرجــال ونســاء املــال، والــذي بقــي عــى حالــه منــذ أيــام ديكنــز إىل وقتنــا 

الحــايل.

ــة،  ــالين النبيل ــف الرأس ــدة عواط ــدوى مناش ــدم ج ــن بع ــن املؤلف وإدراكا م

انتقلــوا إىل مناشــدة مصالحهــم الخاصــة )أي: جشــعهم وأنانيتهــم(. نحــن هنــا عــى 

ــة! ــر صاب أرض أك

»ال يتعلــق األمــر فقــط بــأن األغنيــاء هــم الذيــن ســيخرسون أكــر إذا مــا 

أدى االســتقطاب االقتصــادي املســتمر إىل رفــض الرأســالية، بــل إنهــم 

ــه«. ــن وراء معالجت ــر م ــبون أك سيكس

لكنــه ال ميكــن ألي قــدر مــن الوعــظ األخاقــي أن ميــارس أي تأثــري عــى هــذه 

املخلوقــات، متامــا مثلــا مل يكــن لــه أي تأثــري عــى ســكروج، الــذي مل تكــن الدواعــي 

ــن  ــق اللذي ــوف والقل ــوف: الخ ــل كان الخ ــه، ب ــري رأي ــه يغ ــا جعل ــي م ــة ه األخاقي

ــه. ــز ملطاردت تســببت فيهــا األشــباح التــي أرســلها ديكن

لذلــك اتخــذ مؤلــف مقــال فايننشــل تاميــز قــرارا حكيــا بتخويــف الربجوازيــن 

مــن خــال مواجهتهــم بالنتائــج الحتميــة للوضــع الحــايل. إنــه احتــال مخيــف أكــر 

بكثــري مــن شــبح عيــد امليــاد التــي مل يــأت بعــد:

ــري االقتصــادي تســتخلص  ــي تــرضرت بفعــل التغي ــدأت املجموعــات الت »ب

ــك  ــن ذل ــم، أو األســوأ م ــون مبعاناته ــد أن املســؤولن ال يهتم بشــكل متزاي

ــن. ــد املهمش ــم ض ــاد ملصلحته ــاد االقتص ــوا بإفس ــم قام أنه

ــة يف  ــالية والدميقراطي ــع الرأس ــات، إىل وض ــن بثب ــطء لك ــذا، بب ــؤدي ه ي

ــة أدى  ــة العاملي ــة املالي ــذ األزم ــض. ومن ــا البع ــع بعضه ــض م ــة تناق حال

ــة رد فعــل ســيايس عنيــف ضــد العوملــة  ــة إىل تغذي هــذا الشــعور بالخيان

ــة. ــة الليربالي ــات الدميقراطي ومؤسس

ــا  ــرد الفعــل العنيــف هــذا، بين ــة نتيجــة ل قــد تزدهــر الشــعبوية اليميني

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــرا لع ــن ونظ ــا. لك ــالية يف مكانه ــواق الرأس ــى األس تبق

ــا، فلــن تكــون ســوى مســألة وقــت  الوفــاء بوعودهــا للمحبطــني اقتصادي

فقــط قبــل أن تخــرج املــذاري ضــد الرأســاملية نفســها، وضــد ثــروة أولئــك 

الذيــن يســتفيدون منهــا«. )خــط التشــديد مــن عنــدي، آ. و(

أجــل إن املنظريــن الربجوازيــن الجاديــن يفهمــون التداعيــات الثوريــة للوضــع 

ــروا أن  ــم أن ي ــن قصــريي النظــر. ميكنه ــن هــؤالء اإلصاحي ــري م بشــكل أفضــل بكث

التقلبــات العنيفــة للــرأي العــام نحــو اليمــن ميكنهــا بســهولة أن تكــون تهيئــة 

ــلحة  ــاخطة )املس ــري الس ــن للجاه ــث ميك ــار، بحي ــو اليس ــا نح ــر عنف ــات أك لتقلب

ــاه  ــول يف اتج ــن( أن تتح ــورة الفاح ــية أو ث ــورة الفرنس ــة إىل الث ــذاري، يف إحال بامل

ــالية. ــض للرأس مناه

ويواصل املقال قائا: 

ــر  ــا يف ن ــة فش ــري اآلمن ــر وغ ــة األج ــف منخفض ــاء الوظائ ــس وب »يعك

أســاليب اإلنتــاج األكــر تقدمــا مــن حــدود االقتصــاد إىل الهوامــش البعيــدة. 

إن مجــرد وجــود الربيكاريــا دليــل عــى تعــرض املــوارد -البريــة واملاديــة 

ــدر«. ــة- لله والتنظيمي

»االقتصاد املستقطب ليس فقط غري عادل، بل إنه غري فعال كذلك«.

ــذر  ــام مب ــع نظ ــايل يف الواق ــام الرأس ــا. إن النظ ــح متام ــذا صحي ــل، كل ه أج

وغــري فعــال. هــذا مــا نعرفــه منــذ وقــت طويــل جــدا. لذلــك يجــب اســتبداله بنظــام 

ــوة  ــه الق ــا تكــون في ــف: نظــام يقــوم عــى اقتصــاد متناغــم ومخطــط عقاني مختل

الدافعــة هــي إشــباع احتياجــات األغلبيــة، وليــس الســباق املجنــون للحصــول عــى 

ــة. ــح األقلي ــروة الفاحشــة لصال ال

ــا  ــاول مؤلفن ــن متن ــا ع ــد متام ــه بعي ــا. لكن ــه نهائي ــر من ــتنتاج ال مف ــذا االس ه

حســن النيــة، الــذي يســتنتج )دون إعطــاء أي براهــن( أن: »البدائــل أســوء للجميــع«.

مل يــرح لنــا مطلقــا ملــاذا يجــب أن يكــون هــذا هــو الحــال. ال يســتطيع 

ــم  ــه يحل ــايل فإن ــم، وبالت ــايل القائ ــام الرأس ــاوز النظ ــرى أي يشء يتج ــف أن ي املؤل

بإصاحــه ليصــري أفضــل. لكــن الرأســالية ال ميكــن إصاحهــا، عــى عكــس مــا يتصــوره 

ــوأ  ــع أس ــم يف الواق ــن، لكنه ــهم واقعي ــربون أنفس ــن يعت ــاء، الذي ــون األغبي اإلصاحي

ــن. ــواع الطوباوي أن

ــع  ــا »تلمي ــاذ الرأســالية يجــب عــى أتباعه ــه مــن أجــل إنق ــف إن ــول املؤل يق

ــري«.  ــاح تتغ ــار أن »الري ــن بانتص ــنة«. ويعل ــا الخش أطرافه

ــم تفويضــات  ــس جونســون لديه ــدن إىل بوري ــو باي ــن ج ــيون م »فالسياس

ــة  ــدة االقتصادي ــاة العقي ــى ح ــد تخ ــكل أفضــل«؛ لق ــاء بش ــادة البن »إلع

األرثودكســية عــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن عــدم املســاواة هــو مثــن النمو. 

ميكــن تحويــل الرأســالية لتصــري قــادرة عــى ضــان الكرامــة للجميــع«.

يا لها من صورة جميلة!

ــف  ــالية ألط ــالية: رأس ــن الرأس ــف م ــوع مختل ــم بن ــول كل يشء إىل حل يتح

وأظــرف وأكــر إنســانية، متامــا مثلــا حلــم ديكنــز بســكروج ألطــف وأظــرف وأكــر 

ــدون جــدوى،  ــاوي وب ــم طوب ــم حل ــول إن هــذا الحل ــي عــن الق إنســانية. لكــن غن

ــه مثــل الحلــم اآلخــر. مثل
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ملاذا نحن متفائلون
ــوز  ــد العج ــل الخل ــدا مث ــئ بعي ــت تختب ــة كان ــامال إن األزم »وإج

ــر 1858( ــخ 22 فراي ــز، بتاري ــس إىل إنجل ــن مارك ــالة م ــارع«. )رس الب

إن النظــام الرأســاميل مريــض، مريــض مــرض املــوت. وأعــراض هــذا 

واضحــة جــدا. تحــت الســطح، يف كل مــكان، يوجــد غضــب شــديد 

وســخط ومــرارة وكراهيــة تجــاه النظــام القائــم وأخالقــه املنافقــة 

والظلــم وعــدم املســاواة التــي ال تطــاق والالمبــاالة القاســية تجــاه 

ــانية. ــاة اإلنس املعان

املؤسســات القدميــة، التــي كان ينظــر إليهــا باحــرتام فيام مــى، صار 

ينظــر إليهــا اآلن بــازدراء مطلــق مــن قبــل الجامهــر، التــي تشــعر بأنهــا 

ــة واإلهــامل. السياســيون والقضــاة والرطــة ووســائل  تعرضــت للخيان

اإلعــالم والكنائــس، كلهــم ينظــر إليهــم عــى أنهــم أعــداء وفاســدون.

لقــد اســتندت مؤسســات الدميقراطيــة الرجوازيــة الرســمية إىل 

االفــرتاض بأنــه يف اإلمــكان احتــواء الهــوة بــني األغنيــاء والفقــراء ضمــن 

ــدم املســاواة  ــو املســتمر لع ــن النم ــا. لك ــن الســيطرة عليه حــدود ميك

ــذ  ــة أوجــد مســتوى مــن االســتقطاب االجتامعــي مل نشــهده من الطبقي

عقــود.

ــة إىل أقــى  ــة الرجوازي ــة للدميقراطي ــات التقليدي ــر اآللي ــه يخت إن

حدودهــا، بــل ومــا وراء تلــك الحــدود. ظهــر هــذا بوضــوح شــديد خــالل 

األحــداث التــي وقعــت يف الواليــات املتحــدة خــالل العــام املــايض.

لقــد كانــت االنتفاضــات العفويــة التــي اجتاحــت البــالد يف أعقــاب 

ــا تالهــا مــن أحــداث غــر مســبوقة ســبقت  ــد، وم ــل جــورج فلوي مقت

ــا  ــه. لدين ــع برمت ــول يف الوض ــة تح ــية، نقط ــات الرئاس ــت االنتخاب وتل

ــي  ــة الت ــورات الثوري ــة للتط ــوط العريض ــة الخط ــة جنيني ــا يف حال هن

ــتقبل. ــهدها يف املس سنش

ســتكون ســنة 2021 ســنة ال مثيــل لهــا. هــل ســتكون ســنة ســعيدة 

مثلــام يتوقــع املتفائلــون؟ ســتكون، بالطبــع، ســنة ســعيدة لتلــك األقليــة 

الصغــرة التــي لديهــا أســباب تجعلهــا ســعيدة، أي هــؤالء الذيــن 

يشــكلون أقــل مــن %01 مــن الســكان، الذيــن يتمتعــون بســيطرة غــر 

محــدودة عــى الــروة التــي تنتجهــا األغلبيــة العظمــى.

لكــن بالنســبة لألغلبيــة ال ميكــن أن تكــون الســنة ســعيدة. فبالنســبة 

ــا.  ــوى قامت ــاملية س ــل الرأس ــتقبل يف ظ ــون املس ــن أن يك ــم، ال ميك له

ومــع ذلــك فإننــا نظــل بعنــاد وتحــد متفائلــني املســتقبل، ليــس مســتقبل 

النظــام الرأســاميل، بــل مســتقبل الــرصاع الطبقــي الثــوري الــذي ســوف 

يــؤدي إىل اإلطاحــة بالنظــام الرأســاميل مــرة وإىل األبــد.

القطيعــة  بنــاء مســتقبل ســعيد يعتمــد عــى  الطريــق إىل  إن 

الجذريــة مــع املــايض. إن الطريــق أمامنــا ســيكون شــاقا. ســوف تدخــل 

الطبقــة العاملــة مدرســة قاســية للغايــة، إال أنهــا ســوف تتعلــم يف تلــك 

ــة. ــدروس الرضوري ــة ال املدرس

ــول  ــن الخم ــة م ــرتة طويل ــد ف ــة، وبع ــة العامل ــدأت الطبق ــد ب لق

النســبي، متــدد أطرافهــا، مثلــام يفعــل ريــايض يســتعد للدخــول يف 

مســابقة حاســمة. هــذا، وهــذا وحــده، هــو مــا مينحنــا األمــل والتفــاؤل 

ــة. ــتقبل البري مبس

ســبق أن نرنــا كتــاب: »لينــني وتروتســي: مــا هــي مواقفهــام الحقيقيــة«، منــذ 

ســنوات، وهــو تجميــع بــارع ألفــكار ماركــس كــام تجســدت يف كتابــات ونضــاالت 

هذيــن الثوريــني العظيمــني )لينــني وتروتســي(. لقــد اســتخدم آالن وودز وتيــد 

غرانــت هــذا الجــدل ضــد مونتــي جونســتون، الــذي هــو منظــر بــارز يف الحــزب 

الشــيوعي الريطــاين، لتبديــد الخرافــات واالفــرتاءات التــي تــم نرهــا ضــد لينــني 

وتروتســي منــذ وصولهــام إىل الســاحة العامليــة. ومــع التعطــش الكبــر لألفــكار 

املاركســية الــذي نــراه اآلن أكــر مــن أي وقــت مــى يف جميــع أنحــاء العــامل، مــن 

ــه  املهــم العمــل عــى تحريرهــا مــن التشــويهات الســتالينية، وهــو مــا يقــوم ب

آالن وودز وتيــد غرانــت يف هــذا الكتــاب.

يقــول آالن وودز يف مقدمتــه لهــذا الكتــاب إنــه: »ســواء يف بريطانيــا أو اليونــان 

ــة  ــن التجرب ــم إال م ــات املتحــدة، ال ميكــن للجامهــر أن تتعل أو مــرص أو الوالي

ــز،  ــس وإنجل ــل مارك ــك مث ــام يف ذل ــي، مثله ــني وتروتس ــرس لين ــد ك ــط. وق فق

حياتهــام كلهــا لدراســة متأنيــة للنظريــة ومتثــل أعاملهــام كنــزا مــن األفــكار التــي 

متثــل اليــوم جــزء حيويــا مــن ترســانة كفــاح الطبقــة العاملــة«. 

خــالل العقــد األخــر تعلــم العــامل يف بلــدان الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا 

مــن خرتهــم. كل مــا ينقصهــم هــو النظريــة الثوريــة لربــط التحــركات باألزمــة 

ــن خــالل النضــال األممــي الدميقراطــي  ــط م ــة يف النظــام الرأســاميل. فق الكامن

بقيــادة العــامل حيــث ســيمكن تحقيــق انتصــار العديــد مــن االنتفاضــات 

الثوريــة التــي شــهدناها. هــذا النضــال يوجــد يف األفــكار املاركســية الثوريــة. ويف 

ــة خطــوة  ــة العربي ــاه إىل اللغ ــذي ترجمن ــاب ال ــذا الكت ــر ه ــذا الســياق يعت ه

ــام. ــة إىل األم ــة للغاي هام

لتحصل عى نسخة من الكتاب تواصل معنا عى بريدنا االلكرتوين: 

marxy.lac@gmail.com
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عــر ســنوات عــى ثــورة شــقت الســامء، عــر ســنوات مــرت بــكل مــا فيهــا 

ــر  ــا أن تغ ــورة كان ميكنه ــر ث ــوم نتذك ــرة. الي ــروح غائ ــة وج ــارات مؤقت ــن انتص م

الكثــر يف هــذا العــامل، وال ابالــغ إن قلــت إن ســرورة الثــورة يف املنطقــة، وبالتــايل 

ــة  العــامل، كانــت متوقفــة عــى مــا ســوف يحــدث يف مــرص؛ انتصــار الثــورة املرصي

كان ســيفتح البــاب عــى مرصاعيــه للثــورة العامليــة. أقــول هــذا ليــس للتباهــي أو 

ــة،  ــة القادم ــتعداد للفرص ــا ولالس ــي فاتتن ــة الت ــم الفرص ــا إلدراك حج ــايك وإمن التب

للمــد الثــوري القــادم. هــذه دعــوة لدراســة تجربتنــا املريــرة لالســتعداد للمســتقبل، 

وليــس مــن أجــل أن نظــل حبيــي املــايض.

اليــوم ونحــن نــرزح تحــت وطــأة الديكتاتوريــة العســكرية مهدديــن بســجونها 

يف أي لحظــة، نعيــش واقــع حــرب اقتصاديــة واجتامعيــة طاحنــة، دفعــت وســتدفع 

الطبقــة العاملــة والجامهــر مثنهــا غاليــاً، يف خضــم أعمــق أزمــة عاشــتها الرأســاملية  

حتــى اآلن، ومجتمــع منهــك أشــد اإلنهــاك، هنــاك حاجــة لنقــف ونلتقــط األنفــاس 

لنــدرس أخطائنــا التــي أدت بنــا ملــا نحــن فيــه اليــوم، يف وضــع فيــه القمــع والخــوف 

يُستنشــقان مــع الهــواء، وفــراغ ســيايس مصنــوع ومحكــوم بقبضــة حديديــة ال تلــني، 

ووضــع اقتصــادي يــرزح فيــه أكــر مــن نصــف الشــعب تحــت خــط الفقــر، وخطــط 

حكوميــة لجعــل الرأســامليني آلهــة علينــا، وظــرف موضوعــي صعــب أصــاب الكثرين 

باإلحبــاط واليــأس وأوقــع الكثــر مــن املناضلــني يف براثــن العدميــة واالكتئــاب.

ال يشء يأيت من العدم
الثــورة هــي النقطــة القصــوى يف الراكــم الكمــي للــراع الطبقــي. ثاثــون عامــاً 

عاشــتها الجاهــري تحــت حكــم حســني مبــارك وزمرتــه كانــت مليئــة بــكل مــا يدعــو 

لانتفــاض واالنفجــار االجتاعــي.

حــرب بــن اليمــن واليمــن »اإلســامين والدولــة« اســتمرت أكــر مــن عقــد مــن 

ــة  ــح مجموع ــوارد لصال ــن املؤسســات وامل ــري م ــع واســع لكث ــان، خصخصــة وبي الزم

ــة  ــة الحالي ــة الخصخص ــم خط ــن بحج ــارج، مل تك ــل والخ ــال الداخ ــال أع ــن رج م

لكنهــا كانــت األكــرب حينهــا، فتــح الســوق لهيمنــة االمربياليــة -وهــي الخطــة التــي 

كان قــد بدأهــا الســادات قبــل أن يُقتــل- تحــول االقتصــاد املــري ليصبــح اقتصــاد 

ــة  ــة )االنتفاض ــية خارجي ــداث سياس ــم يف أح ــكاب جرائ ــة، ارت ــة وهشاش ــر ريعي أك

الفلســطينية الثانيــة عــام 2000، العــدوان األمريــي عــى العــراق 2003، الحــرب عــى 

قطــاع غــزة 2009( كان لهــا أثــر عــى الجاهــري والشــباب املريــن، اقتصــاد يحقــق 

ــذي كان  ــة  يف الوقــت ال ــة ضئيل معــدالت منــو مرتفعــة -بشــكل نظــري- تــري أقلي

الشــباب املــري يســعى للهجــرة ولــو يف قــوارب ليهربــوا مــن هــذا الجحيــم و يعــربوا 

ــه  ــبق ل ــال مل يس ــات واإله ــردي الخدم ــن ت ــتوى م ــط، مس ــض املتوس ــر األبي البح

مثيــل لدرجــة حصــد عــرات األرواح بــن كل فــرة وأخــرى، مجتمــع بوليــي تتمــدد 

فيــه أجهــزة األمــن الرسيــة لتعــد األنفــاس عــى الجاهــري، توحــش أجهــزة األمــن يف 

ــد  التعامــل مــع الجاهــري -الفقــرية بشــكل خــاص- يف الشــوارع لدرجــة مــوت عدي

ــه  ــم مصادرت ــيايس ت ــال س ــة، مج ــام الرط ــب يف أقس ــت التعذي ــن تح ــن املري م

ــذ  ــدأ من ــة نهــوض عــايل وشــبايب، ب و تجريفــه ملــدة عقــود، ترافــق هــذا مــع بداي

العــام 2000، وشــهد ذروتــه يف إرضاب عــال املحلــة 2008، أزمــة اقتصاديــة عامليــة 

منــذ العــام 2008، مــروع لتســليم الســلطة لنجــل حســني مبــارك، وهــو مــا كان لــه 

تأثــري ســيئ حتــى يف قمــة النظــام والطبقــة الحاكمــة. هــذه وصفــة مثاليــة لانفجــار 

ــم يف  ــة التحك ــع صعوب ــة، م ــة يف القم ــل، أزم ــن قب ــن م ــدث لين ــا تح ــوري، ك الث

ــات  ــى فئ ــة وسياســية أدت لتجــذر حت ــة اقتصادي الجاهــري بالطــرق القدميــة، وأزم

مــن الطبقــة الوســطى، الشــباب منهــم بشــكل خــاص.

وكان قيــام الثــورة يف تونــس، وتحقيقهــا النتصــار ثــوري مهــم وكبــري مثــل إســقاط 

زيــن العابديــن بــن عــي، مبثابــة أقــوى محفــز للجاهــري والشــباب املريــن، وبــدأ 

ــة  ــرة بالصدف ــهدت مظاه ــام ش ــدة أي ــورة بع ــل الث ــه قب ــر أن ــو. أتذك ــري الدومين تأث

لبضــع عــرات مــن الشــباب يف الشــارع، وقبــل أن يتــم قمعهــم كانــوا يهتفــون »ثــورة 

يف تونــس بكــرة يف مــر«، وقــد كان مثلــا قالــوا.

ثورة عظيمة

مارد رفض وانتفض ... زلزل عروش العار

الشمس وال الجبل... وال املحيط هّدار

وال القمر يف السام... فجر سّحاب النار

وال الربيع انتر... غطى الوجود ثوار

وال النشيد انطلق... عايل عى األسوار

طّر سالح الحرس... من ملسة األوتار

وال نسيم الصبا... وال هوا اإلعصار

أنت الجميع كلهم... والكل فيك حّضار

يا شعب ملا رفض... يا شعب ملا اختار

سطر بدم الرف... أنشودة األحرار

نار الخيانة حطب... نار الشعوب صبار
)أحمد فؤاد نجم(

ثــارت الجاهــري متحديــة إطــاق الرصــاص ودهــس مدرعــات الرطــة واجــرام 

بلطجيــة النظــام، اشــتباكات يوميــة رضبــت فيهــا الجاهــري املعنــى الحــريف للبطولــة 

والتضحيــة، احتلــت الجاهــري الشــوارع واملياديــن يف ملحمــة اســطورية أُجــربت فيهــا 

ــة، ظلــت الجاهــري  الرطــة عــى الراجــع والهــروب مــن زحــف الجاهــري الغاضب

صامــدة أليــام عديــدة، والنظــام يف حالــة ارتبــاك يحــاول امتصــاص الغضــب الشــعبي 

ســواء بالخطابــات العاطفيــة أو اللعــب عــي وتــر املخــاوف األمنيــة، إىل أن تدخلــت 

الطبقــة العاملــة بثقلهــا يف األحــداث وبــدأت سلســلة إرضابــات كليــة، منــذ يــوم 07 

فربايــر، حينهــا أدرك املجلــس العســكري، والقــوى االمربياليــة مــن خلفــه، أن ال ســبيل 

إال تقديــم تنــازالت جديــة للجاهــري وإســقاط حســني مبــارك.

حينهــا احســت الجاهــري بقوتهــا الجاعيــة وبقدرتهــا عــى التأثــري يف مجريــات 

األحــداث، الجاهــري حينهــا مل تكــن تعــرف تحديــداً مــاذا تريــد لكنهــا كانــت تعــرف 

بالضبــط مــا ال تريــد، ويف ظــل غيــاب قيــادة ثوريــة والعفويــة التــي كانــت الســمة 

الســائدة  للفعــل الثــوري الجاهــريي حينهــا، كان مــن الحتمــي التعلــم مــن التجربــة 

ومــن مدرســة الواقــع واألحــداث القاســية.

حان الوقت للتعايف والبدء يف االستعدادمرص
الذكرى العارشة للثورة

قالوا: هذي أرٌض ال تصلْح

هذا طقس ال يسمْح

هذا ظرف ال يسنْح

قالوا: انتظر الفرصَة، ثم تراخوا مرتاحني عى النزِف، فال تُصغِ إليهم

حربك تصلح يف كل مكاْن

يف كل زمان

معركة اليوم بال أمٍل بالنرص، وأنت تقاتل يك ال تخجل من نفسْك

يك تجرؤ أن تنظر يف عيني إبنْك

يك ال تغرقك األحالم املخزية، ويك تبقى انسان
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بعــد رحيــل حســني مبــارك، تحالــف املجلــس العســكري الــذي كانــت الجاهــري 

تطالــب برحيلــه، كونــه جــزء مــن النظــام القديــم، مــع اإلخــوان املســلمن، ودخلــوا يف 

صفقــة أشــبه بثــورة مضــادة ناعمــة برعايــة أمريكيــة. حينهــا كانــت تعلــم الجاهــري 

تحديــداً انهــا ال تريــد املجلــس العســكري املعــن مــن طــرف مبــارك، ولكــن كانــت 

ــذي  ــي ال ــارض العلن ــار املع ــم التي ــلمن، بوصفه ــوان املس ــول اإلخ ــام ح ــا أوه لديه

كان يُســمح لــه بالعمــل يف عهــد مبــارك مــع بعــض املظلوميــة املعهــودة مــن طــرف 

األحــزاب اإلســامية. وقــد ســاهم »ثوريونــا« و»ماركســيونا« يف تثبيــت تلــك األوهــام، 

ــط  ــت ضغ ــا تح ــارا اصاحي ــوا تي ــم أن يكون ــلمن ميكنه ــوان املس ــأن اإلخ ــام ب أوه

ــة  ــراكية الثوري ــة االش ــؤالء راي ــوث ه ــد ل ــراء، لق ــن اله ــك م ــا إىل ذل ــداث، وم األح

واملاركســية يف مــر.

عندمــا تــوىل اإلخــوان املســلمون الســلطة واتبعــوا نفــس اإلجــراءات االقتصاديــة 

ــس العســكري واســتخدموا الرطــة ضــد  ــع املجل ــات م ــدوا تحالف الرأســالية، وعق

املتظاهريــن... حينهــا أدركــت الجاهــري أن ال فــرق بــن اإلخــوان املســلمن واملجلــس 

العســكري ومبــارك، فجميعهــم يدافعــون عــن مصالحهــم، كأجــزاء مــن نفــس الطبقــة 

الحاكمــة ذاتهــا.

حينهــا انتفضــت الجاهــري وأعلنــت العصيــان، واســتغلت قــوى النظــام القديــم 

ــن رايتهــم بدعمهــم »النقــدي« لإلخــوان املســلمن  ــث الثوري ــراغ املعارضــة وتلوي ف

ــر  ــور مبظه ــم الظه ــام القدي ــوى النظ ــت ق ــن، فحاول ــن والليربالي ــة االصاحي وخيان

ــه. املدافــع عــن الشــعب ومطالب

التصاعــد املســتمر يف الــراع الطبقــي املكشــوف الــذي مل يجــد لــه معــربا 

سياســيا، والتشــنجات السياســية املتكــررة، جميعهــا أشــياء كانــت قــد بــدأت 

ــج  ــق نتائ ــدون تحقي ــورة ب ــن ث ــنوات م ــاث س ــد ث ــاك. بع ــع باإلنه ــب املجتم تصي

االقتصاديــة  األوضــاع  ملموســة، 

ــع  ــعار ترتف ــب، وأس ــارت أصع ص

مجتمعــي،  وتشــنج  باســتمرار، 

ــذا  ــام كل ه ــد... أم ــة تتزاي وبطال

ــة كلمــة فارغــة  ــح الدميقراطي تصب

ــا مل  ــراء م ــال والفق ــبة للع بالنس

ــم  ــن أوضاعه ــاعدهم يف تحس تس

ــة،  ــة الربجوازي ــة، الدميقراطي املزري

وحــق الــكام والتنظــري، ليــس لهــا 

بالنســبة للعــال والفقــراء قيمة إال 

مبقــدار مــا تفتــح الطريــق أمــام تطــور الــراع الطبقــي، وهــو مــا مل يحــدث، بســبب 

ــة  ــس الطبق ــدي نف ــم كل يشء، يف أي ــوا، رغ ــاد ككل ظل ــاج واالقتص ــائل اإلنت أن وس

ــه. ــري ل ــات الجاه ــم رضب ــو رغ ــا ه ــة ك ــاز الدول ــل جه ــالية، وظ الرأس

حينهــا متكنــت الطبقــة الحاكمــة وقــوى النظــام القديــم مــن اســتغال ســخط 

ــاك الجاهــري مــن خــال الدعــوة للعــودة  الجاهــري عــى اإلخــوان املســلمن وإنه

ــع مل يكــن  ــورة األزمــة. وبالطب ــل اإلخــوان املســلمن وحدهــم فات لاســتقرار، وتحمي

االســتقرار الــذي كان هــؤالء يقصدونــه هــو االســتقرار املأمــول مــن الجاهــري، ولكــن 

يف النهايــة أثبتــت قــوى النظــام الجمهــوري الرأســايل أنهــا قــادرة عــى قــراءة الواقــع 

واملــزاج الجاهــريي أكــر مــن »مثقفينــا« و«ثوريينــا« و«ماركســيينا« الذيــن تصــدروا 

مشــهد املعارضــة والثــورة.

قادتنــا »الثوريــون« مل يدركــوا مــا أدركــه لينــن منــذ أكــر مــن مئــة عــام حــول 

أن الربجوازيــة ســتميل يف النهايــة، خصوصــاً يف بلــد مثــل مــر باملناســبة، إىل إرســاء 

ديكتاتوريــة، وأن هــذه الدميقراطيــة التــي تحققــت بعــد الثــورة إمنــا تحققــت بفعــل 

ــو. كتــب لينــن يف عــام  ــدأ يخب تصاعــد الــراع الطبقــي واملــد الثــوري الــذي كان ب

1905: »إن الربجوازيــة يف مجموعهــا ســوف تتحــول حتــا نحــو الثــورة املضــادة، نحــو 

الحكــم املطلــق، ضــد الثــورة، وضــد الشــعب. ومبجــرد مــا ســتتم االســتجابة ملصالحهــا 

ــدأت بالفعــل  ــد ب ــة املتســقة )وق ــة، ســوف تتخــى عــن الدميقراطي الضيقــة واألناني

تتخــى عنهــا!(«.

مل يدركــوا واقــع أن الســبيل الوحيــد للحفــاظ عــى املكاســب الدميقراطيــة التــي 

ــب  ــن املكاس ــد م ــزاع مزي ــا يف انت ــي قدم ــي بامل ــورة ه ــري يف الث ــا الجاه انتزعته

ــية  ــلطة السياس ــى الس ــة، ع ــة العامل ــادة الطبق ــري، بقي ــتياء الجاه ــوالً إىل اس وص

والبــدء يف إنشــاء مجتمــع جديــد يقــوم عــى بنــاء الصناعــة وتطويــر الزراعــة بجانــب 

منظومتــي التعليــم والصحــة، لتكــون أول خطــوة يف مســرية التحويــل االشــرايك 

ــع. للمجتم

يف النهايــة كان يجــب أن يتــم حســم هــذه الجولــة من الحــرب الطبقيــة املفتوحة 

بهيمنــة إحــدى الطبقتــن الرئيســيتن يف املجتمــع، إمــا الطبقــة العاملــة التــي تقــود 

الجاهــري الفقــرية، وأمــا إعــادة تأكيــد هيمنــة الطبقــة الربجوازيــة، تلــك الطبقــة التــي 

ال تســتطيع تقديــم تنــازالت وهامــش املنــاورة لديهــا ضيــق جــدا، خصوصــاً يف أوقــات 

األزمــات االقتصاديــة، وهــو مــا كان يعنــي يف الحالــة املريــة -وغريهــا مــن البلــدان 

يف املنطقــة مثــل الســودان- أن املؤسســة العســكرية ســتتدخل يف النهايــة لتضــع حــدا 

لهــذه الجولــة وتعلــن اســتمرار هيمنــة الربجوازيــة عــى املجتمــع.

مــا حــدث حينهــا هــو أنــه يف ظــل غيــاب حــزب ثــوري يقــود الجاهــري نحــو 

ــل، فتقدمــت القــوات  ــا أفــق وال بدي ــورة إىل طريــق مســدود ب النــر، وصلــت الث

املســلحة، درع الرأســالية األقــوى، وأعلنــت نفســها فــوق املجتمــع، مســتغلة الغضب 

الجاهــريي املســتحق ضــد اإلخــوان املســلمن، وتصلــب موقــف االخــوان املســلمون 

ــاث  ــد ث ــن االســتقرار بع ــوع م ــودة لن ــة يف الع ــي والرغب ــاك املجتمع ــا، واإلنه حينه

ســنوات مــن احتجاجــات وإرضابــات واضطرابــات ال تهــدأ.

خيانة الثورة
ــات  ــى بعــض التنظي ــة، وحت ــع مســار تدخــل األحــزاب اليســارية اإلصاحي تتب

التــي تدعــي الثوريــة وتبنيهــا للاركســية، تتبــع مســارات هــؤالء يف الثــورة يؤكــد أن 

الجميــع خانــوا الثــورة والطبقــة العاملــة والجاهــري. لينــن قــال ذات 

مــرة »يف الثــورة ال فــرق بــن الخيانــة عــن قصــد أو دون قصــد«، وهــذا 

ــة  ــع رضيب ــا لدف ــؤدي بن ــؤدي للهزميــة، ت ــة ت ــا خيان ــح، فجميعه صحي

باهظــة مــن قتــى ومعتقلــن ومزيــد مــن تســلط الســاح واملــال علينــا 

واألهــم تضييــع فرصــة ثوريــة ال نعلــم متــى ميكــن أن تكــرر.

ــن واالخــوان املســلمن ورجــال  ــا ال أتحــدث عــن الليربالي ــا هن أن

األعــال والجــراالت، فجميعهــم بالنســبة لنــا، نحــن املاركســيون، أعداء 

طبقيــون واضحــون ال أمــل فيهــم أو شــفاعة. مــن أقصدهــم بكامــي 

هــم هــؤالء الذيــن تصــدروا املشــهد مــن معســكر الثــورة واعتلــوا منــرب 

اليســار واملاركســية، هــؤالء الذيــن ارتكبــوا مــن األخطــاء الكثــري والكثري، 

ــة ورشف  ــل نزاه ــاء. دلي ــكاب األخط ــى اآلن بارت ــم حت ــدم اعرافه ــو ع ــى ه واألده

الشــخص والحــزب ليــس عــدم ارتــكاب أخطــاء، تحتــاج أن تكــون نامئــاً مــدى الحيــاة 

لــي ال ترتكــب أخطــاء، إمنــا دليــل النزاهــة والــرف هــو االعــراف العلنــي بارتــكاب 

ــم  ــم تقدي ــك األخطــاء، ث ــكاب تل ــي أدت الرت ــم رشح األســباب الت ــم ث أخطــاء، وفه

ضانــات بعــدم ارتكابهــا مجــدداً.

التصاعــد املســتمر يف الــرصاع الطبقــي املكشــوف الــذي 

مل يجــد لــه معــرا سياســيا، والتشــنجات السياســية 

ــب  ــدأت تصي ــد ب ــت ق ــياء كان ــا أش ــررة، جميعه املتك

املجتمــع باإلنهــاك. بعــد ثــالث ســنوات مــن ثــورة 

ــة  ــج ملموســة، األوضــاع االقتصادي ــق نتائ ــدون تحقي ب

صــارت أصعــب، وأســعار ترتفــع باســتمرار، وتشــنج 

مجتمعــي، وبطالــة تتزايــد...
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ــة خــال املائتــي  ــة العاملي هــذا جــزء أســايس مــن خــربة مناضــي الطبقــة العامل

عــام املاضيــة. ماركــس وانجلــز ولينــن وتروتســي وغريهــم جميعهــم ارتكبــوا أخطــاء، 

ولكــن جميعهــم كانــوا نزهــاء ورشفــاء ولهــذا كانــوا يعرفــون بارتكابهــم لتلــك األخطــاء. 

ــية  ــة سياس ــزب أو منظم ــار أو ح ــا تي ــس لدين ــر لي ــن يف م ــار نح ــذا املعي ــاً له طبق

وحيــدة تتحــى بالــرف والنزاهــة.

اليســار يف مــر انقســم إيل معســكرين كبرييــن: معســكر داعــم للقــوات املســلحة 

مــن أجــل عــودة مــا ســموه »االســتقرار«، ولــو عــى ظهــور الدبابــات خوفــاً ما أســموه 

املــد االســامي والوهــايب ودفاعــاً عــن املدنيــة، وهــؤالء هــم الســتالينيون والقوميــون 

والنارصيــون؛ ومعســكر دعــم اإلخــوان املســلمن، وإن بشــكل مســتر أو »دعــم نقــدي« 

ــة ومــن أجــل ضــان  ــوا، دفاعــاً كــا يعتقــدون عــن الدميقراطي ــون أن يقول كــا يحب

عــدم عــودة النظــام القديــم. ومــا بــن هــؤالء وأولئــك متــت إضاعــة كثــري مــن الفــرص 

ــن  ــن كان م ــوري الذي ــباب الث ــى الش ــن أنق ــري م ــاف كث ــتهاك وإت ــم اس ــة وت الثوري

املمكــن االعتــاد عليهــم ليكونــوا رافعــة بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة وانتصــار الثــورة.

مــن اليســارين اإلصاحيــن والنارصيــن الذيــن وضعــوا أيديهــم يف أيــدي الليربالين 

ورجــال النظــام القديــم والجــراالت يف جبهــة اإلنقــاذ، إىل شــيوخ ومــوىت اليســار العقــي 

ــع والحــزب الشــيوعي، إىل  ــكان يف حــزب التجم ــان وم ــة العســكرية يف كل زم األحذي

»الثوريــن« الذيــن دعمــوا الرجعيــن اإلســامين باســم سياســة »أهــون الريــن« التــي 

مل تــؤد يف النهايــة إال لتهيئــة الظــروف لظهــور رش أعظــم، ثــم عــادوا تأرجحــوا وتذيلــوا 

الحركــة فدهســتهم، جميعهــم خانــوا الثــورة وخانــوا الطبقــة العاملــة، وإن بدرجــات 

متفاوتــة.

ــدم  ــس ع ــورة لي ــين للث ــارين واملاركس ــا« اليس ــة »قادتن ــبب خيان ــق أن س والح

ــري  ــدرة الجاه ــم يف ق ــدم ثقته ــو ع ــبب ه ــل الس ــية، ب ــة املاركس ــم بالنظري معرفته

والطبقــة العاملــة عــى إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة. بالنســبة لهــؤالء املثقفــن املرفــن 

»الجاهــري غــري واعيــة ولديهــا الكثــري مــن األوهــام وال تســتطيع فهــم رســالتنا الثوريــة، 

والوقــت غــري مناســب أو الظــروف غــري مواتيــة واملجتمــع غــري مســتعد دامئــاً وأبــداً«. 

ــط هــي  ــك بالضب ــن، أن تل لكــن هــؤالء الســيدات والســادة نســوا، أو تناســوا عامدي

مهمتهــم، مهمتهــم بالضبــط هــي إرشــاد الجاهــري طريــق النــر، هــي قــول الحقيقــة 

ــة  ــت الطبق ــو كان ــة أو غريهــا مــن وعــي الجاهــري، واال ل ــد األوهــام االصاحي وتبدي

العاملــة واعيــة برســالتها الطبقيــة والتاريخيــة وال تتأثــر بأفــكار ودعايــة الطبقــة 

ــادة  ــدوى للقي ــاً، وال ج ــوري أص ــزب ث ــود ح ــدوى لوج ــاك ج ــا كان هن ــة، مل الحاكم

ــة. الثوري

ــة  ــي طبيع ــة وتع ــا الطبقي ــتعي مهمته ــور س ــرد أن تث ــري مبج ــور أن الجاه تص

النظــام الرأســايل وتتخلــص مــن األفــكار املزروعــة فيهــا مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة، 

ــايل وميكانيــي وســاذج مــع  ــة واحــدة مبجــرد االنتفــاض، هــو تصــور مث هكــذا برضب

افــراض حســن النيــة، لينــن قــال عــن هــؤالء »أن مــن يتصــور ثــورة اجتاعيــة نقيــة 

لــن يعيــش لرياهــا، مثــل هــذا الشــخص يتحــدث باســتمرار عــن الثــورة، دون أن يفهــم 

مــا معنــى الثــورة«، وكأن هــذه العبــارة كتبــت مــن أجــل أن تلخــص حالــة الكثــري مــن 

»القــادة« املاركســين يف مــر.

والحــق أيضــاً أنــه مــا مــن تنظيــم أو حــزب يســاري أو ماركــي يف الثــورة املريــة 

ــت أن  ــا حاول ــا إم ــقاط الرأســالية، جميعه ــع أو اس ــري املجتم ــو تغي ســعى أصــاً نح

ــت أن  ــا حاول ــن، وإم ــة االصاحي ــؤالء الخون ــة، وه ــن الكعك ــب م ــى نصي ــل ع تحص

تتحــول إىل رقــم يف املعادلــة السياســية املريــة وذهبــت تعقــد تحالفــات غــري مبدئيــة 

بهــدف الظهــور اإلعامــي وبحجــة االتصــال بالجاهــري وعــدم االنعــزال، وهــؤالء كانــت 

الحركــة تســبق وعيهــم بأميــال -مــع 

افــراض حســن النيــة-، ولكــن مجــدداً 

بــن  فــرق  »ال  لينــن  قــال  كــا 

ــد«،  ــد أو دون قص ــن قص ــة ع الخيان

املاركســية  رايــة  لوثــوا  جميعهــم 

واالشــراكية الثوريــة، اليســار بجميــع 

ــه  ــع ألوان ــل اليمــن بجمي ــه تذي ألوان

ــة. ــورة املري يف الث

ــراع  ــريورة ال ــى س ــؤالء ع ــي له ــري الرجع ــاد التأث ــن أبع ــر م ــدا آخ ــم بُع ولنعل

ــا أن  ــم-، علين ــض أخطائه ــن في ــض م ــرد غي ــذا مج ــر -وه ــي يف م ــي الطبق والوع

نلقــي نظــرة عــى مــآالت تلــك األحــزاب والتنظيــات ومبــاذا خرجــوا مــن مــد الثــورة، 

ــددا  ــل ع ــورة أق ــن الث ــوا م ــم خرج ــلوا يف كل يشء، جميعه ــم فش ــي أنه ــة ه الحقيق

مــا كانــوا قبلهــا، فقــدوا عديــد مــن مناضــي قواعدهــم، مل ينجحــوا يف مــد االتصــال 

بالعــال والجاهــري، ومل ينجحــوا بالطبــع يف نــر الوعــي الطبقــي واملاركــي الثــوري 

يف املجتمــع، بالعكــس جميعهــم نــروا أوهــام إصاحيــة ورجعيــة تصــب جميعهــا يف 

ــوا  ــم أتلف ــت، أنه ــا ســبق يل أن قل ــي، واألهــم، ك ــاون الطبق مجــرى التاهــي والتع

كثــريا مــن العــال والشــباب الثــوري ولوثــوا رايــة املاركســية واالشــراكية الثوريــة أمــام 

أعــن مزيــد مــن العــال والشــباب الثــوري، وهــو الــيء األكــر إجرامــا وســوف يحتــاج 

ملجهــود كبــري ليتــم تجــاوزه لتنقيــة الرايــة املاركســية الثوريــة مــن أخطــاء وحاقــات 

ــة«. ــة« و»الثوري ــات هــؤالء مدعــي »الثقاف وخيان

ــن  ــادة« املرف ــن »الق ــوع م ــذا الن ــوح ه ــة ووض ــاً بعبقري ــال واصف ــي ق تروتس

ــا- ليســت اشــراكيتهم ســوى  :«بالنســبة لغالبيــة االشــراكين -وأقصــد الريحــة العلي

قضيــة جانبيــة، ليســت ســوى انشــغال ثانــوي يتوافــق مــع ســاعات فراغهــم. يكــرس 

هــؤالء الســادة ســتة أيــام مــن األســبوع ملهنهــم الحــرة أو التجاريــة، يحســنون ثرواتهــم 

ــوم الســابع يوافقــون عــى تكريــس أنفســهم  ــة، ويف الي ــه الكفاي ــد مبــا في بشــكل جي

لخــاص أرواحهــم ]...[ مــن الواضــح أن عــددا كبــريا مــن هــؤالء الســادة قــد نجحــوا يف 

التنكــر يف صــورة شــيوعين. إن هــؤالء ليســوا خصومــا فكريــن، بــل أعــداء طبقيــون. 

ــن  ــوري م ــاط الث ــر يف النش ــزز وال أخط ــارة للتق ــر إث ــو أك ــا ه ــاك م ــس هن ]...[ لي

الربجــوازي الصغــري الهــاوي املتحفــظ الــرايض عــن نفســه، وغــري القــادر عــى التضحيــة 

يف ســبيل فكــرة عظيمــة.

ــة  ــا ثابت ــيطة لكنه ــدة بس ــدة واح ــزم قاع ــوا بح ــن أن يتبن ــال املتقدم ــى الع ع

وهــي أن هــؤالء القــادة أو املرشــحون للقيــادة الذيــن هــم، يف األيــام العاديــة الســلمية، 

ــم  ــيوعية، ه ــة الش ــم لقضي ــم وأمواله ــم ومواهبه ــس وقته ــى تكري ــن ع ــري قادري غ

األكــر احتــاال أن يتحولــوا، يف املرحلــة الثوريــة، إىل خونــة أو أن ينتقلــوا إىل معســكر 

هــؤالء الذيــن ينتظــرون لرؤيــة إىل جانــب مــن ســيكون النــر«. )تروتســي: »مهــام 

ــة «، 1929(. ــة األمريكي املعارض

هل كان هناك مسار آخر

ــك  ــادي ذل ــا تف ــل كان ميكنن ــر، ه ــل يف الن ــاك أم ــل كان هن ــؤال ه ــى الس يبق

ــة؟ ــري الهزمي ــيء غ ــاعينا ب ــل مس ــن أن تكل ــل كان ميك ــا، ه ــاق بن ــذي ح ــري ال املص

أقــول إنــه كان مــن املمكــن ذلــك، الظــرف املوضوعــي واحتــدام الــراع الطبقــي 

والوضــع اإلقليمــي والعاملــي املتفجــر كان يســمح بذلــك، فقــط لــو كان يوجــد حــزب 

ثــوري كان ســوف يســتطيع اســتغال زخــم ثــاث ســنوات مــن املــد الثــوري. خــال 

ثــاث ســنوات مل يتبــق مصنــع أو مؤسســة أو جامعــة مل تعلــن العصيــان. لــو كان هنــاك 

حــزب ثــوري، حتــى ولــو كان قليــل العــدد، يرفــع رايــة االســتقال الطبقــي، يدفــع لنر 

دعايــة ثوريــة، يتبــع نصيحــة لينــن »لنــرح بصــرب«، يعمــل عــى ضــم طليعــة العــال 

والشــباب الثــوري، حــزب مثــل هــذا كان ميكــن أن يحقــق النــر.

دعونــا نتذكــر أن الحــزب البلشــفي يف فربايــر 1917 كان يضــم حــوايل 8000 عضــو 

يف بلــد يتعــدى عــدد ســكانه 150 مليــون شــخص، وفقــط مــن خــال الحفــاظ عــى 

الرايــة البلشــفية الثوريــة نظيفــة مــن املســاومات والتنــازالت والــرح الصبــور للعــال 

أن بدايــة حــل مشــاكلهم هــو يف االســتياء عــى الســلطة واســقاط الرأســالية، فقــط 

بهــذا مــع العمــل الــدؤوب والصــرب والعمــل عــى تجذيــر الحركــة الجاهريية اســتطاعوا 

االســتياء عــي الســلطة وإســقاط الرأســالية بعــد مثانية أشــهر مليئــة بالصعــاب، والتي 

ــل،  ــال والقت ــن باالعتق ــه، مهددي ــن ذات ــادة الباشــفة، ومنهــم لين ــى الق ــا حت كان فيه

لكــن هــذا مل يردعهــم أو يقلــل مــن عزميتهــم الثوريــة واميانهــم الصلــب الــذي ال يلــن 

بصــدق وعدالــة قضيتهــم. أمــا يف حالتنــا املريــة مــاذا فعــل »قادتنــا الثوريــون«، لقــد 

ــة وال  ــه الكفاي ــروا الســامة والجــن بحجــة أن وعــي الجاهــري غــري ناضــج مبــا في آث

يفهمــون »رســالتهم«، لكنــي أقــول مــا قالــه الشــهيد الفلســطيني غســان كنفــاين: »إن 

الحيــاة ال قيمــة لهــا قــّط إن مل تكــن دامئــاً واقفــة قُبالــة املــوت«.

 إن ســبب خيانــة »قادتنــا« اليســاريني 

عــدم  ليــس  للثــورة  واملاركســيني 

بــل  املاركســية،  بالنظريــة  معرفتهــم 

الســبب هــو عــدم ثقتهــم يف قــدرة 

عــى  العاملــة  والطبقــة  الجامهــر 

الثــورة انتصــار  مهمــة  إنجــاز 
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لــو كان هنــاك حــزب ثــوري يســتثمر املــد الثــوري ويوفــر لــه البوصلــة والربنامــج 

ــروراً  ــاً األوىل، م ــر يوم ــة الع ــذ الثاني ــري. من ــري الكث ــن أن يتغ ــكان ميك ــن ل الثوري

بانتفاضــات محمــد محمــود ومجلــس الــوزراء وماســبريو، ووصــوالً للمظاهــرات 

التــي حدثــت بعــد املئــة يــوم األوىل مــن حكــم محمــد مــريس والثاثــن مــن يونيــو، 

ــات  ــات واإلرضاب ــرات واالحتجاج ــن املظاه ــات واآلالف م ــم املئ ــم و بعده وخاله

ــة مكافحــة تحمــل  ــك منظمــة ثوري ــو كان هنال ــة، ل ــة والجاهريي ــة والطابي العالي

برنامــج ماركــي ورؤيــة ثوريــة عــن كيــف ميكــن أن تنتــر الثــورة املريــة، ترتبــط 

مــع تلــك النضــاالت العديــدة وتــرح للعــال والشــباب الثــوري بصــرب أن ال ســبيل 

باســتياء  إال  االقتصاديــة والدميقراطيــة واالجتاعيــة  املطالــب  أبســط  لتحقيــق 

الجاهــري بقيــادة الطبقــة العاملــة عــى الســلطة وإســقاط الرأســالية. لــو كان جــرى 

ــك الســنوات عــى كســب الطليعــة يف كل احتجــاج وإرضاب، مــن  العمــل خــال تل

ــراء  ــم لدعــوة جاهــري العــال والفق خــال عمــل تنظيمــي وتحريــي دؤوب ودائ

والشــباب الثــوري لتنظيــم الصفــوف واالنضــواء تحــت رايــة الثــورة االشــراكية 

ــارق يف  ــة تحــدث الف ــة حق ــة ثوري ــا منظم ــكان لدين ــة، ل ــة الثوري ــادة العالي والقي

ــتقبل.  ــداث واملس ــات األح مجري

ــد أن  ــن املؤك ــكان م ــداً، ل ــة ج ــار عالي ــة االنتص ــت احتالي ــذا لكان ــو كان ه  ل

الجاهــري عندمــا تتخلــص مــن أوهامهــا االصاحيــة أو الرجعيــة مــن خــال التجربــة 

ــوري  ــل الث ــتلتفت للح ــورة- س ــات الث ــة يف أوق ــرية رسيع ــة ذات وت ــة -والتجرب الحي

ــدث  ــا يح ــة م ــم بحقيق ــي صارحته ــة الت ــوث واملنظم ــي مل تُل ــة الت ــة الثوري وللراي

ــه.  ــا ســوف يتعرضــون ل ــة م ــم بحقيق ونبهته

ــة  ــة، ممثل ــتغلت الدول ــوري اس ــل الث ــاب الح ــه يف غي ــو أن ــدث ه ــا ح ــن م لك

ــة  ــة يف الوصــول لحــل، وعجــز وخيان ــاك الجاهــري والرغب ــوات املســلحة، انه يف الق

ــع وأظهــرت نفســها كحكــم  ــن«، ورفعــت نفســها فــوق الجمي ــن و«الثوري االصاحي

بــن الجميــع، أي أظهــرت نفســها حكــا بــن الطبقــات، لصالــح الحفــاظ عــى النظــام 

ــورة باالنقــاب العســكري والقــوة املســلحة. الرأســايل ووضــع حــد للث

نحو بناء تنظيم ماركي ثوري

اآلن يف الذكــرى العــارشة للثــورة، وبعــد أن جــرت ميــاه كثــرية يف النهــر، وبعــد أن 

خــان مــن خــان وارتــزق مــن ارتــزق وتراخــى مــن تراخــى، ووقــع يف اليــأس واإلحبــاط 

والعدميــة مــن وقــع... اآلن حــان وقــت البنــاء مــن جديــد. يجــب أن نبــدأ يف بنــاء 

ــة  ــن لهــا، متســلحن بالنظري ــا الثــوري مســتندين إىل تجــارب املــايض وناقدي تنظيمن

ــكل  ــع بش ــم الواق ــى فه ــاعدتنا ع ــى مس ــادرة ع ــدة الق ــة الوحي ــية، النظري املاركس

مــادي وعلمــي وعــى اســتراف إمكانيــات املســتقبل.

ــة املاركســية، ولنذكــر  ــون يف دراســة النظري ــدأ املاركســيون والثوري يجــب أن يب

ــام بإعــادة دراســة  ــد ق ــورة 1905، لق ــن بعــد هزميــة ث ــه لين ــا فعل ــأول م أنفســنا ب

املاركســية مــن جديــد. فلننظــم مجموعــات وحلقــات للدراســة النظريــة، مــع مراعــاة 

املخاطــر األمنيــة بالطبــع، لنتبــع نصيحــة الشــهيد الفلســطيني باســل األعــرج »عيــش 

ــا  ــر عندم ــداً ونظه ــاء مفي ــا يكــون االختف ــي عندم ــل كالربغــوث«، لنختف نيصــاً وقات

يكــون الظهــور مفيــداً. ال ينبغــي أن يجتمــع أكــر مــن ماركــي يف مــكان بــدون أن 

ينشــئوا حلقــة دراســة وعمــا تنظيميــا فيــا بينهــم. فلنعمــل عــى التجهــز والراكــم 

ــات،  ــن األوق ــت م ــدي يف وق ــي ج ــل تنظيم ــه لعم ــيمكننا تحويل ــذي س ــري ال النظ

عاجــاً وليــس آجــاً. مــن أكــرب خطايــا التنظيــات املاركســية يف الثــورة املريــة أنهــا 

أهملــت النظريــة ووقعــت يف فــخ الحركيــة املفرطــة، وهــذا أيضــاً مــن أســباب تقلــص 

ــد شــبابها وكوادرهــا بشــكل نظــري  عددهــا بشــكل كبــري بعــد الهزميــة، ألنهــا مل تُع

جيــد ومل تهيئهــم ملــا هــو قــادم. فتحلــق الكثــري حــول الرايــات األكــر ثوريــة وقــت 

املــد الثــوري بــدون أســاس نظــري ســوى الحاســة املفرطــة وهجروهــا بعــد الهزميــة.

ــن  ــة م ــة نقي ــة ثوري ــل راي ــي وحم ــم مارك ــاء تنظي ــي بن ــل ع ــب أن نعم يج

الخيانــات الطبقيــة التــي لــوث بهــا العديــدون املاركســية. النظريــة ثــم النظريــة يــا 

رفــاق، لننشــئ خايــا ثوريــة يف كل مــكان نتواجــد فيــه وكل مــكان نســتطيع الوصــول 

ــة املاركســية ونحــن نســري يف خــط التنظيــم والتحليــل.  ــدأ بدراســة النظري ــه، لنب إلي

بــدون نظريــة لــن يوجــد تحليــل ولــن يوجــد تنظيــم، والجملــة األشــهر للينــن تعــرب 

عــن هــذا املوقــف: »ال حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة«. خاصــة اخفاقــات تدخل 

التنظيــات املاركســية يف الثــورة املريــة هــي الخيانــة الطبقيــة وإهــال النظريــة.

الخامتة

ــداً،  اليــوم ونحــن منــر مــن أعمــق أزمــات النظــام الرأســاميل وأكرهــا تعقي

ــد  ــن ق ــا نح ــة، ه ــورات املنطق ــن ث ــد م ــة وعدي ــورة املرصي ــة الث ــد هزمي وبع

ــامل  ــة والع ــدان املنطق ــن بل ــد م ــدا يف العدي ــا جدي ــا ثوري ــهد نهوض ــا نش بدأن

-مثــل الســودان وتشــييل وغرهــا- وبدايــة احتجاجــات عاصفــة يف تونــس، تهــدم 

أســطورة التحــول الدميقراطــي ويبــدأ طــور جديــد مــن الــرصاع الطبقــي هنــاك. 

ــا وال توجــد بقعــة عــى األرض يف مأمــن  نحــن نعيــش يف أكــر الفــرتات اضطراب

مــن احتــدام الــرصاع الطبقــي واالنفجــارات االجتامعيــة، كــام برهنــت عــى ذلــك 

األحــداث يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. ومــرص بالطبــع ليســت اســتثناء، وكل 

ــاً واألزمــة الحاليــة التــي  مــا حــدث يف العــر ســنوات املاضيــة داخليــاً وخارجي

دفعهــا الوبــاء، ســتكون لــه آثــار كبــرة عــى وعــي العــامل والشــباب الثــوري.

ــة  ــالل 2019، واملقاوم ــدأت خ ــي ب ــة الت ــة والضعيف ــات املتقطع االحتجاج

الشــعبية ضــد قانــون التصالــح يف العــام املــايض، والنضــاالت واإلرضابــات 

العامليــة البطوليــة يف رشكــة الدلتــا لألســمدة ورشكــة الحديــد والصلــب وغرهــم، 

ضــد الترسيــح واالقتطاعــات وبيــع الــركات العامــة وتصفيتهــا، حتــى وإن كانــت 

ــة  ــام إصالحي ــة بأوه ــي ومحمل ــكل دفاع ــع بش ــزال تندل ــاالت مات ــذه النض ه

وأحيانــاً أوهــام اقتصادويــة ونقابيــة ضيقــة، لكــن هكــذا هــي عــادة الجامهــر 

ــكل  ــق بش ــد األف ــا ينس ــورة إال عندم ــل الث ــة مث ــول العاصف ــأ للحل ــا ال تلج إنه

ــن  ــل م ــا جي ــه لدين ــم أن ــرص. واأله ــى اآلن يف م ــدث حت ــذا مل يح ــل، وه كام

الشــباب الثــوري واملناضلــني الذيــن تعلمــوا وشــبوا يف معمعــان الثــورة املرصيــة 

ومــا تالهــا، شــهدوا وخــروا مــد الثــورة وجزرهــا ومحملــني بوعــي ودروس 

املــايض. كل هــذا يجعلنــا نســتبر باملســتقبل الحافــل باألحــداث الثوريــة، التــي 

مــن املمكــن أال تكــون عــى مرمــى حجــر مــن اآلن، ولكنهــا بالتأكيــد ليســت عــى 

ــا املثقفــني املتشــامئني. ــل أصدقاؤن بعــد عــرات الســنوات كــام يحــب أن يتخي

لكننــا املــرة القادمــة يجــب أن نكــون نحــن، املاركســيون، أكــر املســتعدين 

لهــا، محملــني بــإرث هزامئنــا ودروس أخطائنــا وأخطــاء رفاقنــا يف الطبقــة العاملــة 

العامليــة خــالل تجربــة مديــدة متتــد حــوايل مائتــي ســنة مــن النضــال ضــد ســلطة 

رأس املــال.

 يجــب أن نتحــى بحــس االســتعجال يف التجهــز لهــذا املســتقبل الــذي مــن 

املمكــن أن يكــون عــى بعــد ســنوات قليلــة مــن اآلن. لينــني يف عــام 1916، أي 

قبــل الثــورة بأقــل مــن عــام، تحــت وطــأة اليــأس واإلحبــاط قــال: »عــى األغلــب 

لــن يشــهد جيلنــا الثــورة االشــرتاكية«، ولكــن هــذا املــزاج املحبــط مل يدفــع هــذا 

ــا  ــه للمــي قدم ــا دفع ــة، وإمن ــون لالستســالم والعدمي ــدي للرك املناضــل الحدي

ــى  ــو ع ــق ه ــى وإن مل يب ــره، حت ــو أو غ ــتمكنه، ه ــي س ــاء األداة الت ــو بن نح

قيــد الحيــاة، مــن إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة وإســقاط الرأســاملية، هــذه األداة 

هــي: الحــزب الثــوري.

• املجد للشهداء والحرية للمعتقلني

• نحو بناء تنظيم ماركي ثوري

• تسقط قوات قمع الشعوب )الرطة والجيش(

• تسقط حكومات رجال األعامل

• ال حل سوى انتصار الثورة االشرتاكية بقيادة حكومة عاملية



14

تهز البالدتونس
احتجاجات حاشدة 

ــة. شهدت  ــدة وقوي ــة جدي ــة جامهري ــدالع حرك ــرا ان ــس مؤخ تون

ويعــود ســبب تفجــر هــذا الغضــب إىل األزمــة االقتصاديــة 

ــنوات  ــد 10 س ــاة. اآلن وبع ــر واملعان ــن الفق ــاة م ــيني يف حي ــت التونس ــي أغرق الت

بالضبــط عــى انطــالق ثــورة 2011 التــي أطاحــت بــن عــيل، مل يتــم حــل أي مــن 

مشــاكل الجامهــر التونســية.

اجتاحــت تونــس مطلــع الســنة الجديــدة ، موجــة مــن االحتجاجــات املناهضــة 

ــاء  ــزل الشــباب إىل الشــوارع يف األحي للحكومــة، فيــام ســمي بانتفاضــة سياســية. ن

ــية  ــة وسياس ــرات اقتصادي ــني بتغي ــرة، مطالب ــق الفق ــدن ويف املناط ــة بامل العاملي

ــوا يف اشــتباكات مــع قــوات البوليــس. ودخل

ــة  ــدة فالحي ــليانة، وهــي بل ــن س ــر م ــة 15 يناي ــوم الجمع ــة ي ــت الحرك انطلق

صغــرة عــى بعــد 130 كيلومــرتا مــن العاصمــة تونــس، يف أعقــاب تــداول رشيــط 

فيديــو يظهــر فيــه ضابــط رشطــة وهــو يعتــدي عــى راع ســيئ الحــظ دخلــت أغنامه 

ــة القطــرة التــي  ــاء مبنــى حكومــي. كان هــذا االعتــداء مبثاب بطريــق الخطــأ إىل فن

ــد.  ــاء البل ــة أنح ــا يف بقي ــل أيض ــليانة ب ــط يف س ــس فق ــباب، لي ــت كأس الش أفاض

ورسعــان مــا امتــدت االحتجاجــات إىل تونــس العاصمــة و14 مدينــة أخــرى، خاصــة 

يف مناطــق وســط وجنــوب البــالد التــي تعــاين مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر وبطالــة 

الشــباب.

ــادة أو برنامــج محــدد بشــكل واضــح،  ــة أي قي ــدو أن للحركــة االحتجاجي ال يب

ــر  ــية: توف ــة باإلصالحــات األساس ــو املطالب ــا ه ــا جميع ــرتك بينه ــيشء املش ــن ال لك

مناصــب الشــغل وتحســني الخدمــات العامــة ووضــع حــد لعنــف الرطــة، وكلهــا 

ــادي  ــاد االقتص ــن الكس ــنوات م ــباب س ــاىن الش ــد ع ــدا. لق ــة ج ــب متواضع مطال

واإلذالل عــى يــد الدولــة، وال يجــدون اآلن أي خيــار آخــر ســوى النزول إىل الشــوارع 

مــرة أخــرى. لكــن الحكومــة، التــي تقــوم عــى أســاس نظــام رأســاميل يف حالــة انهيــار 

نهــايئ وتدافــع عنــه، عاجــزة وغــر مســتعدة لتلبيــة أي مــن تلــك املطالــب العادلــة 

للمحتجــني.

أزمة الرأساملية التونسية
ــنوات  ــل س ــك قب ــة، وذل ــة عميق ــل يف أزم ــة بالفع ــية غارق ــالية التونس الرأس

عديــدة مــن انتشــار فــريوس كورونــا. وقــد تراكــم اإلحبــاط بســبب تراجــع مســتويات 

املعيشــة واالقتطاعــات املســتمرة يف النفقــات العموميــة التــي فرضهــا صنــدوق النقــد 

الــدويل. ثــم جــاءت جائحــة كورونــا فــزادت الوضــع ســوءا، حيــث تعرضــت الســياحة، 

ــج  ــش النات ــذا انكم ــلل. وهك ــي، للش ــاد التون ــاع يف االقتص ــم قط ــرب أه ــي تعت الت

املحــي اإلجــايل التونــي بنســبة %09 عــام 2020، فقامــت الطبقــة الســائدة بوضــع 

كامــل عــبء هــذه األزمــة عــى كاهــل الجاهــري.

اســتمر الوضــع االقتصــادي يف البــاد يتدهــور برسعــة منــذ شــهور. وصلــت نســبة 

ــراوح أعارهــم بــن 15 و 24 عامــا إىل 36 %، وقــد  ــن ت ــن الشــباب الذي ــة ب البطال

ــم  ــد مــن الشــباب عــى الهجــرة. يف عــام 2020 ت أجــرب هــذا الوضــع اليائــس العدي

اإلبــاغ عــن وصــول 12.883 مهاجــرا إىل إيطاليــا قادمــن مــن تونــس، مقابــل 2654 

ــن العيــش يف الفقــر يف  ــار ب ــن عــى االختي يف 2019! يجــد الشــباب أنفســهم مجربي

تونــس أو تــرك كل يشء وراءهــم واملخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل عبــور البحــر األبيــض 

ــه  ــالية أن تقدم ــن للرأس ــا ميك ــل م ــو أفض ــب ه ــال الكئي ــذا االحت ــط. وه املتوس

للشــباب التونــي.

عــى  التونســية  الحكومــة  ردت 

ــديد  ــع الش ــتعال القم ــات باس االحتجاج

ومحاولــة تشــويه صــورة الحركــة. يف 19 

ــام عــى انطــاق  ــر، وبعــد خمســة أي يناي

الــوزراء  رئيــس  خــرج  االحتجاجــات، 

هشــام املشــيي بخطــاب متلفــز عــرب فيــه عــن تفهمــه ملطالــب املتظاهريــن، مؤكــداً 

ــن  ــون«. لك ــوة القان ــنواجهها بق ــة وس ــوىض مرفوض ــى أن »الف ــه ع ــت نفس يف الوق

ترفــات الدولــة ال تشــري إىل وجــود تعاطــف كبــري مــع مطالــب املحتجــن، بينــا تــم، 

مــن ناحيــة أخــرى، تطبيــق القانــون وفــرض النظــام بالقــوة. وقــد نــرت العديــد مــن 

مقاطــع الفيديــو والصــور التــي تظهــر قــوات الرطــة وهــم يرضبــون املتظاهريــن 

الســلمين ويعتــدون عليهــم. وتــم اعتقــال أكــر مــن 1000 متظاهــر، تــراوح أعــار 

معظمهــم بــن 15 و20 عامــا، ونــر الجيــش يف العديــد مــن األحيــاء العاليــة 

ملســاعدة الرطــة يف قمــع االحتجاجــات. يــوم االثنــن 18 ينايــر كانــت قــوات الحــرس 

ــرب  ــد أك ــو أح ــذي ه ــن، ال ــي التضام ــوارع ح ــات يف ش ــوم بدوري ــر تق ــي ع الوطن

ــة. ــيارات املدرع ــة، بالس ــس العاصم ــة يف تون ــة العامل ــاء الطبق أحي

ويف عــرض منوذجــي لاحتقــار املتعجــرف الــذي تحســه النخبــة تجــاه الجاهــري، 

ــن،  ــن باملتظاهري ــمية املعتقل ــوين، تس ــد الحي ــوزارة، خال ــم ال ــدث باس ــض املتح رف

ــة  ــال إجرامي ــن يف »أع ــخاص متورط ــم أش ــك، اس ــن ذل ــدال م ــم، ب ــق عليه وأطل

ونهــب«. لقــد حاولــت الحكومــة ووســائل اإلعــام التونســية جاهــدة تشــويه ســمعة 

الحركــة وعزلهــا عــن بقيــة الطبقــة العاملــة، مــن خــال تجاهــل مطالــب املحتجــن 

والركيــز بــدال مــن ذلــك عــى االشــتباكات العنيفــة بــن املتظاهريــن وقــوات األمــن، 

ــة  ــب مســؤولن يف الدول ــن جان ــام م ــأيت هــذا االته ــب. ي وعــى بعــض حــاالت النه

متورطــن بعمــق يف نهــب خزائــن الدولــة وجيــوب املواطنــن. وعــى أي حــال فــإن 

النهــب الــذي يشــريون إليــه هــو نتيجــة ثانويــة مفهومــة لاحتجاجــات التــي تحــدث 

ــع  ــي تض ــة الت ــات الحكوم ــي. إن سياس ــأس االجتاع ــوع والي ــر والج ــياق الفق يف س

أربــاح الرأســالين قبــل احتياجــات الشــعب، تتحمــل املســؤولية الحقيقيــة عــن أي 

نهــب يحــدث.

اإلبــالغ  تــم   2020 عــام  يف 

مهاجــرا   12.883 وصــول  عــن 

ــس،  ــن تون ــني م ــا قادم إىل إيطالي

 !2019 يف   2654 مقابــل 
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تجربة عام 2011
ــورة  ــارشة للث ــرى الع ــع الذك ــدة م ــة الجدي ــة الجاهريي ــذه الحرك ــن ه تتزام

ــر 2011،  ــاد، يف 14 يناي ــن الب ــراره م ــي. كان ف ــن ع ــور ب ــي أطاحــت بالدكتات الت

قــد أطلــق موجــة مــن الحــركات الثوريــة التــي اجتاحــت منطقــة الــرق األوســط 

ــري، أرادت  ــال الجاه ــية آم ــة التونس ــت الحكوم ــد أن خان ــا. وبع ــال إفريقي وش

تجنــب إحيــاء ذكــرى ثــورة 2011. تشــعر الحكومــة بــأن األرض تهتــز تحــت 

ــك  ــة واســعة. لذل ــدالع حرك ــرى إىل ان ــال بالذك ــؤدي االحتف ــا وتخــى أن ي قدميه

فرضــت إغاقــا وطنيــا ملــدة أربعــة أيــام، ميتــد مــن الخميــس 14 ينايــر إىل غايــة 

ــه. ــن 18 من االثن

ــع انفجــار الغضــب الجاهــريي املكبــوت. اســتمر  ــاورة مل متن لكــن هــذه املن

ــألة  ــارت مس ــنوات، وص ــة س ــم طيل ــاط يراك ــب واإلحب ــن الغض ــل م ــركان هائ ب

ــاج خــال  ــن 6500 احتج ــر م ــجيل أك ــم تس ــة عاجــا أم آجــا. ت ــاره حتمي انفج

األشــهر العــرة األوىل مــن عــام 2020 وحــده. وكل تلــك االحتجاجــات كانــت ضــد 

ــن  ــال الناخب ــا أن ضعــف إقب ــة. ك ــة للحكوم ــة واالجتاعي السياســات االقتصادي

ــة  ــض النخب ــري ترف ــى أن الجاه ــؤرشا ع ــا م ــكل أيض ــراع ش ــق االق ــى صنادي ع

السياســية: يف 2014 كان اإلقبــال 68 %، وبحلــول 2019 تضــاءل إىل 42 %! مــن 

ــة. ــتويات متدني ــت مس ــام وصل ــة النظ ــح أن رشعي الواض

متكنــت الطبقــة العاملــة التونســية، خــال ثــورة 2011، مــن انتــزاع مكتســبات 

دميقراطيــة مهمــة، مثــل حريــة التعبــري والربملــان الربجــوازي، وهــي الحقــوق التــي 

وفــرت للجاهــري التونســية قنــوات جديــدة لتطويــر نضاالتهــا. لكــن تلــك الحقــوق 

الدميقراطيــة تبقــى محــدودة، طاملــا بقــي النظــام الرأســايل ســليا. إن الرأســالية 

ــى رأس  ــد ع ــة وتعتم ــة للغاي ــائدة ضعيف ــا الس ــة وطبقته ــة للغاي ــية هش التونس

املــال األجنبــي، مــا يجعلهــا عاجــزة عــن تقديــم أي تنــازالت جديــة للجاهــري. ال 

ــة  ــة أو حقــوق دميقراطي ــازالت اقتصادي ــم تن تســتطيع الرأســالية التونســية تقدي

حقيقيــة للجاهــري.

ــاز  ــو اإلنج ــام 2011، وه ــي ع ــن ع ــة ب ــال يف اإلطاح ــباب والع ــح الش نج

ــامل. لكــن ورغــم اإلطاحــة  ــة وكل الع ــدة يف املنطق ــم الجاهــري املضطَه ــذي أله ال

بالدكتاتــور وأقــرب املقربــن منــه، اســتمر االقتصــاد وجهــاز الدولــة يف أيــدي 

الطبقــة الرأســالية. وهكــذا بقيــت كل التناقضــات املاديــة التــي أدت إىل انــدالع 

ــل. ــة دون ح ــة واالقتصادي ــاكل االجتاعي ــزال املش ــا ت ــة. وم ــورة 2011 قامئ ث

لذلــك فــإن الجاهــري التونســية مضطــرة اآلن إىل التحــرك، مــرة أخــرى، مــن 

أجــل تغيــري حياتهــا وتغيــري املجتمــع مــن حولهــا. تُظهــر تجــارب ثــورة 2011 أن 

الطريقــة الوحيــدة أمــام العــال والشــباب لتغيــري املجتمــع وفًقــا ملصالــح األغلبيــة 

هــي اســتهداف الســبب الجــذري لجميــع مشــاكلهم، أي النظــام الرأســايل نفســه.

ما العمل؟
لقــد مــرت 10 ســنوات عــى ثــورة 2011 ، ومــا تــزال املشــاكل امللحــة 

للجاهــري يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا دون حــل. وكــا قــال أحــد 

ــنعود إىل  ــل... س ــب أن يرح ــه يج ــام بأكمل ــي: »النظ ــل صحف ــن ملراس املتظاهري

ــدة  ــة الفاس ــا النخب ــتولت عليه ــي اس ــا الت ــا وكرامتن ــتعيد حقوقن ــوارع وسنس الش

ــد  ــال. لق ــاحة النض ــل اآلن إىل س ــباب يدخ ــن الش ــد م ــل جدي ــورة«، جي ــد الث بع

ورث هــذا الجيــل الجديــد دروس ثــورة 2011، وبالتــايل فــإن الثــورة املســتقبلية لــن 

ــى. ــتوى أع ــى مس ــتكون ع ــل س ــابقة، ب ــورة الس ــرارا للث ــون تك تك

ــا،  ــا مه ــوا دورا ثوري ــم أن يلعب ــباب ميكنه ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــن وع لك

ــا يف  ــل دوره ــك، بفع ــي متتل ــة، الت ــة العامل ــاط بالطبق ــة إىل االرتب ــم بحاج فإنه

ــة يف  ــة العامل ــاركت الطبق ــع. إذا ش ــة يف املجتم ــوة االقتصادي ــاج، الق ــة اإلنت عملي

الحركــة بوســائلها النضاليــة الخاصــة بهــا، عــن طريــق اإلرضابــات واحتــال املصانــع، 

ــة بســهولة. ــس الحكوم ســوف تكن

تُظهــر تجــارب ثــورة 2011 أن التغيــريات الطفيفــة عــى جهــاز الدولــة 

ــام  ــع، أي: النظ ــادي للمجتم ــاس االقتص ــقاط األس ــرضوري إس ــن ال ــة، م ــري كافي غ

ــة  الرأســايل نفســه. وحــده اســتياء العــال عــى الســلطة السياســية واالقتصادي

يف املجتمــع، والبــدء يف إعــادة هيكلــة املجتمــع عــى أســس اشــراكية، مــا ســيمكن 

مــن تلبيــة مصالــح األغلبيــة وإقامــة مجتمــع دميقراطــي حقيقــي. وحــده النضــال 

مــن أجــل االشــراكية مــا ســيمكن املجتمــع مــن الخــروج مــن املــأزق الحــايل.
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ونفاق »الوحدة الوطنية«فرنسا
مقتل املدرس صامويل بايت 

عمليــة اغتيــال صمويــل بــايت، يــوم الجمعــة منتصــف الشــهر أثارت 

ــالد. هــذه  ــع أنحــاء الب الجــاري، موجــة مــن الغضــب يف جمي

هــي املــرة األوىل التــي يتــم فيهــا اســتهداف معلــم بهجــوم مــن هــذا النــوع. موظفــو 

قطــاع الرتبيــة الوطنيــة يف حالــة صدمــة، ممزقــون بــني الحــزن واالشــمئزاز والغضــب.

إننــا نديــن هــذه الجرميــة النكــراء بــدون أي تحفــظ. إن هــذا الهجــوم، مثلــه 

مثــل كل الهجــامت املامثلــة، عواقبــه رجعيــة متامــا. ولفهــم هــذا يكفــي املــرء فقــط 

االســتامع إىل السياســيني والصحفيــني الذيــن انخرطــوا منــذ يــوم الجمعــة يف حملــة 

ــة،  ــة العنرصي ــن الدعاي ــة م ــي موج ــاة. فف ــذه املأس ــزز له ــيايس مق ــتغالل س اس

قامــوا بخلــط الدعــوات إىل »محاربــة الهجــرة« والتشــكيك يف حــق اللجــوء وحظــر 

ارتــداء الحجــاب ومعاقبــة طــالب املــدارس اإلعداديــة والثانويــة بتهمــة »االعتــداء 

ــا  ــا، وم ــة بأكمله ــى طــرد العائل ــم أيضــا، أو حت ــة والديه ــة«، ومعاقب عــى العلامني

إىل ذلــك. ويحــاول كل واحــد منهــم أن يجعــل مقرتحــه »أكــر حزمــا« مــن مقــرتح 

جــاره. إن نفــس أولئــك الذيــن كانــوا، حتــى وقــت قريــب، يشــتمون املعلمني بشــكل 

منتظــم، ويطلقــون عليهــم اســم »الكســاىل« و»املدللــني«، قــد جعلــوا منهــم فجــأة 

ــام جــزء مــن املعارضــة اليســارية  ــم اته ــة. ويف نفــس الوقــت يت أعمــدة الجمهوري

ــا  ــم اتهامه ــة- بـ»اليســارية اإلســالمية«، هــذا إذا مل يت ــة فرنســا األبي -وخاصــة حرك

ــة« مــع اإلرهــاب اإلســالمي. بأنهــا »متواطئ

ــذه  ــة ه ــدي يف مواجه ــويف األي ــوا مكت ــة أال يقف ــة النقابي ــار والحرك ــى اليس ع

الدعايــة واإلجــراءات التــي أعلنتهــا الحكومــة أو أعدتهــا. ففيــا يتعلــق بهــذه 

املســألة، كــا يف كل القضايــا األخــرى، يعتــرب مــا يســمى بـــ »الوحــدة الوطنيــة« مجــرد 

فــخ يخــدم فقــط مصالــح الطبقــة الســائدة الفرنســية، التــي تتحمــل نصيبــا كبــريا مــن 

املســؤولية يف الهجــات اإلرهابيــة التــي تــرضب بادنــا بانتظــام. يجــب عــى الحركــة 

العاليــة أن تؤكــد وتســتنكر هــذه املســؤولية الواضحــة عــى عــدة مســتويات.

لكــن أوال: ملــاذا مل يتــم وضــع صمويــل بــايت تحــت حايــة الرطــة؟ لقــد كانــت 

أجهــزة الدولــة -مبــا يف ذلــك املخابــرات اإلقليميــة- عــى علــم بشــكاوى وفيديوهــات 

املعلــم. وعــاوة عــى ذلــك فإننــا ال نعــرف بالضبــط الــدور الــذي لعبــه عبــد 

ــة  ــم الصفريــوي، املســجل عــى قامئــة إس )Fiche S( وملــف تنبيهــات للوقاي الحكي

ــم  ــع املعل ــن تورطــه الشــخي يف الخــاف م ــن التطــرف اإلرهــايب )FSPRT(، لك م

كان معروفــا. أمل يكــن ذلــك كافيــا التخــاذ قــرار بوضــع صمويــل بــايت تحــت حايــة 

الرطــة؟ هــذا ســؤال يتجنبــه كل الذيــن يفضلــون أن يظهــروا عــى التلفــاز الســتغال 

هــذه الجرميــة لتكثيــف دعايتهــم ضــد كل املســلمن.

ــذي  ــلمن، وال ــى املس ــيايس ع ــوم الس ــذا الهج إن ه

ــة  ــيم الطبق ــعى إىل تقس ــدة، يس ــنوات عدي ــتمر لس اس

العاملــة ورصف انتباههــا عــن املســؤولن الحقيقيــن عــن 

األزمــة والبطالــة والبــؤس. لكــن هــذا الهجــوم هــو أيضــا 

ــذي  ــي تغ ــرى- الت ــل أخ ــن عوام ــن ب ــل -م ــد العوام أح

األصوليــة اإلســامية. توجــد هنــا حلقــة مفرغــة: مــع كل 

هجــوم )وحتــى يف حالــة عــدم وجــود أي هجــوم(، يبــث 

ــع  ــم ضــد جمي ــاف دعايته ــع األطي ــن جمي ــون م الرجعي

املســلمن؛ لكــن يف املقابــل تشــكل هــذه الدعايــة، مثلهــا مثــل اعتــداء الدولــة عــى 

حريــة العبــادة )القوانــن ضــد ارتــداء الحجــاب(، مــادة خــام مثاليــة لدعايــة النشــطاء 

ــاهم يف  ــلمن ال تس ــد املس ــة ض ــات اإلعامي ــذه الهج ــإن ه ــذا ف ــن. وهك األصولي

»محاربــة األصوليــة«، بــل تســاعد يف تقويتهــا، أي تزويدهــا مبؤيديــن جــدد ومرشــحن 

جــدد »لاستشــهاد«.

ــة  ــان الرجعي ــذي رسط ــزال تغ ــا ت ــذت وم ــع، غ ــرى، بالطب ــل أخ ــاك عوام هن

األصوليــة. ومــن أهــم هــذه العوامــل جرائــم اإلمربيالية -وخاصــة الفرنســية- يف الرق 

األوســط وأفريقيــا. لكــن فرســان اإلعــام »املناهضــن للتطــرف« ال يقولــون ولــو كلمــة 

واحــدة عنهــا. وذلــك لســبب وجيــه وهــو أن معظمهــم دعمــوا التدخــات اإلمربياليــة 

الفرنســية يف أفغانســتان وليبيــا والعــراق وســوريا والســاحل. لقــد لعبــت هــذه 

ــا  ــة، دورا حاس ــة والربيطاني ــة األمريكي ــات اإلمربيالي ــل تدخ ــا مث ــات، مثله التدخ

يف تطــور املنظــات األصوليــة، مبــا يف ذلــك تنظيــم القاعــدة وداعــش. ازدهــرت تلــك 

املنظــات يف مســتنقع الفــوىض الدمويــة التــي خلقهــا اإلمربياليــون يف البلــدان التــي 

تســكنها غالبيــة مســلمة. لقــد أثــارت صــور تلــك الحــروب اإلمربياليــة غضبــا شــديدا 

بــن صفــوف عــدد ال يحــى مــن املســلمن يف جميــع أنحــاء العــامل، ودفعــت بعضهــم 

إىل براثــن األصوليــن. ففــي منطقــة الســاحل اليــوم، تشــن اإلمربياليــة الفرنســية مــا 

يســمى بـــ »الحــرب عــى اإلرهــاب«، التــي هــي يف الواقــع حــرب للدفــاع عــن مصالــح 

الــركات الفرنســية متعــددة الجنســيات، والتــي تســتمر يف زيــادة عــدد اإلرهابيــن.

يف عــام 2013، وســريا عــى هــدي الواليــات املتحــدة، قامــت اإلمربياليــة الفرنســية 

بدعــم مــا يســمى بـــ »املتمرديــن املعتدلــن« الذيــن يقاتلــون ضــد نظــام بشــار األســد 

ــداال«  ــر »اعت ــوا أك ــن« مل يكون ــؤالء »املتمردي ــروف اآلن أن ه ــن املع ــوريا. وم يف س

مــن القاتــل الــذي ذبــح صمويــل بــايت يــوم الجمعــة املــايض. لقــد دعمــت اإلمربياليــة 

الفرنســية، ماليــا وعســكريا، امليليشــيات األصوليــة التــي زرعــت اإلرهــاب يف ســوريا، 

وكل ذلــك مبوافقــة مــن طــرف معظــم السياســين الذيــن يطالبــون اليــوم بإجــراءات 

»صارمــة للغايــة« ضــد أي شــخص يشــتبه بظهــور أدىن »عامــة للتطــرف« عليــه، مبــن 

يف ذلــك طــاب املــدارس املتوســطة والثانويــة! إن كلبيتهــم ونفاقهــم ال حــدود لهــا.

وأخــريا، إلكــال هــذه الصــورة، يجــب أن نتذكــر أن اإلمربياليــة الفرنســية تربطهــا 

عاقــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية ممتــازة مــع األنظمــة األشــد رجعيــة -مثــل 

اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر- التــي متــول بشــكل كبــري املنظــات األصوليــة. 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــم، م ــا يه ــن م ــة. لك ــل األصولي ــرب معاق ــة أك ــذه األنظم ــكل ه تش

ــة  ــح األساســية لإلمربيالي حكومــة ماكــرون )وكذلــك الحكومــة الســابقة(، هــو املصال

ــا، تفرقــوا ال يوجــد يشء لــروه«! الفرنســية. وهكــذا: »هي

إن التدخــات اإلمربياليــة يف الــرق األوســط وأفريقيــا، والدعــم املبــارش أو 

غــري املبــارش مــن طــرف اإلمربياليــن للمنظــات األصوليــة، والتحريــض الدائــم ضــد 

املســلمن، ومختلــف أشــكال التمييــز ضدهــم، ومعاناتهــم أيضــا مــن وطــأة البــؤس 

والبطالــة ومضايقــات الرطــة… هــي العوامــل الرئيســية التــي غــذت ورعــت 

ــس، هــو أحــد  ــا باألم ــوم ك ــارة أخــرى، إن اإلرهــاب، الي ــة يف فرنســا. وبعب األصولي

األعــراض املروعــة لنظــام مريــض، لنظــام فاســد يجــر البريــة إىل مــأزق دمــوي. إن 

الرببريــة األصوليــة هــي الوجــه اآلخــر للهمجيــة اإلمربياليــة 

والرأســالية. هــذا هــو مــا يجــب أن يرحــه قــادة اليســار 

ــمى بـــ  ــا يس ــاع إىل م ــن االندف ــدال م ــة، ب ــة النقابي والحرك

ــة التــي تتحمــل  ــة« مــع األحــزاب اليميني »الوحــدة الوطني

ــة. هــي أيضــا جــزءا مــن املســؤولية عــن رسطــان األصولي

ــن التشــبث  ــدال م ــة، ب ــة العالي ــادة الحرك ــام ق ــو ق ل

ــوا  ــن، لتمكن ــور ثوري ــج ومنظ ــم برنام ــالية، بتقدي بالرأس

مــن إثــارة حــاس الكثــري مــن الشــباب والعــال املســلمن، 

ــم  ــد منه ــويل. كان العدي ــاب األص ــتمعون إىل الخط ــن يس ــك الذي ــم أولئ ــن فيه مب

ســيديرون ظهورهــم للمحرضــن الرجعيــن، ويتجهــوا لحشــد النضــال ضــد االضطهــاد 

وضــد الحــروب اإلمربياليــة وضــد االســتغال ومــن أجــل االشــراكية. إن انتصــار هــذا 

النضــال هــو وحــده مــا ســيمكن مــن القضــاء عــى األصوليــة، وعــى جميــع األمــراض 

األخــرى التــي تفاقمهــا أزمــة الرأســالية بشــكل مســتمر.

منظمة الثورة -الفرع الفرني للتيار املاركي األممي-

21 أكتوبر 2020

إن هــذا الهجــوم الســيايس عى املســلمني، 
والــذي اســتمر لســنوات عديــدة، يســعى 
ورصف  العاملــة  الطبقــة  تقســيم  إىل 
انتباههــا عــن املســؤولني الحقيقيــني عــن 

ــؤس ــة والب ــة والبطال األزم
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والنضال ضد رئيس وول سرتيت الواليات املتحدة األمريكية
االشرتاكية الثورية 

يكــون جــو بايــدن قــد فــاز بـــ 80,9 مليــون صــوت )بهامــش %4,4(، رمبا 

لكنــه مل يحقــق االكتســاح الــذي توقعــه كثر مــن املراقبــني الليراليني. 

ــون صــوت -  فعــى الرغــم مــن كل يشء، حصــل ترامــب عــى أكــر مــن 74 ملي

ــاك  وهــو أعــى مجمــوع عــى اإلطــالق لرئيــس حــايل أو جمهــوري. ومل تكــن هن

»موجــة زرقــاء« وال أي اجتيــاح دميقراطــي للكونغــرس. فقــد خــرس الدميقراطيــون 

ــذي سيســيطر  ــواب، ومل يتضــح بعــد مــن ال بالفعــل عــدة مقاعــد يف مجلــس الن

عــى مجلــس الشــيوخ. رمبــا تعــرض ترامــب لهزميــة شــخصية لكــن الرتامبيــة مــا 

زالــت حيــة وتــركل.

كيــف ميكننــا أن نفــرس هــذا؟ ومــاذا يعنــي هــذا بالنســبة ملســتقبل الــرصاع 

الطبقــي؟ وكــام ســرى، ال ميكــن فهــم جوهــر واســتمرارية الرتامبيــة - كــام تعــر 

عنهــا االنقســامات العميقــة داخــل الطبقــة العاملــة األمريكيــة - بشــكل صحيــح 

إال إذا اتخذنــا منظــوراً طبقيــاً يف تحليلنــا.

مرشح وول سرتيت
مــع خــروج ترامــب مــن البيــت األبيــض، يشــعر املايــن مــن النــاس، ألســباب 

ــاك مايــن آخريــن  ــاً قــد انتهــى. لكــن هن ــاً ورسيالي مفهومــة، وكأن كابوســاً طوي

ــة  ــو. كانــت االســتجابة العاطفي ــدأ للت ــو أن هــذا الكابــوس قــد ب يشــعرون كــا ل

ــاب  ــق والخــوف واالكتئ ــق العمي ــي االنقســام االنتخــايب مدفوعــة بالقل عــى جانب

ــي. لكــن الرأســالية  ــري حقيق ــن أجــل تغي ــأس م ــة والي ــون والبطال واملــرض والدي

ــا ال  ــآيس ألنه ــذه امل ــن ه ــروج م ــة للخ ــاعدة حقيقي ــدم أي مس ــتطيع أن تق ال تس

تســتطيع توفــري وظائــف جيــدة ورعايــة صحيــة وتعليــم وأمــان وكرامــة للجميــع. 

والحقيقــة املــرة هــي أنــه عــى املــدى الطويــل، فــإن كابــوس الرأســالية البنيــوي 

ســيزداد ســوءاً بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن العــال، بغــض النظــر عمــن صوتــوا 

لــه.

برنامــج بايــدن قائــم بشــكل أســايس عــى مــا يــي: »أنــا لســت دونالــد ترامــب، 

وســأعيد البــاد إىل »األيــام الخــوايل« يف عهــد أوبامــا«. لكــن تلــك »األيــام الخــوايل« 

نفســها هــي التــي أرســت األســاس لــربوز ترامــب يف املقــام األول. قــد يكــون ترامــب 

هــو أكــر الرؤســاء الذيــن ال يحظــون بشــعبية يف تاريــخ الواليــات املتحــدة، لكــن 

ــه، مكــروه بشــدة  ــه ابــن املؤسســة السياســية الرســمية طــوال حيات بايــدن، بصفت

ــس يف  ــوا والخام ــة أي ــة يف والي ــرات الحزبي ــع يف املؤمت ــز الراب ــاء يف املرك ــاً. ج أيض

ــدى  ــي مل ــاس الحقيق ــو املقي ــذا ه ــاير. ه ــو هامبش ــة يف ني ــات التمهيدي االنتخاب

شــعبيته يف صفــوف قواعــد الحــزب الدميوقراطــي. صــوت املايــن »ضــد ترامــب« 

ليــس »لصالــح« بايــدن.

ــه شــخص  ــات املتحــدة تكــره ترامــب لكون ــة الطبقــة الســائدة يف الوالي غالبي

ال ميكــن التنبــؤ بترفاتــه وعامــل مزعــزع لاســتقرار. أظهــرت اســتطاعات الــرأي 

ــرية  ــة الكب ــات املالي ــن وسلســلة التربع ــن التنفيذي ــار املديري ــات لكب ــل االنتخاب قب

ــرية  ــغ كب ــرات مبال ــتثمر امللياردي ــاز. اس ــريت بامتي ــح وول س ــدن كان مرش أن باي

ــع  ــل أقــل مــن رب يف إيصــال رجلهــم إىل البيــت األبيــض، مــع تربعــات صغــرية متث

إجــايل املســاهات.

ــة  ــات الرئاســية لعــام 2020 هــي األعــى تكلف ــت االنتخاب ــك، كان نتيجــة لذل

يف تاريــخ الواليــات املتحــدة. تــم إنفــاق مــا يقــدر بـــ 14 مليــار دوالر - أكــر مــن 

االنتخابــات الرئاســية الســابقة والتــي تســبقها مجتمعتــن - وتفــوق الدميقراطيــون 

عــى الجمهوريــن مــن حيــث متويــل الحملــة االنتخابيــة بنحــو الضعف. عــى الرغم 

مــن هــذه امليــزة الهائلــة يف اإلنفــاق، إال أن بايــدن بالــكاد كان يتمتــع بنفــس هامش 

الهيئــة االنتخابيــة الــذي حصــل عليــه ترامــب يف عــام 2016. ومــع ذلــك، يف األيــام 

التــي تلــت انتخــاب نائــب الرئيــس الســابق، ارتفعــت ســوق األســهم إىل مســتويات 

ــن  ــم م ــى الرغ قياســية ع

انتشــار فــريوس كورونــا، 

االقتصــادي  واالضطــراب 

والتســونامي  املهــول، 

األفــق  يف  يلــوح  الــذي 

اإلخــاء  لعمليــات 

والتريــد.

لقــد حطــم ترامــب 

ــى  ــة ع ــاء الرعي ــدن يف إضف ــة باي ــل مهم ــة. تتمث ــة« للرئاس ــز التقليدي »الحواج

املؤسســة والنظــام ككل نيابــة عــن الطبقــة الحاكمــة. لكنــه ســوف يــرأس دولــة 

ــوارث. ــن الك ــبوقة م ــري مس ــة غ ــل ترك ــدة، وورث بالفع ــمة بش منقس

وعــى الرغــم مــن العــدد الكبــري لألصــوات ضــده، يزعــم بايــدن أنــه حصــل 

ــدة  ــايف« و »وح ــة« و »التع ــة »مصالح ــكيل حكوم ــعبي لتش ــض ش ــى تفوي ع

وطنيــة«. حتــى لــو كانــت هــذه رســالة يرغــب املايــن مــن النــاس يف ســاعها، 

يجــب أن نكــون واضحــن أن هــذا مــا هــو إال وســيلة إلخضــاع مصالــح العــال 

ملصالــح الرأســالين. هــذه الوحــدة مســتحيلة يف مجتمــع منقســم إىل مســتِغلن 

ومســتَغلن.

قــد يطبــق الرئيــس الجديــد إجــراءات إغاثــة قصــرية املــدى للفقــراء 

والعاطلــن عــن العمــل والــركات الصغــرية. لكــن الدافــع الرئيــي لسياســاته 

ــة يف  ــة العامل ــة أو بأخــرى، ســتُجرب الطبق ســيكون دعــم وول ســريت. بطريق

ــن خــال التقشــف  ــا م ــة الرأســالية، إم ــن أزم ــع مث ــى دف ــة املطــاف ع نهاي

املبــارش أو غــري املبــارش، أو الضغــوط التضخميــة، أو مزيــج آخــر مــن الهجــات 

عــى األجــور وظــروف املعيشــة.

ــي  ــة الت ــات التجميلي ــل مــن التعدي ــاك عــدد قلي ــو كان هن ــى ل ــذا، حت ل

يبــدو أنهــا تخفــف القيــود قليــاً عــى املــدى القصــري، فــإن خيبــات األمــل األكــرب 

يف انتظــار أولئــك الذيــن لديهــم أوهــام بــأن التغيــري الحقيقــي ميكــن أن يــأيت مــن 

خــال الحــزب الدميقراطــي. وإذا بــدا أن مــا أعقــب أوبامــا ال ميكــن تصــوره، فــإن 

ــة، ســتكون أكــر قســوة. مــا مل  مخلفــات مدرســة الدميقراطيــن، يف نســختها الثاني

ــة  ــم اإلطاح ــالية، وإىل أن يت ــزاب الرأس ــات واألح ــى واملؤسس ــة بالبن ــم اإلطاح يت

بهــا، ميكــن أن تســوء األمــور دامئــاً - أســوأ بكثــري مــا نعتقــد.

برنامــج بايــدن قائــم بشــكل أســايس 

ــد  ــت دونال ــا لس ــيل: »أن ــا ي ــى م ع

ــام  ــالد إىل »األي ــأعيد الب ــب، وس ترام

ــا« ــد أوبام ــوايل« يف عه الخ
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استقطاب
ــي  ــل موضوع ــة عام ــة العامل ــريي للطبق ــيايس جاه ــزب س ــار إىل ح إن االفتق

ــتقطاب  ــس االس ــك، ينعك ــة لذل ــال. ونتيج ــة للع ــرة الذاتي ــى النظ ــه ع ــي بثقل يلق

ــالين  ــن الرأس ــن الحزب ــب ب ــدع كتقاط ــايب متص ــكل ضب ــع بش ــديد يف املجتم الش

ــين. الرئيس

فبعــد أربــع ســنوات مضطربــة للغايــة، يريــد الليرباليــون العــودة إىل مــا يــرون 

ــة، ســيحاولون  ــه الوضــع الطبيعــي. مــن خــال عــدد قليــل مــن األوامــر التنفيذي أن

طــي صفحــة عهــد ترامــب وكأنهــا مل توجــد أبــداً. لكــن الرامبيــة ُوجــدت بالفعــل، 

وُوجــدت لســبب مــا.

ــرة  ــور ألول م ــة اآلن تتبل ــة العامل ــزق الطبق ــي مت ــدع الت ــوط الص ــدأت خط ب

ــة حــزام  ــون يف منطق ــاري كلينت ــن هزميــة هي ــا م ــا اتضــح حينه ــام 2016، ك يف ع

ــريين  ــام ب ــلن واستس ــري« الفاش ــل« و »التغي ــن »األم ــنوات م ــاين س ــد مث ــدأ. بع الص

ســاندرز ملؤسســة الحــزب الدميوقراطــي، اختــار العديــد مــن العــال الذيــن يبحثــون 

عــن حلــول جذريــة منــح فرصــة غريبــة وجريئــة. وكانــت النتيجــة انتخــاب مليارديــر 

ــد ترامــب. مناهــض للعــال يدعــى دونال

يقــع اللــوم عــى االرتبــاك واالنقســام الــذي ميــزق الطبقــة العاملــة بشــكل مبــارش 

ــد  ــو جي ــا ه ــي يف »م ــم التوجيه ــل مبدأه ــن يتمث ــال، الذي ــادة الع ــق ق ــى عات ع

لصاحــب العمــل هــو جيــد للعامــل«. لكــن مــا هــو جيــد ألربــاب العمــل ليــس جيــداً 

للعــال - يف الواقــع، مصالحنــا متناحــرة وال ميكــن التوفيــق بينهــا.

ويقــف هــؤالء األشــخاص عــى رأس املايــن مــن العــال املنظمــن عــرب عــرات 

الصناعــات األساســية. فهــم ال ميلكــون القــوة إلغــاق االقتصــاد فحســب، بــل لديهــم 

ــاء  ــة لبن ــة أعضائهــم ومواردهــم خلــف الجهــود الرامي أيضــاً الوســائل الازمــة لتعبئ

حــزب جاهــريي جديــد عــى أســاس طبقــي جديــد. وبــدالً مــن ذلــك، فهــم يتعاونون 

ويتوافقــون ويعقــدون مســاومات مــع أربــاب العمــل يف أماكــن العمــل ويف صناديــق 

االقــراع، األمــر الــذي أدى إىل دوامــة تدهــور األجــور الحقيقيــة والظــروف املعيشــية 

واملزايــا واملكتســبات. وتــرك غيــاب قيــادة مناضلــة عــى أســاس طبقــي مســتقل فراغــا 

مــأله ترامــب ورفاقــه، غالبــاً باســتخدام خطــاب جــريء مؤيــد للعــال.

نتيجــة لذلــك، بــدأ قــادة النقابــات يفقــدون الســيطرة عــى القواعــد العاليــة. 

رمبــا فــاز بايــدن بنســبة %57 بــن ناخبــي النقابــات، مــع تصويــت %40 فقــط لصالــح 

ترامــب. لكــن يف املــايض، كانــت هــذه كتــل تصويــت دميوقراطيــة موثوقــة - مل يعــد 

ــام  ــات والقطــاع الع ــات الخدم ــون يف نقاب ــزال العامل ــاً بعــد اآلن. ال ي ــر مضمون األم

ــة،  ــات الصناعي ــن النقاب ــد م ــن، يف حــن أن العدي ــت للدميقراطي ــون إىل التصوي مييل

ــاحقة.  ــة س ــب بأغلبي ــون ترام ــة، يدعم ــادات الرط ــتغرب يف اتح ــن املس ــس م ولي

عــى الرغــم مــن أنــه يبالــغ يف تقديــر القــوة والتأييــد الــذي يحظــى بــه، فليــس مــن 

قبيــل الصدفــة أن أعلــن ترامــب أن »لقــد أصبــح الحــزب الجمهــوري حــزب العامــل 

األمريــي«.

ــون،  ــون املتطرف ــع: العنري ــة املجتم ــه حثال ــن مؤيدي ــن ب ــك، م ــن دون ش م

وأنصــار نظريــة تفــوق العــرق األبيــض، وجاعــة »الفتيــان الفخــورون«، ومــا إىل ذلــك. 

يتــم جمــع هــذه العنــارص يف نوبــة مــن الجنــون اآلن. إنهــم »يقفــون« ويســتعدون 

ليتــم تعبئتهــم كحائــط صــد فكــري ومــادي ضــد اليســار والعــال يف مرحلــة معينــة. 

ــا  ــت عنه ــي رفع ــارص الت ــة والعن ــرية الغاضب ــة الصغ ــط الربجوازي ــس فق ــن لي ولك

الرسيــة هــي التــي تدعمــه. تضــم قاعدتــه أيضــاً مايــن العــال الغاضبــن واليائســن.

صحيــح أنــه يف املــزاج الســيايس الحــايل، تحــول هــؤالء العــال أكــر إىل 

فقــط  هــذا  لكــن  اليمــن. 

السياســية  الخيــارات  ألن 

ــة فقــط. يدعــم  املتاحــة مييني

العديــد منهــم ترامــب لنفــس 

إىل  دفعهــم  الــذي  الســبب 

دعــم أوبامــا والدميقراطيــن يف 

املــايض - ألنــه ال يوجــد بديــل قابــل للتطبيــق ومســتقل طبقيــاً. وفقــط بعــد فشــل 

مــا يســمى بالقــدم اليــرسى للرأســالية قــرروا منــح الفرصــة للقــدم اليمنــى. إنــه أكــر 

مــن مجــرد ترنــح نحــو اليمــن، فهــو ميثــل بحثــاً محمومــاً عــن مخــرج مــن املــأزق.

يف األســاس، فــإن غضبهــم وإحباطهــم مــن النخبــة الليرباليــة هــو غضــب طبقــي 

مشــوه، يتــم التاعــب بــه بشــكل ســاخر مــن قبــل ترامــب والجمهوريــن. بالنســبة 

ملعظــم فــرة واليتــه، كان ترامــب محظوظــاً عندمــا يتعلــق األمــر باالقتصــاد، ونســب 

ــال.  ــن الع ــة ب ــن املصداقي ــري م ــذا الكث ــه ه ــد منح ــك. وق ــل يف ذل ــه الفض لنفس

نظــراً لســلطته الشــخصية وانعــدام الثقــة يف وســائل اإلعــام الليرباليــة، فقــد نجــح يف 

تحميــل الصــن وفــريوس كورونــا ســبب مشــاكله االقتصاديــة.

كان الدميقراطيــون يعتــربن لعــدة عقــود، نظــراً لرؤســاء مثــل روزفلــت ولينــدون 

جونســون، هــم الحــزب »الصديــق للعــال« أو »أهــون الريــن«. لكــن بعــد 

عقــود مــن اإلخفاقــات والخيانــات، حــّول مايــن العــال والئهــم الســيايس. مل يعــد 

الدميقراطيــون قادريــن عــى االعتــاد عــى رشيحــة مــن العــال الذيــن كان باإلمــكان 

اعتبارهــم، يف وقــت ســابق، داعمــن أساســين إىل حــد مــا مســلم: قســم مــن الطبقــة 

العاملــة البيضــاء املنقبــة، وقبــل كل يشء، عــال حــزام الصــدأ واملناطــق الريفيــة.

ــب  ــتغال الغض ــب يف اس ــح ترام ــد نج ــاً، فق ــه برجوازي ــن كون ــم م ــى الرغ ع

ــل  ــن بالفض ــوري مدي ــزب الجمه ــح الح ــن، واآلن أصب ــع الراه ــن الوض ــديد م الش

ــاة. وهــذا  ــح الحــزب فرصــة أخــرى للحي ــه بتســخري هــذا الغضــب، من لرامــب، ألن

ــح  ــة وتري ــن تفســريه، اتجــاه كل كلم ــه ال ميك ــدو أن ــذي يب ــق، ال ــا يفــرس التملّ م

ــه. ــدر عن ــخيف يص س

كان تركيــز ترامــب منصبــا عــى إعــادة فتــح االقتصــاد وإعــادة النــاس إىل العمــل، 

ــون  ــن يعيش ــخاص الذي ــن األش ــن م ــدد املاي ــي ته ــر الت ــن املخاط ــر ع ــض النظ بغ

ــك  ــا ح ــل »م ــن قب ــة م ــات املهني ــم باألخاقي ــرب اغراقه ــر، ع ــار اآلخ ــب يف انتظ برات

جلــدك مثــل ظفــرك«. ولقــد صــور الدميوقراطيــن مبهــارة عــى أنهــم مجموعــة مــن 

ــكل راحــة -  ــاء ب ــاء الوب ــى انته ــن بوســعهم االنتظــار حت ــن الذي ــن املتذمري الليربالي

ــه. بينــا الجميــع يخاطــر بحياتــه ويكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجات

ــل »لنجعــل  ــة مــن البــاد شــعاراً مث عندمــا يســمع العــال يف املناطــق املنكوب

أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى«، فإنهــم ال يفكــرون يف القوميــة الشــوفينية واإلمربياليــة. 

إنهــم يؤمنــون بصــدق أن ترامــب ســيعيد الوظائــف الجيــدة التــي ســمحت آلبائهــم 

وأجدادهــم بالحصــول عــى جــودة حيــاة الئقــة نســبياً خــال فــرة ازدهــار مــا بعــد 

الحــرب العامليــة الثانيــة. بالطبــع، ال ميكنــك ببســاطة أن تتمنــى عــودة الخمســينيات 

ــاً  ــك ممكن ــة جعلــت ذل ــد مــن العوامــل السياســية واالقتصادي إىل الوجــود - فالعدي

حينهــا - ومل يســتفد الجميــع حينهــا أيضــاً.

ــات  ــق مئ ــاد وخل ــاء الب ــاء بوعــده بإعــادة بن ــح أن ترامــب فشــل يف الوف صحي

اآلالف مــن وظائــف تعديــن الفحــم والتصنيــع. ومــع ذلــك، فــإن رســالته تلقــى صــدى 

ــارت  ــر يف متاجــر وول م ــل كمدي ــا العم ــون فيه ــي يك ــن الت ــدى العــال يف األماك ل

ــك أن تطمــح  ــدز أو االنضــام إىل الجيــش هــو أفضــل مــا ميكن أو مطاعــم ماكدونال

إليــه. هنــاك مناطــق يف هــذا البلــد أغرقــت فيهــا مــدن ومقاطعــات بأكملهــا فالوحــل 

بســبب العوملــة الرأســالية وتجزيــئ العمــل، ومل تعــوض ســوى بالبطالــة الجاعيــة 

والفقــر الاإنســانين - ناهيــك عــن انتشــار األفيــون والســمنة وأوبئــة الصحــة العقلية.

ــا باجتاعــات  ــة - التــي تذكرن ــه الجاهريي يتوعــد ترامــب بغطرســة يف تجمعات

ــا ظاهــرة متناقضــة  ــك. إنه ــار عــى مــن تســببوا يف ذل ــاء املســيح - بإطــاق الن إحي

للغايــة، فعــى الرغــم مــن أنــه الرئيــس الحــايل، ال زال بإمــكان ترامــب تصويــر نفســه 

عــى أنــه مــن خــارج املؤسســة السياســية الرســمية. وبينــا يهاجــم الوضــع الراهــن، 

فغنــه يعــد بالعــودة إىل نــوع مختلــف مــن الوضــع الراهــن - نــوع يتــم فيــه إعطــاء 

ــع  ــة م ــوم الراك ــم مبفه ــات إلقناعه ــن الفت ــل م ــض القلي ــن البي ــال الصناعي الع

أربــاب العمــل.

يقــع اللــوم عــى االرتبــاك واالنقســام الذي 
العاملــة بشــكل مبــارش  الطبقــة  ميــزق 
عــى عاتــق قــادة العــامل، الذيــن يتمثــل 
مبدأهــم التوجيهــي يف »مــا هــو جيــد 

ــل« ــد للعام ــو جي ــل ه ــب العم لصاح
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ــى  ــل وحت ــكن، ب ــف والس ــى الوظائ ــس ع ــدرة وتناف ــاك ن ــون هن ــا تك عندم

كرامــة اإلنســان األساســية، يــؤدي اليــأس إىل رؤيــة ضيقــة األفــق. هــذا يجعــل النــاس 

ــحن  ــامل ويش ــم بالع ــه يعده ــب. إن ــل ترام ــخص مث ــة لش ــالة الديني ــون الرس يتقبل

مشــاعرهم  بجنــون - مــع إضافــة جرعــة هائلــة مــن الخــوف والعنريــة وكراهيــة 

األجانــب. إن إلقــاء اللــوم عــى رشائــح أخــرى مــن الطبقــة العاملــة يف أزمــات النظــام 

العديــدة، هــو تكتيــك »فــرق تســد« الكاســيي، الــذي يهــدف إىل رصف االنتبــاه عــن 

العــدو الطبقــي الحقيقــي.

ناهيــك عــن أن املجانــن قــد اســتولوا عــى الحــزب الجمهــوري. النــاس يريــدون 

شــيئاً مختلفــاً، وهــو ليــس نفــس الــيء القديــم. يبحــث النــاس عــن إجابــات، وســيلة 

للخــروج مــن املــأزق، وقبــل كل يشء، قيــادة مقاتلــة وغــري تقليديــة. ترامــب عبــارة 

عــن قامــة بريــة وعــدو لــدود للطبقــة العاملــة. لكنــه فاضــح ومتحــدي - وهــذا 

أكــر بكثــري مــا ميكــن أن يقدمــه قــادة النقابــات أو الليرباليــون.

ــدأ  ــة، يجــب أن نفهمهــا أوالً. يجــب أن نب ــة الرامبي ــا رشح ومحارب ــذا إذا أردن ل

ــن  ــاع م ــه قط ــد في ــات يعتم ــر للطبق ــر عاب ــف آخ ــا: تحال ــى حقيقته ــا ع بفضحه

الطبقــة الحاكمــة عــى قطــاع مــن الطبقــة العاملــة لتعزيــز مصالحــه. يجــب فصــل 

العقــاين عــن الاعقــاين يف ظاهــرة ترامــب. هنــاك الكثــري مــن األمــور غــري املنطقيــة 

والاعقانيــة -رمبــا معظمهــا. لكــن اســتياء الطبقــة العاملــة املدفــون يف أعــاق ذلــك 

هــو نــواة صغــرية مــن البلشــفية املحتملــة - ليــس كأيديولوجيــا، ولكــن يف جوهرهــا 

الطبقــي األســايس. هــذه هــي »املــادة املظلمــة« لظاهــرة تأييــد ترامــب التــي تربــك 

الليرباليــن.

فرصة ضائعة
أمــا بالنســبة لليســار يف هــذه االنتخابــات، فقــد رضــخ معظمــه للضغــوط ودعــم 

ــد عمــل هــذا  ــارش. لق ــارش أو غــري مب ــن« املزعــوم، ســواء بشــكل مب »أهــون الري

فقــط عــى زرع األوهــام أن الدميقراطيــن أداة محتملــة للتغيــري الحقيقــي. ومــع ذلك، 

ــزب  ــدم ح ــاري ألق ــاء يس ــاء غط ــن يف إعط ــن ال يكم ــراكين الحقيقي ــإن دور االش ف

للرأســالين، ولكــن يف مســاعدة الطبقــة العاملــة عــى اإلطاحــة بــه واســتبداله.

يتهــم اإلصاحيــون املاركســين بأنهــم »غــري واقعيــن« - هــذا يف ظــل أنهــم هــم 

ــادف  ــكل ه ــا بش ــن إصاحه ــالية ميك ــخيف أن الرأس ــم الس ــون بالوه ــن يقتنع م

وواعــي وأن أحزابهــا ومؤسســاتها القامئــة ميكــن بطريقــة مــا أن تخــدم ســيداً 

ــوا  ــن طالب ــك املنظــات واألفــراد الذي ــاً غــري أهــداف الرأســالية. كل تل آخــر وهدف

بالتصويــت لبايــدن بــأي شــكل أو طريقــة أو صيغــة هــم متواطئــون ويجــب عليهــم 

ــه. ــاء إدارت ــل املســؤولية عــا يحــدث أثن تحم

ــة  ــم أيديولوجي ــس لديه ــة ولي ــة العامل ــون يف الطبق ــم ال يثق ــم أنه ــع جبنه منب

متاســكة لتوجيههــم. مــن ناحيــة أخــرى، يفهــم املاركســيون أن القــوة الهائلــة للطبقة 

العاملــة هــي يف نهايــة املطــاف إىل جانبنــا. نحــن مســلحون باألفــكار والطريقــة التــي 

ــرية  ــورة الكب ــى الص ــا ع ــاء أعينن ــع إبق ــاك م ــاب واالرتب ــراق الضب ــا باخ ــمح لن تس

والنظــرة الطويلــة للتاريــخ يف جميــع األوقــات. هــذا ال يعنــي أن اســراتيجيتنا ســتكون 

ســهلة التحقيــق. لكنهــا عــى األقــل تســتند إىل تحليــل علمــي لكيفيــة تحــرك املجتمــع 

والتاريــخ وكيــف ميكــن أن يحــدث التغيــري األســايس حقــاً.

ــدام  ــع أق ــل »وض ــن أج ــار م ــة اليس ــط خط ــي بالضب ــا ه ــأل: م ــب أن نس يج

بايــدن يف النــار«، و»تحميلــه املســؤولية«، و»دفعــه إىل اليســار«؟

ــؤه مبحتــوى طبقــي مختلــف  الحــزب الدميقراطــي ليــس وعــاء فــارغ ميكــن مل

مــن خــال »الضغــط«. إنــه ممتلــئ إىل أقــى حــد باملحتــوى الرأســايل، وبينــا ميكنه 

كحــزب تغيــري شــكله الخارجــي إلعطــاء االنطبــاع بالتغيــري، يبقــى املحتــوى األســايس 

ثابتــاً.

ــن  ــراكين املعروف ــإن كل االش ــار، ف ــن إىل اليس ــع الدميقراطي ــن دف ــداً ع وبعي

والذيــن حاولــوا دفــع الحــزب لليســار انجرفــوا أكــر إىل اليمــن يف النهايــة. والــيء 

ــذا  ــل. ه ــن الداخ ــزب م ــك الح ــري ذل ــاول تغي ــرايك يح ــكل اش ــيحدث ل ــه س نفس

ــن. ــد املاي ــه اآلن عن ــد مصداقيت ــذي فق ــاندرز، ال ــريين س ــدث لب ــا ح ــط م بالضب

منــذ انتخابــه، أوضــح بايــدن أنــه ســيحكم مــن »الوســط« - وهــو مــا يعنــي يف 

املصطلحــات الرأســالية مــن اليمــن. وتحــت ضغــط اليمــن املتطــرف، ســيجرب عــي 

ــوم  ــل الهج ــدأ بالفع ــد ب ــي. لق ــاه اليمن ــذا االتج ــاف يف ه ــة املط ــدم يف نهاي أن يتق

داخــل الحــزب عــى مصطلــح »اشــراكية« وحتــى »تقدميــة«. حتــى أن اإلصاحيــن 

ــاً. ومل  ــم تنحيتهــم جانب ــل ســاندرز ووارن ت ــن املدافعــن عــن الرأســالية مث اليميني

يعــودوا مرشــحن ملناصــب وزاريــة ألنهــم يعتــربون »بعيــدون جــداً يف اتجــاه اليســار«. 

هــذا هــو الجــزاء الــذي يحصــل عليــه هــؤالء األشــخاص لنجاحهــم يف التطبيــل للعبــة 

»الطعــم والتبديــل«  التــي تقــام كل أربــع ســنوات.

مــن املؤكــد أن مايــن األشــخاص لديهــم أوهــام صادقــة ورشيفــة بــأن الرطــة 

ميكــن أن تكــون »أكــر لطفــاً ورحمــة« وأن مــا يســمى بالصفقــة الخــرضاء الجديــدة 

ــة إيجــاد حــل داخــل  ميكــن أن توقــف كارثــة املنــاخ. غريزتهــم األوليــة هــي محاول

النظــام مــن خــال األحــزاب والقــادة الذيــن يعرفونهــم. هــذا جــزء طبيعــي ومنطقــي 

مــن عمليــة تنميــة وتجــذر الوعــي الطبقــي.

أثنــاء االنخــراط بشــكل إيجــايب مــع أولئــك الذيــن لديهــم مثــل هــذه األوهــام، 

ــه  ــق ورشح أن ــات األعم ــا والتناقض ــتخاص القضاي ــي اس ــين ه ــة املاركس ــإن مهم ف

إلنهــاء األزمــة البنيويــة، نحتــاج إىل تغيــري بنيــوي. ولتحقيــق مثــل هــذا التغيــري بعيــد 

املــدى، تحتــاج الطبقــة العاملــة كخطــوة أوىل إىل تنظيــم نفســها سياســياً للتعامــل مــع 

أحــزاب أربــاب العمــل بشــكل مبــارش.

ــض  ــة رأســالية واحــدة. نحــن نرف ــان لعمل ــون وجه ــون والدميقراطي الجمهوري

ــه  ــيد ب ــجعه ونش ــذي نش ــد ال ــتقطاب الوحي ــة. االس ــاب متناقض ــم أقط ــرة أنه فك

ــي. ــتقطاب الطبق ــو االس ــه ه ــن أجل ــع م وندف

كــا رأينــا، صــّوت مايــن األشــخاص »ضــد« ترامــب، وليــس »لصالــح« بايــدن. 

وبالنســبة ملايــن آخريــن، فــإن التصويــت »لصالــح« ترامــب كان حقــاً تصويتــاً 

»لصالــح« وظائــف وأجــور أفضــل، وليــس بالــرضورة »لصالــح« ترامــب وكل مــا ميثلــه. 

يف حــن مل يصــوت عــرات املايــن أخــرى ألي حــزب أو ألي شــخص عــى اإلطــاق. 

ونصــف األمريكيــن تقريبــاً - مبــا يف ذلــك أغلبيــة كبــرية مــن الشــباب - قالــوا إنهــم 

ــن  ــن األمريكي ــى أن %10 م ــا ال نن ــرايك. ودعون ــزب اش ــس أو ح ــيصوتون لرئي س

نزلــوا إىل الشــوارع وســط جائحــة يف الصيــف املــايض لاحتجــاج عــى مقتــل جــورج 

فلويــد عــى يــد الرطــة. كان هــذا تطــوراً اســتثنائيا مليئــاً بالتأثــريات الثوريــة عــى 

املســتقبل.

هــذا هــو األســاس املوضوعــي لحــزب أغلبيــة جديــد، حــزب مــن الطبقــة 

العاملــة ومــن أجلهــا - حــزب اشــرايك جاهــريي قائــم عــى النقابــات. ميكــن لحــزب 

عــايل وحكومــة عاليــة حقيقيــة، مســلحة بسياســات تعالــج مشــاكل املجتمــع عــى 

أســاس طبقــي، كســب دعــم املايــن الذيــن يصوتــون حاليــاً لألحــزاب القامئــة أو ال 

ــاء التصويــت عــى اإلطــاق. االشــراكية مــن خــال األفعــال -  يكلفــون أنفســهم عن

وليــس الليرباليــة التــي تتنكــر بــزي االشــراكية - ستشــق تكتيــكات الطبقــة الحاكمــة 

القامئــة عــى سياســة »فــرق تســد«. فانطاقــا مــن الرباغاتيــة املطلقــة، فــإن مايــن 

األمريكيــن العاديــن ســيدعمون يف نهايــة املطــاف السياســات التي ســتفيدهم بشــكل 

ملمــوس وتفيــد عائاتهــم - ســواء تــم تصنيفهــم عــى أنهــم اشــراكيون أم ال.

ــة  ــية خاص ــة سياس ــاء آل ــة إىل بن ــيضطرون يف النهاي ــة و س ــم األغلبي ــال ه الع

بهــم. ال ميكننــا معرفــة الركيبــة الدقيقــة للقــوى أو الشــكل أو التوقيــت الــذي 

ســيتخذه مثــل هــذا الحــزب. ولكــن مبجــرد أن تــرع أعــداد كافيــة مــن العــال يف 

هــذا العمــل، فمــن املؤكــد أنهــا ســتنجزه بقــوة وتصميــم. ســيكون املاركســيون هنــاك 

ــة. ــاكل مســتقلة طبقي معهــم، ويدافعــون بصــرب عــن سياســات وهي

يف مثــل هــذه األوقــات املضطربــة، تكــون هنــاك ضمنيا قفــزات هائلــة يف الوعي. 

ــم.  ــل وتتفاق ــامة ب ــامات الس ــتمر االنقس ــح أن تس ــن املرج ــري، م ــدى القص ــى امل ع

ســوف يســتغرق األمــر بعــض الوقــت والكثــري مــن الخــربة املريــرة لحــل التناقضــات 

املعقــدة. لكــن يجــب أن نكــون واثقــن مــن أن الســؤال الطبقــي ســيحتل الصــدارة 

يف النهايــة. هــذا هــو املنظــور الــذي يجــب عــى اليســار ككل أن يناضــل مــن أجلــه.
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النضال من أجل الثورة االشرتاكية!
ــكيل  ــن تش ــدن: م ــة باي ــر برئاس ــق األم ــا يتعل ــه عندم ــري لتحليل ــاك الكث هن

ــاة  ــة حي ــة وحرك ــة العالي ــه بالحرك ــة إىل عاقت ــته الخارجي ــه إىل سياس حكومت

ــك. ســوف نستكشــف كل  الســود مهمــة، وأزمــة الصحــة العامــة، وأكــر مــن ذل

ــتقبلية. ــات املس ــاالت واالفتتاحي ــذا يف املق ه

لكــن بالنســبة لنــا، هنــاك يشء واضحــاً متامــاً: عــدم االســتقرار املســتمر وعــدم 

اليقــن هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد، وال ميكــن أن تســتمر لعبــة كــرة الطاولــة يف 

نظــام الحزبــن إىل مــا ال نهايــة. ال يشء يــدوم إىل األبــد، وعلينــا اســتخاص النتائــج 

السياســية والتنظيميــة وحتــى النفســية الازمــة.

بعــد األحــداث التــي هــزت الوعــي الجمعــي يف عامــي 2008 و 2016، ميثــل 

عــام 2020 نقطــة تحــول أخــرى عــى الطريــق نحــو الثــورة االشــراكية األمريكيــة. 

األحــداث التــي وقعــت يف االثنــي عــر شــهراً املاضيــة هــي مبثابــة اختبــار ضغــط 

هائــل للنظــام - وباملناســبة الضغــوط األشــد مل تــأت بعــد. كل يشء يتحــول 

ــر  ــي األك ــامل ه ــتقراراً يف الع ــر اس ــة األك ــت الدول ــه. أصبح ــة إىل نقيض يف النهاي

ــة عــى وجــه األرض  ــر رجعي ــوة األك ــة، ســتصبح الق ــة معين ــاً، ويف مرحل اضطراب

هــي األكــر ثوريــة.

بالنســبة للاركســين، هنــاك الكثــري يف السياســة أكــر مــن االنتخابــات 

ــم  ــع. يت ــري املجتم ــي لتغي ــنوات ال يكف ــرة كل بضــع س ــت م ــة. التصوي الربجوازي

ــن  ــة املطــاف يف ســاحة النضــال، يف أماك ــع املشــاكل األساســية يف نهاي حــل جمي

ــح  ــا أوض ــراع. ك ــق االق ــس يف صنادي ــاً لي ــات، وغالب ــوارع والثكن ــل والش العم

لينــن، السياســة هــي تعبــري مكثــف عــن االقتصــاد. السياســة هــي النضــال مــن 

أجــل أجــور وظــروف عمــل أفضــل، ويف نهايــة املطــاف، النضــال لتغيــري العاقــات 

ــع. ــية للمجتم ــة األساس االقتصادي

عــى الرغــم مــن طبيعتــه امللتويــة، فــإن االســتقطاب الحــاد هــو يف النهايــة 

مقدمــة للثــورة - رمبــا ليــس األســبوع املقبــل، ولكــن يف وقــت أقــرب بكثــري مــا 

يعتقــده معظــم النــاس. يجــب أن نكــون مســتعدين للتغيــريات الحــادة واملفاجئــة 

وصعــود وهبــوط األحــداث واألرقــام والحــوادث العرضيــة. مــع األخــذ يف االعتبــار 

مــا قالــه تروتســي ذات مــرة: »يجــب عــى املاركســين، وال ســيا أولئــك الذيــن 

يطالبــون بالحــق يف القيــادة، أن يكونــوا قادريــن ليــس عــى الدهشــة ولكــن عــى 

التبــر«.

ميكننــا أن نــرى عــى وجــه التحديــد مــا ســيحدث إذا مل يتــم بنــاء بديــل عايل 

جاهــريي يف الفــرة املقبلــة. ال ينبغــي أن نشــعر بالصدمــة أو املفاجــأة إذا عــاد 

ترامــب نفســه أو أي شــخص آخــر أكــر رجعيــة منــه إىل البيــت األبيــض يف عــام 

2024 أو 2028. يجــب أن نوضــح باســتمرار أنــه إذا مل نقــم ببنــاء بديــل مســتقل 

طبقيــاً عــن الدميقراطيــن، ســوف يعــود حينهــا مــا يســمى بالــر األعظــم، أعظــم 

ووأكــر رشا مــن أي وقــت مــى.

ميكــن أن تكــون الواليــات املتحــدة دولــة محــرية ومذهلــة. قــال الصحفــي بول 

ــة  ــاره دول كروغــان مؤخــراً: إذا حــدث هــذا كلــه يف أي بلــد آخــر، فســيتم اعتب

ــا  ــق هن ــراع الطبقــي تنطب ــن ال ــيء الرئيــي هــو هــذا: قوان فاشــلة. لكــن ال

أيضــاً، وأساســياته واضحــة بشــكل جــي. يبــدأ كل يشء بفهــم أن مصالــح العــال 

ــي  ــتقال الطبق ــى االس ــاظ ع ــب الحف ــه يج ــاً وأن ــة متام ــالين متعارض والرأس

ــع األوقــات. ــه يف جمي والنضــال مــن أجل

ميثــل التيــار املاركــي الذاكــرة التاريخيــة للطبقــة العاملــة. يجــب أن نتعلــم 

وننقــل دروس الــراع الطبقــي األممــي إىل الطبقــة العاملــة األمريكيــة، وتطبيــق 

ــي نعيشــها ونعمــل  ــدروس بشــكل جــديل عــى الظــروف امللموســة الت هــذه ال

ــة،  ــة والثوري ــح املتقدم ــع الرائ ــة هــي التواصــل م ــا الفوري ــوم. مهمتن ــا الي فيه

واكتســاب املناضــل تلــو اآلخــر لصــف النظريــة املاركســية والتيــار املاركــي 

األممــي، مــع التحريــض عــى االنفصــال عــن أحــزاب أربــاب العمــل والحاجــة إىل 

ــاء حــزب اشــرايك جاهــريي عــايل. بن

ــرة،  ــراع هــذه امل ــق االق ــة يف صنادي ــد تعــرض للهزمي ــب ق ــون ترام ــا يك رمب

ــد.  ــه بع ــون مل ينت ــو والدميقراطي ــه ه ــع عن ــذي يداف ــام ال ــة والنظ ــن الرامبي لك

قلنــا ذلــك يف عــام 2016، ونقولــه مــرة أخــرى: االشــراكية فقــط هــي التــي ميكنهــا 

ــة! هزميــة ترامــب - والرامبي
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بوريــس جونســون تتــوىل الســلطة منــذ عــام واحــد. لكنهــا حكومة 

غارقــة بالفعــل يف االضطرابــات واالنقســامات، حيــث أن 

ــة تقاتــل  أزمــة الرأســالية تلقــي بظالهــا عليهــا. نحــن بحاجــة إىل معارضــة مناضل

لطــرد حــزب املحافظــن.

قبــل عــام واحــد، يف 12 ديســمرب/ كانــون األول، حقــق حــزب املحافظــن 

ــس جونســون وحــزب  ــد بوري ــام 2019. وع ــة لع ــات العام ــاحقاً يف االنتخاب ــوزاً س ف

املحافظــن بـــ »إنهــاء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب« يف أرسع وقــت، وحصلوا 

ــان. ــداً يف الربمل ــة 80 مقع ــم أغلبي ــا منحه ــوات، م ــن األص ــى %43,6 م ع

توقــع املعلقــون واملراقبــون مــن اليمــن واليســار أن حكومــة جونســون الجديــدة 

لــن تكــون قابلــة للتحــدي ولــن يوقفهــا يشء. وأن رئيــس الــوزراء ســيدخل التاريــخ 

كزعيــم غــرّي مشــهد السياســة الربيطانيــة إىل األبــد.

ــة اآلن فــوق هــوة ســحيقة،  بعــد مــرور 12 شــهراً، تحــوم الرأســالية الربيطاني

ــا مــن االتحــاد األورويب،  وتواجــه عاصفــة كاملــة مــن األزمــات، مــن خــروج بريطاني

والوبــاء، واالنهيــار االقتصــادي الحــاد. لكــن هــذه األزمــة ليســت قصــرية، إنهــا مجــرد 

بدايــة أزمــة طويلــة األمــد وعميقــة للنظــام.

وهــذا بــدوره يــؤدي إىل متزيــق حكومــة املحافظــن »القويــة واملســتقرة«. 

بوريــس جونســون بالفعــل ســتذكره كتــب التاريــخ، لكــن ألســباب مختلفــة، مثــل أنــه 

رئيــس الــوزراء الــذي أرشف عــى خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب، واالســتجابة 

ــكك اململكــة  ــن املحتمــل جــداً- تف ــة، و-م ــة الصحي ــاء واألزم ــة للوب الفاشــلة املميت

املتحــدة.

كــا توقعنــا قبــل عــام، تكشــف أزمــة الرأســالية جميــع التناقضــات الضمنيــة 

داخــل الوضــع، وتكشــف ان حكومــة جونســون »عمــاق بأقــدام مــن طــن«، وتوضــح 

أن هــذه األغلبيــة العظمــى مــن املحافظــن يف الربملــان عــى مــا يبــدو »بنيــت 

ــزروع بأساســها«. ــت م والدينامي

ــات  ــرة ورصاع ــداث متفج ــا أح ــا، تنتظرن ــة وتعميقه ــتداد األزم ــع اش ــع توق وم

ــادة. ــة ح طبقي

إيذاء النفس

ــبب  ــاين بس ــاد الربيط ــار االقتص ــة، كان انهي ــالية الربيطاني ــف الرأس ــراً لضع نظ

ــدول الســبع. ــة ال ــة يف مجموع ــرب مــن أي دول ــا أك ــريوس كورون ــة ف أزم

ــح  ــق مبصال ــا يتعل ــة في ــرة مجنون ــاد األورويب -فك ــن االتح ــا م خــروج بريطاني

ــة  ــة، وقطعــت عــن الرأســالية الربيطاني ــم األزم ــؤدي إىل تفاق ــركات الكــربى- ي ال

ــريك. ــاد الجم ــة الوصــول إىل الســوق املوحــدة واالتح حري

االحتــال الوشــيك لخــروج 

بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب 

الجنــاح  يرعــب  اتفــاق  دون 

ــالية. يف  ــة الرأس ــن للطبق املهيم

هــذه املرحلــة، حتــى الصفقــة 

عليهــا  التفــاوض  يتــم  التــي 

ســتكون محــدودة، وســتظل تــرض 

أربــاب  بأربــاح  خطــري  بشــكل 

العمــل. ســيؤدي هــذا »اإليــذاء الــذايت« إىل إلحــاق أرضار ال حــر لهــا بالرأســالية 

الربيطانيــة، وتعطيــل التجــارة وساســل التوريــد مــع أوروبــا، والتــي كانــت متثــل مــا 

يقــرب مــن %50 مــن الصــادرات الربيطانيــة.

ــن االتحــاد  ــا م ــع خــروج بريطاني ــدأ م ــة مل تب ــة الرأســالية الربيطاني ــن أزم لك

ــذ  ــة تدهــور من ــة يف حال ــاء. يف الواقــع ، كانــت الرأســالية الربيطاني األورويب أو الوب

أكــر مــن 100 عــام ، حيــث خضعــت »لانحــال البطــيء املشــن« ، كــا وصــف كارل 

ماركــس ذات مــرة زوال إســبانيا.

ســتؤدي كارثــة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب إىل تفاقــم وتــرية تدهــور 

الرأســالية الربيطانيــة. إن الحديــث عــن تحريــر بريطانيــا لغــزو األســواق الخارجيــة 

يف جميــع أنحــاء العــامل هــو حلــم غــري منطقــي، وســيصبح ذلــك واضحــاً قريبــاً جــداً.

التدهور

ــة  ــرة أن الطبق ــى فك ــة ع ــية مبني ــر املاركس ــات النظ ــت وجه ــايض، كان يف امل

ــة الخاصــة. ســيكون يف  ــا السياســين ســيتبعون مصالحهــم الطبقي الحاكمــة وممثليه

ــال اآلن. ــو الح ــس ه ــذا لي ــن ه ــم. لك ــاين وراء قراراته ــري عق ــاك تفك ــب هن األغل

تتــرف الزمــرة الحاكمــة التــي تحكــم بريطانيــا بأكــر الطــرق الاعقانيــة. لقــد 

ــة. هــذا خــداع متامــاً. إنهــم  ــن بدعايتهــم القومي تدهــوروا متامــاً وأصبحــوا مخموري

ــة  ــرية لإلمرباطوري ــام األخ ــا باألي ــه يذكرن ــدر. إن ــو املنح ــون نح ــوارض يتجه ــل الق مث

الرومانيــة - ولكــن يف هــذه الحالــة آخــر أيــام البلــه الســيايس.

لقــد دافــع بوريــس جونســون وحــزب املحافظــن بحــاس، عــن جنــون خــروج 

بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب، بشــعارات مثــل »اســتعادة الســيطرة« و»الفــوز 

ــا«. بحريتن

هــذا الحــزب الربجــوازي املتميــز اســتوىل عليــه الحمقــى الرجعيــون. كان حــزب 

املحافظــن الربيطــاين هــو األكــر نجاحــاً يف أوروبــا، إن مل يكــن يف العــامل. لكــن ذلــك 

كان منــذ فــرة طويلــة.

نتيجــة رعــب الــركات الكــربى، تــم تحويلــه إىل حــزب إنجليــزي ضيــق األفــق 

مــن املشــككن يف أوروبــا؛ حــزب خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب يف كل يشء 

مــا عــدا االســم، يهيمــن عليــه أكــر أنــواع السياســين رجعيــة وحاقــة.

بــرت تاتــر بعمليــة التدهــور هــذه، لكنهــا اكتملــت يف عهــد بوريــس 

كامينغــز. دومينيــك  الســابق  الرئيــي  ومستشــاره  جونســون 

ــم، بأنهــم  ــد كامــريون الحــزب يف الوقــت الراهــن، عــى نحــو مائ وصــف ديفي

ــار  ــاع باختي ــؤالء الرع ــمح له ــرية، ُس ــود األخ ــن دوارة«. يف العق ــون ذوو أع »مجنون

ــاً  ــاداً وإفاس ــر فس ــن األك ــة املحافظ ــك حكوم ــن ذل ــج ع ــد نت ــزب. وق ــم الح زعي

ــدي الربيكســيت املتطرفــن مــع مهــرج  ــادة زمــرة مــن مؤي ــخ، بقي سياســياً يف التاري

ــم. ــك له ســيايس كمل

وهــي أيضــاً صــورة توضــح كيــف فقــدت الطبقــة الحاكمــة فعليــاً الســيطرة عــى 

ــات  ــة يف الوالي ــة ماثل ــورت عملي ــاد. تط ــه الب ــت ب ــذي حكم ــدي ال ــا التقلي حزبه

املتحــدة، مــع غــزو ترامــب للحــزب الجمهــوري وإعــادة تشــكيله عــى صورتــه، مــا 

أثــار رعــب الطبقــة الحاكمــة األمريكيــة.

حكومة بوريس املأزومةبريطانيا
بريطانيا: بعد عام من االنتخابات

كــام توقعنــا قبــل عــام، تكشــف 

أزمــة الرأســاملية جميــع التناقضــات 

ــف  ــع، وتكش ــل الوض ــة داخ الضمني

»عمــالق  جونســون  حكومــة  ان 

ــني« ــن ط ــدام م بأق
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انقالبات وتكتالت

تكافــح الطبقــة الحاكمــة الســتعادة الســيطرة عــى الوضــع يف حــزب املحافظــن، 

مــن الواضــح أنهــم دبــروا »االنقــاب« ضــد كامينغــز وعصبتــه التــي ســيطرت عــى 

»10 داونينــج ســريت«.

لقــد وضــع هــؤالء الصعاليــك أنفســهم فــوق القانــون. فكامينغــز وأنصــاره داســوا 

بخشــونة عــى كل يشء، مــا أثــار قلــق املؤسســة الرأســالية.

ــة،  ــة الربيطاني ــة الدول ــودة يف قم ــذارة املوج ــزز الق ــدث املق ــذا الح ــح ه فض

وكشــف نظــام الرهيــب الــذي كان يعمــل يف مركــز الحكومــة. لقــد كان ذلــك بقيــادة 

ــم. ــن أحــاط جونســون نفســه به ــن الذي ــن أنصــار الربيكســت املتعصب ــة م طغم

ــادة  ــون يف إع ــون يأمل ــا، كان الربجوازي ــد م ــهم إىل ح ــم أو تهميش ــع رحيله م

فــرض ســيطرتهم. لكــن ال يــزال هنــاك طريــق طويــل لتحقيــق هــذا الهــدف، نظــرا 

ــن. ــزب املحافظ ــاط ح النحط

»عالقة خاصة«

ــروات  ــاداً يف ث ــوراً ح ــة تده ــة الربيطاني ــهدت الربجوازي ــود، ش ــدى عق ــى م ع

ــه  ــت علي ــا كان ــة إىل ظــل مل ــت يف النهاي ــي تحول ــة، والت ــوة الرأســالية الربيطاني وق

ــابق. يف الس

ــص اململكــة املتحــدة إىل  ــم تقلي ــا مــن االتحــاد األورويب، ت مــع خــروج بريطاني

ــات  ــة خاصــة« مــع الوالي ــر إىل »عاق ــا، وتفتق ــوة غــري مهمــة عــى أطــراف أوروب ق

املتحــدة أو أي أحــد آخــر.

كل الرثــرة حــول »بريطانيــا العظمــى« التــي تحــررت مــن قيــود االتحــاد 

األورويب، وعــى االســتعداد لغــزو أســواق العــامل، هــي هذيــان كبــري. املؤسســة 

الربيطانيــة وممثلوهــا يف حــزب املحافظــن يعانــون مــن أوهــام العظمــة املزمنــة التــي 

ــع. ــا يف الواق ــاس له ال أس

ســيتم تقويــض »العاقــة الخاصــة« مــع الواليــات املتحــدة - العاقــة بــن الكلــب 

وســيده - مــع رئاســة بايــدن الجديــدة. نتيجــة لذلــك، لــن يكــون هنــاك اتفــاق تجاري 

رسيــع مــع واشــنطن. لقــد حــذر بايــدن جونســون بالفعــل مــن خــروج بريطانيــا مــن 

االتحــاد األورويب، وســيهتم أكــر بالتعامــل مــع أوروبــا بشــكل مبــارش.

كانــت هنــاك صيحــات غاضبــة وصاخبــة مــن الــركات الكــربى بشــأن خــروج 

بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب. لكــن حكومــة جونســون رفضــت االســتاع إىل مثــل 

هــذه الشــكاوى مــن قبــل مركــز ترويــج الــواردات وآخريــن. يف العديــد مــن املناطــق، 

ظــل الرؤســاء يف الظــام - ال ســيا فيــا يتعلــق باألمــور الحيويــة ملصالحهــم.

مل يكــن هنــاك وضــوح بشــأن العاقــات التجاريــة املســتقبلية للمملكــة املتحــدة 

مــع أوروبــا. كان رجــال األعــال يشــدون شــعرهم بينــا تنتقــل الحكومــة مــن كارثــة 

إىل أخــرى. إنهــم يعيشــون يف حالــة مــن الرعــب بينــا تبحــر بريطانيــا يف هــذه امليــاه 

العاصفــة و تقودهــم حكومــة تصــم أعينهــا عــن احتياجاتهــم ومصالحهــم.

انشقاقات وانقسامات

مــن الواضــح أن حكومــة حــزب املحافظــن هــذه عــى وشــك االرتطــام بــاألرض 

ــد مــن التدهــور.  ــد عــن التعــايف - مــن مزي ــث يعــاين االقتصــاد - البعي بضجــة، حي

املوانــئ الربيطانيــة مزدحمــة بالفعــل، وهــذا قبــل أن تبــدأ الفــوىض يف 1 ينايــر 2021.

لقــد حــدث هــذا يف أســوأ فــرة عــى اإلطــاق. أدت الضغــوط والتوتــرات 

داخــل الحكومــة إىل سلســلة مــن التحــوالت املفاجئــة: مــن درجــات االمتحانــات إىل 

ــة. ــية املجاني ــات املدرس الوجب

ــن  ــم م ــة، عــى الرغ ــة األزم ــع ســات حكوم ــة جونســون بجمي ــع حكوم تتمت

ــاد  ــا اضطــرت إىل االعت ــى أنه ــغ 80 مقعــداً. حت ــة مريحــة تبل ــا عــى أغلبي حصوله

ــا. ــر بعــض تريعاته عــى أصــوات حــزب العــال لتمري

ــاين  ــاء، يع ــذه األثن ــداث. يف ه ــن األح ــة م ــات متتالي ــرض لرضب ــة تتع الحكوم

ــر   ــا يف تكاث ــري عنه ــم التعب ــي ت ــن انقســامات وانشــقاقات، والت حــزب املحافظــن م

»مجموعــات‹‹ ضغــط جديــدة - مــن مجموعــة األبحــاث األوروبيــة ســيئة الســمعة، 

إىل مجموعــة الصــن لألبحــاث التــي تــم تشــكيلها حديثــاً، ومجموعــة األبحــاث 

ــاق. ــة اإلغ ــة مكافح ــالية، مجموع الش

وبالتــايل، فــإن هــذه الحكومــة ستســجل يف التاريــخ عــى أنهــا أقــل الحكومــات 

كفــاءة واكرهــا كرهــاً يف التاريــخ.

االستقالل االسكتلندي

إن الحكومــة والطبقــة الحاكمــة مرعوبتــان مــن احتــاالت البطالــة الجاهرييــة 

واالضطرابــات االجتاعيــة التــي ســتنجم عنهــا. املشــقة واالســتياء يتصاعــدان بالفعــل 

يف كل مــكان. لــن تكــون هنــاك أي »تســوية« بالنســبة للشــال أو ألي مــكان آخــر. 

ــن  ــزب املحافظ ــة ح ــاء حكوم ــري وأصدق ــاب املاي ــل أصح ــك يواص ــون ذل ويف غض

مراكمــة الــروات مــن األزمــة.

هنــاك خــوف وحتــى ذعــر بــن نــواب حــزب املحافظــن فيــا يســمى مبقاعــد 

»الجــدار األحمــر«، الذيــن بــدأوا يشــعرون بالضغــط. كــا هــو متوقــع، ســتكون هــذه 

املناطــق املروكــة هــي األكــر تــرضراً عــى اإلطــاق.

ميكننــا أن نضيــف ملســة أخــرى إىل هــذا الســيناريو: التفــكك املحتمــل للمملكــة 

املتحــدة، مــع احتــال انفصــال اســكتلندا وحتــى شــال أيرلنــدا.

تؤيــد أغلبيــة ثابتــة اآلن االســتقال االســكتلندي، الــذي يحــاول املحافظــون 

ــبانيا. ــا يف اس ــرار كاتالوني ــى غ ــع ع ــؤدي إىل وض ــن أن ي ــذا ميك ــه. ه ــدة منع بش

يف مايــو، ســيحصل الحــزب الوطنــي االســكتلندي عــى أغلبيــة كبــرية مــن 

ــتقال.  ــة االس ــول قضي ــتدور ح ــي س ــريود، الت ــات هول ــد يف انتخاب ــوات واملقاع األص

ــي  ــس وزراء قوم ــع رئي ــر - م ــرة يف وستمنس ــن الري ــزب املحافظ ــة ح إن حكوم

إنجليــزي يعتقــد أن انتقــال الســلطة كان »كارثــة« - لــن يــؤدي إال إىل تكثيــف الرغبــة 

ــتقال. يف االس

لقــد تبخــرت األرض الوســطى. لقــد توســل أمثــال جــوردون بــراون االســكتلندين 

للبقــاء داخــل االتحــاد. لقــد تــم تهميــش حــزب العــال االســكتلندي، الــذي يعــارض 

اســتفتاء ثــاٍن عــى مغــادرة اململكــة املتحــدة )Indyref2(. لقــد انهــار اإلجــاع املؤيــد 

للوحدويــن. »يســار« حــزب العــال جــزء مــن هــذا التحالــف غــري املقــدس، الــذي 

يكشــف عــن عجــزه.

ســوف يــزداد دعــم االســتقال فقــط. إذا رفــض حــزب املحافظــن عقــد اســتفتاء 

جديــد، فســوف يــزداد الدعــم أكــر. هــذا ميكــن أن يــؤدي إىل صدامــات دســتورية. 

ســتكون الطبقــة الســائدة يائســة يف التمســك باالتحــاد وســتفعل كل مــا يف وســعها 

لتقويــض إرادة الشــعب االســكتلندي.

ــن  ــا. لك ــر مصريه ــم يف تقري ــق األم ــن ح ــع ع ــن نداف ــيون، نح ــا ماركس بصفتن

االســتقال عــى أســاس الرأســالية ال ميثــل أيضــاً حــل للمشــاكل التــي تواجــه العــال 

والشــباب يف اســكتلندا. بــدالً مــن ذلــك، يجــب أن نناضــل مــن أجــل فكــرة جمهوريــة 

العــال االســكتلندية، املرتبطــة بفدراليــة اشــراكية لهــذه الجــزر، والواليــات املتحــدة 

االشــراكية يف أوروبــا.

هجامت عى العامل

يف جميــع أنحــاء بريطانيــا، بــدأت االحتــكارات والبنــوك العماقــة اآلن يف 

التخلــص مــن العالــة مبعــدل ينــذر بالخطــر. ســيكون إللغــاء نظــام اإلجــازة أثــر كبــري 

ــة. ــة العامل عــى الطبق

يف غضــون ذلــك، يتــم ســحق الــركات الصغــرية وإخراجهــا مــن العمــل. فقــد 

ــم. ــة نفقاته ــريون كل يشء ويكافحــون لتغطي الكث
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وبعــد عقــد مــن التخفيضــات يف قيمــة األجــور الحقيقيــة، مــن املقــرر أن يواجــه 

العــال ضغوطــاً أكــرب عــى األجــور يف الفــرة املقبلــة.

ــون  ــا تك ــة: »عندم ــة االقتصادي ــد السياس ــن معه ــريهولز م ــدي ش ــت هاي رصح

فــرص العمــل نــادرة، كــا هــي اآلن، فــإن نفــوذ العــال يتــاىش. ببســاطة ال يتعــن 

ــارات  ــم خي ــس لديه ــال لي ــون أن الع ــا يعرف ــع عندم ــل الدف ــاب العم ــى أصح ع

أخــرى.«

يشــعر آخــرون بالقلــق مــن التأثــري عــى االقتصــاد حيــث يتــم تقليــل اإلنفــاق، 

مــا يــؤدي إىل زيــادة تقويــض الطلــب.

 Axa Investment Managers ــة ــري االقتصــادي يف رشك ــج، الخب ــد بي ــال ديفي ق

ــود  ــع وج ــة م ــة الناقص ــة والعال ــدالت البطال ــاع مع ــن ارتف ــدة م ــرة املمت »إن الف

جيــش مــن العــال املحبطــن ينتظــرون عــى الهامــش، يهــدد االنتعــاش، ألنه ســيؤخر 

منــو األجــور ودخــل األرسة واإلنفــاق«.

ديون وعجز

ــا. عــى الرغــم مــن  ــاة أكــر مــن 60 ألــف شــخص يف بريطاني ــاء بحي أودى الوب

ــوف  ــاء. وس ــة الوب ــه أزم ــوداً ومل تنت ــد19- موج ــزال كوفي ــاح، ال ي ــل إيل اللق التوص

نشــعر باآلثــار لفــرة طويلــة، حيــث يتحــدث االقتصاديــون الربجوازيــون عــن »ندوب« 

االقتصــاد. مــن املحتمــل متامــاً أن تكــون هنــاك موجــات متكــررة مــن الوبــاء واملزيــد 

مــن اإلغــاق لاقتصــاد.

إن حكومــة حــزب املحافظــن، التــي أنفقــت مليــارات الجنيهــات إلنقــاذ النظــام 

ــة  ــركات األدوي ــارات ل ــع امللي ــم دف ــندان. ت ــة والس ــن املطرق ــة ب ــايل، عالق الرأس

الخاصــة للتوصــل إىل لقــاح. 

ــة الشــخصية  ــل معــدات للوقاي ــركات مقاب ــارات أخــرى لل ــع ملي ــم دف ــا ت ك

ــة. اتضــح أنهــا غــري فعال

ــد  ــف. املزي ــم التوظي ــازة ودع ــور اإلج ــع أج ــى دف ــة ع ــربت الحكوم ــا أج ك

واملزيــد مــن النــاس عاطلــن عــن العمــل ويعيشــون عــى إعانــات الدولــة. ويف الوقــت 

الــذي يرتفــع فيــه اإلنفــاق الحكومــي، يراجــع فيــه الدخــل مــن اإليــرادات الرضيبيــة.

ــذا  ــرليني ه ــه إس ــار جني ــة إىل 400 ملي ــز امليزاني ــم عج ــرر أن يتضخ ــن املق م

العــام، وهــو رقــم مل نشــهده يف وقــت الســلم مــن قبــل. وباملقارنــة، يف عــام 2008، 

ــن  ــد م ــدء عق ــاً بب ــا إيذان ــه إســرليني. كان هــذا حينه ــار جني ــغ العجــز 150 ملي بل

ــف. التقش

ســتكون الفــرة القادمــة أقــى بكثــري مــن أي وقــت مــى. ارتفــع الديــن العــام 

ــج املحــي  ــه إســرليني، أي أكــر مــن %100 مــن النات إىل أكــر مــن 2 تريليــون جني

اإلجــايل - أي أكــر مــا ننتجــه يف عــام كامــل. ومــن املقــرر أن يــزداد هــذا أكــر يف 

األشــهر املقبلــة.

ومــن ســيدفع مثــن كل هــذا؟ كــا يف الســابق، يُطلــب مــن الطبقــة العاملــة دفــع 

الفاتــورة. وبعــد عقــد مــن التخفيضــات يف األجــور، هنــاك املزيــد مــن التخفيضــات 

يف األجــور.

لقــد تــم بالفعــل اإلعــان عــن تجميــد رواتــب القطــاع العــام، باســتثناء بعــض 

ــة  ــب - خاص ــتزيد الرضائ ــري وس ــكل كب ــات بش ــض الخدم ــيتم تخفي ــات. س القطاع

ــة. ــراً يف النهاي ــر فق ــع عــى القطاعــات األك ــي تق ــارشة الت ــب غــري املب الرضائ

ــل أي يشء  ــات مث ــم الهج ــون حج ــن يك ــام، ل ــذ 300 ع ــة من ــق أزم ــع أعم م

ــزب  ــار ح ــه مستش ــه بصفت ــن علي ــه يتع ــوناك أن ــي س ــل. رصح ري ــن قب ــاه م رأين

ــابات«. ــة الحس ــن »موازن املحافظ

ــى يعــود  ــل حت ــك عــى األق ــل ذل ــون إىل تأجي ويدعــو االســراتيجيون الربجوازي

ــل هــذا االنتعــاش مســتبعد يف أي وقــت  ــه. لكــن مث االقتصــاد للوقــوف عــى قدمي

قريــب، إن وجــد أصــا، خاصــة مــع عواقــب خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب.

يف املــايض، اتخــذت الحكومــات تقليديــاً اإلجــراءات املؤملــة يف البدايــة، مــن أجــل 

ــراتيجية  ــذه االس ــاء ه ــة الوب ــت أزم ــد جعل ــرى. لق ــات أخ ــق النتخاب ــد الطري متهي

صعبــة االســتخدام. لقــد مــى العــام األول بالفعــل. الســنة الثانيــة والســنة الثالثــة 

ــة. ال ميكــن تأخــري التقشــف أكــر إذا كان  ــة إلصــاح الشــؤون املالي ســتكون رضوري

لديهــم أي أمــل يف إعــادة انتخابهــم يف عــام 2024.

ســيحاولون تجنــب كلمــة »تقشــف«. لكــن الــوردة بــأي اســم آخــر لهــا رائحــة 

جيــدة. ميكنهــم تســميته كــا يحلــو لهــم، لكــن األمل ســيكون لــه نفــس التأثــري.

تخفيضات املجلس

يتمــزق النســيج االجتاعــي للمجتمــع الربيطــاين بشــكل مطــرد. أي فكــرة عــن 

»االســتقرار« انتهــت بشــكل مفاجــئ. نحــن نواجــه عــودة إىل ظــروف ديكنزيــة، حيث 

يضطــر املايــن إىل تــرك العمــل.

ــذ يف  ــم آخ ــر، والرق ــط الفق ــت خ ــل تح ــون بالفع ــخص يعيش ــون ش 15,2 ملي

االرتفــاع. تعيــش العائــات دون وجبــات إلطعــام أطفالهــا. املايــن معدمــون. ســتة 

ــان الشــامل. ــة االئت ــت الحــارض عــى قامئ ــن يف الوق ماي

ــك  ــرية إىل أولئ ــداد كب ــتنضم أع ــارس، س ــازة يف م ــط اإلج ــي مخط ــا ينته عندم

الذيــن تــم إلقاؤهــم بالفعــل يف أكــوام الخــردة. متــت زيــادة الفوائــد مؤقتــاً، ولكــن 

ــن  ــك الذي ــون إىل أولئ ــاء، وينضم ــرون اإلخ ــيواجه آخ ــاً. وس ــيتوقف قريب ــك س ذل

أُجــربوا بالفعــل عــى النــوم يف ظــروف قاســية يف أماكــن إقامــة مؤقتــة أو يف الشــوارع.

مــن خــال عقــود مــن التخفيضــات والخصخصــة، أصبــح هنــاك تراجــع كبــري يف 

دولــة الرفــاه. يف عــام 2010، كان اإلنفــاق العــام %42 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، 

اليــوم هــو 35%.

ــى  ــاً ع ــدون كلي ــم اآلن يعتم ــة. وه ــلطات املحلي ــات الس ــض ميزاني ــم تخفي ت

ــل  ــادر الدخ ــاض مص ــع انخف ــل. م ــى الدخ ــس ع ــة املجل ــة ورضيب ــال املحلي األع

هــذه، ال ســيا يف املناطــق األكــر فقــراً، تواجــه املجالــس املحليــة اإلفــاس. أحــدث 

ــدون. ــك هــو كروي ــال عــى ذل مث

ســيتكرر هــذا يف جميــع أنحــاء البــاد، مــا يــؤدي إىل تقليــص الخدمــات 

األساســية وفصــل العــال وخفــض األجــور وظــروف املعيشــة.

ــس،  ــاور هامليت ــال، يف ت ــزب الع ــس ح ــال مجل ــة، أق ــة املالي ــة األزم يف مواجه

ــح  ــد أصبحــت سياســة »الترسي ــروط أســوء. لق ــم ب ــاد توظيفه ــة وأع ــواه العامل ق

وإعــادة التوظيــف« منتــرة بشــكل متزايــد. ينتظــر العاملــن يف مجلــس كرويــدون 

مصــريا ماثــا اآلن. وكــا هــو الحــال يف تــاور هامليتــس، ســيؤدي ذلــك إىل تحــركات 

نضاليــة مــن جانــب القــوى العاملــة.

أحداث ثورية

ــال حــدوث  ــا نواجــه احت ــع املســتويات، فإنن ــة عــى جمي يف ظــل هــذه األزم

ــة. ــنوات املقبل ــهر والس ــبوق يف األش ــري مس ــي غ ــات ورصاع طبق اضطراب

ميكــن بســهولة إســقاط حكومــة جونســون، التــي تغرقهــا األزمــات واالنقســامات. 

لكــن بــدالً مــن حشــد العــال ضــد حــزب املحافظــن وأجندتهــم التقشــفية، انشــغل 

كــري ســتارمر واليمــن يف حــزب العــال مبحاولــة تطهــري الحــزب مــن اليســار.

بأخــذ أوامــره مــن املؤسســة الحاكمــة، يتطلــع »الســري« ســتارمر إىل جعــل حــزب 

العــال »مســاعداً آمنــاً« للــركات الكبــرية. وهــذا يفــرس ســبب عــدم امكانيــة وجــود 

»وحــدة« مــع اليمــن يف حــزب العــال، الــذي يعــارض بشــكل أســايس كل مــا متثلــه 

حركــة كوربــن - وملــاذا يجــب أن يكــون هنــاك رصاع ســيايس لطــرد ســتارمر واليمــن، 

وتأســيس حــزب العــال باعتبــاره حــزب اشــرايك واضــح.

يف بريطانيــا وعــى الصعيــد العاملــي، ندخــل يف مرحلــة ضبابيــة. ينفتــح أمامنــا 

فصــل جديــد مــن األحــداث الثوريــة. يجــب أن نبنــي بشــكل عاجــل قــوى املاركســية 

وأن نرتقــي إىل مســتوى التحديــات التــي تنتظرنــا.
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30 يف الصباح  يــوم  مــن  الباكــر 

التصويــت  تــم  دجنــرب، 

ــل.  ــي للحم ــاء الطوع ــح اإلنه ــون يبي ــى قان ــة ع واملوافق

ــم  ــم ت ــواب، ث ــس الن ــه أوال يف مجل ــة علي ــت املوافق مت

متريــره إىل مجلــس الشــيوخ، وحصــل عــى 38 صوتــا 

لصالحــه مقابــل 29 ضــده، مــع امتنــاع واحــد عــن 

ــة  ــار مارس ــه يف إط ــى أن ــون ع ــص القان ــت. ين التصوي

ــرى،  ــات األخ ــاء، أو الهوي ــق للنس ــان، يح ــوق اإلنس حق

اتخــاذ قــرار طوعــي بوقــف الحمــل خــال مــدة أربعــة 

ــل. ــن الحم ــبوعا م ــر أس ع

ــه مل  ــام 2018، لكن ــون ع ــروع القان ــم م ــم تقدي ت

ــه  ــة علي ــة للموافق ــوات الازم ــدد األص ــى ع ــل ع يحص

يف مجلــس الشــيوخ، ويف نفــس العــام  تــم أيضــا تنظيــم 

وقفــة احتجاجيــة كبــرية أمــام مقــر الربملــان، خــال 

الحركــة املعروفــة باملــد األخــرض مــن أجــل إقــرار الحــق 

يف إجهــاض قانــوين وآمــن ومجــاين، وحيــث بــدأ اســتخدام 

الوشــاح األخــرض كرمــز لنضــال النســاء مــن أجــل الحــق يف اإلنهــاء الطوعــي للحمــل. 

إن قانــون اإلجهــاض هــو مثــرة كفــاح جاعــي آلالف النســاء األرجنتينيــات، الــايئ نزلن 

إىل الشــوارع للنضــال مــرات عديــدة عــى مــر الســنن لجعــل هــذا املــروع حقيقيــا.

ــام 2003،  ــاء ع ــاء. يف لق ــي للنس ــاء الوطن ــة إىل اللق ــذه الحرك ــذور ه ــود ج تع

يف روزاريــو، التقــت ورشــة العمــل االســراتيجية مــن أجــل الحــق يف اإلجهــاض، 

وكان كل لقــاء يختتــم باســتخدام الشــعار الــذي ســيصري شــعار الحملــة وهــو: »مــن 

أجــل الحــق يف التقريــر« و»توفــري وســائل منــع الحمــل مــن أجــل تفــادي اإلجهــاض، 

ــادي املــوت«. ــع اإلجهــاض مــن أجــل تف وتري

النضــال مــن أجــل الحــق يف اإلجهــاض يف األرجنتــن متواصــل منــذ عقــود. يف عــام 

2005 تــم تنظيــم حملــة مــن أجــل الحــق يف اإلجهــاض القانــوين واآلمــن واملجــاين، ويف 

عــام 2007 تــم عــرض مــروع القانــون ألول مــرة عــى مجلــس النــواب. وعــام 2018 

متــت إعــادة مــروع قانــون الوقــف الطوعــي للحمــل إىل مجلــس النــواب، بتوقيــع 

70 نائبــا، ومــع ذلــك مل تتــم املوافقــة عليــه يف مجلــس الشــيوخ.

ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــب أعض ــن جان ــدة م ــوات املؤي ــة األص ــاءت أغلبي ــد ج لق

 Juntos  إضافــة إىل عــرة أصــوات مــن حركــة ،Frente de Todos املنتمــن إىل جبهــة

.por el Cambio

لقــد حقــق النضــال املســتمر والتعبئــة املتواصلــة انتصــارا تاريخيــا ليــس فقــط 

للنســاء بــل لــكل الطبقــة العاملــة والشــباب يف األرجنتــن. إن قانــون وقــف الحمــل 

وخطــة األلــف يــوم ميثــان تنــازالت اضطــرت حكومــة ألربتــو فرنانديــز إىل تقدميهــا 

للجاهــري لــي تتمكــن مــن البقــاء يف الســلطة. هــذه املكاســب، إىل جانــب املســاهمة 

ــل  ــب الجاهــري، ومتث ــن جان ــريا م ــا كب ــروات الكــربى، خلقــت تعاطف ــة لل التضامني

محاولــة الحتــواء األزمــة العميقــة للرأســالية يف األرجنتــن واملنطقــة حيــث تتدهــور 

ــري  ــذه التداب ــة به ــة أكــر فأكــر. كــا تحــاول الحكوم ــة العامل ــاة الطبق ظــروف حي

الحفــاظ عــى دعــم قاعدتهــا االجتاعيــة، يف ظــل ظرفيــة األزمــة الحــادة للرأســالية 

األرجنتينيــة.

يف  الحــق  قانــون  إن 

اإلجهــاض يف األرجنتــن ليــس 

مجــرد حــق آخــر تــم الحصــول 

عليــه، بــل هــو نتيجــة للنضــال 

النســاء  آلالف  الجاعــي 

ــن  ــات اآلالف م ــال، ومئ والرج

الشــباب مــن أجــل حقــوق املــرأة. إنــه تغيــري عميــق ظــل يتخمــر منــذ عــدة أجيــال 

مــن النســاء.

ــا  ــزال يتعــن علين ــا ي ــه م ــا مكتســبا، لكن يجــب أن نكــون واضحــن لقــد حققن

قطــع شــوط طويــل لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن والحــق يف اتخــاذ القــرار بشــأن 

أجســادنا. ال ميكننــا أن ننــى أن النســاء مــا زلــن ضحايــا لاغتصــاب والقتــل، وأنهــن 

ــس  ــن بنف ــن يقم ــو ك ــى ول ــال، حت ــور الرج ــن أج ــورا أدىن م ــن أج ــن يتقاض ــا زل م

املهــام يف أماكــن العمــل.

ــة الصحــة  ــوين واآلمــن واملجــاين هــو وســيلة لحاي إن الحــق يف اإلجهــاض القان

ــم مــن  ــا يجــب ربطــه مــع سياســة أوســع يت ــة للنســاء، وهــو م الجســدية والعقلي

خالهــا ضــان التثقيــف الجنــي وتيســري الوصــول إىل وســائل تنظيــم األرسة، 

كطريقــة ملكافحــة اإلجهــاض الــرسي الــذي تضطــر إليــه العديــد مــن النســاء، وهــو 

ــاذ األرواح. ــيلة إلنق ــا وس أيض

إن انتــزاع الحــق يف اإلجهــاض هــو بــا شــك لحظــة تاريخيــة يف األرجنتــن 

ــة  ــة ومنطق ــكا الاتيني ــدان أمري ــة بل ــن يف طليع ــع األرجنت ــة، ويض ــكا الاتيني وأمري

بحــر الكاريبــي. فاألرجنتــن توجــد اآلن إىل جانــب أوروغــواي وكوبــا وغويانــا وغويانــا 

الفرنســية وبورتوريكــو، التــي هــي بلــدان تــم فيهــا بالفعــل إلغــاء تجريــم اإلجهــاض.

ــة القــرار بشــأن أجســادنا ال يتــم اكتســابها  لكــن االســتقالية الحقيقيــة وحري

ــذي  ــام ال ــذا النظ ــري ه ــال تدم ــن خ ــل م ــاض، ب ــن خــال الحــق يف اإلجه ــط م فق

ــع  ــل م ــي التواص ــة اآلن ه ــية الثوري ــوى املاركس ــة الق ــتغلنا. إن مهم ــا ويس يخضعن

ــاري. ــف الربوليت ــبهن إىل املوق ــوية لكس ــة النس ــارص الحرك ــل عن أفض

ــاح  ــك الكف ــن الجنســن، وكذل ــن أجــل املســاواة ب ــاح م ــون الكف يجــب أن يك

مــن أجــل حريــة القــرار بشــأن أجســادنا، مرتبطــن بالنضــال مــن أجــل إنهــاء ترسيــح 

العــال، وإنهــاء انعــدام األمــن الوظيفــي، وكذلــك مــن أجــل جــودة الصحــة والتعليم، 

ــه فقــط يف ظــل املجتمــع  كــا يجــب أن يرتبــط بالنضــال مــن أجــل االشــراكية، ألن

االشــرايك حيــث ســيكون لنــا الحــق يف أن نكــون كــا نريــد، وحيــث ســنمتلك الحــق 

الكامــل يف القــرار.

أرييل إيفتني

التيار االشرتايك املناضل، الفرع األرجنتيني للتيار املاركي األممي

01 يناير 2021

انتصار للحركة النسائية!األرجنتني
قانون الحق يف اإليقاف الطوعي للحمل 

املســتمر  النضــال  حقــق  لقــد 

والتعبئــة املتواصلــة انتصــارا تاريخيــا 

ليــس فقــط للنســاء بــل لــكل الطبقة 

العاملــة والشــباب يف األرجنتــني.
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الفــارق الجوهــري بــن الثــورة الروســية يف أكتوبــر 1917 والثــورة األملانيــة التــي 

ــادة  ــوري والقي ــزب الث ــو الح ــام 1918، ه ــط يف ع ــد فق ــام واح ــا بع ــت بعده قام

ــل إن الطبقــة  ــا عاليتــن، ب ــورة. الثورتــن كانت ــان الث ــة الجاهــزة يف روســيا إب الثوري

العاملــة األملانيــة أكــر قــوة كــاً وكيفــاً مــن الطبقــة العاملــة الروســية خصوصــاً يف 

ــة ســلطة«، كان  ــا وضــع »ازدواجي ــة، وانتجت ــس عالي ــا مجال ــن انتجت ــا، الثورت حينه

الفــارق أن يف روســيا كان هنــاك الحــزب البلشــفي، حــزب ماركــي ثــوري لــه عاقــات 

ــة  ــز بالوضــوح والحــزم النظــري والبوصل ــة، حــزب كان يتمي ــة العامل ــة بالطبق وثيق

السياســية الثوريــة والصحيحــة التــي تهــدف إلســقاط النظــام الرأســايل وليــس عقــد 

ــة. تحالفــات مــع الربجوازي

ــا،  ــاً يف منطقتن ــة، خصوص ــورات املهزوم ــن الث ــريا م ــهدنا كث ــد أن ش ــوم بع  الي

ونحــن نشــهد بدايــة صعــود ثــوري جديــد عــى الصعيــد اإلقليمــي والعاملــي، هنــاك 

ــة واملعــارصة، هــو أن  ــورات التاريخي ــم أحــد أهــم دروس الث حاجــة ماســة ألن نتعل

ــة ألعــداء العــال والفقــراء. ــادة ســتؤول الســلطة يف النهاي ــا قي ــورة ب ث

ملاذا نحتاج إىل حزب؟

ــد  ــو بي ــة ه ــة العامل ــرر الطبق ــام أن تح ــادا ت ــد اعتق ــيون، نعتق ــن، املاركس نح

الطبقــة العاملــة نفســها، وأن الطبقــة العاملــة ذات غريــزة اشــراكية وثوريــة، لكننــا 

يف نفــس الوقــت نــدرك أن األفــكار الســائدة يف املجتمــع هــي أفــكار الطبقــة الســائدة 

والحاكمــة، هــذا هــو التناقــض الــذي مــن املنــوط بالحــزب الثــوري حلــه.

ــل  ــة تحم ــة العامل ــق، الطبق ــت ومتناس ــم صام ــت جس ــة ليس ــة العامل الطبق

خليــط مــن األفــكار بعضهــا ثــوري وتقدمــي وبعضهــا اآلخــر محافــظ ورجعــي. هنــاك 

ــات  ــع إىل طبق ــيم املجتم ــالية وتقس ــدون الرأس ــة- يؤي ــال -أقلي ــن الع ــم م قس

البريوقراطيــة  غالبــاً  وهــم  املأجــور،  والعمــل 

املنتفعــة وكبــار املوظفــن واملــدراء، وهنــاك قســم 

واملســتقرة  العاديــة  األوقــات  -أقليــة يف  آخــر 

ــن  ــل م ــايل ويناض ــام الرأس ــض النظ ــط- يرف فق

أمــا  الثوريــون.  إســقاطه، وهــؤالء هــم  أجــل 

يف  معينــة  فكريــة  رؤى  يتبعــون  ال  األغلبيــة، 

األوقــات العاديــة، فهــم يرفضــون جــزء مــن أفــكار 

الطبقــة الحاكمــة ومارســتها مثــل الظلــم والقمــع 

واإلفقــار لكنهــم يتشــبعون ويستســلمون للبعــض 

اآلخــر مــن األفــكار. هــذا الخليــط داخــل الطبقــة 

ــا. ــم حله ــين وحزبه ــى املاركس ــب ع ــي يتوج ــة الت ــو املعضل ــدة ه ــة الواح العامل

هــذا باإلضافــة إىل أن الطبقــة العاملــة املســتغلة تناضــل دامئــاً مــن أجــل تحســن 

ــري املجتمــع،  ــة تغي ــان تكــون فاقــدة لإلميــان بإمكاني ــب األحي ــا يف أغل ــا، لكنه حياته

ــخ  ــة التاري ــول نهاي ــع ح ــة يف املجتم ــة الحاكم ــا الطبق ــي زرعته ــكار الت ــة األف نتيج

والقمــة النهائيــة لتطــور املجتمــع البــري ومــا إىل ذلــك مــن الهــراء، وهــذا طبيعــي 

كل نظــام اجتاعــي يظــن أنــه نهايــة التاريــخ.

ــة  ــات الثوري ــن النزع ــض ب ــل التناق ــو ح ــوري ه ــزب الث ــة الح ــار، مهم باختص

للطبقــة العاملــة واألفــكار املحافظــة والرجعيــة -أفــكار الطبقــة الحاكمــة- الراســخة 

ــرسح  ــبة م ــري خش ــد الجاه ــا تصع ــورة حين ــات الث ــاً يف أوق ــع. خصوص يف املجتم

التاريــخ لكنهــا مازالــت محملــة بــإرث املــايض الغابــر بجميــع تناقضاتــه ومخلفاتــه. 

ــا  ــال، ك ــة للع ــوي الطبقي ــوف والق ــم الصف ــزب لتنظي ــاج الح ــا نحت ــم أنن ك

قــال ماركــس »الطبقــة العاملــة بــدون حــزب هــي مــادة خــام لاســتغال«، الحــزب 

ــة و  ــة املحلي ــة العامل ــى دروس الطبق ــوي ع ــي تحت ــة الت ــك املنظم ــو تل ــوري ه الث

ــورة والعــال. ــارص وجــراالت الث ــة وتضــم أفضــل عن العاملي

أي حزب نريد؟

تاريــخ املاركســية ملــئ بالنقاشــات وأحيانــاً املعــارك حــول، أي حــزب عــى 

املاركســين أن بينــوا؟ ومــا طبيعــة أعضائــه وقياداتــه؟

ومــن أهــم الــدروس التاريخيــة هــو تاريــخ بنــاء الحــزب البلشــفي، ونضــال لينــن 

ضــد االقتصادويــة والصيغــة الفضفاضــة الخاصــة بـــ مارتوف واملناشــفة.

كان هنــاك تيــار ومــازال ينــادي بــأن العــال ال يهتمــون إال بالقضايــا املعيشــية 

أو الخبزيــة، يرخــون بــأن العــال ال يهتمــون بالقضايــا السياســية والنظريــة، 

ــا  ــا أن ال يتعــدى حديثن ــد العــال فعلين ــد كســب تأيي ــا نري ــه إن كن ــا بأن وينصحون

مســائل زيــادة األجــور ورشوط العمل...الــخ، أمــا الحديــث عــن االشــراكية واملاركســية 

ــا العــال. ــذا ســينفر من ــخ، فه ــة الرأســالية.. ال والعمــل املأجــور والدول

ــي  ــزدوج، فه ــري م ــم تحق ــذه املزاع يف ه

ــوا  ــن يفهم ــم ل ــم أنه ــري للعــال بوصفه تحق

املســائل النظريــة، وهــو أيضــاً تحقــري للنظرية 

املاركســية بكونهــا ال تلبــي تطلعــات العــال 

وال تجيــب عــى أســئلتهم. بالتــايل نحــن ندافع 

عــن شــكل مختلــف متامــاً مــن التنظيــم 

ــا،  ــن أهدافن ــع م ــزيب ناب ــم ح ــزيب، تنظي الح

ــور أو  ــع األج ــو رف ــايئ ه ــا النه ــس هدفن فلي

تقليــص الرضائــب عــى العــال والفقــراء، 

رغــم أهميــة هــذه املطالــب ودعمنــا لهــا 

والنضــال مــن أجــل انتزاعهــا، ولكــن هدفنــا األســمى هــو إســقاط الرأســالية، إلغــاء 

عبوديــة العمــل املأجــور، إلغــاء اســتغال اإلنســان ألخيــه اإلنســان. لذلــك فطبيعــة 

ــدي. ــايب التقلي ــل النق ــن العم ــة ع ــوري مختلف ــزب الث الح

حول مفهوم الحزب الثوري
لقــد كان تاريــخ البــر دامئــاً، منــذ انقســام املجتمــع إىل طبقات، هــو تاريخ 

انتفاضــات جامهريــة ومحــاوالت تحــرر جامعيــة. تاريخ الرأســاملية نفســه 

ــل  ــي فش ــورات الت ــة والث ــنجات االجتامعي ــن التش ــة م ــلة كامل ــو سلس ه

أغلبهــا يف تغيــر املجتمــع. لكــن هنــاك بعــض النــامذج املضيئــة والبطوليــة 

مثــل الثــورة الروســية يف أكتوبــر 1917، التــي أثبتــت -وهــي كانــت واحــدة 

يف قلــب حقبــة ثوريــة- أن الطبقــة العاملــة قــادرة عــى إســقاط الرأســاملية 

واالســتيالء عــى الســلطة السياســية.

ري
فك

 ال
ف

ملل
ا

ــة،  ــورات املهزوم ــن الث ــرا م ــهدنا كث ــد أن ش ــوم بع الي

خصوصــاً يف منطقتنــا، ونحــن نشــهد بدايــة صعــود ثوري 

جديــد عــى الصعيــد اإلقليمــي والعاملــي، هنــاك حاجــة 

ماســة ألن نتعلــم أحــد أهــم دروس الثــورات التاريخيــة 

واملعــارصة، هــو أن ثــورة بــال قيــادة ســتؤول الســلطة يف 

النهايــة ألعــداء العــامل والفقــراء.
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ــؤالء  ــوري، ه ــباب الث ــال والش ــة الع ــم طليع ــزاب تض ــاء أح ــعى لبن ــن نس نح

ــن  ــات واالحتجاجــات، هــؤالء الذي ــة يف اإلرضاب ــون يف الصفــوف األمامي ــن يناضل الذي

ــن  ــاف ب ــا إىل نقطــة االخت ــوري ألزمــة املجتمــع. وهــذا يحيلن ــون عــن حــل ث يبحث

ــات  ــن الخاف ــري م ــة كث ــذي كان فاتح ــزب وال ــة الح ــول عضوي ــوف ح ــن ومارت لين

ــد. ــا بع ــزب في ــقاق الح ــي أدت إىل انش ــة الت النظري

كان الباشــفة بقيــادة لينــن ينــادون بــأن عضــو الحــزب البــد أن يكــون موافقــاً 

عــى برنامجــه ويقــدم دعمــه املــادي للحــزب ويشــارك شــخصياً يف عمــل أحــد أجهــزة 

الحــزب. أمــا مــروع املناشــفة بقيــادة مارتــوف فــكان يختلــف عــن مــروع لينــن 

يف يشء واحــد فقــط، يف الوقــت الذيــن كان يطالــب لينــن فيــه أن يشــارك العضــو يف 

عمــل أحــد أجهــزة الحــزب، كان مارتــوف يطالــب بصــورة أكــر غموضــاً وتراخــي، كان 

يطالــب بتعــاون شــخي ومنتظــم تحــت أجهــزة الحــزب. قــد يكــون الفــارق ال يذكــر، 

ــة والراخــي  ــة واإلصاحي ــن ناحي ــة م ــة والصاب ــن الثوري ــارق ب ــل الف ــه كان ميث لكن

واالنتهازيــة مــن ناحيــة اخــري، كان ميثــل الفــارق بــن االنتصــار والهزميــة.

لينــن أراد تحقيــق وحــدة ومركــزة حزبيــة قصــوى عــرب إلــزام األعضــاء بحضــور 

ــا يف  ــورة وبريوقراطيته ــل الث ــا قب ــات م ــا يف أوق ــة رغــم روتينيته االجتاعــات الحزبي

ــزة أن يكــون  ــزة، ركي ــذه الركي ــوم يجــب أن نتمســك به ــوري. الي ــات العمــل الث أوق

أعضــاء الحــزب أشــخاص طائعيــن وفاعلــن عــن طريــق دميومــة االجتاعــات 

ــد داخــل  ــواة املجتمــع الجدي ــل ن ــوري ميث ــم ث ــاء تنظي ــا نســعى لبن ــة إذا كن الحزبي

ــايل. ــع الرأس املجتم

ــوري قصــارى جهــده لــي ال  ــذل الحــزب الث عــى الجانــب اآلخــر، يجــب أن يب

ــة  ــة العامل ــل الطبق ــي داخ ــح أن الوع ــة. صحي ــتبدالية والنخبوي ــر االس ــع يف خط يق

متفــاوت، وصحيــح أن الحــزب الثــوري يســعى لكســب طليعــة العــال والجاهــري 

لصفوفــه، العنــارص األكــر شــجاعة وكفاحيــة واألشــد تصميــاً عــى االنتصــار ووعيــاً 

ــد  ــب تأيي ــعى لكس ــوري يس ــزب الث ــت الح ــس الوق ــن يف نف ــة، لك ــم الطبقي ملهمته

الطبقــة العاملــة، وإقنــاع أكــرب عــدد ممكــن مــن العــال بــأن الطريــق الثــوري هــو 

ــة  ــام للطبق ــي والت ــرر الحقيق ــدرك أن التح ــن ن ــة نح ــت يف البداي ــا قل ــل. فك الح

العاملــة هــو بيــد الطبقــة العاملــة، لــذا ال ميكــن أن يكــون الحــزب هــو كل الطبقــة 

العاملــة. مهمــة الحــزب الــذي يضــم طائــع العــال والجاهــري هــو إرشــاد بقيتهــم 

ــق االنتصــار. ــون أرث املــايض طري ــوا يحمل ــن مازال الذي

لــذا ال يجــب أن يتوهــم الحــزب الثــوري أنــه قــادر عــى إنجــاز مهمــة التغيــري 

الثــوري للمجتمــع بــدون تأييــد واالشــتباك النشــيط والواعــي للطبقــة العاملــة. 

الحــزب هــو أحــد مصــادر الطبقــة العاملــة للتعلــم بوصفــه ذاكرتهــا، إال أنــه يف نفــس 

ــه أو يعدلهــا. ــه وتكتيكات ــم منهــا ليؤكــد صحــة نظريت الوقــت يتعل

ــاء  ــة ونق ــم ثوري ــا، برغ ــتبدالية ومآالته ــر االس ــن خط ــرية ع ــة كث ــاك أمثل وهن

وإخــاص األشــخاص الذيــن وقعــوا يف هــذا الخطــأ. انتهــى بهــم املطــاف إمــا باالنعــزال 

عــن الجاهــري والعصبويــة املدمــرة، وإمــا يف حالــة النجــاح واالســتياء عــى الســلطة، 

يتحــول هــؤالء يف أحســن األحــوال ملســخ بريوقراطــي يف أعــى هــرم الســلطة.

مســألة أخــرى مهمــة يجــب أن يوليهــا الحــزب الثــوري أهميــة قصــوى، وهــي 

ــم الحــزيب، هــي التــي تجعــل  ــة هــي أســاس التنظي مســألة الحــزم النظــري. النظري

مــن املمكــن قيــام تنظيــم حــزيب مــن األســاس، وأي تطــور الحــق ســتكون النظريــة 

ــع  ــزب م ــتباك الح ــرض اش ــه يف مع ــا أن ــدث. ك ــن يح ــة وإال ل ــه المحال ــي أساس ه

ــكار الســائدة  ــر باألف ــازل أو التأث ــاً للضغــط وخطــر التن الجاهــري هــو معــرض دامئ

واملحافظــة، الضانــة لعــدم تذيــل العــال والجاهــري هــو التكويــن النظــري الصلــب 

ــم الحــزيب. والحــزم النظــري داخــل التنظي

أخــرياً، كــا قــال املاركــي الربيطــاين تيــد غرانــت، يجــب أن يتحــى الحــزب بروح 

ــه  ــا هــي إمكانيات ــواه، وم ــا هــي ق ــن هــو، وم ــداً أي ــم ويحــدد جي النســبية، أن يعل

وامكانيــات أعضائــه، ومــا هــو مــدى تأثــريه ونفــوذه يف الطبقــة العاملــة واملجتمــع، 

ليســتطيع أن يحــدد التكتيــكات املناســبة، لــي ال يقــع يف فــخ اليســارية املتطرفــة أو 

االحســاس املبالــغ فيــه باألهميــة، فينتهــي بــه الحــال بتكتيــكات وخطابــات طفوليــة 

تــؤدي حتــاً لانعــزال والتحطــم. 

ــن  ــن الثوري ــن املراهق ــة م ــه فيتحــول ملجموع ــن قدرات ــزب م ــول الح ال أن يه

ــرات، وال أن  ــع ع ــدون بض ــم ال يتع ــلطة وه ــى الس ــتياء ع ــدون االس ــن يري الذي

ــوا إىل  ــن ويتحول ــة ويتجاوزهــم الزم ــه البريوقراطي ــع أعضائ ــه فتبل ــن قدرات ــون م يه

ــم الحــزيب أن  ــى التنظي ــام. ع ــذه األي ــا أكرهــم ه ــن، وم ــراء املطلع ــن الق ــادي م ن

ــع  ــبة م ــا متناس ــا، ولكنه ــعى لتحقيقه ــة ويس ــداف طموح ــاً أه ــه دامئ ــدد لنفس يح

ــي. ــرف املوضوع ــة والظ ــة والكيفي ــه الكمي قدرات

الحزب واإلصالحات

هــذا التصــور عــن الحــزب يعطــي أحيانــاً انطبــاع خاطــئ أن الحــزب املاركــي 

ــم  ــلطة، وال يهت ــى الس ــتياء ع ــعار االس ــداً ش ــاً وأب ــع دامئ ــايئ، يرف ــزب دغ ــو ح ه

بالنضــاالت املطلبيــة والنقابيــة، هــذا تصــور خاطــئ متامــاً عــن املاركســين وحزبهــم، 

ــن،  ــن أو دغائي ــنا طفولي ــن لس ــا، نح ــن انتزاعه ــب املمك ــم كل املكاس ــن ندع نح

ــه. ــس قاعدت ــخ ولي ــورة هــي اســتثناء التاري ونعــرف أن الث

الحــزب الثــوري يناضــل مــن أجــل االصاحــات ومــن أجــل انتــزاع كل املكاســب 

ــل  ــم أو تقلي ــة بدع ــور أو مطالب ــع األج ــل رف ــري، مث ــال والجاه ــع الع ــة م املمكن

البطالــة أو حملــة لإلفــراج عــن املعتقلن...الــخ نحــن ندعــم أن تنتــزع الجاهــري كل 

تلــك املكاســب مــن النظــام وندفــع مــن أجــل انتزاعهــا إن أمكنتنــا قوانــا، وهــذا مــن 

بــن االختافــات النظريــة بــن املاركســين والاســلطوين.

ــك اإلصاحــات هــي  ــرى تل ــا ال ن ــن يف أنن ــن االصاحي ــف ع ــا أيضــاً نختل ولكنن

النهايــة أو الهــدف يف ذاتهــا، وإمنــا نــرى يف النضــال مــن أجــل انتــزاع تلــك اإلصاحــات 

ــا  ــن خاله ــوا م ــتطيعون أن يتعلم ــري، يس ــال والجاه ــال للع ــة نض ــل مدرس أفض

الكثــري عــن املجتمــع وطريقــة ســريه وعــن الدولــة ومــن تحمــي ومــن تقمــع. كــا 

ــزاع  ــا الدائــم مــع العــال والجاهــري مــن أجــل انت ــا يف معــرض اشــتبكنا ونضالن أنن

اإلصاحــات نربــط دامئــاً بينهــا وبــن هدفنــا النهــايئ، وهــو إســقاط النظــام الرأســايل، 

نســتغل كل حــدث وكل احتجــاج مــن أجــل انتــزاع إصاحــات ومــن أجــل الدعايــة 

املضــادة للرأســالية.

نحــن نســعى لبنــاء أحــزاب تضــم طليعــة العــامل 

والشــباب الثــوري، هــؤالء الذيــن يناضلــون يف الصفوف 

ــن  ــات واالحتجاجــات، هــؤالء الذي ــة يف اإلرضاب األمامي

يبحثــون عــن حــل ثــوري ألزمــة املجتمــع. وهــذا 

يحيلنــا إىل نقطــة االختــالف بــني لينــني ومارتــوف 

ــر مــن  ــذي كان فاتحــة كث ــة الحــزب وال حــول عضوي

الخالفــات النظريــة التــي أدت إىل انشــقاق الحــزب 

ــد. ــام بع في

الحــزب الثــوري يناضــل مــن أجــل االصالحــات 

ومــن أجــل انتــزاع كل املكاســب املمكنــة مــع 

العــامل والجامهــر، مثــل رفــع األجــور أو 

ــة  ــة أو حمل ــل البطال ــم أو تقلي ــة بدع مطالب

ــخ ــن املعتقلني...ال ــراج ع لإلف
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آلية عمل الحزب الثوري

لنتحــدث اآلن عــن كيــف يســري الحــزب عملــه؟ مــا هــي آليــة اتخاذ القــرارات 

وانتخــاب القــادة وآليــة املحاســبة وضــان عــدم انحــراف القادة.

»املركزيــة  مفهــوم  هــو  التنظيــم  يف  املاركســية  املفاهيــم  أهــم  أحــد 

الدميقراطيــة«، مبعنــى أكــرب قــدر مــن النقــاش والســجال وتصــارع األفــكار والــرؤى 

قبــل اتخــاذ القــرار مــع أكــرب قــدر مــن الفاعليــة والوحــدة واالنضبــاط بعــد اتخــاذ 

ــة  ــي عاق ــوري ه ــزب الث ــة يف الح ــة والدميقراطي ــن املركزي ــة ب ــرار. والعاق الق

ــة. ــت ثابت ــة وليس جدلي

 نحــن لســنا طفوليــن ونــدرك أنــه يف ظــروف معينــة ال وقــت للنقــاش 

واالجتــاع مثــل الهجــات األمنيــة أو أن تباغتنــا الحركــة، حينهــا يجــب أن ترجــح 

كفــة املركزيــة لضــان أكــرب قــدر مــن الوحــدة ممكنــة، ثــم بعدهــا يــأيت وقــت 

ــزل  ــم هــو حــق االنتخــاب والع ــدأ مه ــأيت مب ــا ي ــادة، وهن ــبة الق ــم ومحاس تقيي

للمســئولن يف الخايــا الثوريــة داخــل التنظيــم أو الحــزب، أن يخضــع كل مســؤول 

ــبة. ــة واملحاس ــي للرقاب تنظيم

 يف املؤمتــر الحــزيب عــى ســبيل املثــال ترجــح كفــة الدميقراطيــة بشــكل كامل، 

فيحــدث أكــرب قــدر مــن النقــاش ليتحــدد الخــط الســيايس للحــزب، لكــن مبجــرد 

التصويــت واتخــاذ القــرارات دميقراطيــاً، ويجــب أن نــأيت لحظــة ونضطــر لوقــف 

النقــاش ولننهــي املســائل بالتصويــت لــي ال يتحــول الحــزب لســاحة اســتعراض 

اللغــة والخطابــة ويبــدأ العمــل، حينهــا يجــب أن يخضــع الجميــع لقــرار األغلبيــة، 

التــي ســتنتخب قيــادة تؤيــد الخــط الســيايس واالســراتيجية املتفــق عليهــم وتضــع 

ــري  ــة يف التعب ــاظ عــى حــق األقلي ــع الحف ــع باتجاهــه، م ــكات لتدف ــام وتكتي مه

ــادة السياســية  ــة، ألن القي ــات الحزبي ــاً ويف االجتاع ــات نظرهــا داخلي عــن وجه

والثوريــة ســلطتها األساســية هــي معنويــة وليســت ســلطة بريوقراطيــة أو مكتبيــة، 

ســلطتها األساســية تنبــع مــن صحــة وجهــات نظرهــا السياســية وصحــة تكتيكاتهــا 

وليســت مــن تحكمهــا يف آلــة الحــزب.

املركزيــة الدميقراطيــة بجانــب دوريــة االجتــاع والنقــاش هــو الضانــة لخــط 

ــات داخــل الحــزب ســواء يف  ــاع أســايس ضــد االنحراف ــليم، وخــط دف ســيايس س

القيــادات أو القواعــد. 

خامتة

نحــن نعيــش يف فــرة زمنيــة شــديدة االضطــراب، أزمــة اقتصاديــة واجتاعيــة 

طاحنــة. وسنشــهد مزيــد مــن االنتفاضــات والثــورات الجاهرييــة يف أنحــاء 

ــدام الــراع  مختلفــة مــن العــامل، مل تعــد أي بقعــة يف العــامل يف مأمــن مــن احت

الطبقــي. الرأســالية وصلــت إىل طريــق مســدود وكل الــروط املوضوعيــة 

ــع  ــري املجتم ــة لتغي ــه الكفاي ــا في ــي مب ــتوى العامل ــى املس ــة ع ــت ناضج أصبح

ــة. ــادة الثوري ــوري والقي ــزب الث ــذايت، الح ــل ال ــو العام ــص ه ــا ينق ــي، م العامل

كــا قــال ليــون تروتســي »األزمــة التاريخيــة التــي تعانيهــا االنســانية تتلخص 

يف أزمــة القيــادة الثوريــة«. هــذه هــي املهمــة الوحيــدة التــي تســتحق أن يفنــي 

فيهــا املــرء حياتــه، هــي أرشف وأهــم مهمــة عــى املاركــي الواعــي أن يضطلــع 

بهــا.

ابنوا الخاليا والتنظيامت الثورية يف كل مكان

من أجل بناء تنظيامت وأحزاب ماركسية ثورية

تسقط حكومات رجال األعامل

تسقط قوات قمع الجامهر )الرطة والجيش(

ال حل سوى انتصار الثورة االشرتاكية بحكومة عاملية
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الخالف بني غراميش وبورديغا
خالل األيام األوىل للحزب الشيوعي وموضوعات ليون

ــي شــابت  ــات واألخطــاء السياســية الت ــال الخالف يــرح هــذا املق

ــون،  ــر لي ــايل. كان مؤمت ــيوعي اإليط ــزب الش ــنوات األوىل للح الس

عــام 1926، تتويجــا للطبيعــة املتناقضــة للحــزب الشــيوعي اإليطايل 

-التــي تفاقمــت بســبب االنحطــاط البروقراطــي لألمميــة الثالثــة- 

مــام ســاهم بشــكل مأســاوي يف هزميــة الشــيوعيني اإليطاليــني، إىل 

جانــب بقيــة الحركــة العامليــة، عــى أيــدي الفاشــية.

ــن انقســام  ــذي نشــأ ع ــايل، ال ــت الســنوات األوىل للحــزب الشــيوعي اإليط كان

الحــزب االشــرايك اإليطــايل، يف ليفورنــو عــام 1921، )بعــد أن لعبــت قيــادة الحــزب 

االشــرايك، قبــل ذلــك ببضعــة أشــهر، دورا خيانيــا خــال نضــاالت احتــال املصانــع(، 

صعبــة جــدا. كان عــى هــذا الحــزب الشــاب وعديــم الخــربة أن يواجــه تحديــات مل 

يســبق لهــا مثيــل بالنســبة للحركــة الشــيوعية: كيفيــة محاربــة الفاشــية -التــي كانــت 

ــم  ــة الشــيوعية )التــي ت ــة التعامــل مــع األممي ــة غــري مألوفــة- وكيفي ظاهــرة رجعي

تحديــد توجههــا االســراتيجي والتكتيــي خــال املؤمتريــن الثالــث والرابــع، والــذي مل 

يكــن الحــزب الشــاب يتفــق معــه( التــي تعرضــت بعــد ذلــك بوقــت قصــري لنفــس 

ســريورة االنحطــاط البريوقراطــي التــي كان يعرفهــا الحــزب الرائــد داخــل األمميــة، أي 

الحــزب الشــيوعي الــرويس.

كان الحــزب الــذي تأســس يف ليفورنــو تحــت هيمنــة أفــكار أماديــو بورديغــا )13 

ــايل  ــيوعي االيط ــزب الش ــس الح ــذي كان مؤس ــوز 1970( )ال ــو 1889 - 23 يولي يوني

ــة  ــاح الثــوري األكــر راديكالي ــم الجن وزعيمــه(. لعــب بورديغــا دورا رئيســيا يف تنظي

داخــل الحــزب االشــرايك اإليطــايل، وبالتــايل كان يتمتــع بســلطة كبــرية داخــل صفــوف 

ــى مــع  ــه تبن ــا، فإن ــا عظي ــه كان ثوري ــد. لكــن وعــى الرغــم مــن أن الحــزب الجدي

األســف موقفــا يســاريا متطرفــا ورفــض تكتيــك الجبهــة املوحــدة الــذي نصحتــه بــه 

قيــادة األمميــة الشــيوعية.

لقــد كان األكــر تصميــا يف التحضــري لانفصــال عــن الحــزب االشــرايك اإليطــايل. 

وقــد نجــح يف توحيــد التيــار الشــيوعي اليســاري يف ميانــو )مــع قائديــه الرئيســين 

ــول  ــن ح ــن املتحلق ــطين الراديكالي ــن الوس ــة م ــويس، ومجموع ــياري وريب فورتيش

جينــاري، ومجموعــة النظــام الجديــد( حــول نفســه وفصيلــه، ممثــا بجريــدة 

ــة. ــذ البداي ــة من ــة املركزي ــيني يف اللجن ــي وترياس ــوفييت‹‹ . كان غرام »الس

لكــن االنقســام، عــى الرغــم مــن أنــه رضوري، مل يحــل مــن تلقــاء نفســه مشــكلة 

بنــاء قيــادة ثوريــة يف إيطاليــا، إذ مل يعمــل ســوى عــى إيجــاد األســاس الــذي ميكــن 

البنــاء عليــه.

املؤمتر الثاين للحزب الشيوعي االيطايل

ــك  ــرن، وال ســيا الجــدال حــول صحــة تكتي ــن النقاشــات داخــل الكومن مل تك

الجبهــة املوحــدة كوســيلة لكســب قواعــد األحــزاب االشــراكية الدميقراطيــة، مجــرد 

خــاف نظــري فضفــاض، بــل كانــت لــه عواقــب عمليــة هامــة للغايــة، كــا اتضــح 

ــذاك. ــا آن بشــكل مأســاوي يف إيطالي

عــرب املؤمتــر الثــاين للحــزب الشــيوعي اإليطــايل، الــذي عقــد يف رومــا يف مــارس 

ــع  ــاون م ــن أشــكال التع ــض أي شــكل م ــي: رف ــر البورديغ ــن جوهــر الفك 1922، ع

االشــراكية الدميوقراطيــة ورفــض تبنــي شــعار »مــن أجــل حكومــة عاليــة«. مل يقبــل 

الشــيوعيون اإليطاليــون بتكتيــك الجبهــة املوحــدة إال يف مجــال النضــال النقــايب: كانــوا 

يقبلــون العمــل مــع داراغونــا  )زعيــم نقابــة CGL( لكنهــم رفضــوا العمــل مــع تــورايت 

)زعيــم الجنــاح اليمينــي داخــل الحــزب االشــرايك الدميقراطــي اإليطــايل(.

وفيــا يتعلــق باملنظــورات السياســية، فقــد رأى الحــزب الشــيوعي اإليطــايل يف 

األفــق انفتــاح مرحلــة اشــراكية دميقراطيــة يف إيطاليــا. اعتقــدوا أن الحــزب االشــرايك 

الدميقراطــي ســيجمع كل األحــزاب األخــرى يف حكومــة وحــدة وطنيــة. وقــد اتفقــت 

الغالبيــة العظمــى مــن قيــادة الحــزب عــى هــذا املنظــور. انظــروا إىل هــذه الكلــات 

التــي كتبهــا غرامــي:

»ســتحدث نفــس الســريورة يف إيطاليــا كــا يف بقيــة البلــدان الرأســالية األخــرى. 

حيــث سيتشــكل ضــد تقــدم الطبقــة العاملــة تحالــف بــن جميــع العنــارص 

ــراكين  ــل إن االش ــراكين، ب ــعبي واالش ــزب الش ــين إىل الح ــن الفاش ــة م الرجعي

ســيصبحون يف الواقــع طليعــة الــردة الرجعيــة املعاديــة للربوليتاريــا ألنهــم يعرفــون 

ــة« . ــة العامل ــاط ضعــف الطبق بشــكل أفضــل نق

يجــب االعــراف، كــا فعــل تروتســي الحقــا، بــأن غرامــي كان الوحيــد الــذي 

مل يســتبعد امكانيــة انتصــار الفاشــية يف إيطاليــا. لكــن تكتيــكات الحــزب الشــيوعي 

اإليطــايل، يف 1921-1922، كانــت توجههــا مواقــف خاطئــة وعصبويــة. كان االعتقــاد 

بــأن االشــراكية الدميقراطيــة والفاشــية ســتعقدان صفقــة وتصبحــان جــزءا مــن 

ــية  ــد الفاش ــدة ض ــة املوح ــك الجبه ــح أن تكتي ــن الواض ــل م ــه، يجع ــكر نفس املعس

عديــم الجــدوى؛ وكان مــن الطبيعــي أن يتــم رفضــه حتــى مــن طــرف أولئــك الذيــن، 

عــى عكــس بورديغــا، مل يعتــربوا القطيعــة مــع االشــراكية الدميقراطيــة مســألة مبــدأ.

ــادرة تروتســي، هــذه األطروحــات بشــدة. انظــروا  ــرن، مبب ــد الكومن ــد انتق لق

ــة الرئاســة إىل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل: هــذه الرســالة مــن هيئ

ــن  ــواب م ــس الن ــل مجل ــل ح ــن أج ــال م ــيوعي للنض ــزب الش ــو الح ــن ندع »نح

ــج  ــم لربنام ــال طرحه ــن خ ــيوعين م ــى الش ــة. ع ــة عالي ــب حكوم ــل تنصي أج

ــوا  ــا، أن يعلن ــة العــال أن تلبيه ــي يجــب عــى حكوم ــب الت الحــد األدىن للمطال

ــل مــع الحــزب االشــرايك الدميقراطــي ودعمــه، بقــدر  اســتعدادهم لتشــكيل تكت

مــا يدافــع عــن مصالــح الطبقــة العاملــة. إذا قبلــت قيــادة الحــزب االشــرايك ذلــك، 

ســتبدأ النضــاالت التــي ســتنتقل مــن مجــال العمــل الربملــاين إىل مجــاالت أخــرى. 

وبهــذا نجيــب عــى االعــراض بــأن شــعار الحكومــة العاليــة ال يعنــي أكــر مــن 

ــري  ــتقتنع الجاه ــا، س ــرايك اقراحن ــزب االش ــض الح ــن إذا رف ــاين. لك ــف برمل تحال

ــرايك ال  ــزب االش ــن أن الح ــام، يف ح ــا إىل األم ــا ملموس ــم طريق ــا له ــا أظهرن بأنن

يعــرف مــاذا يفعــل« .
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يف مؤمتــر رومــا كانــت األصــوات املعارضــة ال متثــل ســوى أقليــة ميكــن التعــرف 

عليهــا بســهولة يف »ميــن« الحــزب املتحلــق حــول تاســكا، الــذي حافــظ عــى تصــور 

واضــح املعــامل طــوال الفــرة التــي ســبقت مؤمتــر ليــون. كانــت املجموعــة املتحلقــة 

حــول جريــدة ›النظــام الجديــد‹ تتفــق مــع املواقــف التــي وضعهــا بورديغــا ورفاقــه. 

لقــد عــربت تلــك املواقــف عــن الشــعور الســائد بــن صفــوف قواعــد الحــزب بــرضورة 

ــاح  ــم الجن ــورايت )زعي ــة لت ــف املعتدل ــع املواق ــط م ــس فق ــة لي ــة الجذري القطيع

ــة  ــكايل بزعام ــط الرادي ــع الوس ــا م ــل أيض ــزب(، ب ــل الح ــح داخ ــي الري اإلصاح

ــد  ــايل مه ــة وبالت ــة العامل ــادة الطبق ــى قي ــادر ع ــري ق ــه غ ــت أن ــذي أثب ــريايت، ال س

الطريــق للفاشــية. كانــت لهــذه النزعــة العصبويــة العديــد مــن األفــكار الصحيحــة: 

مهمــة القيــادة الشــيوعية ينبغــي أن تكــون هــي تثقيــف قواعــد الحــزب للحــد مــن 

ــريان  ــج ن ــون قامــوا بتأجي ــة؛ لكــن البورديغي ــك الدوافــع والقضــاء عليهــا يف النهاي تل

التطــرف اليســاري.

ــث أن وصــول الفاشــية  ــار الزمــن، حي ــام اختب ــا« أم مل تصمــد »أطروحــات روم

ــأ  ــن خط ــد ب ــر 1922، ق ــا يف أكتوب ــى روم ــايش ع ــف الف ــد الزح ــلطة، بع إىل الس

ــادة. ــا القي ــي طرحته ــورات الت املنظ

ــت  ــي كان ــل Arditi del Popolo، الت ــة مناهضــة للفاشــية مث كان  إنشــاء حرك

مثــاال ممتــازا عــن الجبهــة املوحــدة املنظمــة مــن تحــت، قــد بــدأ بالفعــل يف تحديــد 

االختافــات األوىل بــن بورديغــا وغرامــي بعــد ليفورنــو.

كتب غرامي: 

»هــل يقــف الشــيوعيون ضــد حركــة Arditi del Popolo؟ كا، بــل عــى العكــس 

ــى  ــادرة ع ــلحة ق ــة مس ــوة بروليتاري ــاء ق ــل إنش ــن أج ــون م ــم يناضل ــا. إنه متام

هزميــة الربجوازيــة واإلرشاف عــى تطويــر وتنظيــم القــوى املنتجــة الجديــدة التــي 

خلقتهــا الرأســالية« .

ــة  ــة التنفيذي ــه اللجن ــذي تبنت ــمي ال ــف الرس ــن املوق ــدا ع ــد ج ــذا بعي كان ه

ــي: ــا ي ــال م ــن خ ــه م ــن رؤيت ــذي ميك ــزب، وال للح

ــوا عــى اتصــال بأعضــاء  ــاق كان ــة أن بعــض الرف »ال يســعنا إال أن نشــجب حقيق

ــم مســاعدتهم وطلــب التعليــات. إذا تكــرر  Arditi del Popolo يف رومــا لتقدي

ــة التنفيذيــة للحــزب الشــيوعي  هــذا ســيتم اتخــاذ تدابــري أشــد قســوة. إن اللجن

ــع  ــاق وجمي ــع الرف ــه جمي ــا تنب ــة الشــبيبة الشــيوعية يف إيطالي اإليطــايل وفدرالي

املنظــات الشــيوعية ليكونــوا حذريــن للغايــة مــن أي شــخص يقــرح، شــخصيا أو 

ـ Arditi del Popolo أو العمــل معهــا« . مــن خــال املراســلة، تأســيس وحــدات لــ

ــا أن نــرى مــن خــال هــذه الحادثــة وحدهــا  كل حــدود طريقــة تفكــري  ميكنن

ــة  ــة تكتيكي ــاك أي مرون ــون هن ــن أن تك ــه ال ميك ــة، فبالنســبة ل ــا الدوغائي بورديغ

ــا إىل الربنامــج الشــيوعي. كان تصلبــه هــذا هــو  يف طريــق كســب غالبيــة الربوليتاري

ــة املوحــدة يف املجــال الســيايس.  ــه للجبه ــة ومعارضت الســبب وراء مواقفــه العصبوي

وعــاوة عــى ذلــك فــإن بورديغــا ، مل يكــن يــرى أي اختافــات جوهريــة بــن 

الدميقراطيــة الربجوازيــة وبــن الديكتاتوريــة البونابرتيــة أو الفاشــية، حيــث أن كاهــا 

ــة رأس املــال. شــكان مــن أشــكال هيمن

كان بورديغــا يعتقــد أن طليعــة الربوليتاريــا ســتقتنع مــن تلقــاء نفســها بصحــة 

ــف  ــار وتثقي ــي االنتظ ــه يكف ــزب، وأن ــتنضم إىل الح ــا س ــيوعين، وعنده ــكار الش أف

ــذا  ــن ه ــورة. لك ــع الث ــا تندل ــتعدا عندم ــزب مس ــون الح ــي يك ــة ل ــوادر الازم الك

ــه باملاركســية. ــة ل ــن االنتظــار املســياين ال عاق ــوع م الن

اندالع املواجهة

كانــت مســألة الجبهــة املوحــدة عــى وجــه التحديــد هــي النقطــة األوىل التــي 

فجــرت االختافــات بــن غرامــي وبورديغــا. كان املؤمتــر الرابــع للكومنــرن قــد عــرض 

ــادة  ــب القي ــديدة، وطال ــادات ش ــايل النتق ــيوعي اإليط ــزب الش ــط الح ــل خ بالفع

اإليطاليــة بقبــول خــط املؤمتــر ]أي تبنــي تكتيــك الجبهــة املوحــدة الــذي يســتهدف 

صفــوف الحــزب االشــرايك الدميقراطــي كوســيلة لتوحيــد كل الفئــة الطليعيــة للطبقــة 

العاملــة حــول رايــة الحــزب الشــيوعي[ وتوجيــه الحــزب عــى هــذا األســاس.

ــة تجــاه الحــزب  ــه أول اإلمــاءات التنظيمي ــة عــن توجي أســفرت هــذه املواجه

ــة  ــن لجن ــذي اســتخدم ســلطته لتعي ــف ال ــن طــرف زينوفيي الشــيوعي اإليطــايل، م

القدميــة )فورتيشــياري  األغلبيــة  تنفيذيــة جديــدة ضمــت ثاثــة أعضــاء مــن 

وسكوشــيامارو وتوغليــايت( واثنــن مــن اليمــن )تاســكا وفوتــا(. كانــت تلــك هــي املــرة 

األوىل التــي يســتخدم فيهــا الكومنــرن ســلطته لتعيــن قــادة فــرع وطنــي مــن فــوق، 

ــن أنفســهم. ــادة املعين ــة الق دون موافق

وتجدون يف ما يي فكرة عن الحالة الذهنية لتلك القيادة الجديدة:

 »يســتند أماديــو عــى أســاس وجهــة نظــر أغلبيــة أمميــة، ويجــب علينــا أن نســتند 

عــى أســاس وجهــة نظــر أغلبيــة وطنيــة« . 

ــيا؟ )...( إذا كان الحــزب  ــذي يجــب أن نتخــذه سياس ــف ال ــا هــو املوق »م

ــه  ــت لدي ــس، وإذا كان ــر الخام ــل املؤمت ــة قب ــذه األزم ــن ه ــفي م ــد ش ق

نــواة تأسيســية ومركــز يحظــى بثقــة الجاهــري اإليطاليــة بفضــل مارســاته 

ــاد.  ــة االنتق ــا رفاهي ــذ لدين ــتكون عندئ ــي، س ــع األمم ــس بفضــل الوض ولي

أمــا يف الوقــت الحــايل فيبــدو يل أنــه مــن األفضــل لنــا أن نتجنــب املســألة 

ونعمــل عــى كســب الوقــت« .

وقد كان لهذه »االنتهازية« عواقب وخيمة عى الحزب الشيوعي اإليطايل.

كونفرانس كومو

ــة  ــر صح ــيايس أك ــط س ــن خ ــي ع ــول غرام ــة ح ــة املتحلق ــت املجموع دافع

ــادة الحــزب  ــة ومل يجــدوا أنفســهم يف قي ــوا أقلي ــن، لكنهــم كان مــن خــط البورديغي

إال بســبب الظــروف وإرادة موســكو. أمــا الكــوادر الوســيطة داخــل الحــزب، هــؤالء 

ــا. ــع بورديغ ــا م ــم تقريب ــوا جميعه ــد كان ــة، فق ــروع املحلي ــودون الف ــن يق الذي

ــو  ــذي عقــد يف كومــو يف يوني ــس، ال ــك يف الكونفران ــل عــى ذل ــد جــاء الدلي وق

ــة.  ــة املركزي ــم وأعضــاء اللجن ــاء األقالي ــة، وأمن ــروع املحلي ــاء الف 1924، وحــرضه أمن

ــي  ــاح اليمن ــا الجن ــدة قدمه ــاش: واح ــة للنق ــق مطروح ــاث وثائ ــاك ث ــت هن كان

بقيــادة تاســكا، وواحــدة مــن »الوســط« قدمهــا غرامــي، وثالثــة مــن اليســار موقعــة 

مــن بورديغــا. حصــل بورديغــا عــى 33 صوتــا مــن أصــل 45 أمــن محــي، وأربعــة مــن 

ــاء أقاليــم، وممثــل مــن اتحــاد الشــباب وعضــو واحــد يف اللجنــة  أصــل خمســة أمن

املركزيــة. بينــا حصــل تاســكا عــى أصــوات خمســة أمنــاء محليــن وأمــن إقليمــي 

واحــد وأربعــة أعضــاء مــن اللجنــة املركزيــة؛ أمــا غرامــي فقــد حصــل عــى أصــوات 

أربعــة أمنــاء محليــن وأربعــة أعضــاء مــن اللجنــة املركزيــة.

أدى هــذا التصويــت إىل نــزع رشعيــة »الوســط« الــذي كان يقــود الحــزب حتــى 

ذلــك الحــن. لكــن وحتــى بعــد هــذه النتيجــة الواضحــة، مل يفكــر غرامــي وفصيلــه 

يف الســاح بــأي تحــد لقيادتهــم. مل يــروا أنــه مــن املســتحيل قيــادة حــزب شــيوعي 

ــة هــي  ــت يف النهاي ــة كان ــك السياس ــن تل ــادة. لك ــع خــط القي ــده م ــق قواع ال تتف

التــي أملتهــا ســكرتارية الكومنــرن، والتــي ســميت عــى نحــو مناســب بالزينوفييفيــة 

]نســبة إىل زينوفييــف[، أي سياســة  حــل املســائل السياســية باألســاليب التنظيميــة.

كان لذلــك أن يــؤدي عــى املــدى البعيــد إىل متهيــد الطريــق لنمــو البريوقراطيــة 

داخــل الحــزب.

تدخلــت موســكو بشــكل مبــارش إلعــادة تنظيــم الحــزب: فبعــد املؤمتــر الخامــس 

ــط  ــن الوس ــعة م ــوا: تس ــمل 17 عض ــة لتش ــة املركزي ــيع اللجن ــم توس ــرن ت للكومن

ــن مــن الحــزب  ــي« )أعضــاء أممي ــاح »تريزين وأربعــة مــن اليمــن وأربعــة مــن جن

ــت  ــايل(. تألف ــيوعي اإليط ــزب الش ــوا إىل الح ــايل انضم ــي اإليط ــرايك الدميقراط االش

اللجنــة التنفيذيــة مــن خمســة أعضــاء، حيــث كانــت للوســط -غرامــي وتوغليــايت 

ــة  ــات القيادي ــا مــن الهيئ ــة. وهكــذا تــم اســتبعاد اليســار كلي وسوكشــيارو- األغلبي

ــة للحــزب. والتنفيذي
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ميكننــا القــول إن تشــكيل القيــادة الجديــدة للحــزب الشــيوعي اإليطــايل قــد تــم 

مــن خــال سلســلة مــن املنــاورات التنظيميــة القرسيــة، والتــي أثــرت بشــكل كبــري 

عــى مســتقبل الحــزب.

ــر  ــر فأك ــكل أك ــها بش ــم نفس ــا بتنظي ــول بورديغ ــة ح ــة املتحلق ردت املعارض

رصاحــة. ويف أبريــل 1925 أنشــأوا »لجنــة الوفــاق« )Comitato d’Intesa( لتجميــع 

كل عنــارص اليســار. لكــن القيــادة عملــت، يف نوبــة مــن الغضــب، عــى إقالــة جميــع 

أعضــاء الوفــاق مــن كل املناصــب القياديــة التــي شــغلوها. متــت إقالــة فورتيكيــاري، 

عــى ســبيل املثــال، مــن منصــب الســكرتري املحــي يف ميانــو.

الخافــات بــن القيــادة وبــن اليســار امتــدت عمليــا إىل جميــع جوانــب السياســة 

اإليطاليــة واألمميــة، مبــا يف ذلــك املوقــف مــن الــراع الــذي كان يــدور يف االتحــاد 

الســوفيايت بعــد وفــاة لينــن.

وبالفعــل ففــي مؤمتــر كومــو حــاول غرامــي أن يربــط بــن معارضــة بورديغــا 

وبــن موقــف تروتســي. وقــد أصبحــت مواقفهــا أكــر تباينــا عندمــا دافــع بورديغــا 

عانيــة عــن مؤســس الجيــش األحمــر يف مقــال بعنــوان »مســألة تروتســي«، وهــو 

ــل أن  ــادة، قب ــل القي ــم حظــره لعــدة أشــهر مــن قب ــر 1925، ت مقــال كتــب يف فرباي

ينــر أخــريا يف يوليــوز، يف ذروة الحملــة ضــد اليســار.

ويف حــن أن غرامــي مل يكــن يهتــم بالقضايــا األمميــة إال الســتخدامها يف الــراع 

الداخــي بــن الفصائــل داخــل الحــزب اإليطــايل، فــإن بورديغــا كان مــن بــن أوائــل 

القــادة الشــيوعين خــارج االتحــاد الســوفيايت الذيــن أدركــوا خطــر انحطــاط الثــورة 

الروســية ووضــع نفســه بحــزم ضــده.

ــة الســوفياتية الناشــئة  ــذي شــنته البريوقراطي لقــد أدرك بورديغــا أن الهجــوم ال

عــى تروتســي مل يكــن ســوى أوضــح أعــراض انحطــاط االتحــاد الســوفيايت، والــذي 

بــدأ بالفعــل يف إصابــة األمميــة أيضــا.

ــة  ــبة للحرك ــة بالنس ــر أهمي ــألة األك ــت املس ــي كان ــألة، الت ــذه املس ــول ه وح

الشــيوعية العامليــة يف ذلــك الوقــت، خــاض تروتســي وبورديغــا معــا معركــة داخــل 

ــنوات 1926-1924.  ــرات يف س ــدة م ــا ع ــة والتقي األممي

لكــن ذلــك النضــال املشــرك مل يتطــور إىل تحالــف ســيايس مســتقر، ألنــه كانــت 

هنــاك العديــد مــن نقــاط االختــاف بــن الباشــفة اللينينيــن )أنصــار تروتســي( وبــن 

اليســارية املتطرفــة العقائديــة للبورديغيــن.

اغتيال ماتيويت

ــرن. كان  ــس للكومن ــر الخام ــاء املؤمت ــال أثن ــويت لاغتي ــو ماتي ــرض جياكوم تع

ماتيــويت عضــوا يف الربملــان عــن الحــزب االشــرايك املوحــد، حــزب اإلصاحيــن بقيــادة 

تــورايت الــذي طــرد مــن الحــزب االشــرايك اإليطــايل، يف أكتوبــر 1922، بســبب كــرسه 

ــة. لقــد دفــع مثــن  للحظــر املفــروض عــى إقامــة تحالفــات مــع األحــزاب الربجوازي

ــل 1924 يف  ــات أبري ــال انتخاب ــب خ ــر والرهي ــين للتزوي ــتخدام الفاش ــه الس إدانت

ــة مــن الفاشــين. ــد عصاب ــل عــى ي خطــاب ألقــاه يف الربملــان، فقت

ــام  ــة للنظ ــرة أزم ــا أدى إىل ف ــري، م ــعبي كب ــب ش ــدالع غض ــك إىل ان أدى ذل

الفــايش اســتمرت بضعــة أشــهر. ويف 14 يونيــو 1924 قــرر نــواب أحــزاب املعارضــة 

مقاطعــة الربملــان وشــكلوا »لجنــة املعارضــة«. أصبــح ذلــك االنســحاب معروفــا باســم 

»انســحاب أفنتــن«، والــذي ســمي عــى اســم التــل الــذي يُعتقــد أن العــوام، يف عــر 

اإلمرباطوريــة الرومانيــة، قــد أطلقــوا منــه حركــة انفصالهــم عــن األرســتقراطين.

انضــم الحــزب الشــيوعي يف البدايــة إىل هــذه الكتلــة املكونــة مــن جميــع 

اليمــن بقيــادة أورالنــدو وســاالندرا  األحــزاب الربجوازيــة املعارضــة )باســتثناء 

واإلصاحيــن. املاكســيالين  إىل  باإلضافــة  وجيوليتــي( 

كانــت لجنــة املعارضــة حركــة دميقراطيــة وقانونيــة. لقــد رفضــوا مطلــب 

الشــيوعين بتنظيــم إرضاب عــام، إذ كانــوا يعتقــدون أن مهمــة عــزل موســوليني مــن 

ــة،  ــيوعية اللجن ــة الش ــادرت املجموع ــاء. فغ ــاز القض ــك وجه ــود إىل املل ــه تع منصب

ــدة 10  ــل مل ــن العم ــا ع ــو 1924، توقف ــة  CGL، يف 27 يوني ــت نقاب ــا أعلن وعندم

دقائــق احتجاجــا، كان الشــيوعيون هــم الوحيــدون الذيــن دعــوا إىل تحويــل الخطــوة 

ــد. ــوم واح ــام لي إىل إرضاب ع

لكــن الحــزب الشــيوعي تبنــى بعــد مغادرتــه لكتلــة أفنتــن موقفــا غــري واضــح 

برفعــه لشــعار: »تســقط حكومــة القتلــة!«، والــذي افتقــر إىل الوضــوح فيــا يتعلــق 

مبــا الــذي ســيحل محــل الحكومــة الفاشــية، وبالتــايل تــرك البــاب مفتوحــا للتعــاون 

مــع املعارضــة ]الربجوازيــة[.

طــور بورديغــا موقفــا نقديــا صحيحــا جزئيــا، وهــو أنــه عــى الشــيوعين إمــا أن 

ــار  ــط الخي ــه مل يرب ــوا ضدهــا. إال أن ــة املعارضــة أو أن يناضل ــوا جــزءا مــن لجن يكون

الثــاين بــأي اقــراح موجــه إىل املكســيالين واإلصاحيــن الذيــن أظهــرت االنتخابــات، 

ــة  ــدة مهم ــون قاع ــون ميتلك ــا يزال ــوا م ــم كان ــهر، أنه ــة أش ــل بضع ــرت قب ــي ج الت

داخــل الطبقــة العاملــة. 

ــل 1924 حصــل الحــزب االشــرايك املوحــد عــى 415.000  ــات 06 أبري يف انتخاب

صوتــا، واملكســياليون عــى 341.000 والشــيوعيون عــى 268.000. كانــت تلــك 

ــان. ــدا يف الربمل ــى 19 مقع ــوا ع ــث حصل ــة للشــيوعين، حي نتيجــة مرضي

يف 15 أكتوبــر، أطلقــت اللجنــة املركزيــة شــعار »مناهضــة الربملــان«، أي تحويــل 

املعارضــة األفنتينيــة إىل مجلــس برملــاين لقــوى املعارضــة:

ــة يف  ــة املعارض ــل الربملاني ــع كل الكت ــيوعي أن تجمي ــزب الش ــد الح »يعتق

ــان  ــارض للربمل ــان مع ــة، كربمل ــح الربملاني ــد عــى أســاس اللوائ ــس ينعق مجل

ــة  ــد األزم ــيطيل أم ــه س ــا، ألن ــف متام ــى مختل ــه معن ــيكون ل ــايش، س الف

وســوف يعيــد تعبئــة الجاهــري، التــي هــي الــرط األســايس ملحاربــة 

ــه يدعــو قــوى املعارضــة لعقــد هــذا  ــايل فإن الفاشــية بشــكل فعــال. وبالت

ــع« . التجم

تــم رفــض االقــراح، بطبيعــة الحــال، مــن جميــع األحــزاب األخــرى. كان الشــعار 

ــه  ــة، لكن ــذي أطلقــه الحــزب الشــيوعي يحــاول تجــاوز ســلبية املعارضــة األفنتيني ال

كان يحــاول القيــام بذلــك بصيغــة فتحــت البــاب للتعــاون بــن أحــزاب متثــل طبقــات 

ــو  ــى ل ــخ(. هــذه السياســة حت ــون، إل ــون والليربالي ــك الجمهوري ــة )مبــا يف ذل مختلف

ــة، وال أن  ــة الربجوازي ــري يف الدميقراطي ــام الجاه ــم أوه ــت لتحط ــا كان ــت م نجح

تخلــص العــال يف الحزبــن االشــرايك واالشــرايك املوحــد مــن قادتهــم اإلصاحيــن.

ــن  ــاع ع ــدأ االمتن ــى مب ــد ع ــد التأكي ــا كان يســار الحــزب الشــيوعي يعي وبين

ــتغال  ــو اس ــة ه ــة الثالث ــط األممي ــأن خ ــن ب ــري اآلخري ــى تذك ــل ع ــت، عم التصوي

ــك، ويف 12 نوفمــرب  ــادة ذل ــة قبلــت القي ــة. يف النهاي ــة بطريقــة ثوري املنصــة الربملاني

1924 ألقــى لويجــي ريبــويس، أحــد النــواب الشــيوعين، خطابــا قويــا، مشــريا بإصبــع 

ــة الفاشــية. ــام إىل الحكوم االته

ــن  ــيوعين م ــرن الش ــع الكومن ــد من ــات: فق ــرار دون تداعي ــذا الق ــأت ه مل ي

ــط إىل  ــدوب واحــد فق ــب واحــد ومن ــال نائ ــم بإرس ــم طالبه ــان، ث ــودة إىل الربمل الع

ــي! ــى غرام ــتقبل حت ــت أن تس ــرية رفض ــذه األخ ــن ه ــة. لك ــة املعارض لجن

تــم تطبيــق تكتيــكات الكومنــرن املتذبذبــة، التــي ميــزت قيــادة زينوفييــف، يف 

إيطاليــا أيضــا، وكانــت لهــا نتائــج مشــؤومة.

ــتنزفت  ــذا اس ــوليني وهك ــن موس ــص م ــة يف التخل ــة ني ــك أي ــدى املل ــن ل مل تك

ــة  ــرة األزم ــاوز اآلن ف ــذي تج ــوليني ال ــس. موس ــكل بائ ــها بش ــن نفس ــة أفنت تجرب

انتقــل إىل الهجــوم. ففــي خطــاب شــهري يف الربملــان يف دجنــرب 1925، أعلــن مســؤوليته 

الكاملــة عــن اغتيــال ماتيــويت وأصــدر سلســلة مــن املراســيم، ُعرفــت فيــا بعــد باســم 

Leggi fascistissime  )قوانــن فاشــية اســتثنائية(، أســفرت عــن ســجن املئــات مــن 

ــام  ــيس نظ ــايل تأس ــة، وبالت ــات املدني ــى الحري ــربم ع أعضــاء املعارضــة والقضــاء امل

دكتاتــوري قائــم عــى الحــزب الوحيــد.
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يف الوقــت الــذي كان فيــه موســوليني يشــدد قبضتــه الشــمولية، انعقــد املؤمتــر 

ــر  ــن 21 إىل 26 يناي ــرة م ــال الف ــون خ ــايل، يف لي ــيوعي اإليط ــزب الش ــث للح الثال

1926. كانــت قــد مــرت أربــع ســنوات عــى مؤمتــر رومــا، وكانــت جميــع التغيــريات 

التــي تــم إجراؤهــا داخــل الحــزب يف ذلــك الوقــت قــد ظهــرت بكامــل الوضــوح.

التصويــت  املؤمتــر وطريقــة  ميكــن ماحظــة ذلــك أوال يف طريقــة تســيري 

املعتمــدة. كانــت هنــاك وثيقتــان للمناقشــة: واحــدة مــن الوســط )والتــي أصبحــت 

ــي. ــار البورديغ ــن اليس ــرى م ــون«( واألخ ــات لي ــم »أطروح ــرف باس تُع

ــن  ــن 90 % م ــر م ــى أك ــي، ع ــا غرام ــي صاغه ــط، الت ــة الوس ــت وثيق حصل

ــدو أن غرامــي قــد  األصــوات، بينــا حصــل اليســار عــى 9.2 % فقــط. وهكــذا يب

قلــب موازيــن القــوى بشــكل كامــل منــذ كونفرانــس كومــو االســتثنايئ. لكــن هــذا 

ــة  ــة بطريق ــروع املحلي ــوات يف الف ــد األص ــم ع ــه ت ــرا ألن ــط، نظ ــا فق ــح جزئي صحي

ــوا لليســار عــى  ــن مل يصوت ــع األعضــاء الذي ــار جمي ــم اعتب ــة« جــدا، حيــث ت »غريب

ــح الوســط. ــا لصال ــوا تلقائي ــم صوت أنه

ــوا مــن الحضــور إىل املؤمتــر وأرادوا  ــه كان عــى الرفــاق الذيــن مل يتمكن كــا أن

التصويــت لصالــح بورديغــا، أن يقومــوا بذلــك عــن طريــق التصويــت بالربيــد )الــيء 

الــذي مل يكــن معروفــا يف إيطاليــا يف ذلــك الوقــت(، وإال فســيتم اعتبارهــم مــن أنصــار 

ــة مــن الفــوز  ــة الحــزب التنفيذي ــم هــذه القاعــدة لتمكــن لجن ــم تصمي الوســط. ت

بأغلبيــة واســعة وإمتــام عمليــة مــا يســمى بـ«بلشــفة« الحــزب، وهــو الشــعار الــذي 

اختتــم بــه املؤمتــر الخامــس للكومنــرن أشــغاله.

ــى  ــيا ع ــوادر سياس ــن الك ــى تكوي ــة ع ــن قامئ ــفة« مل تك ــذا »البلش ــري أن ه غ

قاعــدة الــدروس املســتقاة مــن تاريــخ الحــزب البلشــفي تحــت قيــادة لينــن، وإمنــا 

مــن فــرض التجانــس يف املارســة واملواقــف السياســية بشــكل قــرسي عــى أســاس 

ــت تســري يف اتجــاه االنحطــاط البريوقراطــي. ــي كان ــة الشــيوعية الت إمــاءات األممي

كتب تروتسي يف كتابه األممية الثالثة بعد لينن، قائا:

»اتخــذت سياســة »البلشــفة« التــي بــدأت عــام 1924 طابعــا كاريكاتوريــا بالكامل. 

ــر  ــع أم ــيوعية م ــزاب الش ــة لألح ــزة القيادي ــد األجه ــدس يف معاب ــهار مس ــم إش ت

بتبنــي موقــف نهــايئ مــن الخافــات الداخليــة للحــزب الشــيوعي الســوفيايت عــى 

الفــور ودون أي معلومــات أو أي نقــاش؛ وإىل جانــب ذلــك كانــوا مدركــن مســبقا 

أن إمكانيــة بقائهــم يف الكومنــرن مــن عدمهــا رهينــة باملوقــف الــذي يتخذونــه« .

ويف  ليون تم حظر الفصائل بشكل رصيح:

»إن مركزيــة الحــزب ومتاســكه تتطلبــان عــدم وجــود أي مجموعــات منظمــة 

داخلــه تأخــذ طابــع فصائــل. ]...[ إن وجــود الفصائــل والــراع بينهــا يتعارضــان يف 

الواقــع مــع جوهــر الحــزب الربوليتــاري، ألنهــا يكــرسان وحدتــه ويفتحــان طريقــا 

لدخــول تأثــري الطبقــات األخــرى« .

ــاد  ــب ايج ــن الصع ــس م ــن لي ــة، لك ــارات ممكن ــات أن التي ــت األطروح أضاف

ــق  ــا يتعل ــتالن في ــتخدمها س ــي اس ــك الت ــن تل ــات وب ــذه الكل ــن ه ــابه ب التش

ــات  ــذه الكل ــت ه ــوفيايت. كان ــيوعي الس ــزب الش ــل الح ــارية داخ ــة اليس باملعارض

ــد  ــة تهدي ــل داخــل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل مبثاب ــن الفصائ ــراع ب ــياق ال يف س

مــن قبــل األغلبيــة بالطــرد )وهــو الــيء الــذي تــم تطبيقــه الحقــا بالفعــل(. وقــد 

تــم توضيــح هــذا التهديــد مــن خــال القــول بــأن: »النزعــة اليســارية املتطرفــة ]...[ 

يجــب محاربتهــا عــى هــذا النحــو، ليــس فقــط مــن خــال الدعايــة، بــل ومــن خــال 

ــر« . ــزم األم ــة إذا ل ــري التنظيمي ــن خــال التداب العمــل الســيايس، وم

كــا أن الوثيقــة عارضــت املنظــات املحليــة القامئــة عــى أســاس أماكــن اإلنتــاج 

)خايــا املصنــع( بالفــروع اإلقليميــة، التــي فرضتهــا عمليــة البلشــفة، والتــي مل تكــن 

لهــا يف الواقــع أيــة عاقــة بالنهــج البلشــفي الحقيقــي، حيــث أنهــا فرضــت منوذجــا 

صارمــا للتنظيــم ومحــددا بشــكل مســبق، وأدت بشــكل موضوعــي إىل إحــكام قبضــة 

الجهــاز بالشــكل األكــر رصامــة.

ــزب  ــادة الح ــه قي ــي تواج ــات الت ــن التناقض ــريا ع ــون تعب ــات لي ــت أطروح كان

ــل  ــن أج ــال م ــيدا للنض ــة تجس ــن جه ــت م ــد كان ــت. فق ــك الوق ــيوعي يف ذل الش

تطبيــق قــرارات املؤمتريــن الثالــث والرابــع للكومنــرن عــى الوضــع اإليطــايل، وخاصــة 

فيــا يتعلــق بالتكتيــكات. وكانــت مــن جهــة أخــرى تحــت تأثــري تداعيــات املســار 

الجديــد لألمميــة، خاصــة مــن الناحيــة التنظيميــة، ودافعــت عــن األخطــاء السياســية 

ــا منــذ اغتيــال ماتيــويت. التــي ارتكبــت يف إيطالي

لقــد تبنــت األطروحــات تعاليــم الثــورة الروســية بشــكل كامــل عندمــا أكــدت 

أن: 

ــمة يف  ــوة الحاس ــايل، والق ــع اإليط ــن يف املجتم ــر املهيم ــي العن ــالية ه »الرأس

ــة ألي  ــد إمكاني ــه ال توج ــي أن ــية تعن ــة األساس ــذه الحقيق ــوره. إن ه ــد تط تحدي

ــراكية« .  ــورة االش ــتثناء الث ــا باس ــورة يف إيطالي ث

لقــد أدى هــذا املوقــف إىل اســتبعاد أي رضورة لقيــام مرحلــة دميقراطيــة بقيــادة 

الربجوازيــة، وذلــك يف تعــارض تــام مــع الخــط الــذي روج لــه توليــايت منــذ عــام 1943 

ومــا بعــده.

وأضافت أن: 

ــة ال  ــورة الربوليتاري ــروف للث ــل الظ ــأن أفض ــة ب ــة القائل ــد للنظري ــا تأكي »إيطالي

توجــد بالــرضورة دامئــا يف تلــك البلــدان التــي وصلــت فيهــا الرأســالية والتصنيــع 

ــث يكــون نســيج الرأســالية  ــد تنشــأ حي ــل ق إىل أعــى مســتوى مــن التطــور، ب

ــا« . ــة وحلفائه ــة الثوري ــام هجــوم الطبق ــوي، أم ــه البني ــة، بســبب ضعف ــل مقاوم أق

كا تم التأكيد بقوة عى دور الربوليتاريا باعتبارها قائدة الثورة اإليطالية:

ــدرة  ــه ق ــك بطبيعت ــذي ميتل ــد ال ــر الوحي ــا العن ــى أنه ــا ع ــر الربوليتاري  »تظه

توحيــد وتنســيق املجتمــع بــأرسه. إن برنامجهــا الطبقــي هــو »الربنامــج الوحــدوي« 

ــد« . الوحي

ــرح  ــيوعي تط ــزب الش ــة للح ــة مؤمتري ــي أول وثيق ــون ه ــات لي ــت أطروح كان

ــن  ــال املؤمتري ــره خ ــم تطوي ــا ت ــدة، ك ــة املوح ــك الجبه ــق تكتي ــة إىل تطبي الحاج

ــرن: ــع للكومن ــث والراب الثال

»يرتبــط تكتيــك الجبهــة املوحــدة كنشــاط ســيايس )منــاورة(، مصمــم لفضــح مــا 

يســمى باألحــزاب واملجموعــات الربوليتاريــة والثوريــة التــي لهــا قاعــدة جاهريية، 

ارتباطــا وثيقــا مبســألة كيفيــة قيــادة الحــزب الشــيوعي للجاهــري وكيــف ميكنــه 

كســب األغلبيــة« .

باإلضافة إىل ذلك انتقد الحزب املخطط البورديغي، من خال القول بأن: 

ــم  ــن دع ــاع ع ــرء االمتن ــى امل ــي ع ــه ينبغ ــل بأن ــوم القائ ــح املفه ــزب يكاف »الح

التحــركات الجزئيــة أو املشــاركة فيهــا ألن املشــاكل التــي تهــم الطبقــة العاملــة ال 

ميكــن حلهــا إال مــن خــال اإلطاحــة بالنظــام الرأســايل وبتحــرك عــام مــن جانــب 

ــع القــوى املناهضــة للرأســالية« . جمي

لكــن، ويف الوقــت نفســه، مل تــؤد هــذه التحاليــل النظريــة الصحيحــة إىل طــرح 

شــعارات فعالــة بنفــس القــدر، حيــث تــم طــرح مطالــب مثــل »الجمعيــة الجمهوريــة 

ــكل  ــة ل ــم اعتبارهــا »صيغــة تركيبي ــي ت عــى أســاس لجــان العــال والفاحــن« الت

نشــاط الحــزب، هدفهــا إنشــاء جبهــة موحــدة منظمــة للطبقــة العاملــة« .

وقــد انتقــد تروتســي هــذا الشــعار ســواء يف مراســاته مــع املجموعــة البورديغية 

Prometeo ، أو مــع تريســو وليونيتــي ورافــازويل، وهــم القــادة الشــيوعيون الثاثــة 

الذيــن انضمــوا الحقــا إىل تروتســي واملعارضــة اليســارية األمميــة.
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كتب تروتسي: 

»بالحديــث عــن ذلــك ، أليــس إركــويل )Ercoli( ]االســم املســتعار لتوليــايت 

يف الكومنــرن[ هــو الــذي يحــاول تكييــف فكــرة« دكتاتوريــة الربوليتاريــا 

ــة  ــة« مــع الســياق اإليطــايل يف شــكل شــعار جمعي والفاحــن الدميقراطي

تأسيســية عــى أســاس »مجلــس العــال والفاحــن«؟« .

وأضــاف: »تذكــرين أننــي انتقــدت يف ذلــك الوقــت مطلــب: »جمعيــة 

جمهوريــة عــى أســاس لجــان العــال والفاحــن« الــذي أطلقــه الحــزب 

الشــيوعي اإليطــايل. تخــربين أن هــذا املطلــب كان ذا طابــع عــريض محــض، 

وأنــه قــد تــم التخــي عنــه حاليــا. ومــع ذلــك أود أن أخــربك ملــاذا أعتــرب 

هــذا املطلــب شــعارا سياســيا خاطئــا، أو غامضــا عــى األقــل. إن »الجمعيــة 

الجمهوريــة« هــي، بــدون شــك، هيئــة للدولــة الربجوازيــة. فــا هــي لجــان 

العــال والفاحــن مــن ناحيــة أخــرى؟ مــن الواضــح أنهــا تعــادل إىل حــد 

مــا ســوفييتات العــال والفاحــن. لذلــك يجــب ذكــر هــذا بوضــوح. إنهــا 

بطبيعتهــا كأجهــزة طبقيــة للجاهــري العاليــة والفاحيــة الفقــرية -بغــض 

النظــر عــا إذا كنــت تســميها ســوفييتات أم لجــان- تشــكل دامئــا منظات 

ــزة لانتفاضــة  ــك أجه ــد ذل ــح بع ــة، لتصب ــة الربجوازي للنضــال ضــد الدول

ــن يف  ــف ميك ــا. كي ــة الربوليتاري ــزة لدكتاتوري ــة إىل أجه ــول يف النهاي وتتح

ــاز  ــي هــي جه ــة -الت ــة الجمهوري ــوم الجمعي ظــل هــذه الظــروف أن تق

أعــى للدولــة الربجوازيــة- عــى قاعــدة أجهــزة الدولــة الربوليتاريــة؟« .

تكمــن املأســاة الرئيســية ملؤمتــر ليــون يف تبنيــه للمواقــف التــي 

ــال  ــة خ ــة الثالث ــه األممي ــذي أقرت ــط ال ــية للخ ــات األساس ــس الس تعك

مؤمتراتهــا األربعــة األوىل... لكــن ذلــك كان يف اللحظــة »الخاطئــة«. لــو تــم 

تبنــي هــذا الخــط الســيايس يف الوقــت املناســب )أي يف عــام 1921( لــكان 

منــع صعــود الفاشــية إىل الســلطة مســألة ممكنــة، وكان سيســمح بإعــادة 

ــة  ــت اللحظ ــد كان ــام 1926 فق ــا يف ع ــة. أم ــا اإليطالي ــم الربوليتاري تنظي

»الخاطئــة« ألنهــا تزامنــت مــع االنحطــاط البريوقراطــي لألمميــة الثالثــة، 

والــذي ســيرك حتــا بصمتــه عــى التطــور املســتقبي للحــزب الشــيوعي 

اإليطــايل.

كان مؤمتــر ليــون، مــن وجهــة نظــر التــوازن الداخــي للقــوى، مبثابــة 

هزميــة نهائيــة لليســار البورديغــي داخــل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل. وقــد 

عــاىن بورديغــا مــن نفــس املصــري عــى املســتوى األممــي يف فربايــر 1926، 

عندمــا متــت تنحيتــه مــن اللجنــة التنفيذيــة املوســعة للكومنــرن.

ــك، كان الحــزب الشــيوعي اإليطــايل طــوال عــام 1926  يف غضــون ذل

يعــاين مــن قمــع واســع النطــاق عــى يــد الحكومــة الفاشــية مــع اعتقــال 

ــذي تــويف عــام  ــادة، مبــن فيهــم غرامــي، ال وســجن جــزء كبــري مــن القي

ــة مــرة أخــرى. ــرى الحري 1937 دون أن ي

أمــا األفــكار التــي طرحهــا تروتســي واملعارضــة اليســارية فقــد تبناهــا 

بعــد بضــع ســنوات ثاثــة أعضــاء مــن قيــادة الحــزب الشــيوعي اإليطــايل 

-تريســو ورافــازويل وليونيتــي-. لكــن هــذه النقطــة ســيتم تناولهــا يف 

ــة  ــة الزينوفييفي ــاليب البريوقراطي ــول إن األس ــي أن نق ــر. يكف ــال آخ مق

ــت  ــا كان ــم أنه ــا، ورغ ــزم بورديغ ــتخدامها له ــم اس ــي ت ــة الت ــري الصحي غ

لفــرض املوقــف الصحيــح للجبهــة املوحــدة، قــد مهــدت الطريــق للتبقــرط 

ــايت. ــادة توغلي الســتاليني للحــزب بقي

 -Sinistra Classe Rivoluzione روبرتــو ســاريت )منظمــة

الفــرع االيطــايل للتيــار املاركــي األممــي(

الخالف بني غراميش وبوديغا

إحتفــاء بالذكــرى 150 مليــالد روزا لوكســمبورغ، ننــر هــذا املقــال 

الــذي كتــب تخليــدا للذكــرى املائويــة الغتيالهــا، وهــو مــا كان مبثابــة 

ــة  ــال للرفيق ــذا املق ــالل ه ــن خ ــة. وم ــورة األملاني ــرأس الث ــع ل قط

بياتريــس بامليــري، نعمــل عــى تذكــر حيــاة هــذه املناضلــة الثوريــة 

ونضالهــا وأفكارهــا.

قلــة هــي الشــخصيات التاريخيــة التــي تعرضــت لذلــك القــدر مــن 

ســوء الفهــم والتحريــف الــذي تعرضــت لــه روزا لوكســمبورغ، 

ــع  ــت م ــي ُقتل ــد، الت ــة املول ــة، البولندي ــية الثوري ــة املاركس الزعيم

رفيقهــا كارل ليبكنخــت، عــى يــد قــوات الدولــة األملانيــة قبــل مائــة 

ــر عــام 1919. عــام، يف الخامــس عــر مــن يناي

بحلــول الذكــرى املائويــة الغتيالهــا، حــان الوقــت لوضــع األمــور يف 

نصابهــا الصحيــح بخصــوص “روزا الحمــراء” وحياتهــا وأفكارهــا. 

واألهــم مــن ذلــك هــو أنــه مــن الــرضوري أن نتعلــم دروس الثــورة 

ــات لوكســمبورغ ورفاقهــا ســدى. ــة، حتــى ال تذهــب تضحي األملاني

روزا لوكسمبورغ
مناضلة ثورية حقيقية
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ــك،  ــة، يف زاموس ــة بولندي ــة يهودي ــام 1871 لعائل ــمبورغ ع ــدت روزا لوكس ول

ــة  ــة القيري ــيطرة اإلمرباطوري ــت س ــت، تح ــك الوق ــت، يف ذل ــي كان ــدا الت يف بولن

ــرت إىل  ــرة، واضط ــة ع ــن السادس ــة يف س ــة الثوري ــت يف الحرك ــية. انخرط الروس

ــال بســبب نشــاطها الســيايس غــري  ــب االعتق ــام 1889، لتجن ــاد، ع ــن الب ــرار م الف

ــوين. القان

ــة  ــت منخرطــة يف الحرك ــة وبقي ــث درســت يف الجامع ــورخ حي ــت إىل زي ذهب

الثوريــة األمميــة. وعملــت، مــع ليــو جوغيشــيس وماركســين آخريــن، عــى تأســيس 

الحــزب االشــرايك الدميوقراطــي ململكــة بولنــدا وليتوانيــا.

عندمــا انتقلــت إىل برلــن، عــام 1898، للمشــاركة يف الحركــة العاليــة األملانيــة 

-التــي كانــت يف ذلــك الوقــت األكــر تقدمــا وثباتــا يف أوروبــا- وانضمــت إىل الجنــاح 

ــن  ــاك دافعــت باســتمرار ع ــاين. وهن اليســاري للحــزب االشــرايك الدميقراطــي األمل

أن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن مــأزق املجتمــع الرأســايل هــو أن تأخــذ الطبقــة 

العاملــة الســلطة بأيديهــا وتنظــم املجتمــع مبــا يخــدم مصالحهــا الطبقيــة.

ــل  ــة تدخ ــا الثوري ــا مواقفه ــرة، وجعلته ــة ماه ــة ومحرض ــت منظم ــد كان لق

ــل  ــت املمث ــك الوق ــذي كان يف ذل ــال إدوارد برينشــتاين، ال ــع أمث ــاد م يف صــدام ح

ــرايك  ــزب االش ــل الح ــي( داخ ــي )أي اإلصاح ــار التحريف ــا للتي ــا رمب ــر وضوح األك

الدميقراطــي.

نــر برينشــتاين سلســلة مــن املقــاالت أكــد فيهــا أن الرأســالية قــد تغلبــت 

عــى تناقضاتهــا مــن خــال توســيع مجــال االقــراض وغريهــا مــن اآلليــات األخــرى، 

وبالتــايل فــإن األســاليب التقليديــة للنضــال الطبقــي قــد أصبحــت متجــاوزة، ودعــا 

ــاب العمــل  ــع أرب ــاون م ــة والحــزب االشــرايك الدميقراطــي إىل التع ــة العامل الطبق

مــن أجــل إصــاح النظــام.

فقامــت لوكســمبورغ بتحطيــم تلــك األفــكار يف كراســها الشــهري “إصــاح 

اجتاعــي أم ثــورة”، والــذي مــا زال تحليــا ذا راهنيــة كــربى يف الدفــاع عــن رضورة 

ــا. ــينات عليه ــال التحس ــس إدخ ــالية ولي ــة بالرأس ــة الكامل اإلطاح

اإلرضاب الجامهري

يبــدو  األملــاين  الدميقراطــي  االشــرايك  الحــزب  كان 

لبقيــة بلــدان أوروبــا األخــرى، حيــث كان االشــراكيون 

الدميقراطيــون يكافحــون مــن أجــل تجميــع ولــو نــواة 

الحــزب الثــوري، يبــدو وكأنــه النمــوذج املثــايل الــذي يجــب 

اتباعــه. لكــن محاولــة برينشــتاين ملراجعــة املاركســية كانت 

ــزب. ــل الح ــرية داخ ــاكل خط ــا ملش انعكاس

ــام  ــاين ع ــي األمل ــرايك الدميقراط ــزب االش ــس الح تأس

ــد  ــة بع ــالية األملاني ــة للرأس ــرة هائل ــياق طف 1875، يف س

ــن  ــدة م ــرة املمت ــال الف ــام 1871. فخ ــاد ع ــد الب توحي

ســبعينيات القــرن التاســع عــر إىل العقــد األول مــن القــرن العريــن منــا اإلنتــاج 

ــاف. ــتة أضع ــاين س ــي األمل الصناع

خلــق منــو الرأســالية يف تلــك الفــرة األســاس لحركــة اشــراكية قويــة متجــذرة 

يف الطبقــة العاملــة. كــا أدى إىل فــرة مــن الســام الطبقــي النســبي، مــن هزميــة 

كومونــة باريــس عــام 1871، حتــى نهايــة االنتعــاش االقتصــادي عــام 1912، وهــي 

الفــرة التــي شــكلت النظــرة املحافظــة لقــادة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي األملــاين. 

ــال  ــن أمث ــن م ــا للوصولي ــاال جذاب ــل مج ــي الهائ ــاز البريوقراط ــح الجه ــا أصب ك

برينشــتاين.

وضعــت روزا لوكســمبورغ نفســها يف الخــط األمامــي للكفــاح ضــد ذلــك 

االنحطــاط البريوقراطــي. ويف عــام 1905 اشــتبكت مــع كارل كاوتســي، الــذي كان 

املنظــر البــارز للحــزب واألمميــة الثانيــة، حــول مســألة اإلرضاب الســيايس العــام. كان 

مــن الواضــح تأثرهــا باألحــداث التــي كانــت تعرفهــا روســيا يف ذلــك العــام، عندمــا 

ــا أيضــا. طرحــت اإلرضاب الســيايس كســاح مهــم للنضــال يف أملاني

قــدم كاوتســي كل أنــواع املــربرات لتأكيــد اســتحالة اإلرضاب الســيايس العــام. 

لقــد كان، يف الواقــع، قــد فقــد ثقتــه يف قــوة الطبقــة العاملــة وفضــل اتبــاع االســلوب 

املســامل لتشــكيل معارضــة برملانيــة رشعيــة.

املذبحة الكرى

شــكل انــدالع الحــرب العامليــة األوىل االختبــار النهــايئ لسياســة الحــزب. 

عندهــا عوضــا مــن الدعــوة إىل مقاومــة املذبحــة الدمويــة، صــوت نــواب الحــزب 

يف الرايخســتاغ لزيــادة اعتــادات الحــرب لصالــح الحكومــة اإلمرباطوريــة. مل يرتفــع 

ــوت كارل  ــرب: ص ــد الح ــزب ض ــاين للح ــل الربمل ــن الفصي ــد ب ــوت واح ــوى ص س

ــت. ليبكنخ

شــكل ليبكنخــت، إىل جانــب كل مــن روزا لكســمبورغ وفرانــز مهرينــغ وكارا 

ــل  ــرية داخ ــة صغ ــة ثوري ــة معارض ــا مجموع ــة وكأنه ــر يف البداي ــا ظه ــن،  م زيتك

الحــزب. إال أن املجموعــة ازدادت قــوة مــع تصاعــد املعارضــة للحــرب بــن صفــوف 

العــال والجنــود والبحــارة.

ــن  ــاره، ومتك ــول مس ــدأ يح ــد ب ــار ق ــام 1916، كان التي ــف ع ــول منتص بحل

املجموعــة  تلــك  تســمى  كانــت  )كــا  الســبارتاكيون 

الثوريــة( مــن توجيــه املــزاج املناهــض للحــرب آلالف 

العــال. ومــع اســتمرار الحــرب وتفاقــم الظروف املعيشــية 

يف أملانيــا، مل يظهــر أي أفــق لذلــك النــر الرسيــع املوعــود.

ازداد وضــع الجاهــري األملانيــة ســوءا خــال العامــن 

التاليــن، وكان الضغــط يتصاعــد. عندمــا متــرد البحــارة يف 

كيــل يــوم 03 نوفمــرب 1918، انتــرت حركــة جاهرييــة يف 

جميــع أنحــاء البــاد: كانــت الثــورة األملانيــة قــد بــدأت.

نفســها  لوكســمبورغ  روزا  وضعــت 

يف الخــط األمامــي للكفــاح ضــد ذلــك 

ــام 1905  ــي. ويف ع ــاط البروقراط االنحط

ــذي كان  اشــتبكت مــع كارل كاوتســي، ال

ــة،  ــة الثاني ــارز للحــزب واألممي املنظــر الب

حــول مســألة اإلرضاب الســيايس العــام.
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الثورة األملانية

ــورغ  ــود يف االســتياء عــى الســلطة أوالً يف هامب ــس العــال والجن ــدأت مجال ب

وبرميــن، ثــم اليبزيــغ وفرانكفــورت وشــتوتغارت ونورمــربغ وميونيــخ، وأخــرياً يف برلــن 

يــوم 09 نوفمــرب.

أخــد العــال بــن أيديهــم الســلطة لتغيــري املجتمــع والقضــاء عــى الرأســالية 

ــم  ــى توجيهه ــادرة ع ــة ق ــادة ثوري ــرون إىل قي ــوا يفتق ــم كان ــايئ، لكنه ــكل نه بش

إلنجــاز هــذه املهمــة، فســلمت املجالــس )أي الســوفيتات( الســلطة لقــادة العــال 

ــن. ــراكين الدميقراطي ــن، أي االش التقليدي

ــم، يف  ــل إنه ــالية، ب ــع الرأس ــع م ــة للقط ــة ني ــزب أي ــادة الح ــدى ق ــن ل مل تك

ــزع  ــن- لن ــراالت الرجعي ــم -الج ــام القدي ــارص النظ ــوأ عن ــع أس ــوا م ــع، تحالف الواق

ــة. ــة الجاهريي ــاح الحرك س

لكــن ال ميكــن للثــورات أبــدا أن تقــف يف منتصــف الطريــق، إذ يجــب أن تحصــل 

ــك  ــا يف ذل ــذي كان مطلوب ــيء ال ــة. ال ــا يف النهاي ــد العلي ــن عــى الي إحــدى الطبقت

ــرح  ــة وي ــزاب اإلصاحي ــن األح ــه ع ــز نفس ــب ميي ــوري صل ــزب ث ــو ح ــياق ه الس

ــورة. ــة الحاجــة إىل اســتكال الث للطبقــة العامل

أدركــت لوكســمبورغ وليبكنخــت الحاجــة إىل إكــال الثــورة، وحــاوال بنــاء قيــادة 

بديلــة مــن خــال رابطــة ســبارتاكوس، التــي صــار 

اســمها فيــا بعــد الحــزب الشــيوعي األملــاين.

ــتقطاب  ــن اس ــوا م ــم متكن ــم أنه ــن ورغ لك

العــال األكــر ثوريــة ووعيــا، فإنــه مل يكــن 

ــى  ــادر ع ــزب ق ــب ح ــت كاف لتدري ــم وق لديه

بــن مجموعــة متنوعــة مــن  الجمــع مبهــارة 

التكتيــكات لكســب أغلبيــة الطبقــة العاملــة. 

ولذلــك فقــد ارتكــب الحــزب الشــاب عــددا مــن 

األخطــاء اليرساويــة املتطرفــة.

كانــت كــوادر الحــزب البلشــفي يف روســيا قد 

تعلمــت املــزج الصحيــح بــن األســاليب الرعيــة 

وغــري الرعيــة عــرب أكــر مــن عريــن عامــا مــن 

الخــربة. مل يكــن لــدى الحــزب الشــيوعي الشــاب 

يف أملانيــا مثــل ذلــك الوقــت، ألنــه مل يظهــر إال يف 

30 دجنــرب 1918، أي يف خضــم الثــورة.

بناء حزب عى النموذج البلشفي

ــف  ــف مواق ــمبورغ تلطي ــت روزا لوكس حاول

للســبارتاكين  املتطــرف  اليســاري  الجنــاح 

ــوري،  ــب حــزب ث ــف وتصلي ــادرة عــى تثقي ــا مل تكــن ق ــة أنه الشــباب. لكــن حقيق

ــال بشــكل متكــرر بتهمــة  ــا لاعتق ــق الوقــت وتعرضه مل تكــن ترجــع فقــط إىل ضي

ــرب. ــد الح التحريــض ض

لقــد قيــل الكثــري عــن خافــات لوكســمبورغ مــع لينــن، مــن قبــل الاســلطوين 

واإلصاحيــن عــى حــد ســواء، ويســتعملون يف ذلــك عــى وجــه الخصــوص انتقاداتهــا 

للثــورة الروســية -التــي كتبتهــا عندمــا كانــت مســجونة ومعزولــة- إلثبــات أنهــا كانــت 

معاديــة للينينيــة ومعاديــة للبلشــفية.

لكنهــا كانــت تــدرك أن تحليلهــا للثــورة الروســية ســيكون ناقصــا ورفضــت بشــدة 

ــورة  ــداء الث ــا أن أع ــجن، لعلمه ــا يف الس ــاء وجوده ــا أثن ــه عنه ــر أي يشء كتبت ن

سيشــوهون مواقفهــا. وعــى الرغــم مــن جميــع انتقاداتهــا فقــد أنهــت كراســتها تلــك 

ــة: “املســتقبل يف كل مــكان للبلشــفية”. بالكلــات التالي

لقــد متكنــت يف أواخــر حياتهــا مــن إدراك أهميــة بنــاء قيــادة ثوريــة منضبطــة، 

ــا،  ــفي يف أملاني ــزب بلش ــاء ح ــن لبن ــع الزم ــباق م ــت يف س ــي وليبكنخ ــت ه وانطلق

ــا. ــا بشــكل مأســاوي مثــن خســارة هــذا الســباق بحياتيه ــا دفع لكنه

مناضلة ثورية حقيقية

يف ينايــر 1919، تــم اعتقــال لوكســمبورغ وليبكنخــت وقتلهــا عــى يــد جاعــة 

شــبه عســكرية ميينيــة، بأمــر مــن حكومــة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي، يف أعقــاب 

انتفاضــة عفويــة فاشــلة لعــال برلــن. ســلطت حكومــة الحــزب االشــرايك الدميقراطي 

قمعــا دمويــا عــى الحركــة العاليــة، مســتخدمة يف ذلــك القــوات اليمينيــة واملَلكيــة، 

يف حملــة ســميت بحــق: “اإلرهــاب األبيــض”.

ــا  ــزة قدره ــت جائ ــيوعين ووضع ــادة الش ــن الق ــري م ــى الكث ــض ع ــي القب ألق

ــم  ــر، ت ــوم 13 يناي ــت. ي ــمبورغ وليبكنخ ــل رأيس لوكس ــاين مقاب ــارك أمل 100.000 م

العثــور عليهــا واعتقالهــا عــى يــد ضبــاط فريكــورب )مرتزقــة رجعيــون توظفهــم 

الدولــة( وتــم اقتيادهــا لاســتجواب. زعمــوا فيــا بعــد أن ليبكنخــت أصيــب 

ــى  ــوال حت ــي مصــري لوكســمبورغ مجه ــا بق ــرار”، بين ــه الف ــاء محاولت برصاصــة “أثن

تــم العثــور عــى جثتهــا يف قنــاة الندويــر يف برلــن، بعــد عــدة أشــهر )يف 31 مــاي(.

ــة الرطــة.  ــد بلطجي ــل بوحشــية عــى ي الحقيقــة هــي أن كاهــا تعــرض للقت

ــرضب عــى رأســها  ــا لل ــا واضحــا عــى تعرضه ــر جســد لوكســمبورغ دلي ــد أظه وق

ــارة  ــة خس ــة األممي ــة العامل ــت الطبق ــذا عان ــا. وهك ــد اعتقاله ــة عن ــرة بندقي مبؤخ

ــن. ــاق القيادي ــن الرف ــن م اثن

إن جميــع الذيــن يصــورون روزا لوكســمبورغ عــى أنهــا ال ســلطوية أو إصاحيــة، 

أو أي يشء أقــل مــن أنهــا ماركســية ثوريــة، يرتكبــون ضدهــا ظلــا فادحــا. مل تســقط 

روزا يف تلــك األخطــاء، ومهــا كانــت الخافــات التــي كانــت لديهــا مــع لينــن 

وتروتســي فقــد جــاءت مــن موقــع مناضلــة ثوريــة نزيهــة حقيقيــة.

وكــا قــال لينــن عنهــا، ردا عــى منتقديهــا، الذيــن ارتكبــوا الكثــري مــن األخطــاء: 

“قــد تنــزل النســور أحيانــا إىل مســتوى أقــل مــن الدجــاج، لكنــه مــن املســتحيل عــى 

الدجــاج أن يرتقــي إىل ارتفــاع النســور… وعــى الرغــم مــن أخطائهــا، فــإن روزا كانــت 

بالنســبة لنــا -وســتبقى- نــرسا”.

بياتريس بامليري، يناير 2019
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االحتفال يف 

ــة  ــرى املئوي بالذك

الثانيــة مليــاد فريدريــك 

ــز، املؤســس ألفــكار  إنجل

االشــراكية العلميــة، إىل 

ماركــس  كارل  جانــب 

بالطبــع، يجــب أن ننتهــز 

ــرق  ــة للتط ــذه الفرص ه

إىل حيــاة هــذا الرجــل 

واملســاهات  العظيــم 

الرائعــة التــي قدمهــا.

مــن  الرغــم  عــى 

تحمــل  املاركســية  أن 

اســم ماركــس، إال أنــه يجــب أال ننــى أبــداً املســاهمة الحيويــة التــي قدمهــا إنجلــز، 

والعاقــة العضويــة بــن حيــاة هذيــن الرجلــن. مــن دون شــك، امتلــك إنجلــز عقــاً 

ــخ  ــاد والتاري ــفة واالقتص ــل الفلس ــة مث ــاالت متنوع ــة مبج ــمل املعرف ــوعياً يش موس

ــه باألخــري أكســبته لقــب »الجــرال«. ــاء وعلــم اللغــة وعلــم الحــرب. معرفت والفيزي

ــب  ــاً بجان ــه يلعــب دوراً ثانوي ــز عــى أن ــان، يُنظــر إىل إنجل ــن األحي ــري م يف كث

ماركــس. بينــا كان ماركــس عماقــاً، كان إنجلــز أساســياً يف هــذه العاقــة أيضــاً. كان 

إنجلــز متواضعــاً للغايــة، وينــزل عنــد عظمــة ماركــس. لكــن عندمــا نقــرأ املراســات 

ــز املتميــزة ال ميكــن تفويتهــا. كان هــو  الضخمــة بــن الرجلــن، فــإن مســاهمة إنجل

أيضــاً، بجانــب ماركــس، عماقــاً سياســياً.

الحياة املبكرة

ــا  ــد وبعضه ــا جي ــز، بعضه ــاة إنجل ــة لحي ــري الذاتي ــن الس ــدد م ــة ع ــت كتاب مت

اآلخــر يسء. ومــن أحدثهــا الطنانــة الفكريــة والكتابيــة التــي كتبهــا تريســرام هانــت، 

بعنــوان »الشــيوعي املغلــف باملعطــف«، والتــي تــربز باعتبارهــا وصفــاً ســيئاً لحيــاة 

إنجلــز.

املؤرخــون  النــاس؟  أكــر مــن هــؤالء  نتوقعــه  أن  الــذي ميكــن  مــا  لكــن 

الربجوازيــون لديهــم فؤوســهم للتقطيــع، خاصــة عنــد الكتابــة عــن ماركــس وإنجلــز. 

ــا مــا نتعلمــه مــن ثرثــرة مثــل  تريســرام هانــت الصغــري ليــس اســتثناء. ليــس لدين

ــن. ــن الزائف ــؤالء املثقف ه

ــد، وانســلخ  ــة مــن مصنعــي املنســوجات يف راينان ــز الشــاب يف عائل ــد إنجل ُولِ

ــن،  ــك الح ــذ ذل ــة. من ــة العامل ــف الطبق ــه يف ص ــع نفس ــي ووض ــه الطبق ــن أصل ع

ــب ماركــس،  ــة. إىل جان ــة العامل ــر الطبق ــرس نفســه لإلطاحــة بالرأســالية وتحري ك

الــذي جــاء أيضــاً مــن خلفيــة برجوازيــة، أصبــح أحــد أعظــم قــادة الطبقــة العاملــة.

ــة إىل املذهــب الشــارىت  ــز عاني ــره انحــاز إنجل ــن عم ــات م ــل العريني يف أوائ

الثــوري وكتــب كتابــه الشــهري »حــال الطبقة العاملــة يف إنجلــرا«. لقد أجــرى اتصاالت 

مبــارشة مــع الحركــة العاليــة يف إنجلــرا وهنــا أصبــح إنجلــز شــيوعياً مؤكــداً.

ــادئ  ــل مب ــس نفســه، »صــاغ بالفع ــر مارك ــا ذك ــرة، ك ــز املبك ــات إنجل يف كتاب

ــل. ــا بالكام ــدم اكتاله ــن ع ــم م ــى الرغ ــة«، ع ــة لاشــراكية العلمي ــة معين عام

ماركس

ــاون  ــك إىل تع ــطس 1844. أدى ذل ــس يف أغس ــع مارك ــه م ــه وصداقت ــدأ لقائ ب

ســيايس ونظــري مــدى الحيــاة، والــذي كان مــن شــأنه تغيــري العــامل. وكــا ذكــر إنجلــز 

الحقــاً:

ــد  ــس ق ــام 1845 يف بروكســل، كان مارك ــع ع ــرة أخــرى يف ربي ــا م ــا التقين »عندم

طــور بالفعــل نظريتــه املاديــة للتاريــخ بشــكل كامــل يف ســاتها الرئيســية... وقــد 

ــات  ــاً يف االتجاه ــبة حديث ــرة املكتس ــي للنظ ــري تفصي ــنا اآلن لتفس ــنا أنفس كرس

األكــر تنوعــا«.

النظريــة، مثــل كتــاب  التعــاون أيت مثــاره يف سلســلة مــن األعــال  هــذا 

»األيديولوجيــا األملانيــة«، وبلغــت ذروتهــا بعــد ســنوات قليلــة يف »البيــان الشــيوعي«. 

ــكار  ــواع األف ــون كل أن ــن يحمل ــة أيضــاً، اشــتبك الرجــان مــع آخري يف هــذه العملي

ــة. ــم املشوش واملفاهي

كتــب إنجلــز: »إنــه ألمــر مخــز أن يضطــر املــرء إىل تحريــض نفســه ضــد مثــل 

ــوم بطــرد جــرون ]االشــرايك  ــى أق ــل حت ــن أســمح للزمــاء بالرحي ــراء«. »ل هــذا اله

ــوت مــن أدمغتهــم«. ــوط العنكب ــس خي ــدان وأكن ــاوي[ مــن املي الطوب

أصبحــت العاقــة الوثيقــة بــن الرجلــن أوثــق مــن أي وقــت مــى. عــى حــد 

تعبــري لينــن:

ــة. ميكــن  ــرة للصداق ــة املؤث ــن األمثل ــد م ــوي األســاطري القدميــة عــى العدي »تحت

للربوليتاريــا األوروبيــة أن تقــول أن علمهــا قــد تــم إنشــاؤه مــن قبــل اثنــن مــن 

ــر  ــص األك ــى القص ــض ع ــا البع ــا ببعضه ــوق عاقته ــن، وتتف ــاء واملقاتل العل

ــانية«. ــة اإلنس ــول الصداق ــاء ح ــارة للقدم إث

تروتســي، الــذي درس كل جانــب مــن جوانــب حيــاة ومســاهمة إنجلــز، قــدم 

أيًضــا تقييــاً مناســباً إلنجلــز:

»إنجلــز بــا شــك مــن أفضــل الشــخصيات وأكرهــا تكامــاً ونبــاً يف معــرض الرجــال 

العظــاء. إعــادة إنشــاء صورتــه ســتكون مهمــة مرضيــة. إنــه أيضــاً واجــب تاريخــي 

…

ــعى  ــف يس ــرى، كي ــض! أو باألح ــا البع ــز[ بعضه ــس وإنجل ــان ]مارك ــم يكم ك

إنجلــز بوعــي إىل اســتكال ماركــس؟ طــوال حياتــه كــرس نفســه مــن أجــل هــذه 

ــاس  ــدون احس ــذا ب ــخي. وه ــاه الش ــا رض ــد فيه ــالته ووج ــا رس ــة. اعتربه املهم

بالتضحيــة بالنفــس - دامئــاً هــو نفســه، دامئــاً مــيء بالحيــاة، دامئــاً متفوقــاً عــى 

ــة  ــن العبقري ــة م ــعلة حقيقي ــة، بش ــة هائل ــات فكري ــع اهتام ــره، م ــه وعم بيئت

ــي تشــتعل دامئــاً يف صقــل الفكــر. الت

ــة  ــل مقارن ــكل هائ ــه بش ــز مكانت ــب إنجل ــة، يكتس ــم اليومي ــة حياته ــى خلفي ع

مباركــس - عــى الرغــم مــن أن مكانــة ماركــس مل تتضــاءل بســبب هــذا بالطبــع. 

أتذكــر أننــي بعــد قــراءة مراســات ماركــس - إنجلــز يف قطــاري العســكري، 

ــي  ــري ه ــة نظ ــت وجه ــز. كان ــخصية إنجل ــايب بش ــن إعج ــن ع ــت إىل لين تحدث

أنــه عنــد النظــر إليهــا مــن خــال عاقتــه مــع العمــاق ماركــس، فــإن فريدريــك 

ــة. ــاءل - مكان ــن أن يتض ــدالً م ــب - ب ــص يكتس املخل

لقــد أعــرب لينــن عــن موافقتــه عــى هــذه الفكــرة بحاســة، حتــى بســعادة. لقــد 

ــال شــخصيته وإنســانيته الشــاملة.  ــن أجــل ك ــز بعمــق، وخاصــة م أحــب إنجل

أتذكــر كيــف فحصنــا بــيء مــن اإلثــارة صــورة إنجلــز عندمــا كان شــاباً، واكتشــفنا 

فيهــا الســات التــي بــرزت يف حياتــه الاحقــة.

عندمــا يكــون لديــك مــا يكفــي مــن نــر اإلصاحيــن والســتالينين، عندمــا تبتلــع 

ــذل والجهــل، ال توجــد طريقــة أفضــل  ــات التفاهــة والوقاحــة، وال حشــو ميكروب

مــن أجــل تنقيــة رئتيــك مــن قــراءة مراســات ماركــس وإنجلــز لبعضهــا البعــض 

ومــع اآلخريــن. تلميحاتهــم وخصائصهــم التفســريية، متناقضــة يف بعــض األحيــان، 

ولكــن دامئــاً مــا تكــون مدروســة جيــداً وواضحــة، هنــاك الكثــري مــن اإلرشــادات، 

والكثــري مــن النضــارة الذهنيــة وهــواء الجبــل! لقــد عاشــوا دامئــاً يف املرتفعــات«.

يكمل تروتسي:

»إن توقعــات إنجلــز دامئــا متفائلــة. ليــس مــن النــادر أن يســتبق املســار الفعــي 

لألحــداث. ولكــن مــن املمكــن بشــكل عــام عمــل تنبــؤات تاريخيــة - باســتخدام 

تعبــري فرنــي - لــن تحــرق بعــض املراحــل الوســيطة؟

فريدريك إنجلز
يف ذكراه املئوية الثانية

يف نهايــة شــهر نوفمــر 2020 احتفلنــا بالذكــرى املئويــة الثانيــة لــوالدة فريدريــك إنجلــز، وتخليــدا لهــذه 

الذكــرى نــر موقــع »الدفــاع عــن املاركســية« يــوم 28 نونــر مقــاال لــروب ســيويل، محــرر موقــع »النــداء 

االشــرتايك« ســلط خاللــه الضــوء عــى مســاهامت إنجلــز املهمــة يف التأســيس ألفــكار االشــرتاكية العلميــة.
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ــه للســيدة فيشنيفســي  ــز دامئــاً عــى حــق. مــا قال ــل األخــري، كان إنجل يف التحلي

ــا  ــة م ــه بشــكل كامــل يف حقب ــم إثبات ــات املتحــدة ت ــرا والوالي حــول تطــور إنجل

ــد!  ــك بالتأكي ــات ذل ــم إثب بعــد الحــرب، بعــد أربعــن أو خمســن عامــاً. ولكــن ت

ــن  ــرة ع ــى فك ــه حت ــام كان لدي ــن العظ ــة الربجوازي ــال الدول ــن رج ــن ب ــن ِم َم

ــت،  ــز، وروزفل ــد جــورج، وبالدوين ــوى األنجلوسكســونية؟ لوي ــايل للق الوضــع الح

ناهيــك عــن عائلــة ماكدونالــدز، يبــدون حتــى اليــوم )يف الواقــع، اليــوم أكــر مــن 

األمــس( مثــل الجــراء العميــاء إىل جانــب إنجلــز العجــوز بعيــد النظــر. ومــا مــدى 

ــا!« ــم دحضه ــد ت ــات املاركســية ق ــن يف إعــان أن التكهن ــة كل هــؤالء الكينزي صعوب

)تروتسي، مذكرات يف املنفى، ص 27 - 29(

املادية

وكشــابن، كان كل مــن ماركــس وإنجلــز مــن أتبــاع الفيلســوف األملــاين العظيــم 

هيجــل. كانــت تعاليمــه بــا شــك ثوريــة. أصبــح منهــج هيجــل الديالكتيــي حجــر 

الزاويــة يف نظرتهــم، لكنهــم أزالــوا مــن منهــج هيجــل املثاليــة ووضعــوه عــى قدميــه. 

ــي  ــادة ه ــة أن امل ــفة املادي ــرح الفلس ــن. ت ــوا مادي ــاخ، أصبح ــال فيورب ــن خ م

األســاس، وأن األفــكار هــي انعــكاس للعــامل املــادي.

كانــوا أول مــن أوضــح أن االشــراكية مل تكــن مــن اخــراع الحاملــن، بــل كانــت 

متجــذرة يف تطــور القــوى املنتجــة والــراع الطبقــي. أصبحــت االشــراكية أخــرياً علــاً. 

أوضــح إنجلــز أنــه »بــدون الفلســفة األملانيــة، مل تكــن االشــراكية العلميــة لتتواجــد 

عــى اإلطــاق«.

الاحقــة،  أعالــه  يف  املاركســية  فلســفة  يف  خــاص  بشــكل  إنجلــز  ســاهم 

وبالتحديــد كتــب »لودفيــج فيوربــاخ ونهايــة الفلســفة الكاســيكية األملانيــة«، و»ضــد 

دوهرينــغ«، و«ديالكتيــك الطبيعــة«.

أدرك إنجلــز وماركــس أهميــة الطبقــة العاملــة. يف كتابــه »حــال الطبقــة العاملــة 

ــة  ــط طبق ــت فق ــا ليس ــح أن الربوليتاري ــام 1845، يوض ــر ع ــذي نُ ــرا«، ال يف إنجل

تعــاين، ولكنهــا طبقــة تناضــل مــن أجــل تحررهــا. عملــه املشــرك مــع ماركــس، البيــان 

الشــيوعي، جعــل هــذه األفــكار تــؤيت مثارهــا.

الديالكتيك

ــس  ــرا، مارك ــيها يف إنجل ــز نفس ــس وإنجل ــد مارك ــورة 1848، وج ــل ث ــع فش م

يف لنــدن وإنجلــز يف مانشســر. ذهــب إنجلــز إىل مانشســر للعمــل يف رشكــة والــده، 

ــة ملاركــس. ــم مســاعدة مادي ــة«، لتقدي »التجــارة امللعون

كانــت املراســات بــن الرجلــن تتــم بشــكل شــبه يومــي. تبادلــوا عــرب رســائلهم 

أفكارهــم وخواطرهــم واكتشــافاتهم بــكل ثرائهــا.

يف عــام 1870، انتقــل إنجلــز أخــرياً إىل لنــدن حتــى يتمكــن هــو وماركــس مــن 

املشــاركة مبــارشة يف تعاونهــا الفكــري املشــرك، وكذلــك املشــاركة بنشــاط يف عمــل 

ــن  ــن م ــال املتقدم ــط الع ــرية يف رب ــة كب ــل أهمي ــذا العم ــة األوىل. كان له األممي

ــدان معــاً يف منظمــة واحــدة. ــع البل جمي

ــة »رأس  ــن كتاب ــد األول م ــى املجل ــد أنه ــس ق ــت، كان مارك ــك الوق ــول ذل بحل

ــد األول يف  ــى املجل ــا أنه ــن. عندم ــن آخري ــة ملجلدي ــادة أولي ــور م ــال«، وكان يط امل

ــز: ــب إىل إنجل ــطس 1867 كت أغس

»إذن، هــذا املجلــد انتهــى. أنــا مديــن لــك وحــدك بــأن ذلــك أصبــح ممكــن! لــوال 

تضحيتــك بالنفــس مــن أجــي مل أكــن ألمتكــن مــن إدارة العمــل الهائــل املطلــوب«.

ــز يف  ــرط إنجل ــال«، انخ ــاب »رأس امل ــه يف كت ــم وقت ــس معظ ــى مارك ــا ق بين

جــداالت ومجــاالت أخــرى، مــا ســمح لــه بتحديــد املفاهيــم األساســية للاركســية. 

وشــمل ذلــك كتــاب »ضــد دوهرينــغ«، الــذي تعمــق يف الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم االجتاعيــة. كــا كتــب »أصــل العائلــة وامللكيــة الخاصــة والدولــة«، حيــث 

طبــق املفهــوم املــادي عــى املــايض البعيــد للتاريــخ البــري. وقــد صــاغ »لودفيــج 

فيوربــاخ ونهايــة الفلســفة الكالســيكية األملانيــة«.

كتب إنجلز: 

ــا، الوحيــدان اللــذان نجحــا يف إنقــاذ الديالكتيــك الواعــي ]مــن  »كان ماركــس وأن

ــة.  ــادي للطبيع ــوم امل ــه يف املفه ــة[ وتطبيق ــك الهيغلي ــا يف ذل ــة، مب ــري املثالي تدم

الطبيعــة هــي إثبــات الديالكتيــك، ويجــب أن يُقــال أن العلــوم الطبيعيــة الحديثــة 

ــت يف  ــايل أثبت ــار، وبالت ــذا االختب ــاً له ــة يومي ــة ومتنامي ــة للغاي ــواد غني زودت مب

ــة.« ــة وليســت ميتافيزيقي ــة جدلي ــة الطبيع ــل األخــري أن عملي التحلي

أوضح إنجلز أن 
»الفكــرة األساســية العظيمــة، هــي أن العــامل ال ينبغــي فهمــه عــى أنــه مجموعــة 

معقــدة مــن األشــياء الجاهــزة، ولكــن كمجموعــة معقــدة مــن العمليــات، حيــث 

يبــدو أن األشــياء مســتقرة مبــا ال يقــل عــن صــور أذهاننــا يف رؤوســنا، املفاهيــم، متــر 

بتغيــري غــري منقطــع للوجــود واملــوت... لقــد تغلغــل هــذا الفكــر األســايس العظيــم، 

خاصــة منــذ زمــن هيجــل، متامــاً يف الوعــي العــادي لدرجــة أنــه يف هــذه العموميــة 

نــادراً مــا يتناقــض. 

لكــن االعــراف بهــذا الفكــر األســايس بالكلــات وتطبيقــه يف الواقــع بالتفصيــل عــى 

كل مجــال مــن مجــاالت التحقيــق هــا شــيئان مختلفــان…

بالنســبة للفلســفة الديالكتيكيــة، ال يشء نهــايئ، مطلــق، مقــدس. تكشــف الفلســفة 

الديالكتيكيــة الطابــع العابــر لــكل يشء ويف كل يشء؛ ال يشء ميكــن أن يــدوم قبلهــا 

باســتثناء عمليــة الصــريورة املســتمرة واملــوت، والصعــود الانهــايئ مــن األســفل إىل 

ــكاس  ــرد انع ــن مج ــر م ــت أك ــا ليس ــد ذاته ــة بح ــفة الديالكتيكي ــى. والفلس األع

لهــذه العمليــة يف دمــاغ املفكــر«.

ــة  ــن العام ــم القوان ــو »عل ــك ه ــإن الديالكتي ــز، ف ــس وإنجل ــاً ملارك ــك، وفق لذل

ــري«. ــر الب ــي والفك ــامل الخارج ــن الع ــة، يف كل م للحرك

رأس املال

منــا تأثــري ماركــس وإنجلــز مــع منــو الحركــة. بعــد وفــاة ماركــس، اســتمر إنجلــز 

يف العمــل وحــده كمستشــار وقائــد للحركــة االشــراكية األوروبيــة، التــي أصبحــت قوة 

جاهرييــة. تــم الســعي وراء نصيحتــه بشــغف، واســتند إىل معرفتــه وخربتــه الواســعة 

يف شــيخوخته.

ــة وأجــرى مراســات  ــد مــن اللغــات األجنبي ــز العدي ــل ماركــس، عــرف إنجل مث

ضخمــة حــول العديــد مــن املســائل. بشــكل ال يصــدق، يغطــي هــذا 13 مجلــداً مــن 

ــط  ــن الرواب ــف ع ــائل تكش ــذه الرس ــالة. ه ــل إىل 3957 رس ــة، تص ــال املجمع األع

الوثيقــة الرائعــة بينهــم وبــن عملهــم املشــرك.

مــات ماركــس قبــل أن يتمكــن مــن وضــع اللمســات األخــرية عــى عملــه الضخــم 

ــز  ــع إنجل ــس، وض ــا مارك ــي تركه ــودات الت ــتخدام املس ــيايس. باس ــاد الس يف االقتص

ــر  ــس وتحري ــال مارك ــال أع ــة يف إك ــة املتمثل ــة الهائل ــوىل املهم ــاً وت ــه جانب أبحاث

ــك  ــادر عــى ف ــال«. هــو وحــده الق ــث مــن »رأس امل ــاين والثال ــن الث ــر املجلدي ون

رمــوز خــط ماركــس غــري املفهــوم.

كا كتب إىل الفروف: 

»أنــا قلــق للغايــة ألننــي الوحيــد عــى قيــد الحيــاة القــادر عــى فــك رمــوز هــذا 

الخــط ومختــرات الكلــات والجمــل«.

إلنجــاز هــذه املهمــة، كان يســتغرق يف العمــل كل يــوم مــن الســاعة 10 صباحــاً 

حتــى 5 مســاًء. كان عليــه أيضــاً تعديــل الكتــاب وإجــراء اإلضافــات الازمــة. وهكــذا 

ســعى إىل اســتكال العمــل »بــروح املؤلــف«.

فيــا يتعلــق باملجلديــن الثــاين والثالــث مــن »رأس املــال«، كتــب لينــن 

باستحســان: »هــذان املجلــدان مــن رأس املــال هــا عمــل رجلــن: ماركــس وإنجلــز«.

كا أوضح تروتسي:

»مل يكــن إنجلــز مجــرد رجــل عبقــري، بــل كان أيضــاً روح الضمــري. يف العمــل األديب 

وكذلــك يف الشــؤون العمليــة مل يســتطع تحمــل الراخــي وعــدم الدقــة. لقــد فحــص 

ــرى  ــه، وأج ــد وفات ــس بع ــل مارك ــح( لعم ــريف للمصطل ــى الح ــة )باملعن كل فاصل

مراســات حــول موضــوع األخطــاء اإلمائيــة الثانويــة«.

قائد

ــب  ــذي كت ــة«، ال ــة الخاصــة والدول ــة وامللكي ــه »أصــل العائل ــز كتاب ــرب إنجل اعت

بعــد عــام مــن وفــاة ماركــس، مبثابــة »تحقيــق« لـــ »وصيــة« ماركــس. ميكــن اعتبــار 

ــة. هــذا العمــل أحــد األعــال األساســية لاشــراكية الحديث

بعــد وفــاة ماركــس، أصبــح إنجلــز الزعيــم املبــارش واألوحــد لاشــراكية العامليــة 

حتــى وفاتــه بعــد اثنــي عــر عامــاً.
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يف يونيــو 1884، عندمــا اشــتىك لــه برينشــتاين وكاوتســي مــن ضغــوط مختلــف 

»املثقفــن« التافهــن يف الحــزب، أجــاب إنجلــز، »الــيء الرئيــي هــو عــدم التنــازل 

عــن أي يشء، باإلضافــة إىل التــزام الهــدوء املطلــق«.

طــوال هــذا الوقــت، تــوىل إنجلــز الدفــاع عــن االشــراكية العلميــة، مجيبــاً عــى 

التشــوهات واملفاهيــم الخاطئــة.

كتب إىل جوزيف بلوخ يف سبتمرب 1890 

»وفًقــا للمفهــوم املــادي للتاريــخ، فــإن العنــر املحــدد يف النهايــة يف التاريــخ هــو 

إنتــاج وإعــادة إنتــاج الحيــاة الواقعيــة. أكــر مــن هــذا مل يأكــد ال أنــا وال ماركــس 

عــى اإلطــاق .

ومــن ثــم، إذا قــام شــخص مــا بتحويــل هــذا إىل القــول بــأن العنــر االقتصــادي 

ــردة، ال  ــارة مج ــرح إىل عب ــذا الط ــول ه ــه يح ــدد، فإن ــد املح ــر الوحي ــو العن ه

ــة  ــة للبني ــارص املختلف ــن العن ــاس، ولك ــو األس ــادي ه ــع االقتص ــا. الوض ــى له معن

ــال:  ــبيل املث ــى س ــه، ع ــي ونتائج ــراع الطبق ــية لل ــكال السياس ــة - األش الفوقي

ــك،  ــا إىل ذل ــة ناجحــة، وم ــد معرك ــرة بع ــة املنت ــا الطبق ــي وضعته الدســاتري الت

واألشــكال القانونيــة، وحتــى ردود الفعــل عــى هــذه بالنضــاالت الفعليــة يف أدمغــة 

املشــاركن والنظريــات السياســية والقانونيــة والفلســفية واآلراء الدينيــة وتطورهــا 

ــة ويف  ــى مســار النضــاالت التاريخي ــا أيضــاً ع ــارس تأثريه ــد - مت ــة عقائ إىل أنظم

ــد شــكلها«. ــري مــن الحــاالت تفــوق يف تحدي كث

تواضع
ــم  ــدوا أنه ــن اعتق ــدد، الذي ــين« الج ــؤالء »املاركس ــد ه ــاخطًا ض ــز س كان إنجل

ــا. ــن مبادئه ــن م ــا، دون التمك ــم تطبيقه ــية وميكنه ــون املاركس يفهم

كتب إنجلز إىل يوهان فيليب بيكر:

»يف حيــاة ماركــس، لقــد فعلــت مــا كنــت أقــوم بــه - لعبــت دور العــب الكــان 

ــد. لقــد كنــت ســعيداً جــداً ألن  ــك بشــكل جي ــي قمــت بذل ــاين - وأعتقــد أنن الث

لــدي العــب كــان أول رائــع مثــل ماركــس.

واآلن بعــد أن ُدعيــت بشــكل غــري متوقــع إىل اســتبدال ماركــس يف األمــور النظريــة 

وألعــب دور العــب الكــان األول، ال ميكننــي القيــام بذلــك دون أن أخطــئ يف زالت 

ال أحــد يدركهــا أكــر منــي.

ولكــن لــن نقــدر حقــاً مــا فقدنــاه مبــوت ماركــس حتــى تــأيت األوقــات العصيبــة. 

ــا كان مــن  ــا، كل ــي كان ميتلكه ــة الت ــه هــذا االتســاع مــن الرؤي ــا لدي ال أحــد من

ــمة.  ــة الحاس ــاول القضي ــح وتن ــيء الصحي ــل ال ــة، فع ــرف برسع ــرضوري الت ال

صحيــح، يف أوقــات الســلم، حــدث يف بعــض األحيــان أن األحــداث أثبتــت صــواب 

ــل للنقــاش«. ــة كان حكمــه غــري قاب ــة نظــري، لكــن يف اللحظــات الثوري وجه

بهــذا التواضــع أظهــر إنجلــز حبــه ملاركــس وتقديســه لذكــراه. كتــب إىل فرانــز 

مريينــج:

»إذا كان املــرء محظوظــاً مبــا يكفــي لقضــاء أربعــن عامــاً يف التعــاون مــع رجــل 

ــا  ــل م ــر أق ــى تقدي ــول ع ــه، إىل الحص ــال حيات ــل، خ ــه ميي ــس، فإن ــل مارك مث

ــن  ــال، م ــة ح ــى أي ــم، ع ــل األعظ ــوت الرج ــا مي ــببه؛ عندم ــرء بس ــه امل ــعر ب يش

الســهل املبالغــة يف تقديــر األقــل شــأناً - وهــذا هــو بالضبــط مــا حــدث يف حالتــي؛ 

كل هــذا ســيتم تصحيحــه يف النهايــة مــن خــال التاريــخ، وبحلــول ذلــك الوقــت 

ــه عــى اإلطــاق«.  ــق بأمــان وال يعــرف شــيئاً عن ــداً عــن الطري ســيكون املــرء بعي

)14 يوليو 1893(

انتهازية
لعــب إنجلــز دوراً هائــاً يف املســاعدة عــى توجيــه قــوى األمميــة الثانيــة. حــرض 

ــن أوالً  ــب املندوب ــة، خاط ــة الختامي ــورخ. يف الجلس ــث يف زي ــي الثال ــر األمم املؤمت

باللغــة اإلنجليزيــة، ثــم بالفرنســية، ثــم باألملانيــة.

ــائل  ــب رس ــة. كت ــكل دول ــة الظــروف الخاصــة ب ــروع األممي درس يف صحــف ف

واســتقبل العديــد مــن الــزوار إىل منزلــه يف شــارع ريجنــت بــارك. كان بإمكانــه 

التحــدث بحريــة باللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية واإليطاليــة، وميكنــه قراءة اإلســبانية 

ــاً. ــات الســافية واالســكندنافية تقريب ــع اللغ وجمي

يف ســنواته األخــرية، مل يكــن خائفــاً مــن تحــدي األفــكار االنتهازيــة التــي ظهــرت 

ــى  ــة ع ــى قنبل ــد ألق ــية. لق ــة والفرنس ــة، األملاني ــة الثاني ــة لألممي ــروع القوي يف الف

االنتهازيــن مبقدمــة جديــدة لكتــاب ماركــس »الحــرب األهليــة يف فرنســا«. وشــدد يف 

هــذا الصــدد عــى أن الدولــة 

ــع  ــرى، ويف الواق ــة أخ ــل طبق ــن قب ــة م ــاد طبق ــة الضطه ــن آل ــر م ــت أك »ليس

ــأن«. ــذا الش ــي يف ه ــام املل ــن النظ ــل م ــت أق ــة ليس ــة الدميوقراطي الجمهوري

عى سبيل املثال، أشار إىل الواليات املتحدة، حيث كتب:

ــاوب عــى  ــان تســتوليان بالتن ــن السياســين، اللت ــن مــن املضارب ــن كبريت »عصابت

ســلطة الدولــة وتســتغانها بأكــر الوســائل فســاداً ومــن أجــل أكــر الغايــات فســاداً 

- واألمــة عاجــزة أمــام هذيــن الكتلتــن الكبريتــن مــن السياســين، الذيــن هــم، يف 

الظاهــر، يف خدمتهــا، ولكنهــم، يف الواقــع، يســيطرون عليهــا وينهبونهــا«.

وختــم مقدمتــه لكتيــب ماركــس بالكلــات التاليــة املوجهــة إىل االنتهازيــن يف 

ــة: ــة األملاني االشــراكية الدميوقراطي

»يف اآلونــة األخــرية، اســتبد رعــب كاســح مــرة أخــرى بالتافهــن ضيقــي األفــق مــن 

االشــراكين الدميوقراطيــن، ناتــج عــن كلمتــي: دكتاتوريــة الربوليتاريــا. حســناً، أيهــا 

ــة؟  ــدو هــذه الديكتاتوري ــف تب ــوا كي ــدون أن تعرف ــون، هــل تري الســادة املحرم

انظــروا إىل كومونــة باريــس. كانــت تلــك ديكتاتوريــة الربوليتاريــا«.

وأتبــع ذلــك بهجــوم عــى اإلصاحيــة و»املركزيــة الربملانيــة« يف الحــزب. حــذف 

البريوقراطيــون يف قيــادة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي عــدة فقــرات لتخفيــف 

ــة الســلمية. ــن النزع ــاً ع ــه مدافع ــه وجعل انتقادات

ــل باألحــرى  ــام، ب ــوري بشــكل ع ــز مل يكــن العمــل الث ــا كان يرفضــه إنجل إن م

الهبــات املفاجئــة ألقليــة صغــرية، وأشــكال مــن قتــال الشــوارع ال تتوافــق مــع 

ــاً.  ــا حــدث باســمه، كان غاضب ــا اكتشــف م ــدة. عندم ــة الجدي الظــروف التكنولوجي

أدت هــذه االتجاهــات االنتهازيــة فيــا بعــد إىل ظهــور الربنشــتاينية والتحريفيــة، مــا 

ــطس 1914. ــة أغس ــة إىل خيان أدى يف النهاي

شيوعي

ــع  ــب وكان يتمت ــاباً يف القل ــز ش ــن، كان إنجل ــه يف الس ــن تقدم ــم م ــى الرغ ع

بالتأكيــد بــروح الدعابــة، قائــاً إنــه »مــا زال رشــيقاً أكــر مــن دبابيســه«. وكتــب يف 

رســالة أخــرى:

»هــذا هــو موقفــي: 74 عامــاً بــدأت أشــعر بهــا، وأعمــل مبــا يكفــي لرجلــن يبلغــان 

مــن العمــر 40 عامــاً. نعــم، إذا كان بإمــكاين تقســيم نفــي إىل فريدريــك إنجلــز ذو 

40 عامــاً وفريدريــك إنجلــز ذو 34 عامــاً، والتــي ســتكون 74 فقــط، فإننــا يجــب أن 

نكــون بخــري قريبــاً. ولكــن كــا هــو الحــال، كل مــا ميكننــي فعلــه هــو العمــل مــع 

مــا هــو أمامــي والتغلــب عليــه بقــدر مــا أســتطيع«. )رســالة مــن إنجلــز إىل لــورا 

)الفــارج 18 ديســمرب 1894(.

يف إحدى رسائله األخرية إىل الفروف، قال:

ــك،  ــع ذل ــت 47. وم ــدأت أدرك أن 74 ليس ــو ب ــي للت ــكوى، لكنن ــي الش »ال ميكنن

ــا  ــا بأكمله ــة، أوروب ــا الحيوي ــى قوتن ــاظ ع يجــب أن تســاعدنا األحــداث يف الحف

ــن أن  ــيا. ال ميك ــكان، ال ســيا يف روس ــر يف كل م ــات تختم ــتعاالً، واألزم ــزداد اش ت

ــري«. )94/12/18( ــرة أطــول. هــذا أفضــل بكث ــاك لف يســتمر الوضــع هن

ويخلــص يف رســالة إىل بيبــل: »وأثنــاء متريــر قــرار بشــأن هــذه النقــاط، عليــك 

أن تــرب زجاجــة مــن النبيــذ الجيــد؛ افعلــوا ذلــك كذكــري يل«. كان هــذا منوذًجــا 

ــاة بالكامــل. ــذي عــاش الحي ــز، ال إلنجل

ــى  ــوري حت ــز يف الخامــس مــن أغســطس عــام 1895 - وهــو شــيوعي ث ــويف إنجل ت

النخــاع. تــم إلقــاء رمــاده يف البحــر قبالــة بيتــيش هيــد يف إيســتبورن. ال شــك يف أن 

روحــه الثوريــة تعيــش يف التيــار املاركــي األممــي الــذي يدافــع عــن إرثــه ويناضــل 

مــن أجــل االشــرتاكية العامليــة.

روب سيويل 27 نونر 2020
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ــوس  ــم هريونيم ــه باس ــذي نعرف ــل ال ــاة الرج ــن حي ــل ع ــوى القلي ــرف س ال نع

ــه  ــع ب ــذي كان يوق ــب املســتعار ال ــل اللق ــس اســمه، ب ــى االســم لي ــل حت ــوش. ب ب

أعالــه. كان اســمه الحقيقــي هــو جريويــن أنتونيــزون فــان أكــن، وقــد ولــد حــوايل 

1450، يف املدينــة التجاريــة الهولنديــة املزدهــرة، ســريتوخيمبوس، بالقــرب مــن 

الحــدود األملانيــة. كانــت مدينــة مزدهــرة يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل 25.000 نســمة. 

كان النســيج أهــم صناعــة فيهــا، لكنهــا كانــت معروفــة أيضــا بصناعــة األرغــن )آلــة 

موســيقية(، وصناعــة األجــراس، وصناعــة الطابعــات، وصناعــة الســكاكن واألســلحة 

ــكان يشــتغلون يف الفاحــة. ــن الس ــس. وكان حــوايل %90 م واملســامري والدبابي

عــاش بــوش خــال الفــرة التــي أطلــق عليهــا هويزينجــا اســم فــرة اضمحــال 

ــي  ــة الت ــة العظيم ــوة الثقافي ــك الصح ــة تل ــع بداي ــت م ــطى. وتزامن ــور الوس العص

نســميها عــر النهضــة. ازدهــرت االكتشــافات والبحــوث العلميــة يف جــو مــن 

ــاس  ــة والحــج والتقــوى، كان الن الفضــول الفكــري. وخلــف مظاهــر املواكــب الديني

قــد صــاروا أكــر تشــككا تجــاه الكنيســة وكانــت لديهــم شــكوك حــول صحــة وقــوف 

ــات  ــن فئ ــم ب ــر التعلي ــة انت ــراع املطبع ــل اخ ــياء. وبفض ــب األش ــه وراء ترتي الل

ــاس. واســعة مــن الن

ــا  ــدأت فيه ــرة ب ــك ف ــت تل ــخ. كان ــك نقطــة تحــول رئيســية يف التاري ــت تل كان

ــز: ــا أوضــح ماركــس وإنجل ــوض أســس اإلقطــاع، ك الرأســالية تق

»مــن أقنــان العصــور الوســطى نشــأ ســكان أوىل البلــدات. ومــن ســكان البلــدات 

هــؤالء تكونــت العنــارص األوىل للربجوازيــة.

ــدة  ــة جدي ــح، أرضي ــاء الصال ــرب رأس الرج ــرور ع ــكا وامل ــح اكتشــاف أمري ــد فت لق

للربجوازيــة الصاعــدة. إن أســواق الهنــد الرقيــة والصــن واســتعار أمريــكا 

والتجــارة مــع املســتعمرات، وزيــادة وســائل التبــادل والســلع بشــكل عــام، أعطــت 

للتجــارة واملاحــة والصناعــة، دفعــة مل يســبق لهــا مثيــل، وأعطــت، بالتــايل، تطــورا 

ــوري داخــل املجتمــع اإلقطاعــي املتداعــي. رسيعــا للعنــر الث

مل يعــد منــط االســتثار اإلقطاعــي يف الصناعــة، الــذي كان اإلنتــاج الصناعــي فيــه 

ــد الحاجــات املتناميــة  ــا لس ــة، كافي ــف حرفيــة مغلق ــل طوائ ــرا مــن قب محتك

لألســواق الجديــدة، فحــل نظــام املانيفاكتــورة محلــه، فتــم دفــع أصحــاب الورشــات 

الحرفيــة جانبــا مــن طــرف أصحــاب املانيفاكتــورات الربجوازيــن املتوســطن؛ 

ــيم  ــام تقس ــكان أم ــة امل ــة املختلف ــف الحرفي ــن الطوائ ــل ب ــيم العم ــى تقس وأخ

ــون( ــون وبروليتاري ــيوعي. برجوازي ــان الش ــدة«. )البي ــة الواح ــل الورش ــل داخ العم

يعــود ازدهــار ســريتوخيمبوس  إىل إدخــال األســاليب الرأســالية. خــال العصــور 

الوســطى كان تنظيــم جميــع األنشــطة الحرفيــة يتــم مــن قبــل الطوائــف الحرفيــة. 

ــاج  ــوا أســاليب إنت ــد أدخل ــاب العمــل ق ــي نناقشــها كان أرب لكــن خــال الفــرة الت

جديــدة. متكــن أولئــك الذيــن نجحــوا مــن تحقيــق أربــاح أكــر مــن املعلمــن 

ــكام  ــف الح ــرية. تحال ــروات كب ــوا ث ــة، وجمع ــرف اليدوي ــف الح ــن ملختل التقليدي

األرســتقراطيون يف هولنــدا مــع الربجوازيــة وأخــذوا حصتهــم مــن أربــاح منــط اإلنتــاج 

ــم  ــي هددته ــريات الت ــت التغي ــة قاوم ــف الحرفي ــن الطوائ ــد. لك ــايل الجدي الرأس

بالدمــار، حتــى كاد الــراع بــن هــذه املصالــح املتضاربــة أن يتحــول، يف بعــض 

ــة. ــرب أهلي ــان، إىل ح األحي

مل يتــم اكتشــاف بــوش إال خــال القــرن العريــن، بعــد أن عــاىن مــن النســيان 

ملــا يقــرب مــن ثاثــة قــرون. وهــذا ليــس صدفــة. مل تســتطع األجيــال الســابقة فهــم 

ــارات متناقضــة:  ــه تي ــة اضطــراب، مزقت ــن عــامل يف حال ــه ف ــب. إن ــك الفــن الغري ذل

عــامل انطفــأ فيــه نــور العقــل وســيطرت عليــه الغرائــز الحيوانيــة. عــامل رعــب وعنــف، 

كابــوس حقيقــي، أي باختصــار: عــامل يشــبه كثــريا عاملنــا الحــايل.

فرتة انتقالية

عــى الرغــم مــن أن أعــال بــوش تعــود ملرحلــة تبتعــد عــن عاملنــا املعــارص بأكر 

مــن خمســائة عــام، فإنهــا قــادرة عــى أن تقــول لنــا أكــر مــا ميكــن أن تقولــه لنــا 

الكثــري مــن أعــال الفــن التــي تنتــج اليــوم. إنهــا أكــر صلــة بالعــامل الــذي نعيــش فيه. 

لهــذا الفــن جــال غريــب ورائــع، لكنــه يبــدو مفتقــرا للمنطــق. إنــه يتحــدى العقــل 

البــري يف كل خطــوة. الواقــع فيــه يقــف عــى رأســه. تواجهنــا فيــه صــور ال تصــدق، 

ــة  ــا مناقض ــبب كونه وبس

ــة للعــامل،  ــا الطبيعي لرؤيتن

تجعلنــا نشــعر بالــدوار. 

ــا تــأيت عبــارة هيجــل  وهن

قــوة:  بــكل  لتصدمنــا 

غــري  يصــري  “املعقــول 

ــول”. معق

الغرابــة هــي جوهــر 

هــذا الفــن. إنــه انعــكاس 

منســجا  يعــد  مل  لعــامل 

ــزق  ــامل مم ــه، ع ــع نفس م

املســتويات.  كل  عــى 

حيــث مل تعــد األرض صلبــة تحــت األقــدام. الــيء الصلــب يتحــول إىل ســائل 

والعكــس بالعكــس. حتــى الجبــال يف لوحــة “حديقــة املــرسات األرضيــة” تحولــت إىل 

نباتــات وحشــية تتفتــح بنضــج غــري طبيعــي. كل يشء يتغــري إىل نقيضــه، أو، عــى حــد 

تعبــري هرياكليتــس: “كل يشء يكــون وال يكــون، ألن كل يشء يف حالــة تدفــق مســتمر”.

مــن وجهــة نظــر األســلوب، ال يبــدو عمــل بــوش مشــابها لفــن العصــور الوســطى 

أو لفــن عــر النهضــة. عــى الرغــم مــن وجــود عنــارص مــن هذيــن الفنــن، إال أن فــن 

بــوش يذهلنــا بكونــه معــارصا لنــا بشــكل مذهــل. الصــور مثــرية للدهشــة، بــل إنهــا 

صادمــة، الراكيــب جــد متناقضــة وغــري متوقعــة، بحيــث يتعــن عــى املــرء أن ينظــر 

ــي يعــر عــى يشء يشــبهها إىل حــد مــا. يف الواقــع إن جــودة  ــة ل إىل عــامل الرسيالي

الرعــب يف تلــك الصــور لهــا تأثــري أكــرب بكثــري مــا نجــده يف لوحــات ]ســلفادور[ دايل: 

الجــذوع املعذبــة والســاعات العرجــاء.

تفاصيل الجبال يف لوحة “حديقة املرسات األرضية”

هرونيموس بوش وفن احتضار الفيودالية
يعتــر هرونيمــوس بــوش واحــدا مــن أبــرز الرســامني وأكرهــم أصالــة يف كل العصــور. رســم 

ــتبق  ــش، وتس ــكل مده ــارصة بش ــدو مع ــزال تب ــا ت ــا م ــام، لكنه ــامئة ع ــل خمس ــه قب أعامل

الرسياليــة. ميثــل فنــه فــن عــامل يف حالــة اضطــراب، عــامل مزقتــه تيــارات متناقضــة، عــامل انطفــأ 

ــف والطاعــون، أو  ــامل الرعــب والعن ــة. ع ــز الحيواني ــه الغرائ ــور العقــل وســيطرت علي ــه ن في

باختصــار: عــامل يشــبه عاملنــا اليــوم، خاصــة مــع انتشــار الوبــاء الحــايل. يــدرس آالن وودز يف 

هــذا املقــال هرونيمــوس بــوش مــن وجهــة نظــر املاديــة التاريخيــة. وكان املقــال قــد نــر يف 

األصــل بتاريــخ 23 دجنــر 2010.
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كانــت املــدن مثــل ســريتوخيمبوس  ممتلئــة باملشــانق والســجون. يف ذلــك 

العــر، عــر العنــف العشــوايئ الــذي ال معنــى لــه، كان املــوت رفيقــا دامئــا ومعرفــا 

بــه. كانــت صورتــه املبتســمة تظهــر يف كل كنيســة. ويف خلفيــة تلــك اللوحــات يكــون 

ــذا  ــر ه ــى أث ــد اقتف ــي. وق ــكل عظم ــى شــكل هي ــادة ع ــا موجــودا، ع ــوت دامئ امل

املذهــب خليفــة بــوش الحقيقــي الوحيــد، بيــر بروغــل، كــا هــو الحــال يف لوحتــه 

“انتصــار املــوت”.

أدى تفــكك اإلقطــاع، الــذي رافقتــه كل أنــواع املــآيس -الحــروب واملجاعــة 

والطاعــون- إىل خلــق كتلــة كبــرية مــن الفقــراء املتحللــن طبقيــا: فاحــون بــا أرض 

ــود مطــرودون وقطــاع  ــون ومتــردون وجن وعاهــرات ومتســولون وبائعــون متجول

طــرق مســتعدون للقتــل مقابــل بضــع بنســات. يف أملانيــا أصبــح العديــد مــن النبــاء 

ــاالت  ــد كل حث ــن. ويج ــى الفاح ــدون ع ــات يعت ــادة عصاب ــهم ق ــن أنفس اإلقطاعي

ــوش. املجتمــع هــؤالء انعكاســا لهــم يف لوحــات ب

الطاعــون الــذي أهلــك أوروبــا يف القــرن الرابــع عــر، قــى عــى ثلــث الســكان 

ــا  ــك كان عامل ــا ذل ــا ت ــن. وم ــن آخري ــت كثريي ــة قتل ــه مجاع ــل. وأعقبت ــى األق ع

ــياطن  ــرض ســببه الش ــاس أن امل ــد الن ــات. اعتق ــوىض واالضطراب ــام والف ــن الظ م

ــل العصــور  ــي. وبالنســبة لعق ــدة عــى الغضــب اإلله ــة أكي وأن الطاعــون كان عام

ــة  ــدا أن نهاي ــات، ب ــباح والخراف ــي واألش ــوف الدين ــامل التص ــارق يف ع ــطى، الغ الوس

ــام 1500. كان  ــتحل ع ــامل س ــة الع ــائع أن نهاي ــاد ش ــاك اعتق ــرب. كان هن ــامل تق الع

الجحيــم قــاب قوســن أو أدىن، وبالنســبة ملعظــم البريــة مل يكــن هنــاك مــن احتــال 

للخــاص.

نهاية العامل؟

كان مــن الواضــح للجميــع أن العــامل القديــم كان يف حالــة مــن االنحطــاط 

ــارات متناقضــة. تحطمــت  ــم تي ــاس تتقاذفه ــاج. كان الن ــل للع ــري القاب ــع وغ الرسي

معتقداتهــم وضاعــوا يف عــامل بــارد والإنســاين وعــدايئ وغــري مفهــوم. إن الشــعور بــأن 

نهايــة العــامل قريبــة شــعور مييــز كل فــرة تاريخيــة تشــهد دخــول نظــام اجتاعــي 

ــر بيغــل: ــب بي ــه. كت ــة انحطــاط ال رجعــة في اقتصــادي معــن يف مرحل

كان ترتيــب األشــياء يتداعــى عندمــا ولــد بــوش. ارتبــط األمــن الوحــي لإلقطاعيــة 

يف اعتقــاد عــام بــأن ترتيــب األشــياء تــم بأمــر إلهــي. فالــرب العظيــم شــكل العــامل 

عــى صــورة إقطاعيــة، وقســم األرايض والســلطة بــن أتباعــه العظــاء، البابــاوات 

واألباطــرة وامللــوك

لكــن، فجــأة، انهــارت كل تلــك اليقينيــات. كان األمــر كــا لــو أن العــامل ســفينة 

ــول  ــة والشــكوك. وبحل ــات املرعب ــت النتيجــة هــي االضطراب ــاتها. وكان ــدت مرس فق

منتصــف القــرن الخامــس عــر بــدأ نظــام املعتقــدات القديــم يف االنهيــار. مل يعــد 

ــدال  ــزاء. وب ــة والع ــاص والراح ــى الخ ــوا ع ــة ليحصل ــون إىل الكنيس ــاس يتطلع الن

مــن ذلــك ظهــرت الخافــات الدينيــة بأشــكال مختلفــة، والتــي كانــت مبثابــة غطــاء 

ــية. ــة والسياس ــة االجتاعي للمعارض

ــن  ــوم، لك ــامل الي ــن ع ــوش وب ــامل ب ــن ع ــابه ب ــاط التش ــن نق ــد م ــاك العدي هن

ــرب،  ــل يف الغ ــى األق ــارض، ع ــت الح ــي الوق ــا. فف ــرية بينه ــوة كب ــا فج ــاك أيض هن

تراجــع ســلطة الديــن بوضــوح. لكــن يف أواخــر العصــور الوســطى كان الديــن مهــا 

للغايــة. لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تعــرب السياســة والــراع الطبقــي عــن نفســيها 

بأشــكال دينيــة. كان الــيء الوحيــد الــذي ميكــن أن يجعــل حيــاة الجاهــري محتملــة 

هــو األمــل يف الحيــاة اآلخــرة.

كان مــن املفــرض أن تقــدم الكنيســة املقدســة الراحــة للفقــراء واألمــل يف حيــاة 

ــدة  ــارت فاس ــة ص ــى الكنيس ــن حت ــن. لك ــط الحزي ــامل املنح ــذا الع ــل وراء ه أفض

ومنحطــة كــا نــرى مــن خــال واحــدة مــن أعظــم روائــع بــوش. كانــت تلــك فــرة 

ــة  ــاة رهباني ــل لحي ــرواد األوائ ــت ال ــي ألهم ــة الت ــد القدمي ــم الزه ــا قي ــارت فيه ص

مجــرد ذكــرى بعيــدة. تنافــس أســياد الكنيســة يف البــذخ وتجــاوزوا امللــوك يف أســلوب 

حياتهــم الفاخــر وثرواتهــم الرائعــة.

كان ذلــك واقعــا صادمــا تــرك أخطــر اآلثــار عــى النــاس آنــذاك. ألنــه إذا كانــت 

هــذه الحيــاة رهيبــة، فــإن العــزاء الوحيــد كان هــو التمســك باألمــل يف حيــاة أفضــل 

يف العــامل اآلخــر. لكــن مبجــرد مــا يــزول هــذا االعتقــاد ال يبقــى ســوى اليــأس القاتــم. 

أصبحــت ســلطة الكنيســة موضــع تشــكيك متزايــد. ومــن مظاهــر التفــكك واالنحــال 

الوشــيك للنظــام القديــم، أن النــاس بــدأوا يف البحــث عــن الخــاص خــارج الكنيســة يف 

جميــع أنــواع الحــركات الخرافيــة والصوفيــة، والتــي كانــت املعتقــدات الدينيــة غــري 

التقليديــة للعديــد منهــا ســتارا لحــركات اجتاعيــة خطــرية ومدمــرة.

متيــزت تلــك الفــرة بخــروج عــدد كبــري مــن الرجــال إىل الطــرق، حفــاة ويرتــدون 

برقــع التوبــة، ويجلــدون أنفســهم حتــى تســيل دماؤهــم. كانــت الطوائــف الســائدة 

تنتظــر نهايــة العــامل، التــي كانــت تتوقــع بقلــق حدوثهــا مــن ســاعة إىل أخــرى. لكــن 

يف النهايــة مــا حــدث مل يكــن نهايــة العــامل، بــل نهايــة اإلقطــاع فقــط، ومــا جــاء مل 

يكــن األلفيــة الجديــدة، بــل النظــام الرأســايل فقــط. لكــن ال ميكــن أن نتوقــع منهــم 

أن يفهمــوا ذلــك.

أدى انحطــاط املجتمــع اإلقطاعــي وظهــور الرأســالية إىل تخمــر لألفــكار وأزمــة 

إميــان تجلــت يف صعــود تيــارات دينيــة معارضــة مثــل اللوالرديــن وجــون ويكليــف 

يف إنجلــرا والهيســين ]أتبــاع جــون هيــس[ يف بوهيميــا. كان عاملــا عــى حافــة ثــورة 

اجتاعيــة ودينيــة. ظهــر العــامل القديــم بكونــه فاســد ومتعفــن حتــى النخــاع. عــامل 

يتداعــى يف انتظــار اإلطاحــة بــه. عــامل ال يســتحق البقــاء.

إن روح تلــك اللوحــات هــي نفــس الــروح التــي دفعــت بهــؤالء الذيــن يجلــدون 

ــد  ــف الجل ــروح املــوت. كان مشــهد طوائ ــم مشــبعون ب ــات. إنه أنفســهم إىل الطرق

التــي تشــق طريقهــا عــرب البلــدات والقــرى مــع صيحــات فظيعــة “للتوبــة” يقاطعهــا 

الــراخ واآلهــات بينــا الســياط متــزق لحــم ظهورهــم النازفــة، عامــة مــن عامــات 

ذلــك الوقــت. كتــب يوهــان هويزينجــا يف كتابه الشــهري “انحســار العصور الوســطى”:

كان الشــعور العــام بالكارثــة الوشــيكة يخيــم عــى الجميــع. وســاد الخطــر الدائــم 

ــن الحــروب وبســبب  ــن الناجــم ع ــدام األم ــكان ]…[ كان الشــعور بانع يف كل م

ــم أكــر  ــد تفاق ــة، ق ــب الحــكام وعــدم الثقــة بالعدال ــد املســتمر مــن جان التهدي

بســبب الهــوس بالنهايــة الوشــيكة للعــامل وبالخــوف مــن الجحيــم والســحرة 

والشــياطن ]…[ كان لهيــب الكراهيــة والظلــم يســود يف كل مــكان. وكان الشــيطان 

ــن. ــه القامتت ــة بجناحي يغطــي األرض الكئيب

لوحة “انتصار املوت” لبيرت بروغل



40

ــن يف  ــة، لك ــة النظري ــن الناحي ــة موجــودا م ــاة األبدي ــد الخــاص والحي كان وع

الواقــع كانــت الصــورة العامــة لتلــك الفــرة هــي الظــام القاتــم. وينعكــس الشــعور 

املتشــائم يف شــعر ذلــك العــر، كــا هــو الحــال يف األبيــات التاليــة للشــاعر الفرنــي 

ــن  ــة م ــة متقدم ــغ حال ــض بل ــوز مري ــل عج ــامل برج ــارن الع ــذي يق ــامب، ال ديش

ــل: التحل

)العامل اآلن جبان، فاسد وضعيف،

عجوز، شهواين، ومشوش الكام؛

ال أرى سوى الحمقى نساء ورجاال…

إن النهاية تقرب حقا…

كل يشء يسري بشكل يسء.(

عربة التن أو قوة املال

يف ظــل اإلقطــاع كانــت ملكيــة األرض هــي التعبــري عــن القــوة االقتصاديــة. كان 

ــات  ــو عاق ــات من ــع وبداي ــارة والتصني ــة التج ــد أهمي ــن تزاي ــوي. لك ــال دور ثان لل

الســوق التــي رافقتهــا، جعلــت للــال ســلطة أكــرب. لكــن إىل جانــب الــروة 

ــاة  ــاة الجاهــري بائســة ومؤملــة ووحشــية وقصــرية. كانــت حي الفاحشــة، كانــت حي

ــة. لكــن الظــروف خــال  ــى يف الظــروف العادي الفــاح يف ظــل اإلقطــاع قاســية حت

ــة عــى اإلطــاق. ــن عادي ــن اإلقطــاع مل تك ــة املتأخــرة م املرحل

كان صعــود الرأســالية -خاصــة يف هولنــدا حيــث ظهــرت يف وقــت أبكــر مــن أي 

بلــد آخــر باســتثناء إيطاليــا- مصحوبــا بــربوز ســلوكيات جديــدة، توطــدت تدريجيــا 

ــي  ــة، الت ــدة. ســيطرت الرابطــة الهانزي ــة جدي ــدات ديني ــدة ومعتق إىل أخــاق جدي

كانــت تضــم أكــر مــن مائــة مدينــة تجاريــة، عــى التجــارة مــن إنجلــرا إىل روســيا. 

تــم صنــع ثــروات كبــرية. ظهــرت عائــات مرفيــة قويــة، مثــل آل فوغــر، وتحــدت 

ســلطة امللــوك. ونشــأت قــوة جديــدة، قــوة كانــت تفــكك نســيج املجتمــع القديــم 

وتقــوض قيمــه هــي قــوة املــال.

كانــت هنــاك روح جديــدة تتصاعــد: روح املاديــة والنزعــة التجاريــة. وتدريجيــا 

أصبــح الفــن نفســه ســلعة. فــإذا كان الفنــان بارعــا ميكنــه هــو نفســه أن يكتســب 

ــن يف  ــن أو حرفي ــن بروليتاري ــرد فنان ــوا مج ــم كان ــن أغلبيته ــة. لك ــروة واملكان ال

أحســن األحــوال.

يف ثاثيتــه العظيمــة، عربــة التــن، )رســمت مــا بــن 1485 و1490، بــرادو، 

ــة كلهــا  ــا تجــري البري ــد(، يظهــر بــوش عاملــا يحكمــه الجشــع والعنــف: هن مدري

وراء عربــة التــن. إن عربــة محملــة بالتــن، كــا تلــك التــي تظهــر يف لوحــة بــوش، 

كانــت مشــهدا مألوفــا لشــعوب القــرن الخامــس عــر، كرمــز للطعــام املخــزن لفصــل 

الشــتاء وبالتــايل كرمــز لازدهــار. لكــن التــن هنــا يرمــز إىل قــوة الــروة واملــال. إنــه 

 elk plukt ervan ؛De werelt is een hooiberg“ :يذكــر باملثــل الهولنــدي القديــم

wat hij kan krijgen” )العــامل كومــة تــن والجميــع ينتــزع منهــا قــدر مــا يســتطيع 

الحصــول عليــه(. وكل البريــة تجــري وراء عربــة التــن، التــي يقودهــا ســبعة 

شــياطن نحــو نــريان الجحيــم املشــتعلة عــى الجانــب األميــن.

مقدمــة اللوحــة فوضويــة. الــكل يقاتــل مــن أجــل الحصــول عــى القليــل مــن 

ــدو  ــه. يب ــل ذهب ــر مقاب ــل آخ ــق رج ــع عن ــا يقط ــرى رج ــة، ن ــن”. يف املقدم “الت

النــاس عــى اســتعداد للقتــل أو ألن تدهســهم العربــة مــن أجــل املــال. تقــدم 

النســاء أجســادهن ألجلــه. القضــاة يبيعــون رشفهــم ألجلــه. وإىل ميــن اللوحــة يتــم 

جــر العربــة مــن طــرف مجموعــة متنوعــة مــن املخلوقــات الشــيطانية الغريبــة مــن 

العــامل الســفي. أحــد تلــك املخلوقــات مزيــج مــن رجــل وســمكة؛ واآلخــر شــبه طائــر؛ 

والثالــث رجــل مقنــع مــع أغصــان تنمــو عــى ظهــره.

ــل  ــن مدخ ــون م ــاس يتدفق ــة الن ــن رؤي ــم ميك وقربه

خشــبي يف تلــة. ويرافــق العربــة نفســها رجــال ونســاء 

ــقطون  ــون ويس ــن؛ يتقاتل ــن الت ــة م ــزاع حفن ــون انت يحاول

تحــت العجــات. ويف مقدمــة اللوحــة نــرى راهبتــن متــآن 

كيســا مــن التــن مــن أجــل قــس ســمن يبــدو هادئــا وهــو 

يــرب النبيــذ املقــدس بينــا يشــاهد مــا يجــري مــن نهــب. 

ال يقتــر األمــر عــى فضــح النهــب الــذي متارســه الكنيســة 

ضــد الشــعب، بــل يلمــح أيضــا إىل العاقــات الجنســية غــري 

املروعــة بــن الراهبــات والرهبــان. كان هــذا متــداوال 

بشــكل كبــري يف ذلــك الوقــت، ألســباب وجيهــة. كانــت 

هنــاك فضائــح كثــرية منســوبة إىل الكنيســة؛ وكان املؤمنــون 

ــم مهجــورون. يشــعرون بأنه

كانــت الكنائــس مــن بــن أكــرب مــايك األرايض يف ذلــك 

الزمــن. وكان الرهبــان والقساوســة، عــى الرغــم مــن أنهــم 

أقســموا عــى العمــل الخــريي وحيــاة الفقــر، يولــون اهتاما 

أكــرب للحصــول عــى وســائل الراحــة املاديــة ألنفســهم بــدال 

ــن  ــري م ــزء كب ــع ج ــم جم ــد. ت ــاة الزه ــش يف حي ــن العي م

ثــروة الكنيســة مــن خــال بيــع صكــوك الغفــران، التــي هــي 

قصاصــات مــن الــورق تعــد املشــري بالخــاص مقابــل مبلــغ 

ــوك الشــهري،  ــع الصك ــز، بائ ــز ديت ــد تفاخــر هان ــري. وق صغ

بــأن األرواح تتحــرر مــن الجحيــم مبجــرد مــا تــرن العمــات 

ــة  ــاه الكنيس ــوش تج ــف ب ــر موق ــه. ويظه ــة يف صندوق املعدني

مــن خــال وجــود الراهبــات والرهبــان وهــم يشــاركون بجشــع 

يف مطــاردة عربــة التــن.

الشــخصيات الوحيــدة يف الصــورة التــي تبــدو هادئــة ومنعزلــة هم أغنيــاء األرض: 

ــة وعــى بعــد  ــة خلــف العرب ــا عــى أحصن ــك وباب ــاك إمرباطــور ومل إىل اليســار هن

ــإن  ــك ف ــع ذل ــاف. وم ــب الج ــة العش ــد عرب ــن بعي ــون م ــة، يصاحب ــافة محرم مس

عزلتهــم مجــرد خدعــة. فالســبب الوحيــد وراء كونهــم ال ياحقــون العربــة هــو أنهــم 

ميتلكــون بالفعــل أكــر مــا يكفــي مــن “التــن” – لكنهــم يف الواقــع هــم أيضــا عبيــده 

املخلصــون الطيعــون، وهــم أيضــا يســريون بــا هــوادة نحــو يــوم الحســاب.

لوحة عربة التن هريونيموس بوش



41

وجه الر

يف أملانيــا كان الفــن القوطــي املتأخــر قــد بــدأ يعكــس الــروح الجديــدة لعــر 

ــوء  ــيء بالض ــايل م ــن اإليط ــن أن الف ــن يف ح ــا. لك ــرت يف إيطالي ــي ظه ــة الت النهض

وأشــعة الشــمس، فــإن الفــن األملــاين يف تلــك األوقــات كان مظلــا، ومواضيعــه قامتــة، 

وطريقتــه غريبــة. كان ذلــك الفــن معلــق بــن عاملــن، كان لــه طابــع انتقــايل ألنــه ابن 

حقبــة تقليديــة، يقــف عــى مفــرق طــرق بــن نهايــة اإلقطــاع وبدايــة الرأســالية.

مذبــح ايزنهايــم )Isenheim Altarpiece( لوحــة رســمها الفنــان األملــاين ماتيــاس 

غرونوالــد يف 1506-1515. وفيهــا يصــور عمليــة الصلــب بطريقــة وحشــية وســادية. ال 

توجــد هنــا راحــة وال شــعور بالخــاص أو للحيــاة بعــد املــوت، فقــط ســواد متواصــل. 

ــه  ــق. إن ــن زمــن الخــوف والقل ــه ف ــر. إن وتعكــس الشــياطن املوجــودة انتصــار ال

يخــرق أعــاق النفــس الجاعيــة يف وقــت مضطــرب حيــث الرجــال والنســاء 

محارصيــن مــن جميــع الجهــات بقــوى الــر الجامحــة.

ــاس عــى أنهــم شــياطن،  ــوش الن ــه “الســخرية مــن املســيح” يصــور ب يف لوحت

ووجوههــم موســومة بتعابــري الإنســانية. تظهــر الســلطة يف شــخص بياطــس البنطــي، 

ــيح  ــه املس ــو وج ــد ه ــاين الوحي ــه اإلنس ــض. الوج ــي بغي ــق كلب ــر كمناف ــذي يظه ال

ــانية  ــرة إىل اإلنس ــدو النظ ــرى تب ــرة أخ ــا م ــا. وهن ــهد قريب ــذي سيستش ــه، ال نفس

ســلبية، إنهــا رؤيــة عــامل يســري إىل الخــراب والدمــار وإنســانية محرومــة مــن الخــاص.

ويف لوحــة “املســيح يحمــل الصليــب” املوجــودة يف متحــف الفنــون الجميلــة يف 

جنــت، نــرى صــورة املســيح وحيــدا منهــكا يحيــط بــه رجــال لديهــم وجــوه وحــوش 

وغيــان. إنهــا وجــوه رجــال فاســدين إىل درجــة أنهــم فقــدوا كل محتــوى أو شــعور 

بــري. إال أنــه عنــد القيــام بفحــص دقيــق نــرى أن مثــل هــذا االســتنتاج ليــس دقيقــا. 

إن مــا يصــوره بــوش ليــس اإلنســانية بشــكل عــام، بــل مجموعــة اجتاعيــة محــددة. 

فتلــك ليســت وجــوه النــاس الفقــراء، بــل هــي وجــوه التجــار والفرســان وغريهــم مــن 

أصحــاب الســلطة، مبــا يف ذلــك الراهــب الدومينيــي البشــع.

ــه  ــوش يف لوحات ــد صورهــم ب ــم فق ــذاب الجحي ــون ع ــن يعان ــا الخطــاة الذي أم

ــك درســا  ــا يشــكل كذل ــة. وهــذا م ــة مطلق ــم كراهي ــه يكــن له ــر أن بإحســاس يظه

لعرنــا الحــايل. كان بــوش يرســم يف وقــت كانــت فيــه قيــم الســوق واملــال ظواهــر 

ــك  ــن شــخص ميتل ــا الحــارض نتحــدث ع ــة. ويف وقتن ــوة اجتاعي ــرزت كق ــدة ب جدي

ــع. ــاس مجــرد ســلع وأشــياء للبي ــا صــار الن ــار دوالر بين ملي

إن األغنيــاء وأصحــاب الســلطة مســتعدون إلظهــار أشــد أنــواع الوحشــية 

والقســوة مــن أجــل الدفــاع عــن ســلطتهم وثرواتهــم وامتيازاتهــم. إن الوجــوه املجردة 

مــن اإلنســانية التــي نراهــا يف “املســيح يحمــل الصليــب” هــي وجــوه الجشــع والــره 

وفســاد الــروح البريــة. إنهــا وجــوه األغنيــاء وأصحــاب الســلطة عــى األرض، ليــس 

كــا يرغبــون يف تصويــر أنفســهم، بــل كــا هــم يف الواقــع. ينــزع عنهــم بــوش بــا 

رحمــة قناعهــم املبتســم، ليكشــف الوحــش الريــر الــذي يكمــن خلفــه.

ــروا أنفســهم  ــع الســلطة أن ي ــن يوجــدون يف مواق ــك الذي ــع، يحــب أولئ بالطب

ــادة  ــي مناصــب الشــغل” و”ق ــة و”خالق ــا، كمحســنن للبري ــة متام بصــورة مختلف

ــاء.  ــك. ويصورهــم الرســامون املتملقــون بأشــكال أكــر به ــا شــابه ذل الصناعــة”، وم

ــات الســوق  ــاج ملــا يســمى باقتصادي ــه نت ــا ذلــك، إن ــة التــن هــي مــا يفــرس لن عرب

ــي تفســد العــامل وتســلبه مــن إنســانيته. الت

حديقة املرسات األرضية

يضــم متحــف بــرادو يف مدريــد أفضــل تحفــة لبــوش التــي هــي: حديقــة 

املــرسات األرضيــة. يف هــذه اللوحــة يتــم التعبــري عــن مأســاة الوجــود البــري بقــوة 

مذهلــة. اللوحــة برمتهــا شــغب جنــوين مــن اللــون والحركــة يــكاد يصيــب االنســان 

ــي  ــاورة الت ــة واملتج ــور املذهل ــل والص ــن التفاصي ــة م ــة هائل ــاك كمي ــدوار. هن بال

ــل،  ــى كل التفاصي ــز ع ــا نرك ــن عندم ــد. لك ــت واح ــا يف وق ــتيعابها كله ــب اس يصع

ــا. ــراء مفهومه ــن ث نتعجــب م

نجــد يف حديقــة املــرسات األرضيــة موضوعــا متكــررا عنــد بــوش. وهــذا يف حــد 

ذاتــه تناقــض ومظهــر لــراع تيــارات متناقضــة. يتــم تقديــم الفاكهــة املحرمــة )املتــع 

الحســية الدنيويــة، أو آثــام الجســد( كفاكهــة ونســاء جميــات عاريــات، أكــر الفواكــه 

املحرمــة املرغوبــة. وهــي نفــس الصــور التــي ميكــن رؤيتهــا يف “إغــراءات القديــس 

أنطونيــوس”. لكــن عنــد الفحــص الدقيــق يتضــح أن بــوش ال يرســم مــرسات األرض، 

بــل عذابــات الجحيــم.

حديقة املرسات األرضية
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اللوحــة عبــارة عــن ثاثيــة )كــا هــو الحــال مــع عربــة التــن(، أي أنهــا مقســمة 

ــة.  ــة رمزي ــه دالل ــطى لدي ــرون الوس ــلوب الق ــبة ألس ــك بالنس ــزاء. وذل ــة أج إىل ثاث

ــه يــروي قصــة ســقوط اإلنســان. مــن اليســار  ــارة أصــح إن ــه يــروي قصــة. أو بعب إن

ــذور  ــاك ب ــة، هن ــذه الجن ــى يف ه ــن حت ــدن. لك ــة ع ــة بجن ــدأ اللوح ــن تب إىل اليم

ــد  ــن الوحــوش: ســمكة بأي ــددا م ــل ع ــرى بالفع ــاك ن ــل. فهن ــر موجــودة بالفع ال

بريــة ورأس بطــة ميســك كتابــا وهــو يخــرج مــن تجويــف، بينــا قتــل أســد فريســته 

وهــو عــى وشــك التهامهــا. ونافــورة الحيــاة، ذات الشــكل البشــع يف وســط الصــورة، 

يعلوهــا هــال، الــذي هــو رمــز الشــيطان وإحالــة عــى اإلســام واألتــراك.

ــورة. ويف حــن  ــاع الناف ــرة يف ق ــي تحــدق مــن حف ــة الت واألكــر رشا هــي البوم

أن البومــة بالنســبة لليونانيــن القدمــاء كانــت طائــرا مرتبطــا بأثينــا إلهــة الحكمــة، 

فــإن هــذا الطائــر الليــي قــد ارتبــط يف العصــور الوســطى بالشــيطان والــر. وتظهــر 

البومــة باســتمرار يف العديــد مــن أعــال بــوش.

ــات  ــة وحيوان ــكال عاري ــاة: أش ــعة للحي ــا واس ــة بانورام ــة املركزي ــدم اللوح تق

خياليــة وفاكهــة كبــرية وناضجــة وتشــكيات حجريــة هجينــة. الفراولــة العماقــة التي 

ــر وضوحــا، أي  ــراء يف شــكله األك ــز لإلغ ــا هــي رم ــن لتذوقه ــاس جاهدي يســعى الن

الجنــس. والســمكة الضخمــة التــي تظهــر عــى جميــع الجوانــب هــي رمــز قضيبــي. 

ــاو  ــم مس ــات وبحج ــن الحيوان ــرب م ــواء( أك ــر )آدم وح ــرى الب ــة األوىل ن يف اللوح

ــة نجــد األحجــام قــد تغــريت. ــرب(. لكــن يف اللوحــة الثاني ليســوع )ال

تحتــوي اللوحــة املركزيــة عــى العديــد مــن الطيــور التــي تختلــط مــع البــر، 

ــا مــن  ــة تقربن ــة عبقري ــا رضب ــى توفــر لهــم الفاكهــة )املحرمــة(. نجــد هن ــل وحت ب

الرسياليــة. يف الحيــاة اليوميــة عــادة مــا تعتــرب الطيــور كائنــات غــري ضــارة. تجذبنــا 

ــرة  ــي نراهــا يف اللوحــة رشي ــور الت ــف. لكــن الطي ــون وتغريدهــا اللطي بريشــها املل

وخطــرية، إنهــا كبــرية الحجــم وأكــرب بكثــري مــن البــر. وبعيونهــا الفارغــة ومناقريهــا 

الحــادة القويــة، تبــدو وكأنهــا تهــدد البــر العــراة العــزل املوجوديــن حولهــا.

ــن  ــوش م ــا ب ــاك خطــر يف كل خطــوة. يحذرن ــة هن ــة املــرسات األرضي يف حديق

ــة.  ــة الفاتن ــو للفاكه ــا يختفــي الطعــم الحل ــة. فرسعــان م ــذات الدنيوي زوال كل املل

وجميــع البــر يســريون يف اتجــاه واحــد فقــط، والــذي يظهــر عــى اللوحــة اليمنــى، 

ــا يصــور بالتفصيــل عــذاب املغضــوب عليهــم. حيــث نــرى مشــهدا جهنميــا حقيقي

تتــم معاقبــة املدانــن حســب خطاياهــم: يحكــم عــى الرهــن بالتقــيء األبــدي 

ــيقيا يف  ــا كان موس ــل )رمب ــاك رج ــر. وهن ــه رأس طائ ــذي ل ــيطان ال ــم الش أو يتربزه

ــاي يف  ــارة، بينــا يظهــر آخــر وقــد تــم إدخــال ن ــار قيث ــه( تخــرق جســده أوت حيات

رشجــه. وهنــاك تنــوع مذهــل للشــياطن والوحــوش، كل واحــد منهــا كابــوس يف حــد 

ذاتــه.

ــى  ــذي ع ــك ال ــو ذل ــرية ه ــب والح ــارة للرع ــم إث ــوش الجحي ــر وح ــن أك لك

صــورة رجــل شــجرة ويقــع يف وســط اللوحــة. جذعــه 

املجــوف، الــذي يقــف عــى جذعــي شــجرة متعفنــة، 

مثقــوب بفــروع حــادة تــربز مــن جســده. ينظــر 

الغريبــة  تعابــريه  وتشــري  بعيــًدا  الشــجرة  الرجــل 

ــورة  ــون ص ــد يك ــجرة ق ــل الش ــة إىل أن الرج والحزين

ذاتيــة لبــوش نفســه، وهــو يســتعرض مشــهد ســقوط 

ــزن. ــة املح البري

تناقضات

تظهــر هــذه اللوحــات الرائعــة تباينــا شــديدا بــن 

ــذي  ــة الظــام هــو ال الضــوء والظــام، لكــن يف النهاي

يفــوز دامئــا. نجــد هنــا جميــع كوابيــس العصــور 

الوســطى دفعــة واحــدة. نجــد نــار جهنــم والعــذاب 

ــرسة. ــب والح ــة والنحي ــة والظلم ــة األبدي واللعن

نجــد يف لوحــات بــوش إحساســا قويــا بالتناقــض. ال 

ــه ونلمســه  ــل نشــعر ب ــارات املتناقضــة، ب ــن التي ــك الــراع املــؤمل ب ــرى فقــط ذل ن

ونســمعه ونشــمه. الصــور نابضــة بالحيــاة إىل درجــة أنهــا تخــرج مــن اللوحــة وتقبــض 

عليــك مــن عنقــك. إنهــا تشــبه كثــريا فــن الرسياليــة، الــذي كان نتاجــا لســياق تاريخي 

مشــابه، حيــث كانــت نفــس التناقضــات والتــي يتــم عرضهــا يف تجــاور صــادم.

رســم بــوش الفــرة التــي عــاش فيهــا وعكســها كمــرآة. لقــد كان القــرن الخامــس 

ــال  ــن الرج ــى م ــة العظم ــبة للغالبي ــوق األرض بالنس ــم ف ــرة جحي ــل ف ــر بالفع ع

والنســاء. يتميــز فنــه بعمــق كبــري، ومثلــه مثــل جميــع الفنــون العظيمــة، ال يبقــى 

ــا  ــب كل أحامه ــان، ويجل ــية اإلنس ــزاء نفس ــق أج ــرق أعم ــل يخ ــطح ب ــى الس ع

ــاة. ــد الحي ــا يقل ــن هن ــة إىل الســطح. الف وكوابيســها الرسي

يف عــامل يعــاين فيــه الكثــريون مــن الجــوع، نــرى مشــاهد مروعــة للراهــة. نــرى 

ــم  ــى والفقــر، ونفــس الامســاواة والظل ــن الغن ــات الفادحــة ب ــاك نفــس التفاوت هن

املوجــودة يف عرنــا الحــايل. وألن بــوش غــري قــادر عــى تصحيــح تلــك املظــامل 

ــن  ــاة املدان ــق معان ــم. تتواف ــال الرس ــن خ ــا م ــه يعاقبه ــع، فإن ــة يف الواق الصارخ

بشــكل وثيــق مــع طبيعــة آثامهــم: فالنســاء الفاســقات ميــارس عليهــن الجنــس مــن 

ــن  ــري ع ــذا تعب ــة. ه ــن الحميمي ــبث بأعضائه ــي تتش ــحايل الت ــادع والس ــل الضف قب

ــة  ــة األصلي ــت الخطيئ ــا كان ــي مبوجبه ــيحية والت ــودة يف املس ــاء املوج ــة النس كراهي

جرميــة ارتكبتهــا حــواء األم. ويعــذب املوســيقيون بأدواتهــم الخاصــة التــي تحولــت 

ــخ. ــب، إل ــائل للتعذي إىل وس

ــرؤى إىل العصــور الوســطى، عــى الرغــم  تعــود جــذور اإللهــام الفنــي لهــذه ال

ــكال  ــا يف األش ــور عليه ــن العث ــر. ميك ــت للنظ ــكل الف ــارصة بش ــدو مع ــا تب ــن أنه م

ــس. كان هــذا بالفعــل  ــرة للشــياطن والخطــاة املرســومة عــى جــدران الكنائ الري

ــه دور  ــك صــار ل ــد ذل ــه بع ــم. لكن ــن القدي ــك الف ــة يف ذل ــر حيوي هــو الجــزء األك

ــه. ــاة خاصــة ب ــش حي ــا إىل الصــدارة ليعي ــوي، وهــا هــو يعــود هن ثان

اإلصالح واإلصالح املضاد

داهــم املــوت أخــريا بــوش يف موطنــه األصــي ســريتوخيمبوس عــام 1516. وبعــد 

ــّمر  ــربغ وس ــة فيتن ــر، إىل كنيس ــن لوث ــى مارت ــاب، يدع ــب ش ــار راه ــد س ــام واح ع

أطروحاتــه الـــ 95 عــى بابهــا. لقــد عــرب متــرد الربجوازيــة ضــد اإلقطــاع عــن نفســه 

يف البدايــة يف شــكل احتجــاج دينــي، بطبيعــة الحــال. لقــد عــرب الديــن الربوتســتانتي 

ــا وجــد النظــام اإلقطاعــي  ــة. بين ــح الربجوازي ــة نظــر ومصال يف الجوهــر عــن وجه

ــة. ــا يف إســبانيا الكاثوليكي ــم تعبــريه األكــر تعصب القدي

وقفــت كل أوروبــا آنــذاك عــى حافــة مرحلــة الثــورات والثــورات املضــادة التــي 

ــة. كانــت عــى وشــك الدخــول يف رقصــة املــوت التــي  اتخــذت شــكل حــروب ديني

اســتمرت ملــدة ثاثــة عقــود. واشــتعلت النــريان، التــي ظهــرت يف لوحــات بــوش عــن 

الجحيــم، يف مــدن هولنــدا وأملانيــا وبوهيميــا. ومل يشــهد أي مــكان آخــر حروبــا دينيــة 

أكــر قســوة مــا كانــت عليــه يف وطــن هريونيمــوس 

بــوش نفســه، حيــث ظهــرت الثــورة الربجوازيــة األوىل 

يف التاريــخ عــى أنهــا حــرب اســتقال وطنــي لهولنــدا 

ضــد إســبانيا.

يشــبه العــذاب القــايس الــذي تصــوره بــوش ذلك 

ــش  ــم التفتي ــل محاك ــته بالفع ــذي مارس ــذاب ال الع

ــن  اإلســبانية عــى أجســاد الرجــال والنســاء العاجزي

باســم الديــن. وبعــد أن متكــن دوق ألبــا الهمجــي من 

ــاء،  ــدا الربوتســتانتية يف الدم ــورة لهولن ــراق أول ث إغ

ــد مــن لوحــات بــوش األكــر شــهرة  ــم نقــل العدي ت

إىل إســبانيا. كان فيليــب الثــاين، الكاثوليــي املتعصــب 

ــن  ــة ضــد الربوتســتانتية، م ــة الصليبي ــم الحمل وزعي

ببــوش، وعمــل عــى رشاء  املتحمســن  املعجبــن 

ومصــادرة جميــع أعالــه التــي متكــن مــن الحصــول 

عليهــا. واحتفــظ بهــا يف قــره اإلســكوريال، الــذي هــو 

مزيــج غريــب بــن ديــر وبــن مركــز للســلطة اإلمرباطوريــة.
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ــاين  ــب الث ــا فيلي ــة وضعه ــبع املميت ــا الس ــوش للخطاي ــمها ب ــي رس ــة الت اللوح

يف غرفــة نومــه وكانــت مــا تــزال موجــودة هنــاك عندمــا تــويف. إنهــا لوحــة تحمــل 

التحذيــر التــايل: “إحــذر، إن اللــه يــرى”. لكــن مــن املشــكوك فيــه أن فيليــب قــد رأى 

أي يشء. إنــه مل يفهــم بــوش أو لوحاتــه، التــي تحتــوي عــى إدانــة قاســية للكنيســة 

الرومانيــة ومارســاتها الفاســدة، مثــل الصــورة الخالــدة لخنزيــرة ترتــدي غطــاء رأس 

راهبــة، وتضغــط عــى رجــل لــي يوقــع وثيقــة، رمبــا للتوقيــع عــى تقديــم أماكــه 

للكنيســة. تحتــوي تلــك اللوحــات عــى تصويــر صــارخ لانحــال األخاقــي والفســاد 

الداخــي للكنيســة.

ســخرية التاريــخ الغريبــة جعلــت أعــال بــوش تتلقــى اســتقباال حاســيا مــن 

طــرف قبــل قــادة اإلصــاح املضــاد، مثــل املستشــار الروحــي للملــك فيليــب، فــراي 

خوســيه دي ســيغوينزا. يف الواقــع ال تظهــر أي مــن لوحــات بــوش ولــو صــورة واحــدة 

ــة  ــو اإلطاح ــا فه ــيء م ــد ل ــوش ميه ــايب. إذا كان ب ــكل ايج ــة بش ــب أو راهب لراه

بالكنيســة وليــس الدفــاع عنهــا. بــل ميكــن للمــرء أن يقــول إن لوثــر قــد أعطــى تعبــريا 

متاســكا عــن األفــكار غــري املتاســكة التــي عــرب عنهــا بــوش يف مجــال الفــن. وبهــذا 

املعنــى فــإن الفــن يســتبق التاريــخ.

ــد مــن  ــوش كان عضــوا يف واحــدة مــن العدي ــوا إن ب ــل إن بعــض الخــرباء قال ب

طوائــف الهرطقــة املنشــقة، التــي ظهــرت يف ذلــك العــر مثلــا يظهــر الفطــر بعــد 

ــة  ــة ديني ــوا يف طائف ــه كان عض ــات أن ــر إثب ــم فراينغ ــاول فيلهل ــة. ح ــة رعدي عاصف

منشــقة اســمها اآلدميــون. كانــوا يطلقــون عــى بعضهــم البعــض اســم األخ واألخــت، 

ــوا  ــة. وكان ــوا بالشــجرة ومبــرسات الجن ــارزة بينهــم. احتفل ــة ب واحتلــت النســاء مكان

ــرة  ــذه فك ــت ه ــقوط. كان ــل الس ــواء قب ــل آدم وح ــراة مث ــم ع ــا وه ــدون مع يتعب

ثوريــة، حابلــة بالنــزوع إىل املســاواة. يدعــي فراينغــر أن لوحــات بــوش تعتمــد عــى 

طقــوس آدميــة. لكــن كتابــا آخريــن اعرضــوا عــى ذلــك، وال يوجــد دليــل حقيقــي 

يؤكــد أو ينفــي.

آنذاك واآلن

ــن  ــه إىل ف ــوش آخــر رســامي العصــور الوســطى. ويف إشــارة من ــار ب ميكــن اعتب

تلــك الفــرة، كتــب والــر بوســن قائــا: »لقــد اشــتعلت العصــور الوســطى املحتــرضة 

بلمعــان كبــري قبــل أن تنطفــأ إىل األبــد«. لكــن هــذا الفــن ال يبــدو لنــا مــن القــرون 

ــلوبه  ــى أس ــذا ع ــر ه ــح. ال يقت ــال وواض ــوت ع ــا بص ــدث لن ــه يتح ــطى. إن الوس

وتقنياتــه التــي تبــدو معــارصة بشــكل مذهــل، إن األمــر يتعلــق برســالته الداخليــة. 

إنــه فــن لديــه مــا يقولــه. إنــه ينظــر بــا خــوف يف وجــه الواقــع ويطلــب منــا الحكــم 

عليــه. يــا لــه مــن تناقــض مــع الفــن العقيــم التافــه الــذي نــراه اليــوم!

ــا األوىل. كان  ــالية يف بداياته ــه الرأس ــت في ــت كان ــه يف وق ــوش لوحات ــم ب رس

عرهــا البطــويل مــا يــزال يف املســتقبل. وكان ذلــك يقــع خــارج مجــال رؤيــة بــوش. 

ــه  ــة انحطاط ــع يف لحظ ــة ملجتم ــراض الواضح ــو األع ــراه ه ــه أن ي ــا كان ميكن كل م

النهــايئ. وكلــا وصــل نظــام اجتاعــي اقتصــادي معــن إىل اســتنفاذ إمكانياتــه، نــرى 

ــال  ــة واالنح ــات الداخلي ــروب والراع ــة والح ــات االقتصادي ــراض: األزم ــس األع نف

األخاقــي وأزمــة األفــكار، والتــي تنعكــس يف تراجــع اإلميــان بالديــن القديــم واألخــاق 

القدميــة، مــع تصاعــد النزعــات الصوفيــة وغــري العقانيــة، والشــعور العــام بالتشــاؤم 

وانعــدام الثقــة باملســتقبل، وانحطــاط الفــن والثقافــة.

ــتنفد دوره  ــع اس ــا يف مجتم ــرء أن يجده ــع امل ــي يتوق ــات الت ــي الس ــذه ه ه

التقدمــي وصــار غــري قــادر عــى تطويــر القــوى املنتجــة كــا فعــل يف املــايض. وكلــا 

حــدث ذلــك يظهــر شــعور بــأن “نهايــة العــامل تقــرب”. يف رومــا القدميــة وجــد هــذا 

االعتقــاد انعكاســه يف الديــن املســيحي الــذي اعتــرب أن العــامل عــى وشــك أن ينتهــي 

 )Flagellant( ــة ــف اللطمي ــاء طوائ ــدأ أعض ــاع ب ــار اإلقط ــرة احتض ــريان. ويف ف بالن

ــن مــا كان  ــا الحالت ــة العــامل. لكــن يف كلت ــن بنهاي ــون يف املــدن والقــرى متنبئ يتجول

يقــرب حقــا ليــس نهايــة العــامل، بــل زوال نظــام اجتاعــي واقتصــادي محــدد 

ــة، اإلقطــاع(. )العبودي

ــن  ــن، م ــادي والعري ــرن الح ــن الق ــد األول م ــة العق ــراب نهاي ــع اق واآلن، م

ــايئ. ــاط النه ــن االنحط ــة م ــت مرحل ــد دخل ــها ق ــالية نفس ــح أن الرأس الواض

لعــامل هريونيمــوس بــوش الكثــري مــن األشــياء املشــركة مــع عاملنــا اليــوم. فعــامل 

ــه عــامل  ــف والفــوىض. إن ــات والعن ــن عــامل االضطراب ــل القــرن الحــادي والعري أوائ

11 شــتنرب ونهــب العــراق وأفغانســتان. نحــن نعيــش يف عــامل تتمــزق فيــه اإلنســانية 

بالحــروب واملجاعــات والبــؤس إىل جانــب أكــر مظاهــر الــراء والتبجــح وقاحــة.

يتجــى مــرض النظــام عــى جميــع املســتويات. وبعــد خمســة قــرون مــا تــزال 

عربــة التــن تتدحــرج، وتســحق الرجــال والنســاء تحــت عجاتهــا الثقيلــة. لقــد أصبــح 

ــا مل نعــد  ــة الســلع جــزءا مــن ســيكولوجيتنا لدرجــة أنن االغــراب الرأســايل وصنمي

ندركهــا. يتطلــب األمــر فنانــا مــن حجــم بــوش لــي يخــرج هــذه املشــاعر الخفيــة 

إىل ســطح وعينــا.

مل يحــدث يف التاريــخ قــط أن كانــت ســلطة املــال راســخة كــام هــي عليــه يف عرصنــا الحــايل. ينحــط النــاس إىل مســتوى األشــياء وتكتســب األشــياء 

الجامــدة خصائــص النــاس. ويف هــذه الســرورة تنهــار اإلنســانية وتضعــف وتبــاد. وتلــك الوجــوه القاســية والالإنســانية املليئــة بالجشــع والــره، 

التــي تظهــر يف لوحــات بــوش، ميكــن العثــور عليهــا اليــوم يف قاعــات التــداول يف البورصــات، تلــك الكازينوهــات الشاســعة حيــث يتــم تحديــد 

مصــر املاليــني مــن خــالل التحــركات املتشــنجة لألســواق.

إن رؤيــة بــوش الكابوســية ليســت بعيــدة عــن حالــة عرصنــا، باســتثناء أنــه بــدال مــن اللوحــات ميكننــا رؤيــة نفــس الصــور املخيفــة كل ليلــة عــى 

شاشــات أجهــزة التلفزيــون لدينــا. لكــن هــذا ال يجــد أي تعبــر حقيقــي عنــه يف الفــن املعــارص. لقــد تــم ذبــح أربعــة ماليــني رجــل وامــرأة وطفــل 

يف الحــروب األهليــة يف الكونغــو، وأفضــل مــا ميكــن لفنانينــا الريطانيــني إنتاجــه هــو رسيــر غــر مكتمــل.

ملــاذا ينظــر النــاس دامئــا إىل الخلــف، وهــم يعجبــون بحــزن بفــن املــايض العظيــم؟ ذلــك ألن فــن اليــوم مل يعــد لديــه أي يشء مفيــد ليقولــه. لقــد 

أنتــج بابلــو بيكاســو تحفتــه “غرنيــكا” ردا عــى الحــرب األهليــة اإلســبانية. وأنتــج غويــا “كــوارث الحــرب” كتعليــق وحكــم عــى أهــوال عــرصه. 

.)Formaldehyde( لكــن مــا يعــرض علينــا اليــوم هــو ســمكة قــرش ميتــة ومخللــة يف امليثانــول

الفــن نفســه هــو الــذي تــم قتلــه وتحنيطــه يف علبــة زجاجيــة. وألول مــرة منــذ قــرون، مل يعــد لــدى الفــن يشء يخرنــا بــه عــن العــامل الــذي 

نعيــش فيــه. لقــد أصبــح ملكيــة محتكــرة مــن طــرف مجموعــة صغــرة مــن االنتهازيــني والفنانــني البعيديــن عــن الواقــع والحيــاة. وإذا أظهــر 

الفــن المبــاالة بالحيــاة الواقعيــة وباهتاممــات النــاس، ال عجــب أن يبــدي النــاس الالمبــاالة الكاملــة تجــاه الفــن.

يحتــاج عرصنــا إىل هرونيمــوس بــوش خــاص بــه ليضــع مــرآة أمــام وجهــه ويظهــره كــام هــو. ال بــد أن مثــل هــؤالء 

الفنانــني موجوديــن يف مــكان مــا لكــن أصواتهــم غــر مســموعة. لقــد طمســهم كرنفــال جنــي األمــوال الصاخــب 

الــذي يســيطر عــى الفــن متامــا مثلــام يســيطر عــى بقيــة املجتمــع. لكــن عاجــال أم آجــال، ســيتمكن صــوت الفــن 

الحقيقــي، الصــوت الصــادق والشــجاع، مــن أن يصــر مســموعا، وســتصر االنســانية أكــر ثــراء بــه.

آالن وودز

لندن 23 دجنر 2010

ترجمة: أنس رحيمي

29 ماي 2020
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يجب بناء قيادة ثوريةالجزائر
بعد سنتني من بداية الحراك

الثــوري يكاد  الحــراك 

الجزائــري يتــم ســنتني 

مــن عمــره، ال بــد أنــه يحتــاج إىل تقييــم 

واســتراف لآلفــاق، مــا هــي، مــن وجهة 

ــدالع  ــي أدت إىل ان ــل الت ــرك، العوام نظ

ــية؟ ــه الرئيس ــي مطالب ــا ه ــراك وم الح

العامــل الرئيــي هــو انهيــار القــدرة 

الرائيــة خــال الخمــس الســنوات األخــرية، 

باإلضافــة اىل عاملــن ثانوين: األول اســتفحال 

ــن،  ــم للعل ــور هيمنته رجــال األعــال و ظه

رغبــة  رغــم  الخامســة  العهــدة  الثــاين 

ــي  ــب الرئي ــري. كان املطل ــعب يف التغي الش

هــو ال للعهــدة الخامســة، وال للفســاد. )مــا 

كانــش الخمســة يــا بوتفليقــة( )كليتــوا لبــاد 

ــب. ــور املطال ــل أن تتط ــن( قب ــا الرساق ي

ــي  ــة الت ــوى االجتامعي ــي الق ــا ه م

ــراك؟ ــادت الح ق

مــن صعــب تحديــد قــوى اجتاعيــة معينــة قــادت الحــراك، يف بدايــة الحــراك 

الرفــض كان شــاما لجميــع السياســين املقربــن للنظــام أو املعارضــن لــه، أمــا املجتمع 

ــد كان الحــراك  ــك فق ــا نظــرا لهشاشــتها لذل ــة متام ــت غائب ــات فكان ــدين و النقاب امل

فعــا مــن دون قيــادة و مــن دون بوصلــة.

لقد سقط بوتفليقة، هل سقط النظام؟

بالتأكيد ال !

ما هي، من وجهة نظركم، نقاط قوة ونقاط ضعف الحراك؟

ــن  ــخاص الذي ــن األش ــل م ــدد الهائ ــي الع ــدة، ه ــوة واح ــة ق ــه نقط ــراك ل الح

جمعهــم، اذ ميكــن الحديــث عــن عــدة مايــن مــن املتظاهريــن؛ أمــا نقــاط ضعفــه 

فيمكــن حرهــا يف نقطتــن أساســيتن: غيــاب كي لرايــة سياســية أو خطــاب ســيايس 

داخــل الحــراك، وغيــاب أي نــوع مــن التنظيــم داخلــه

أين وصل الحراك اليوم؟

الحــراك فقــد زخمــه بعــد اســتقالة بوتفليقــة وأصبــح عــدد املشــاركن يف تناقــص، 

املتظاهــرون الذيــن بقــوا بعــد يف الحــراك أغلبهــم منتمــون أو متعاطفــون مــع تيارات 

سياســية، يف مقدمتهــا حركــة رشــاد االســامية، باإلضافــة لبعــض األحــزاب الليرباليــة أو 

ــا سياســيا وتنظيــا وإن كان  اليســارية. و هــو مــا جعلــه يكتســب بعــد ذلــك خطاب

غــري معلــن، وهــو خطــاب ليــربايل وتنظيــم يهيمــن عليــه الليرباليــون واالســاميون، ما 

تســبب يف ابتعــاد الطبقــات الشــعبية عنــه أكــر فأكــر وتناقــص أعــداد املتظاهريــن 

جمعــة بعــد جمعــة، ثــم توقــف املظاهــرات كليــة بعــد بدايــة الوبــاء.

مــا هــي، مــن وجهــة نظركــم، منظــورات الحــراك ومــا هــي مهــام 

داخلــه؟ املاركســيني  املناضلــني 

رأيــي الشــخي، كمناضــل ماركــي، هــو أنــه يجــب البنــاء خــارج الحــراك، أي 

بنــاء خطــاب ماركــي مضــاد للخطــاب الليــربايل املهيمــن عــى الحــراك حاليــا. و ذلــك 

ــوص(  ــا بالخص ــرا ) إمربيالي ــه خط ــرى في ــت ت ــعبية اصبح ــات الش ــب الطبق ألن أغل

ولرفــض قيادتــه املعلنــة تبنــي املطالــب العاليــة والطبقــات الشــعبية عمومــا )وصــل 

األمــر لرفــع شــعارات مــن نــوع مطالبنــا سياســية و ليســت اجتاعيــة( ولكــن لامانــة 

ال يتفــق جميــع الرفــاق معــي يف هاتــه النظــرة، اذ أن هنــاك فريقــا يــرى أن األنســب 

هــو البنــاء داخلــه برفــع شــعارات عاليــة و اجتاعيــة تجلــب الطبقــات الشــعبية و 

تحقــق الزخــم الــازم لقلــب الطاولــة عــى القيــادة الليرباليــة الحاليــة.

)حوار مع مناضل عاميل( الرفيق الجزائري ياسني
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يعــد يف أزمة  مل   ، الرأســالية 

بإمكاننــا أن نخدع أنفســنا 

ــال  ــرسق الع ــن ي ــأن م ب

مــن مثــار عملهــم كل يــوم ويرســلهم إىل املســلخ باســم 

الربــح ميكــن أن يغــري املنطــق يتقــرب مــن القطاعــات أكــر 

ــويات  ــى للتس ــال حت ــت وال مج ــة مات ــاداً. اإلصاحي اضطه

التــي  الحقيقيــة  املصالــح  الوبــاء  لقــد أظهــر  النزوليــة. 

تدافــع عنهــا حكومــات جميــع البلــدان. لذلــك، بصفتنــا 

التيــار املاركــي األممــي، نناضــل جنبــا إىل جنــب مــع هــذه 

ــل.  ــاء بدي ــا، لبن ــة، التــي نحــن جــزء منه القطاعــات العالي

ــع الجنســيات، منظمــن يف  ــن جمي نحــن شــباب وعــال م

ــا. ــدا مختلف ــن 40 بل ــر م ــروع يف أك ف

قوتنــا وثقتنــا يف الطبقــة العاملــة ويف الشــباب ، الذيــن 

عانــوا يف جميــع البلــدان مــن عواقــب اإلدارة القاســية ألزمــة 

ــع  ــره الحــركات يف جمي ــد، كــا تظه ــاء. الجــواب الوحي الوب

ــي.  ــام و األمم ــذا الوضــع هــو النضــال الع ــامل له ــاء الع أنح

هدفنــا تنظيــم هــذا النضــال وتوجيهــه نحــو النظــام الــذي يجــب إســقاطه.

ــع  ــاىش م ــدة، تت ــاليب جدي ــة أس ــي األول إىل تجرب ــر الصح ــا الحج ــد دفعن لق

ــا  ــك أطلقن ــال والشــباب. لذل ــع الع ــاش الســيايس م ــد، لضــان النق الوضــع الجدي

مجموعــات الدراســة املاركســية، نقاشــات منتظمــة حــول الشــؤون الجاريــة، وتاريــخ 

ــة. ــة والطابي ــة العالي ــة الحرك ونظري

ــة  ــان مواصل ــك لض ــة وذل ــن أي حاي ــال م ــتفد الع ــاء مل يس ــم الوب يف خض

مراكمــة الــروة لصالــح بضعــة مــن أصحــاب املايــري. ولهــذا أطلقنــا حملــة إلغــاق 

ــاق  ــال إلغ ــم الع ــن تنظي ــا م ــركات متكن ــض ال ــية ويف بع ــري األساس ــطة غ األنش

ــأ  ــا نش ــن هن ــة. وم ــة ناجح ــراءات أمني ــان إج ــة، لض ــرى، رضوري ــاج ويف أخ اإلنت

تيارنــا النقــايب   “Giornate di Marzo” )أيــام مــارس( مــن اإلرضابــات الرائعــة التــي 

ــرة. ــك الف ــت يف تل حدث

مــن ناحيــة أخــرى ، أطلقنــا حملــة تجاه الشــباب وأنشــأنا تنســيًقا وطنيًــا للطاب 

يف أعقــاب اإلحبــاط الناتــج عــن التعلــم عــن بعــد ، والــذي يعمــق عــدم املســاواة. 

يســاعدنا هــذا العمــل يف األشــهر األخــرية عــى التدخــل بــن الطــاب ملحاربــة نظــام 

يــرسق منهــم الحــارض واملســتقبل. إىل جانــب هاتــن الحملتــن املركزيتــن ، كنــا دامئـًـا 

ــا   ــر صحيفتن ــرات لن ــع واملظاه ــة( واملصان ــون مفتوح ــا تك ــدارس )عندم ــام امل أم

“Rivoluzione”واملناقشــة مــع مئــات األشــخاص.

كل هــذا العمــل ســمح لنــا بالنمــو يف 

املــدن التــي كنــا حارضيــن فيهــا ، ولكــن أيًضــا 

ــل  ــا ، مث ــدة متاًم ــق جدي ــل يف مناط ــدء عم لب

العديــد مــن  فينيتــو وبوغليــا ويف  مناطــق 

ــرى. ــدن األخ امل

يقــدم العــام الجديــد نفــس تناقضــات 

ــم  ــا. مل يت ــر عمًق ــكل أك ــابق و بش ــام الس الع

لحايــة  أو  الوبــاء  الحتــواء  يشء  أي  عمــل 

ــاب إىل  ــوع الط ــان رج ــى لض ــال أو حت الع

ــا  ــك ، ســنواصل حماتن ــان. لذل املــدارس يف أم

يف هــذا االتجــاه ، ونظــرا للرسعــة التــي تتطــور 

بهــا األحــداث ســنعمل عــى رفــع مســتوى 

ــة. التعبئ

وتيــد  وودز  أالن  كتــاب  نرنــا  لقــد 

غرانــت »لينــن وتروتســي مــا هــي مواقفهــا 

الحقيقيــة ؟« ، والــذي ســنعرضه عــى اإلنرنــت 

ــبة  ــايل ، مبناس ــيوعي اإليط ــزب الش ــاد الح ــن مي ــدوة ع ــا ن ــيكون لدين ــك س ، وكذل

الذكــرى املئويــة.

اتجاهــا إىل 8 مــارس / آذار ، نقــوم ببنــاء مؤمتــر نســايئ، يومــي الســادس والســابع 

ــام،  ــذا النظ ــل ه ــاء يف ظ ــى النس ــم ع ــذي يخي ــاد ال ــة االضطه ــهر، ملناقش ــن الش م

والــذي تفاقــم بســبب أزمــة الوبــاء، ومــا العمــل لتحررهــن.

انطاقــا مــن كل هــذا نهــدف إىل االســتفادة مــن الوضــع لبنــاء القــوى البديلــة 

يف أرسع وقــت ممكــن.

إن التحــركات األخــرية يف لبنــان والجزائــر واملغــرب وإيــران وغريهــا مصــدر إلهــام 

ــن  ــودوا راغب ــم مل يع ــرون أنه ــع يظه ــامل أجم ــة والع ــري العربي ــا. إن الجاه ــري لن كب

للمعانــاة يف صمــت ، بــل خــوض الــراع كــا مل يحــدث مــن قبــل. كل مــا يحــدث 

مــن حولنــا بطبيعتــه اســتثنائية يوضــح أن العــال هــم املحــرك الحقيقــي للمجتمــع 

وأن الشــباب هــم أملــع شــعلة وأن اتحــاد نضاالتهــم، يف جميــع أنحــاء العــامل ، وحــده 

ــس  ــه أن رأى رئي ــبق ل ــن س ــد كل يشء، م ــا. بع ــري األوضــاع حًق ــن تغي ــن م ــا ميك م

ــل حركــة  »Black Lives Matter«؟ ــات املتحــدة يلجــأ إىل ملجــأ قب الوالي

ــه  النظــام الــذي يفشــل يف ضــان كرامــة النــاس وصحتهــم وتعليمهــم وال ميكن

حتــى أن يضمــن حياتهــم يف مواجهــة الفــريوس هــو نظــام فاســد يســتحق الهــاك. 

لكــن لــي يحــدث هــذا يف أرسع وقــت ممكــن ، هنــاك حاجــة أيًضــا إىل برنامــج و 

ــا، انضمــوا إلينــا ! حــزب. إذا كنتــم تتفقــون مــع أفكارن

يل
الزبر باسم الفرع االيطا

مبناســبة مــرور عــر ســنوات عــى انطــالق الحراك الثــوري يف منطقتنا، ويف ســياق أممــي يتميز باحتــداد الرصاع الطبقــي يف مختلف 

بلــدان العــامل )مــن هونــغ كونــغ إىل تشــييل، مــرورا بالهنــد وباكســتان ولبنــان، بــل وحتــى إيطاليــا وفرنســا والواليــات املتحــدة 

األمريكيــة، الــخ(، أجرينــا هــذه الحــوارات مــع عــدد مــن املناضلــني الثوريــني القياديــني يف بعــض فــروع التيــار املاركــي االممــي 

)الفــرع الفرنــي، الفــرع الكنــدي، الفــرع الباكســتاين، الفــرع االيطــايل، الفــرع البلجيــي( طلبنــا منهــم فيهــا تقديــم صــورة عــن 

 وضــع وآفــاق الــرصاع الطبقــي يف بلدانهــم، وأشــكال تدخلهــم، مــع رســالة لشــباب وعــامل منطقــة شــامل افريقيــا والرق األوســط.

وقــد جــاءت ردودهــم مفعمــة بالتفــاؤل الثــوري والثقــة يف قــدرة الطبقــة العاملــة عــى التغيــر الثــوري ويف مســتقبل االشــرتاكية، 

مــع التأكيــد عــى أن املهمــة امللحــة اليــوم عــى كاهــل املاركســيني يف كل مــكان هــي بنــاء األحــزاب املاركســية الثوريــة القــادرة عــى 

قيــادة نضــاالت الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــني قطريــا وعــى الصعيــد األممــي، وهــذه هــي بالضبــط املهمــة التــي نســعى، 

نحــن التيــار املاركــي األممــي، إىل إنجازهــا، وندعــو كل مــن يتفــق معنــا أن يلتحــق بنــا يف هــذا النضــال التاريخــي العظيــم.

 عاشت نضاالت الطبقة العاملة العاملية !

 عاش التيار املاركي األممي !

 يا عامل العامل اتحدوا !
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هل لك أن تقدم لنا تعريفا مبنظمتكم Revolution ؟

ــار املاركــي األممــي.  ــة الناطقــة بالفرنســية للفــرع البلجيــي للتي  Revolution )الثــورة( هــو اســم املجل

ونظــرا لكــون بلجيــكا بلــد ثنــايئ اللغــة، فإننــا نصــدر أيضا جريــدة باللغــة الهولنديــة تســمى Vonk )أي الــرارة(. 

نحن منثل اليسار املاركي بن صفوف الشباب وداخل الحركة العالية املنظمة، وخاصة يف النقابات.

ما هي أبرز األنشطة التي نظمتموها أو شاركتم فيها خالل عام 2020؟
ــراع  ــن ال ــري ع ــة التعب ــادة صعوب ــام 2020 يف زي ــة يف ع ــة الجائح ــذ بداي ــان من ــبب اإلغاق ــد تس  ج: لق

الطبقــي، لكنهــا مل يقضيــا عليــه بــل عــى العكــس مــن ذلــك. واصلنــا تنظيــم أنشــطتنا السياســية يف الجامعــات 

ــن األزمــة  ــراوح ب ــع متنوعــة ت ــا. وقــد غطــت هــذه األنشــطة مواضي ــت، مــرة كل أســبوعن تقريب عــرب اإلنرن

ــة مثــل االقتصــاد املاركــي...  ــا نظري ــة املؤامــرة، وقضاي ــة والقمــع البوليــي ونظري ــة العاملي الصحي

ويف عــدة مناســبات قمنــا يف بعــض مناطــق بروكســل بالتدخــل بنشــاط يف نضــاالت عــال قطــاع الصحــة. 

كــا تدخلنــا شــهر شــتنرب يف إرضاب طويــل قــام بــه عــال مصنــع الجعــة )AB Inbev( -الــذي يصنــع، مــن بــن 

أشــياء أخــرى، بــرية Jupiler  - للمطالبــة بتطبيــق إجــراءات صحيــة أكــر رصامــة. كــا أخذنــا زمــام املبــادرة، أو 

شــاركنا، يف بعــض النضــاالت الجاهرييــة ضــد العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي وضــد النزعــة االســتعارية 

ــاة الســود مهمــة يف  ــة حي ــرية لحرك ــدور نشــيط يف املظاهــرات الكب ــك ب ــا كذل ــزال مســتمرة. وقمن ــا ت ــي م الت

بروكســل.

ما هي خططكم للنمو خالل العام القادم؟

ــت  ــرب اإلنرن ــن ع ــيتن كبريت ــتن ماركس ــم مدرس ــى تنظي ــارس ع ــهر م ــنعمل يف ش ــون. س ــن طموح  نح

)باللغتــن الفرنســية والهولنديــة( بتنســيق مــع فــروع التيــار املاركــي األممــي الفرنســية والســويرسية والكنديــة 

ــرى 150  ــبة الذك ــس مبناس ــة باري ــوع كومون ــاك موض ــيكون هن ــية س ــات الرئيس ــن املوضوع ــن ب ــة. م والهولندي

ــة العظيمــة األوىل ودروســها  ــورة العالي ــك الث ــور أوســع عــى تل ــك فرصــة الطــاع جمه لتأسيســها. وســتكون تل

ــع 300 شــخص حــول هــذه املدرســة املاركســية.  ــد أن نجم ــوم. نري بالنســبة للاركســين الي

الكثــري مــن النــاس، وخاصــة الشــباب، يكتبــون لنــا بانتظــام مــن أجــل معرفــة املزيــد عــن منظمتنــا وأفكارنــا. ومــن بــن املعــارك املهمــة التــي ينبغــي خوضهــا هــو تفكيــك 

أفــكار مــا بعــد الحداثــة والحــركات النســوية.

يف بروكســل عــى وجــه الخصــوص، هنــاك أيضــا معركــة ضــد القمــع البوليــي العنــري والــذي ســنقوم بالتظاهــر ضــده. إال أننــا عــى نطــاق أوســع ســنواصل البنــاء عــى 

أســس نظريــة صلبــة وإقحــام منظمتنــا يف النضــاالت الحقيقيــة للشــباب والعــال ضــد االســتغال الرأســايل.

ما هي رسالتك للشباب والعامل يف شامل إفريقيا والرق األوسط؟

لقــد حــان الوقــت اآلن للثــورة العامليــة. بعــد 10 ســنوات عــى »الربيــع العــريب« مل يتــم حــل أي مــن القضايــا امللتهبــة. بــل يف بعــض البلــدان، وبعــد اإلطاحــة بالديكتاتوريــن 

املكروهــن، أصبــح الوضــع االجتاعــي واالقتصــادي والســيايس أســوء مــا كان عليــه قبــل انتفاضــة 2011/2010. ميكــن ملنطقتكــم أن تكــون جنــة فــوق األرض، ميكنهــا أن تكــون 

مجتمعــا للوفــرة والســام، ليســت هنــاك مــن حتميــة طبيعيــة ميكنهــا أن تفــرس الحــروب واالضطرابــات والديكتاتوريــات واالســتغال والقمــع. ليــس هنــاك مــن مســتقبل يف 

ظــل الرأســالية وتحــت الهيمنــة اإلمربياليــة، وحدهــا الثــورة االشــراكية القــادرة عــى تحريــر اإلمكانــات اإلبداعيــة واإلنتاجيــة الكاملــة للشــباب والعــال وصغــار الفاحــن.

 Fightback / La الرفــاق األعــزاء، أتقــدم إليكــم بأحــر التحايــا باســم منظمــة

ــا  ــل 20 عام ــي. قب ــي األمم ــار املارك ــدي للتي ــرع الكن Riposte Socialiste ، الف

ــن اآلن،  ــط، لك ــاق فق ــا 03 رف ــدا وكان لدين ــارية يف كن ــة يس ــر مجموع ــا أصغ كن

ــا  ــي، أصبحن ــي األمم ــار املارك ــة للتي ــل الصحيح ــاليب العم ــكار وأس وبفضــل األف

ــدا، تضــم حــوايل 400 عضــو.  ــرب منظمــة ماركســية يف كن أك

تكمــن نقــاط قوتنــا الرئيســية يف تورنتــو، التــي تعتــرب أكــرب مدينــة، ومونريــال 

ــع  ــو يف جمي ــا ننم ــرب. إال أنن ــون يف الغ ــية، وإدمونت ــة بالفرنس ــك الناطق يف كيبي

ــاش  ــات النق ــا ملجموع ــل تنظيمن ــرية بفض ــة كب ــا برسع ــد تطورن ــاد. لق ــاء الب أنح

املاركســية يف الجامعــات، لكننــا بدأنــا اآلن نزيــد مــن تواجدنــا بــن صفــوف الطبقــة 

ــات.  ــة والنقاب العامل

نحــن ننظــم مدرســة مونريــال املاركســية الشــتوية، والتــي هــي أكــرب حــدث 

ــن 13  ــرة م ــت يف الف ــام متاحــة عــى اإلنرن ــدا. ســتكون هــذا الع ماركــي يف كن

https://www. إىل 15 فربايــر، مــع ترجمــة إىل اللغتــن اإلنجليزيــة والفرنســية، ونهــدف إىل الوصــول إىل 1000 مســجل. ميكنكــم الحصــول عــى املعلومــات عــى الرابــط التــايل

ــال. ــد العــال يف مونري ــو ومظاهــرة عي marxist.ca/school. وباإلضافــة إىل املدرســة الشــتوية، نحــن املنظمــون الرئيســيون ملظاهــرة فاتــح مــاي يف تورنت

نحن متفائلون أنه مع استمرار العمل الجاد والتجذر العام الذي يعرفه املجتمع، سنتمكن من اخراق حاجز 500 عضو هذا العام.

ويف الختــام نــود أن نتقــدم بأطيــب تحايانــا الثوريــة لكــم وللعــال الشــباب يف شــال أفريقيــا والــرق األوســط. نحــن معــا نحــارب اإلمربياليــة، أنتــم يف الخطــوط األماميــة 

ونحــن يف بطــن الوحــش. باتحادنــا معــا ســوف نســقط الرأســالية ونبنــي فيدراليــة اشــراكية عامليــة!

أريك باسم الفرع البلجيي

ي
ند

لك
ع ا

فر
 ال

سم
 با

س
يك

أل



47

دروس الثورة العربية

لقــد مــرت عــر ســنوات منــذ 

انطــاق الــرارة األوىل للربيــع العــريب. 

فبعــد أن اندلعــت الثــورة عــى إثــر 

وفــاة محمــد البوعزيــزي يف تونــس، 

امتــدت، مثــل النــار يف الهشــيم، إىل 

الجزائــر ومــر ومــن هنــاك إىل كل 

ركــن مــن أركان العــامل العــريب والــرق 

ــط. األوس

 كيــف أمكنهــا أن تنتــر بهــذه 

نفــس  أن  هــو  الســبب  الطريقــة؟ 

مــن  ركــن  كل  يف  ســادت  الظــروف 

والبطالــة  الفقــر  املنطقــة:  أركان 

ــت  ــد قام ــة. لق ــة الخانق والديكتاتوري

ــادة  ــم أو قي ــدون أي تنظي ــري، ب جاه

ــاء،  ــام الس ــبقة، باقتح ــط مس أو خط

عــى حــد تعبــري ماركــس. وقــد وقــف 

ــة  ــزة الدول ــوات أجه ــط ق ــس فق ــا لي يف مواجهته

ــون.  ــون الليربالي ــا املثقف ــل أيض ــأرسه، ب ــامل ب ــائدة يف الع ــات الس ــة وكل الطبق الهائل

ومــع ذلــك فلــم متــض ســوى بضــع أســابيع حتــى اضطــروا جميعــا للرضــوخ لســلطة 

نفــس تلــك الجاهــري التــي تجاهلوهــا بــازدراء طيلــة عقــود. والحقــوق الدميقراطيــة، 

ــن امللتمســات واالســتجداء،  ــم ســنوات م ــا رغ ــون تحقيقه ــي مل يســتطع الليربالي الت

صــارت أمــرا واقعــا بفضــل النضــال الجاهــريي املبــارش. وعنــد كل نقطــة تحــول يف 

مســار الثــورة، كانــت الجاهــري هــي التــي تدفــع املجتمــع إىل األمــام، بينــا حاولــت 

ــم. ــكل قوته ــة ب ــح الحرك ــار كب ــون الصغ ــا الربجوازي ــائدة وخدمه ــة الس الطبق

ال يشء ميكنــه أن يصمــد أمــام قــوة الحركــة الجاهرييــة. لكــن ورغــم ذلــك فقــد 

تعرضــت تلــك الحركــة للهزميــة، وإن بشــكل مؤقــت، وانتقلــت الثــورة املضــادة إىل 

ــا التعــب والتشــاؤم. يف مــر  ــق أم ــة الطري ــة الثوري ــك الطاق الهجــوم. أفســحت تل

ســجن نظــام الســيي آالف الثــوار. ويف ســوريا وليبيــا واليمــن، اتخــذت الثــورة 

ــا ودول  ــا بشــكل خــاص. ومتكنــت األنظمــة يف املغــرب وتركي املضــادة طابعــا همجي

ــت اســتقرارها مجــددا. ــج مــن تثبي الخلي

ــأرسع  ــد تحركــت ب ــم ســببها أن الجاهــري ق ــون أن هــذه الهزائ ــا الليربالي يخربن

ــياء  ــري أش ــت تغي ــب، وحاول ــا يج ــر م ــات أك ــقف التوقع ــت س ــب، ورفع ــا يج م

كثــرية يف وقــت واحــد. مــن املعتــاد ســاع مثــل هــذا القــول مــن هــؤالء الســيدات 

ــة  ــري جاهل ــرى«. »الجاه ــا ت ــتعدة ك ــت مس ــري ليس ــون: »الجاه ــادة. يقول والس

وأميــة وعاجــزة عــن تســيري املجتمــع بالطريقــة التــي ينبغــي أن يُســري بهــا«. لكــن 

الواقــع هــو أن املشــكلة تكمــن يف أن الحركــة، التــي عرقلهــا هــؤالء الليرباليــون 

ــا يجــب ومل تقطــع كل  ــل م ــة أق ــد تحركــت برسع ــد كل منعطــف، ق أنفســهم عن

املســافة التــي كان يجــب عليهــا قطعهــا. وبينــا متــت اإلطاحــة برؤســاء بعــض الــدول 

مثــل تونــس ومــر واليمــن وليبيــا، فقــد ظــل جهــاز الدولــة ومفاتيــح االقتصــاد يف 

أيــدي نفــس الطبقــة الســائدة القدميــة، أي نفــس تلــك الطبقــات الرأســالية التــي 

ــود. ــة لعق ــت واضطهــدت شــعوب املنطق نهب

ــن  ــة مل ــارات الفردي ــود إىل االختي ــة يع ــاب الدميقراطي ــون أن غي ــد الليربالي يعتق

هــم يف الســلطة. لكــن الواقــع هــو أن ذلــك انعــكاس ملــأزق الرأســالية التــي هــي 

ــد  ــريب. وق ــامل الع ــري يف الع ــية للجاه ــات األساس ــري الرضوري ــن توف ــز ع ــام عاج نظ

كان هــذا هــو الســبب الجــذري لثــورات 2011. وألن الثــورة مل تعالــج هــذا املشــكل 

الجــذري فقــد تعرضــت للهزميــة يف النهايــة. إال أن هــذا يعنــي أيضــا أن نفــس 

التناقضــات مــا تــزال قامئــة حتــى اليــوم، بــل لقــد تفاقمــت. يف عــام 2011 كان هنــاك 

ــا يعيشــون تحــت  ــة مايــن شــخص يف الــرق األوســط وشــال إفريقي حــوايل مثاني

خــط الفقــر، البالــغ 1.90 دوالر يف اليــوم. لكــن بحلــول عــام 2018، ارتفــع هــذا العــدد 

إىل 28 مليــون. ناهيــك عــن بطالــة الشــباب التــي اســتمرت تتزايــد باطــراد منــذ ذلــك 

الحــن. مل يســبق للفقــر والبــؤس أن عرفــا مثــل هــذه املســتويات العاليــة يف تاريــخ 

العــامل العــريب. 

ــن أن  ــالية. ويف ح ــاس الرأس ــى أس ــة ع ــري العربي ــرج للجاه ــد أي مخ ال يوج

ــطح. إن  ــت الس ــم تح ــة تراك ــارات قوي ــاك تي ــا، إال أن هن ــدو قامت ــد يب ــف ق املوق

التناقضــات التــي أدت إىل الثــورة يف املقــام األول اســتمرت تتفاقــم منــذ ذلــك الحــن. 

ــة  ــاط منتــران يف كل ركــن مــن أركان املنطقــة. االنفجــارات الثوري الغضــب واإلحب

ــك االنفجــارات ســتبدأ مــن مســتوى  ــه. لكــن تل ــا الوضــع برمت ــل به احتــاالت يحب

ــت  ــد تعلم ــة. لق ــر جذري ــذاجة وأك ــل س ــتكون أق ــابقاتها، س ــن س ــا م ــى نوعي أع

الجاهــري، بتجربتهــا املريــرة، أن أســاليب الثــورات املاضيــة ال تكفــي لحــل املشــاكل. 

وعــاوة عــى ذلــك فــإن الحركــة تتخصــب بجيــل جديــد مــن الشــباب الذيــن نشــأوا 

ــة مــا  يف ســنوات مــا بعــد الثــورة، والتــي هــي ســنوات اتســمت، عــى عكــس حقب

ــرة. ــل 2011، بعــدم االســتقرار العــام والنضــاالت املري قب

لقــد رأينــا يف الســنوات املاضيــة بشــائر مــا ســوف يــأيت، يف كل مــن لبنــان 

والجزائــر والعــراق واألهــم يف الســودان، حيــث رأينــا مزاجــا أكــر تقدمــا وأكــر نضالية 

وكفاحيــة مــن املوجــة األوىل مــن الثــورات. ونذكــر باألخــص الثــورة الســودانية التــي 

ــرة  ــهدها يف الف ــي سنش ــداث الت ــر باألح ــوري يب ــام ث ــإرضاب ع ــا ب ــت ذروته بلغ

ــة. املقبل

ــن ال  ــركات، لك ــك الح ــة لتل ــة طفيف ــد 19 يف عرقل ــة كوفي ــببت جائح ــد تس لق

ــن  ــكان. مل تك ــد يتحــرض يف كل م ــوري جدي ــد ث ــاك م ــا هــذا. هن ــي أن يخدعن ينبغ

قاعــدة دعــم الطبقــات الســائدة، يف أي وقــت مــى، أضعــف مــا هــي عليــه اآلن. 

وإذا كانــوا مــا يزالــون صامديــن، فــإن ذلــك يرجــع فقــط إىل االرتبــاك املؤقــت للطبقــة 

العاملــة. 

ن املركز
يل زاده م

حميد ع

ــاء  ــأرسع مــا ميكــن عــى بن ــوا ب ــل هــذه الظــروف هــي أن يتعلمــوا مــن دروس املــايض. أن يعمل ــني يف مث إن مهمــة الثوري

القيــادة والتنظيــم الثوريــني اللذيــن مل يكــن لهــام وجــود خــالل الثــورة األوىل، وأن يطرحــوا برنامجــا ثوريــا يربــط بوضــوح 

ــورة االشــرتاكية. ــدف الث ــة به ــة للجامهــر العربي ــة واالقتصادي النضــاالت الدميقراطي
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 هل ميكنك أن تقد لنا تعريفا مبنظمتكم الل سالم )التحية الحمراء(؟

الل ســام منظمــة ماركســية ثوريــة هــي الفــرع الباكســتاين للتيــار املاركــي األممــي. لهــذه املنظمــة وجــود يف جميــع أنحــاء البــاد وهــي تعمــل عــى بنــاء حــزب عــى 

غــرار الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن مــن أجــل قيــادة ثــورة اشــراكية يف هــذا البلــد.

نصــدر جريــدة شــهرية منتظمــة بعنــوان  Worker Nama، والتــي هــي لســان حــال املنظمــة ويتــم بيعهــا بــن العــال والطــاب يف جميــع أنحــاء البــاد. كــا نصــدر 

ــة  ــول املادي ــب ح ــن الكت ــد م ــك العدي ــرية كذل ــنوات األخ ــا يف الس ــية. ونرن ــات ماركس ــل وكتاب ــم تحالي ــام، تض ــمها الل س ــة، اس ــة نظري ــهر، مجل ــة أش ــام، كل ثاث بانتظ

الديالكتيكيــة، وتــي غيفــارا، ونقــد الليرباليــة وقضايــا مثــل التأثــري الصينــي يف باكســتان، والنــزاع يف كشــمري... كــا نســتعمل مواقــع الكرونيــة وقنــاة تلفزيونيــة عــى اإلنرنــت 

والعديــد مــن األنشــطة األخــرى لنــر رســالتنا.

تنشــط منظمتنــا يف كل الجامعــات الكــربى يف جميــع أنحــاء البــاد، وتلعــب دوًرا مهــًا يف السياســة الطابيــة اليســارية يف البــاد. وقــد نظمنــا يــوم 19 دجنــرب، يومــا نضاليــا 

طابيــا عــى املســتوى الوطنــي، يف حــوايل 30 

ــات  ــوري مئ ــاس ث ــه بح ــارك في ــة، ش مدين

الشــباب العاطلــن والطــاب، ضــد الهجــات 

ــك  ــة الســائدة مبــا يف ذل ــي تشــنها الطبق الت

والبطالــة  التســجيل  رســوم  أســعار  رفــع 

نقابــات  وحظــر  النســاء  عــى  واالعتــداء 

ــرى. ــا أخ ــة وقضاي ــاب والخصخص الط

كــا أننــا نعمــل داخــل الحركــة النقابيــة 

ــدور  ــا ب ــد قمن ــاد، وق ــاء الب ــع أنح يف جمي

الصحــة يف  رائــد يف حركــة عــال قطــاع 

جميــع أنحــاء البــاد، خاصــة خــال جائحــة 

كورونــا، عندمــا كان عــال الصحــة يحتجــون 

ــري معــدات الســامة واملــوارد  ــن بتوف مطالب

األخــرى. لقــد متكنــا مــن توحيــد نضــال 

وعــال  واملمرضــن  واملســعفن  األطبــاء 

ــا دورا  ــدة ولعبن ــة واح ــى أرضي ــة ع النظاف

ــري«  ــة الكب ــف الصح ــاء »تحال ــيا يف بن رئيس

ــزال  ــا ي ــذي م ــاد، وال ــاء الب ــع أنح يف جمي

يناضــل ضــد خصخصــة املستشــفيات. 

كــا يقــوم مناضلــو ومناضــات الل ســام دامئــا بــدور مهــم يف حركــة القوميــات املضطَهــدة، ســواء الحركــة الســندية أو البلوشــية أو البشــتونية أو الكشــمريية أو غريهــا مــن 

الجنســيات املضطَهــدة يف باكســتان.

وأطلقنــا حملــة جاهرييــة مــن أجــل حقــوق النســاء، حيــث قمنــا بخطابــات ومناقشــات ملحاربــة اضطهــاد النســاء الــايئ يواجهــن أســوء أنــواع القهــر يف هــذا البلــد. إال 

أن كل هــذه األنشــطة تســتدعي أيضــا الهجــات علينــا مــن جانــب أعدائنــا والقمــع البوليــي. تعــرض اثنــان مــن مناضــي الل ســام لاختطــاف عــى يــد أجهــزة الدولــة خــال 

العــام املــايض، أحدهــا يف يوليــوز واآلخــر يف نوفمــرب. إال أنــه قــد تــم فــرض إطــاق رساحهــا يف نهايــة املطــاف بعــد حملــة أمميــة عظيمــة، نظمهــا التيــار املاركــي األممــي يف 

جميــع أنحــاء العــامل، احتــج خالهــا قــادة نقابيــون وسياســيون يســاريون ونــواب يســاريون وطــاب ونشــطاء سياســيون أمــام مقــرات الســفارات الباكســتانية وكتبــوا رســائل إىل 

الســلطات املعنيــة تطالــب باإلفــراج عــن هــؤالء املناضلــن.

يســتلهم الرفــاق هنــا الحــاس الثــوري مــن نضــاالت شــباب وعــال الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ويتابعــون األحــداث هنــاك عــن كثــب. لقــد فاجــأت الثــورات العربيــة 

يف عــام 2011 العــامل بأكملــه. لكــن الرفــاق يف باكســتان كانــوا يعرفــون بالفعــل التقاليــد الثوريــة للمنطقــة وتاريخهــا وكانــوا مدركــن جيــدا أن الشــعوب هنــاك ســوف تثــور 

مجــددا ضــد الظلــم عاجــا وليــس آجــا. 

لقــد كانــت التطــورات الثوريــة يف الســودان خــال العــام املــايض ملهمــة حًقــا وقدمــت الكثــري مــن الــدروس للرفــاق هنــا، وكذلــك الحــركات الجاهرييــة يف الجزائــر والعــراق 

وإيــران، وقبــل كل يشء يف لبنــان، كانــت مصــدر الكثــري مــن اإللهــام والحــاس للشــعب الباكســتاين. 

وأخــريا، لكــن ليــس آخــرًا، لقــد ألهمــت حركــة الشــعب الفلســطيني أجيــااًل مــن الثــوار هنــا، وأصبحــت جــزًءا ال يتجــزأ مــن الشــعر الثــوري والشــعارات الثوريــة والسياســة 

الثوريــة هنــا، ويعــرب الرفــاق هنــا عــن تضامنهــم الكامــل مــع تلــك الحركــة.

إننــا نبعــث بتحايانــا الثوريــة لشــعوب تلــك املنطقــة التــي تناضــل ضــد قمــع األنظمــة والنهــب واالســتغال اإلمربياليــن، ونريــد أن نقــول إن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن 

هــذا الكابــوس هــو اإلطاحــة بالرأســالية مــن خــال ثــورة اشــراكية. 

نحن معكم يف هذا الكفاح ضد االستبداد ورأس املال املتعطش للدماء ونتعهد مبحاربة هذا الخطر حتى النهاية.

عاش عامل الرق األوسط وشامل أفريقيا! 

عاش الشباب الثوري يف الرق األوسط وشامل إفريقيا! 

يا عامل العامل اتحدوا!

ين
ستا

آدم باسم الفرع الباك



49

ــا  ــا تعريف ــدم لن ــك أن تق ــر، هــل ميكن ــق أوب الرفي
مبنظمتكــم  Révolution)الثــورة(  ؟ 

بــن  املاركســية  األفــكار  عــن  تدافــع  منظمــة   Révolution

ــال  ــن خ ــن م ــعى جاهدي ــة. نس ــة العالي ــباب والحرك ــوف الش صف

 ، )marxiste.org( ــروين ــا اإللك ــا وموقعن ــنا وكتبن ــا وكراريس جريدتن

ــة. وبوجــود أكــر  ــة األفــكار االشــراكية الثوري ــة وحيوي إلظهــار راهني

مــن مائــة رفيــق اآلن، نحــن نشــيطون للغايــة يف مــدن باريــس وليــون 

ومرســيليا وتولــوز، حيــث ننظــم أســبوعيا اجتاعــات عامــة لحلقاتنــا 

ــية. املاركس

أو  نظمتموهــا  التــي  األنشــطة  أهــم  هــي  مــا 
2020؟ عــام  خــالل  فيهــا  شــاركتم 

ــدة  ــات العدي ــاركنا يف اإلرضاب ــارس 2020، ش ــاق، يف م ــل اإلغ قب

ــرب 2019.  ــذ 05 دجن ــت من ــي اندلع ــد الت ــام التقاع ــاح نظ ــد إص ض

ــراء.  ــة الســرات الصف ــك النضــاالت أو خــال املظاهــرات األخــرية لحرك ــدة، ســواء يف تل ــن الجري ــن 2000 نســخة م ــرب م ــا يق ــع م ــا ببي ــرة قمن ــك الف وخــال تل

ويف يونيــو شــاركنا يف االحتجاجــات ضــد العنريــة واإلســاموفوبيا، والتــي كانــت صــدى لحركــة حيــاة الســود مهمــة. وأخــريًا قمنــا، يف بدايــة العــام الــدرايس يف شــتنرب، قبــل 

اإلغــاق الثــاين، بتنظيــم نشــاط مكثــف يف الجامعــات للدعايــة لحلقاتنــا املاركســية، متكنــا خالهــا، يف كل مــرة، مــن اســتقطاب بضــع عــرات مــن الشــباب الذيــن يرغبــون يف 

معرفــة األفــكار املاركســية قبــل االنضــام إىل منظمــة ثوريــة موثوقــة، كــا نظمنــا لقــاءات عامــة عــرب اإلنرنــت ومــدارس ماركســية عــى املســتوى الوطنــي اســتقطبت مئــات 

األشــخاص.

ما هي مخططاتكم للنمو للعام القادم؟

مــن اآلن وحتــى حلــول موعــد مؤمترنــا الوطنــي القــادم يف يونيــو، نتوقــع أن نصــل إىل هــدف 120 عضــو، وأن منــد وجودنــا إىل مدينــة جديــدة. وقــد متكنــا يف اآلونــة األخــرية 

ــد مــن اللقــاءات  ــك الحــن ســنعمل عــى عقــد املزي ــار املاركــي األممــي. وحتــى ذل ــة مــع مناضلــن نقابيــن يرغبــون يف االنضــام إىل التي مــن خلــق عاقــات جيــدة للغاي

العامــة. إن مدارســنا مهمــة جــًدا يف مــا يتعلــق بالتثقيــف الســيايس لرفاقنــا ورفيقاتنــا، كــا أنهــا يف نفــس الوقــت مصــدر إلهــام. ويف هــذا الصــدد ندعوكــم للمشــاركة يف املدرســة 

املاركســية عــرب اإلنرنــت، يف مونريــال، مــن 13 إىل 15 فربايــر، وكذلــك مدرســة الفــروع الناطقــة بالفرنســية )التــي تجمــع بــن الرفــاق/ات الســويرسين والبلجيكيــن والكيبيكيــن 

والفرنســين(، والتــي ســتعقد يومــي 20 و 21 مــارس. وحــوايل 18 مــارس ســننظم نشــاطا عــرب اإلنرنــت لاحتفــال بالذكــرى الســنوية الـــ 150 لكومونــة باريــس.

يف عــام 2022 ســتجرى االنتخابــات الرئاســية. ومــع اقــراب املوعــد النهــايئ، ستشــكل نقطــة لتبلــور ســيايس عــى اليســار والــذي ينبغــي أن يســتقطب رشائــح كبــرية مــن 

العــال والشــباب الراديكاليــن. ومــن أجــل التواصــل مــع هــؤالء األخرييــن، ســوف نتدخــل يف هــذه الحملــة بوســائلنا، لتقديــم دعمنــا النقــدي لربنامــج حركــة فرنســا األبيــة.

ما هي رسالتك للشباب والعامل يف شامل إفريقيا والرق األوسط؟

نحــن نتابــع عــن كثــب تطــور الــراع الطبقــي يف شــال إفريقيــا والــرق األوســط. إن ثــورات 2011 والحــراك والثــورة الجزائريــة والتحــركات املثــرية لإلعجــاب يف لبنــان، 

مــن بــن أمــور أخــرى، ليســت ســوى مقدمــة لحــركات ســتكون أقــوى مــن أي وقــت مــى، عــى الرغــم مــن فــرات الراجــع - املؤقتــة. علينــا جميعــا أن نســتعد لتلــك األحــداث. 

ولهــذا فــإن املهمــة العاجلــة بالنســبة للاركســين حــول العــامل هــي تشــكيل جنــن األحــزاب الثوريــة املســلحة بالنظريــة املاركســية وخربتهــا. وهــذا مــا يقــوم بــه التيــار املاركــي 

األممــي، فانضمــوا إلينــا!

ي
أوبر باسم الفرع الفرن
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