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 :العدد   مةکل

 . يتناول هذا العدد العديد من المواضيع واالبحاث المهمة والمتنوعة

، الكثير "مباديء الشيوعية"اذ يوضح قائد البروليتاريا العالمية، فردريك انجلس، بورقته الكالسيكية، 

اذ يتناول .  من المباديء والمقوالت واالفكار االساسية للشيوعية بشكل تعليمي ومبسط الى حد كبير

مواضيع من الشيوعية واهدافها الى افكارها بورقة تعتبر احد النصوص التاريخية المهمة التي الغنى 

لشيوعي وعامل  من ان يطلع عليها، وعلى وجه الخصوص للذين يتعرفون للمرة االولى على 

 .الشيوعية او ذا معرفة محدودة بها

 

يتحدث بشكل مسهب وواضح "  الديكتاتورية، الديمقراطية والحكومة العمالية"وفي بحث خسرو ساية 

حول مفهوم الديكتاتورية في الدولة، ديكتاتورية البروليتاريا والديكتاتورية البرجوازية ويوضح 

الفروقات االساسية فيما بينهم ارتباطاً بالهوية الطبقية لكل منهما، ويتطرق الى مواضيع كثيرة بهذا 

 .الخ....الخصوص من مثل الحرية والديمقراطية، الحكومة العمالية والمجالسية وتدخل الفرد و

، يتناول ريبوار احمد العديد من المواضيع االساسية المتعلقة بسمات وخصائص "في رد على رفيق"

الشيوعية العمالية من مثل الشيوعية العمالية بوصفها حركة اجتماعية، الشيوعية علم تحرر 

البروليتاريا، الموقف من الدين والقومية، اصالح االسالم، ديكتاتورية البروليتاريا، الديمقراطية 

الخ من مواضيع توضح جوانب مختلفة من ...  والقومية، منصور حكمت والحكمتية، دور الفرد و

 .قضايا حركة الشيوعية العمالية

 

عن الحزب الشيوعي "  الحزب الشيوعي العراقي وموضوعة التحالفات"يتناول سمير عادل في بحثه 

العراقي ومكانة موضوعة التحالفات التي هي احد المحاور السياسية المهمة في الحياة السياسية 

وينتقد سمير عادل اؤلئك الذين ينتقدون موقف الحزب وتحالفاته .  للحزب الشيوعي العراقي وتاريخه

" اخطاءه"ويؤكد ان التحالفات السياسية للحزب و"  اخطاء سياسية"على امتداد تاريخه بوصفها 

 . اليمكن فصلها عن ماهيته الطبقية واالجتماعية بوصفه حزب اصالحي وبرجوازي وطني وقومي

 

االستيراد غير "الطبقة العاملة وتضليل )في حوار اذاعة برتو مع كورش مدرسي والمنشورة بعنوان 

يطرح تصور شيوعي وماركسي عميق لموضوعات ذات (    "حماية الصناعات المحلية"و"  المنظم

حماية "  امتدادات وابعاد مباشرة على الصعيد العالمي من مثل الموقف من القطاع العام والخاص، 

وغيرها بوصفها مقوالت "  الخصخصة"، "أالستيراد واالستيراد غير المنظم"و"  الصناعات الوطنية

تروج اجنحة مختلفة من الطبقة البرجوازية نفسها لبضاعتها وعلى ان الموقف الشيوعي والعمالي 

 .رفاه العامل وسعادة المجتمع: ينبغي ان ينطلق من مقوالت اخرى

 

على اسئلة ومالحظات ..!"  عقارب الساعة الترجع للوراء"وفي االطار ذاته يرد فارس محمود في 

 .عمار ماهر الخاصة باالمور ذاتها

 

ويتحدث عن .  يسلط توما حميد الضوء على ظاهرة االبتكار عند الراسمالية"  الراسمالية واالبتكار"في 

ان محور حركة الراسمال هو بالضرورة الربح وتراكم االرباح، ولهذا فان االبتكار ياتي في هذا 

السياق وحسب، اي ان االبتكار ليس بالضرورة من اجل خدمة المليارات الغفيرة، كما يتطرق الى 



كيف ان الراسمالية وبمفاهيمها من مثل براءة االختراع والملكية الفردية وغيرها  هي اكبر عائق امام 

تطور االبتكار، ويدعوا الى مجتمع اخر، اشتراكي، هو من بوسعه ان يجعل من االبتكار سبيل لتقدم 

 .   وارتقاء البشرية ورفاهها وسعادتها

 

الى "  رؤية جديدة-منظمات عمالية وتغيرات بنيوية"يتطرق سامان كريم في بحثه تحت عنوان 

موضوعة التنظيم العمالي، ابان عصر ماركس، واختالف عصرنا الراهن بهذا الصدد جراء التمركز 

المتزايد للراسمال وعالميته المعاظمة، وبالتالي تمركز وعالمية الطبقة العاملة، ويؤكد على ان التنظيم 

العمالي ينبغي ان اليخرج من هذا االطار ايضاً كاسلوب ناجح ومؤثر لمقارعة الراسمالية العالمية 

 . اليوم

 

على مقال تعريفي "  بصدد تروتسكي، ستالين وثورة اكتوبر"يتناول فارس محمود  في رده 

ستالين ويرد على مواضيع تتعلق بتقييم -جدلية تروتسكي"  البلشفي االخير"لتروتسكي تحت عنوان 

موجز لبعض جوانب هاتين الشخصيتين وارتباطهما بالثورة واخفاق الثورة، وموضوعات من مثل 

، كما يوضح السبب الحقيقي الخفاق "الثورة الدائمة"و"  الثورة العالمية"و"  االشتراكية في بلد واحد"

 .الثورة  وهو العجز في التحلي برد اشتراكي في ميدان التغيير االقتصادي للمجتمع وغيابه

 

" حول اسباب وجذور االصالحية واالنتهازية في االحزاب الشيوعية"ويتطرق عواد احمد في مقاله 

الى موضوعات تتعلق بالقيادة والقيادة الشيوعية، االرضية االجتماعية لالحزاب الشيوعية والصراع 

الطبقي، وموضوعة صلة االحزاب بالطبقات االجتماعية والصراع االجتماعي والواقعي، والى 

 .الطبيعة الطبقية للقيادات ودورها بهذا الصدد

 

الى نقطة منطلق "  الطابع االجتماعي والتغيير:  الشيوعية العمالية"  يتناول فارس محمود في مقاله 

تغيير حياة الناس، ال على الصعيد الشامل والتام :  الشيوعية العمالية وهي المجتمع، وهدفها االساسي

فحسب، بل على الصعيد اليومي والحياتي ودور هذا االمر في اقتدار الجماهير العمالية (  الثورة)

 .والتحررية من اجل ارساء عالم حر وانساني مشرق، اشتراكي

 

تحت  7749، وكتبت في ايلول 27وفي الختام اوردنا وثيقة مهمة لريبوار احمد لالجتماع الموسع 

تتعلق بالحزب، صراعاته، المحفلية والفئوية، مشكالته "  من اجل بناء حزب سياسي وموحد"عنوان 

وسبيل حله للخروج من المازق الذي مر به، وهي وثيقة قد ارسلت في وقتها لالجتماع الموسع للجنة 

تمثل هذه الوثيقة جوانب مهمة من الحزب والتحزب، حزب سياسي واجتماعي، كيفية .  المركزية

 .انها ذا دروس وعبر مهمة. التعامل مع الصراعات السياسية والخ

 

 .اتمنى ان يجد القاريء والشيوعي والعامل الشيوعي والمتطلع للتحرر والشيوعية ضالته المنشودة

 

 فارس محمود

 رئيس التحرير 
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 مباديء الشيوعية

 (0881نوفمرب -اكتوبر)
 

 

 ؟ ما هي الشيوعية/ 0

 .الشيوعية هي علم تحرير البروليتاريا

 

 ؟ ما هي الربوليتاريا/ 9

تعيش كليا من بيع عممملمهما فمقمط، ال ممن   –من بين كل طبقات المجتمع  –البروليتاريا هي الطبقة التي 

وال تتوقف معيشتها بل وجودها ذاته، على مدى حاجة الممجمتمممع .  أرباح أي نوع من أنواع رأس المال

بمييمجماز إن .  إلى عملها، أي أنها رهينة فترات األزمة واالزدهار الصناعي وتقلبات المنافسة الجاممحمة

 .البروليتاريا هي الطبقة الكادحة لعصرنا الراهن

 

 ؟ هل وجدت الربوليتاريا منذ القدم/ 3

أمما .  لقد وجدت دائما طبقات فقيرة كادحة بل إن الطبقات الكادحة كانت في أغلب األحميمان فمقميمرة. كال

فهم لم يمكمونموا   –أي البروليتاري   –الفقراء والعمال الذين يعيشون في ظروف كالتي أشرنا إليها سابقا 

 .كما لم تكن المنافسة حرة وبال أي حدود. موجودين في كل األزمنة
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 ؟ كيف ظهرت الربوليتاريا/ 4

عملمى إثمر (  المثماممن عشمر) لقد نشأت البروليتاريا في إنجلترا خالل النصف الثاني من القرن المماضمي 

كمان المحمافمز لمهمذه  .الثورة الصناعية التي قامت منذ ذلك الحين في جميع البلدان المتحضرة في العالمم

الثورة الصناعية هو اختراع اآللة البخارية ومختلف أنواع آالت الغزل واألنوال اآللميمة وعمددا كمبميمرا 

من األجهزة الميكانيكية األخرى، التي بحكم ثمنها الباهض لم يكمن قمادرا عملمى شمرائمهما سموى كمبمار 

الرأسماليين، مما أدى إلى تغيير شامل لنمط اإلنتاج السابق وإلى إزاحة الحرفيين المقمداممى نمظمرا ألن 

هذه اآلالت أصبحت تنتج سلعا أفضل وأرخص من تلك التي أنتجها أوالئك الحرفيين بأنوالهم الميمدويمة 

 .وأدواتهم البدائية

 

وهذا ما يفسر كيف أدى دخول اآللة على النشماط الصمنماعمي بمرممتمه إلمى تمحمويملمه بميمن أيمدي كمبمار 

من ...(  أنوال، أدوات عمل)الرأسماليين وإلى إفقاد الملكية الحرفية الصغيرة  كل ما لها قميمممة، مممما ممك 

 .الرأسماليين من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء

 

في صناعة النسيج والمالبس ثم ما أن كمانمت االنمطمالقمة   –أول األمر   –ولقد أدخل نظام المانيفاكتورة 

األولى لهذا النظام حتى انتشر سريعا ليشمل سائر الفروع الصنماعميمة كمالمطمبماعمة وصمنماعمة المخمزف 

والمعادن وأصبح العمل مقسما أكثر فأكثر بين مختلف فئات العمال، بحيث أن العماممل المذي كمان فمي 

وقد سمح تقسيم العمل هذا بينتماج .  السابق ينجز عمله كامال صار ال يؤدي إال جزءا فقط من هذا العمل

سلع على نحو أسرع وبالتالي بكلفة أقل و صار دور العامل مقتصرا على أداء حركة آلية جمد  بسميمطمة 

 .ومكررة باستمرار تستطيع اآللة أداءها ليس فقط بنفس الجودة بل بأفضل منها

 

وسرعان ما سيطرت المكننة والصناعة الكبيرة على جميع فروع اإلنتاج الواحد تلو اآلخر تماما مثلمما 

حصل بالنسبة للغزل والنسيج وهكذا وقعت كل الفروع الصناعية بين أيدي كبمار المرأسمممالميميمن وفمقمد 

ال بذلك هامش الحرية الذي كانوا يتمتعون به سمابمقما وزيمادة عمن المممانميمفماكمتمورة ذاتمهما وقمعمت .  العم 

األنشطة الحرفية شيئا فشيئا تحت سيطرة الصناعة الكبيرة، إذ تمكمن كمبمار المرأسمممالميميمن ممن إزاحمة 

المنتجين الصغار المستقلين وذلك بينشاء الورشات الكبرى حيث الممصماريمف المعماممة أقمل وإممكمانميمة 

وهذا ما يفسر اإلفالس المتزايد من يوم آلخر للطبقة الحرفيمة الموسمطمى والمتمغميميمر .  تقسيم العمل أوفر

الشامل في وضعية العمال ونشوء طبقتين جديدتين سرعان ما انصهرت فيها بقية الطبقات شيئا فشميمئما 

 :أال وهي

طبقة كبار الرأسماليين الذين يحتكرون في كل البلدان المتحضرة ملكية وسائل العيش والمممواد   –      

إنها طبقمة المبمرجموازيميمن أو .  الالزمة إلنتاج وسائل العيش(  اآلالت والمصانع) األولية وأدوات العمل 

 .البرجوازية

طبقة الذين ال يملكون شيئا والمضطرين إلى بيع عملهم للبرجوازيين ممقمابمل المحمصمول عملمى   –      

 .إنها طبقة البروليتاريا أو البروليتارييون. الضروريات إلبقائهم على قيد الحياة

 

 ؟ ما هي الظروف التي يبيع فيها الربوليتارييون عملهم للربجوازية/ 5

إن العمل سلعة كغيرها من السلع وبالتالي يتحدد سعرها على أساس نفس القوانين المعمول بها بالنسبمة 

ممما يمعمنمي نمفمس الشميء كممما ) وفي ظل سيادة الصناعة الكبرى أو المنافسة الحرة .  ألية سلعة أخرى

وبمالمتمالمي يمكمون سمعمر .  ما يعادل كلفة إنتاجمهما  –دائما   –يساوي سعر أي بضاعة ما (  سنبين فيما بعد
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لكن كلفمة إنمتماج المعمممل تمتمممثمل فمي كممميمة وسمائمل المعميمش . العمل هو أيضا مساو لكلفة إنتاج العمل

الضرورية لجعل العامل قادرا على استئناف ومواصلة عمله وإلبقاء الطبقة العاملة بصفة عاممة عملمى 

وهمكمذا .  فالعامل إذن ال يتقاضى مقابل عمله سوى الحد األدنى الضروري لتأمين تلك الغاية.  قيد الحياة

وبممما أن .  هو الحد األدنى الضروري إلبقاء العامل علمى قميمد المحميماة  –أو األجر   –يكون سعر العمل 

األحوال االقتصادية قد تسوء تارة وتزدهر تارة أخرى فين العامل يتقاضى مقابل عمملمه أقمل أو أكمثمر 

حسب تلك األحوال، تماما مثلما يتقاضى الرأسمالي مقابل بيع سلعة ثمنها قد يرتفع أو ينخمفمض حسمب 

 .األحوال االقتصادية

 

ما يساوي كلفمة اإلنمتماج   –إذا عادلنا بين ازدهار األحوال و كساده    –   وهكذا، كما يتقاضى الرأسمالي

ومع .  ال أكثر وال أقل، فين العامل لن يتقاضى كذلك أكثر أو أقل من الحد األدنى إلبقائه على قيد الحياة

تغلغل التصنيع الكبير في جميع فروع اإلنتاج، يتعاظم التمطمبميمق الصمارم لمهمذا المقمانمون االقمتمصمادي 

 .لألجور

 

 ؟ ما هي الطبقات الكادحة التي وجدت قبل الثورة الصناعية/ 6

عرفت الطبقات الكادحة مختلف الظروف واحتلت مواقع ممتمبمايمنمة فمي ممواجمهمة المطمبمقمات المممالمكمة 

وقديما كان الكادحون عبيدا للمالكين ممثملممما يمزال .  والمسيطرة وذلك الختالف مراحل تطور المجتمع

وفمي .  الحال في عدد كبير من البلدان المتخلفة وحتى في القسم الجنوبي من الواليات المتحدة األمريكية

القرون الوسطى كان الكادحون هم األقنان الذين تملكهم األرستقراطية العقارية كما هو حتمى اآلن فمي 

وعرفت المدن طوال القرون الوسطى وحتى قيام الثورة الصناعية ما يسمممى .  المجر وبولونيا وروسيا

ومع تطور الممانميمفماكمتمورة، بمرز .  الذين يعملون تحت إمرة حرفيين بورجوازيين صغار"  الصناع" بـ 

 .شيئا فشيئا العمال الذين أصبحوا يشتغلون فيما بعد لدى كبار الرأسماليين

 

 ؟ مبا يتميز الربوليتاري عن العبد/ 7

والمعمبمد .  في حين يُباع العبد دفعة واحدة، يتعين على البروليتاري أن يبيع نفسه كل يوم، بل كمل سماعمة

بمفرده هو على ملك سي د واحد تقتضي مصلحته ذاتها أن تكون معيشة عمبمده مضمممونمة ممهممما كمانمت 

. أما البروليتاري بمفرده فهو تحت تصرف الطبقة البرجوازية بأسرها إن صح التعمبميمر.  يائسة وحقيرة

وهمكمذا ال يمكمون .  فمعيشته ليست مؤمَّنة ألن عمله ال يتم شراؤه إال عندما تكون ثمة حماجمة إلمى ذلمك

نا إال بصفتها طبقة بمجملها في حين ال يعرف المنمظمام المعمبمودي .  وجود الطبقة العاملة مضمونا و مؤمَّ

وبينما يُنمظمر إلمى المعمبمد .  وهو بالتالي يعاني من كل تقلباتها.  المنافسة، يوجد البروليتاري في صميمها

لمذا قمد .  كبقية األشياء، ال كعضو في المجتمع المدني، يُعتبر العامل كائنا بشريا وعضوا في المممجمتمممع

يكون للعبد عيشة أفضل من العامل لكن هذا األخير يمنمتمممي إلمى ممرحملمة أرقمى ممن ممراحمل تمطمور 

 .المجتمع ويجد نفسه بالتالي في منزلة أرقى بكثير من منزلة العبد

 

أال وهي العالقة المعمبموديمة ممن بميمن جممميمع :  ويتم تحرير العبيد بمجرد القضاء على عالقة واحدة فقط

أما المبمرولميمتماري نمفمسمه فمينمه لمن .  عالقات الملكية الخاصة مما يسمح له بالتحول إلى أكثر من عامل

 .يحرر إال بالقضاء على الملكية الخاصة بوجه عام
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 ؟ مباذا يتميز الربوليتاري عن القن 8/ 

حصمة ممن ممحمصمولمه أو المقميمام "  سميمده" يتمتع القن بأدوات إنتاج وقطعة أرض صغيرة مقابل تسليم 

ببعض األعمال المعينة بينما يشتغل البروليتاري بأدوات إنتاج هي على ملك شمخمص آخمر ولمحمسماب 

ممعميمشمة المقمن .  فالقن يعطي والمبمرولميمتماري يمأخمذ. نفس ذلك الشخص ومقابل حصة معينة من اإلنتاج

المقمن يموجمد خمارج عمالقمات المممنمافسمة، أمما .  مؤمَّنة، في حين ليس للعامل أي ضمان فمي ممعميمشمتمه

 :ويمكن للقن أن يتحرر. البروليتاري فينه يقع في صميمها

 

 إما باللجوء إلى المدن متحوال فيها إلى حرفي. 

 

  إما بتقديم المال لسيده عوضا عن المحصول والعمل المطالب بهما متحوال بذلمك إلمى ممزارع

 .حر

 

 أو بطرد سيده اإلقطاعي متحوال هو نفسه إلى مالك إقطاعي. 

 

وبييجاز يصبح القن منتميا إلى الطبقة المالكة ومنخرطا في دائرة المنافسة، في حين ليس للبروليمتماري 

 .من أمل في التحرر إال بالقضاء على المنافسة ذاتها والملكية الخاصة وجميع الفوارق الطبقية

 

 ؟ مباذا يتميز الربوليتاري عن الحريف/ 2

في الورشات الحرفية القديمة، لم يكن الحرفي الشاب أكثر من عامل مأجور حتى بعد أن يمنمهمي فمتمرة 

هذا في حين أن المبمرولميمتماري يمبمقمى .  لكنه يتحول بدوره إلى معلم بعد عدد معين من السنوات.  تدريبه

الحرفي قبل أن يصبح معلما يكون زميال للمعلم يعميمش فمي بميمتمه ويمأكمل .  عامال مأجورا طوال حياته

الصمانمع فمي .  أما العالقة الوحيدة بين البروليتاري والرأسمالي فهي مجمرد عمالقمة ممالميمة.  على مائدته

الورشة الحرفية ينتمي للفئة االجتماعية ذاتها التي ينتمي إليها معلمه ويشاركه عاداته وتقالميمده، بميمنممما 

إنه يعيش في بيئة أخمرى ويمتمبمع .  البروليتاري يفصله عن الرأسمالي عالم كامل من التمايزات الطبقية

ثمم إن .  نمط حياة يختلف جذريا عن نمط حياة الرأسمالي وتختلف مفاهيمممه عمن ممفماهميمم المرأسمممالمي

الحرفي يستخدم في عمله أدوات تكون عادة على ملكه أو يسهمل عملميمه اممتمالكمهما إن شماء ذلمك، أمما 

المحمرفمي يمنمتمج .  البروليتاري فهو يشتغل بآلة أو جزء من آلة ليست ملكا له ويستحيل علميمه اممتمالكمهما

بضاعة كاملة في معظم األحيان وتلعب مهارته في استخدام أدواته دائما الدور الحاسم فمي إنمتماج همذه 

البضاعة، أما البروليتاري فهو ال ينتج في أغلب األحيان سوى جمزء صمغميمر ممن آلمة أو جمهماز، أو 

يساهم فقط في أداء عملية جزئية من مجمل العمل الالزم إلنتاج هذا الجزء، وتأتي مهارته الشمخمصميمة 

أجدى منه من حميمث كممميمة   –على كل حال   –وغالبا ما تكون اآللة .  في المرتبة الثانية بعد عمل اآللة

 .المنتجات أو تركيبها

 

محمي  من المنافسمة طموال أجميمال عمبمر المقميمود المحمرفميمة واألعمراف   –تماما مثل معلمه   –الحرفي 

. السائدة، بينما العامل مضطر إلى التضامن مع زمالئه أو االلتجاء للقانون حتى ال تسمحمقمه المممنمافسمة

كمائمن   –مثله مثل معملمممه   –الحرفي .  ذلك أن الفائض في اليد العاملة يسحق العامل ال سيده الرأسمالي

محدود، ضيق األفق، خاضع للعصبية الفئوية وعدو لكل ما هو جديد، بينما العامل في المقابل مضطمر 

. ألن يضع نصب عينيه في كل لحظة التعارض الكبير بين مصالح طبقته ومصالح الطبقة الرأسمممالميمة
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عند العامل، يحل الوعي محل العصبية الفئوية فيدرك أن تحسين أحوال طبقته ال يتم إال بتقدم المجتممع 

محافظ ورجعي حتى عندما يتمرد بينما العامل مجبر باطراد على   –في نهاية األمر   –الحرفي .  بأسره

د عليه الحرفيون هو بروز نظام المانفكتورة، المذي يمتمممثمل .  أن يكون ثوريا إن أول تقدم اجتماعي تمر 

المذي انمقمسمم فميممما (  المركنتلي) لرأس المال المرابي   –بما فيها المعلم والصانع   –في إخضاع الحرفة 

 .بعد إلى رأس مال تجاري ورأس مال صناعي

 

 ؟ مباذا يتميز العامل عن عامل املانيفاكتورة/ 01

نول الحياكة ومغزله العائلمي :  كان عامل المانفكتورة منذ القرن الثامن عشر ال يزال يملك أدوات عمله

ويمعميمش عماممل .  أما العامل فلم يكن يملك أي شيء من ذلمك.  وحقل صغير يزرعه أثناء أوقات فراغه

المانيفاكتورة بصفة دائمة تقريبا في الريف ويرتبط بعالقات أبوية مع المممالك اإلقمطماعمي و صماحمب 

وتمقموم .  العمل، بينما يعيش العامل في المدن الكبرى وال تربطه بالرأسمالي سوى عالقة مالية صمرفمة

الصناعات الكبرى بانتزاع العامل المانيفاكتوري من عالقته األبوية فيخسر مما تمبمقمى لمه ممن مملمكميمة 

 .صغيرة متحوال بذلك إلى عامل

 

ما هي النتائج املبببا ة لبقبيبام البثبورة الصبنباعبيبة والنبقبسبام /  00

 ؟ املجتمع إىل برجوازيني وبروليتاريني

لقد تم القضاء نهائيا على نظام المانيفاكتورة القديم وعلى التصنيع المعتمد عملمى المعمممل الميمدوي :  أوال

كممما انمتمزعمت .  بسبب انخفاض ثمن المنتوجات الصناعية في جميع البلدان الناتج عن إدخال المممكمنمنمة

بعنف من عزلتها جميع البلدان شبه الهمجية حيث كان التصنيع مرتكزا على نظام المانيمفماكمتمورة بمعمد 

أن ظلت حتى ذلك الحين على هامش التطور المتماريمخمي، و راحمت تشمتمري المبمضمائمع اإلنمجملميمزيمة 

ال المانيفاكتورات المحليين يموتون جوعا وهكذا عرفت عدة بملمدان لمم .  األرخص ثمنا تاركة بذلك عم 

حتى أن الصين نمفمسمهما تموجمد .  تحقق أي تقدم منذ قرون، تحوالت شاملة مثلما هو الشأن بالنسبة للهند

 .اآلن على عتبة تحول ثوري شامل

 

وهكذا يؤدي اختراع آلة جديدة في إنجلترا بماليين العمال الصينيين إلى حافمة المممجماعمة فمي غضمون 

لمت .  بضع سنوات وبهذه الطريقة، ربطت الصناعة الكبرى جميع شمعموب األرض فميممما بميمنمهما وحمو 

األسواق المحلية إلى سوق عالمية واسعة ومهدت السبيل في كل مكان للتقدم والحضارة بحيمث أصمبمح 

ال في إنجلتمرا .  لكل ما يحدث في البلدان المتحضرة انعكاسات حتمية على جميع البلدان فيذا تحرر العم 

أو فرنسا فين ذلك سوف يجر بالضرورة إلى اندالع ثورات تمؤدي إن آجمال أو عماجمال إلمى تمحمريمر 

 .العمال في البلدان األخرى

 

وقد أدى قيام الثورة الصناعية أينما حل ت الصناعة الكبرى محل اإلنتاج المانيفاكتوري، إلى نمممو :  ثانيا

. منقطع النظير للطبقة البرجوازية و ثرواتها ونفوذها مما جعل ممنمهما المطمبمقمة األولمى فمي المممجمتمممع

وحيثما حدث ذلك، استولت البرجوازية على السلطة السياسية وكذلمك أزاحمت المطمبمقمات المتمي كمانمت 

 .سائدة آنذاك األرستقراطية وأمناء الحرفيين والحكم الفردي المطلق الذي كان يمث ل هاتميمن المطمبمقمتميمن

 

أو ما يسمى بحق اإلبمن ) لقد قضت البرجوازية على نفوذ األرستقراطية والنبالء وذلك بيلغاء األوقاف 
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كما حط مت سلطة البرجوازيين الصغار بالممدن عمنمدمما قماممت .  وجميع االمتيازات اإلقطاعية(  األكبر

بيلغاء كل التجمعات الحرفية وجميع امتيازاتها وصلوحياتها، وأحل ت محل ذلك نظام المممنمافسمة المحمرة 

الذي يسمح لكل فرد بأن يتعاطى النشاط االقتصادي الذي يروق له وال يمكن أن يُعيقه عن ذلمك سموى 

 .عدم توفر رأس المال الالزم لهذا الغرض

 

وهكذا كان إدخال المنافسة الحرة بمثابة اإلعالن الرسمي بأن أفراد المجتمع ليسوا متفاوتين إال بمنمسمبمة 

تفاوت رساميلهم وأصبح الرأسمال هو المقموة المحماسمممة والمممحمددة وبمالمتمالمي أصمبمح المرأسمممالميمون 

 .البرجوازيون هم الطبقة األولى في المجتمع

 

ولكن بقيت المنافسة الحرة ضرورية، أول األمر، لتطوير الصناعة الكبيرة بممما أنمهما المنمظمام الموحميمد 

 .الذي يسمح لها بالنمو

 

وما إن غدت البرجوازية الطبقة األولى على الصعيد االقتصادي حتى أعلمنمت كمذلمك أولمويمتمهما عملمى 

وقد تم لها ذلك بمواسمطمة إدخمال المنمظمام المتمممثميملمي المقمائمم عملمى أسماس المممسماواة .  الصعيد السياسي

وهمذا مما وقمع إقمراره فمي المبملمدان .  البرجوازية أمام القانون و االعتراف بشرعيمة المممنمافسمة المحمرة

حيث ال يتمتع بالحق االنتخابي إال الذين يملمكمون رأسمممال "  نظام ملكي دستوري" األوروبية في شكل 

معين أي البرجوازيين وحدهم، وهكذا يرشح الناخبون البرجوازيون نوابا من بينهم يقومون باسمتمخمدام 

 .حقهم في رفض المصادقة على الضرائب لتنصيب حكومة برجوازية أيضا

 

وكلممما .  ومثلما سمحت الثورة الصناعية في كل مكان بنمو البرجوازية سمحت أيضا بنمو العمال:  ثالثا

ازدادت البرجوازية غنى ازدادت الطبقة العاملة عددا وبما أن العمال ال يمكن تشمكميملمهمم إال بمواسمطمة 

رأس المال وأن هذا األخير ال يستطيع النمو إال بتشغيل العمال فيذا تكاثر عدد العممال يمزداد بمارتمبماط 

 .وثيق مع تراكم رأس المال

 

كما أدت الثورة الصناعية أيضا إلى حشد البرجوازيين، تماما مثل العمال، في تجمعات كبيرة يمممارس 

فيها الرأسماليون النشاط الصناعي بمزيد من الفوائد واألرباح، وتمكن العمال، بحكم تمركزها بمأعمداد 

 .هائلة في رقعة محدودة، من أن تدرك مدى قوتها

 

ومن ناحية أخرى، كلما تطورت الثورة الصناعية، كلما وقع اخمتمراع المممزيمد ممن اآلالت المحمديمثمة، 

كممما   –   بحيث تسعى الصناعة الكبيمرة.  الشيء الذي يؤدي إلى االستغناء أكثر فأكثر عن العمل اليدوي

إلى التخفيض من األجر إلى حده األدنى متسببة بذلك في تردي أوضاع العمال ممن سميم    –بينا سابق 

وهكذا تمهد الثورة الصناعية إلى قيام ثورة اجتماعية بقيادة الطمبمقمة المعمامملمة نمتميمجمة تمفماقمم .  إلى أسوأ

 .استياء وتذمر العمال من ناحية، وتعاظم قوتها من ناحية أخرى

 

 ؟ ما هي النتائج األخرى للثورة الصناعية/ 09

لقد أوجدت الصناعة الكبرى، عبر اآللة البخارية وغيرها، وسائل زيمادة اإلنمتماج الصمنماعمي بسمرعمة 

وسرعان ما اكتسبت المنافسة، التي فرضتهما الصمنماعمة المكمبمرى، .  فائقة وكلفة أقل إلى أقصى الحدود

وتهافت عدد ضخم من الرأسماليين على ممارسة النمشماط الصمنماعمي ولمم يملمبمث أن .  طابعا عنيفا جدا
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ولم تجد البضائع من يشتريها وتمكمدسمت السملمع فمكمانمت .  أصبح اإلنتاج يفوق بكثير ما يمكن استهالكه

واضطرت المصانع إلى التوقف عن العمل وأعلن الكثير من الصناعيين إفمالمسمهمم "  األزمة التجارية" 

وبعد فمتمرة، بميمعمت كمل السملمع .  ووجد العمال أنفسهم مهددين بالمجاعة وعم البؤس الرهيب كل مكان

الزائدة عن الحاجة واستأنفت المصانع نشاطها وارتفعمت األجمور شميمئما فشميمئما وعمادت األممور إلمى 

ولكن لم يدم ذلك طويال، إذ سرعان ما أنمتمجمت سملمع .  مجراها الطبيعي، بل أحسن من أي وقت مضى

المتماسمع ) وهكذا منمذ بمدايمة همذا المقمرن .  زائدة عن الحاجة وحصلت أزمة جديدة اتخذت مسار سابقتها

، تأرجحت باستمرار األوضاع االقتصادية بين فترات االزدهار وفترات األزمة، وبصمفمة شمبمه ( عشر

منتظمة، أي كل خمس أو سبع سنوات، تحت أزمة دورية تجلب للعمممال المبمؤس وتمنمفمث فميمهمم روح 

 .الهيحان الثوري العام وتشكل خطرا بالغا على النظام القائم كله

 

 ؟ ما هي نتائج األزمات االقتصادية الدورية/ 42

إن الصناعة الكبيرة، رغم كونها هي التي ولدت نظام المنمافسمة المحمرة أثمنماء المممرحملمة األولمى :  أوال

ثم إن المزاحمة الحرة، وبصفة عامة ممارسة النشاط الصناعي ممن .  لنموها، لم يعد يالئمها هذا النظام

وطمالممما .  قبل مختلف األفراد، أصبحا يشكالن بالنسبة للصناعة الكبيرة عقبة مطروح عليها تمجماوزهما

بقيت الصناعة الكبيرة تمارس على هذا األساس فينه ال يمكن لها أن تبقى وتستمر دون أن تمؤدي كمل 

خمس أو سبع سنوات إلى حالة من الفوضى العامة تهدد في كل مرة بدمار الحضارة البشرية بمأسمرهما 

وال تقتصر فقط على إلقاء ماليين العمال في مهاوي البؤس والشقاء، بل تلقي قسما كبيرا ممن المعمممال 

وهمذا ممحمال    –   وهكذا فيما أن تدمر الصناعة الكبيرة نفمسمهما بمنمفمسمهما.  على حافة اإلفالس والخراب

وإما أن تعمد إلى تركيز تنظيم جديد تماما للمجتمع ال يكون فيه اإلنتاج الصناعي موجها ال    –   إطالقا

من قبل بضعة صناعيين قالئل يزاحم بعضهم بعضا بمل ممن طمرف المممجمتمممع بمأسمره وفمقما لمخمطمة 

 .مرسومة حسب حاجيات كل أفراد المجتمع

إن الصناعة الكبيرة وما تتيحه من إمكانية ال متناهية لتوسيع اإلنتاج، تفسح المجال إلحالل نمظمام :  ثانيا

اجتماعي سيبلغ فيه إنتاج وسائل العيش حدا يمك ن كل فرد في المجمتمممع ممن إممكمانميمة تمنممميمة قمدراتمه 

بحيث أن الصناعة الكبيرة التي عودتنا على خلق األزممات .  ومؤهالته الخاصة واستخدامها بكل حرية

االقتصادية ونشر البؤس في المجتمع الراهن، يمكن توظيفها بفضل تنظيم اجتمماعمي آخمر فمي سمبميمل 

 :ومن هنا يتضح ما يلي. إلغاء البؤس وكل األزمات

أن جميع هذه األمراض اليوم ليس لها من سبب سوى النظام االجتماعي القائم المذي لمم يمعمد   –  أ     

 .يستجيب لحاجيات المجتمع

إن وسائل القضاء على جميع هذه األمراض أصبح اآلن متوفرا وذلمك بمفمضمل بمنماء نمظمام   –  ب     

 .اجتماعي جديد

 

 ؟ كيف ينبغي أن يكون هذا النظام االجتامعي الجديد/ 04

ينبغي قبل كل شيء انتزاع المصانع وفروع اإلنتاج األخرى من أيدي األفراد المخمواص المممتمنمافسميمن 

مما يعني أنمهما سمتمصمبمح مسمي مرة فمي خمدممة .  فيما بينهم ووضعها تحت إدارة وتسيير المجتمع بأسره

وبمالمتمالمي يمقمع المقمضماء عملمى .  المصلحة العامة طبقا لخطة مشتركة وبمساهمة جميع أفراد المجمتمممع

ومن ناحية أخرى، فين الملكية الخاصمة ال يمممكمن .  المنافسة ويستعاض عنها بمبدأ المشاركة والتعاون

ذلمك أن ممممارسمة همؤالء .  فصلها عن المنافسة وعن ممارسة أشخاص منفردين للنمشماط االقمتمصمادي

األشخاص للنشاط الصناعي يفترض بالضرورة وجود الملكية الخاصة، كما أن الممملمكميمة المخماصمة ال 
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يمكن فصلها عن المنافسة نظرا لكون هذه المنافسة ليست سوى أسلوبا لممارسة نشاط صناعي مفتموح 

أمام بضعة أشخاص منفردين إلدارته وتسييره وهكذا فال بد من إلغاء الملكية المخماصمة واالسمتمعماضمة 

عنها باالستخدام الجماعي لكل وسائل اإلنتاج وبالتوزيع العادل لكل المنمتموج وذلمك بمممقمتمضمى اتمفماق 

بل إن إلغاء الملكية الخاصة هو التعبير األوجز واألكمثمر ".  اشتراكية الخيرات"مشترك او ما يسمى بـ 

ولمهمذا السمبمب .  داللة عن ذلك التحول الشامل، الذي حتمه التطور الصناعي، في المنمظمام االجمتممماعمي

 .يعتبر إلغاء الملكية الفردية المطلب الرئيسي بحق لكافة الشيوعيين

 

 ؟ أ فلم يكن إلغاء امللكية الخاصة ممكنا يف املايض/ 05

إن كل تحول في عالقات الملكية وكل تغير في النظام االجتماعي هما النتيجة الضرورية لظمهمور .  كال

ذلمك .  إذ هكذا برزت الملكية الفردية للوجمود.  قوى منتجة جديدة لم تعد تتالءم مع عالقة الملكية القديمة

وعندما انبثق في أواخر القرون الوسطى نمط جديد لمننمتماج فمي .  أنها لم تكن موجودة منذ بدء التاريخ

وبحمكمم عمدم .  شكل ماينفاكتورة، أخذ ينمو في تناقض تام مع الملكية اإلقطاعية والحرفية السائدة آنذاك

مالءمة اإلنتاج المانيفاكتوري لعالقات الملكية القديمة، ولد ذلك شكال جديدا من أشمكمال الممملمكميمة همي 

وفعال، فبالنسبة للمانيفاكتورة، كما بالنسبة للمرحلة األولى من مراحل نمو الصمنماعمة .  الملكية الخاصة

كما لم يكن ثمة شكل مجتمعي ممكن .  الكبرى، لم يكن ثمة من شكل ممكن للملكية غير الملكية الخاصة

وطالما لم يكن باإلمكان إنتاج كميمة ممن المبمضمائمع .  غير المجتمع المرتكز أساسا على الملكية الخاصة

تكفي، ال فقط لسد حاجيات المجتمع، بل إلبقاء فائض معين منها يسمح بتراكم الرأسمممال االجمتممماعمي 

وبتطوير القوى المنتجة، ال بد أن توجد طبقة مسيطرة تتصرف بالقوى المنتجة وطبمقمة أخمرى فمقميمرة 

فمممجمتمممع .  إن تركيبة كل هاتين الطبقتين وطابعهما يتوقفان عملمى درجمة تمطمور اإلنمتماج.  ومضطهدة

وفمي نمهمايمة المقمرون .  القرون الوسطى، القائم على زراعة األرض، يعطينا السميمد اإلقمطماعمي والمقمن

ويعطينا القرن السابع عشمر صماحمب .  الوسطى تعطينا المدن المعلم الحرفي والصانع والعامل اليومي

 .والبروليتاريا( البرجوازي)والقرن التاسع عشر، الصناعي الكبير . المانيفاكتورة والعامل

 

وهكذا يتضح أن القوى المنتجة لم تبلغ بعد بما فيه الكفاية درجة من النمو تمكنها من إنمتماج مما يمكمفمي 

 :أما اليوم. الجميع وتجعل من الملكية الخاصة عبئا وعائقا لنموها

إثر نمو الصناعة الكبيرة، أنشأت الرساميل وتطورت القوى المنتجة عملمى نمحمو لمم يسمبمق لمه ممثميمل 

 .وتمموفممرت المموسممائممل الضممروريممة لمملممزيممادة سممريممعمما فممي الممقمموى المممممنممتممجممة إلممى ممما ال نممهممايممة لممه

تمركزت القوى المنتجة أكثر فأكثر بين أيدي حفنة من البرجوازيين، بينما يُـقذف بماألغملمبميمة المكمبمرى 

من الشعب إلى مصاف العمال التي يغدو وضمعمهما أشمد بمؤسما وأصمعمب احمتممماال فمي الموقمت المذي 

 .تتضاعف فيه ثروات البرجوازيين

 

تضاعفت القوى المنتجة بسهولة كبيرة مما جعلها تتجاوز إطار الملكية الخاصة والنمظمام المبمرجموازي 

الميموم إذن .  إلى حد أنها أصبحت تثير بال انقطاع أعنف االضطرابات الخطيرة على النظام االجتماعي

 .والحالة تلك، فين القضاء على الملكية الخاصة لم يعد فقط ممكنا بل أصبح ضروريا على اإلطالق

 

 ؟ هل ميكن إزالة امللكية الخاصة بالطرق السلمية/ 06

حبذا لو كان ذلك ممكنا، وسيكون الشيوعيون بالتأكيد هم آخر من يشتكي من ذلك، ألنهم يدركون جيمدا 

كما أنهم يعلمون تمام العلم أن المثمورات ال .  أن التآمر مهما كان ليس فقط عديم الجدوى بل ضار أيضا
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تقوم اعتباطا أو على إثر مرسوم، بل إنها كانت في كل مكان وزمان نتيجة حتمميمة لمظمروف مسمتمقملمة 

ولكن الشيوعيين يرون من جهة أخرى أن نممو .  كليا عن إرادة وقيادة األحزاب وحتى الطبقات بأسرها

الطبقة العاملة يصطدم في جميع البلدان المتحضرة تقريبا بهجمة قمعية شرسة وأن خصوم الشيوعييمن 

ولما كان ذلك يدفع في نهاية األمر الطمبمقمة . أنفسهم يساهمون بذلك في قيام الثورة بكل ما أوتوا من قوة

العاملة المضطهدة إلى الثورة فيننا نحن الشيوعيون سندافع آنذاك عن قضية العمال بالفعل وبكمل حمزم 

 .مثلما ندافع عنها حاليا بالكلمة

 

 ؟ هل ميكن إزالة امللكية الخاصة دفعة واحدة/ 07

مثلما ال يمكن تنمية القوى المنتجة الموجودة حاليا دفعة واحدة بطمريمقمة تمجمعمل بماإلممكمان إقماممة .  كال

اقتصاد جماعي مشترك بين عشية وضحاها، فكذلك الثورة المعمممالميمة، المتمي تشميمر كمل المدالئمل إلمى 

ولن يكون في وسعها إلغاء الملكية الخاصة بصمفمة .  اقترابها، ال تستطيع سوى تحويل المجتمع تدريجيا

 .نهائية إال بعد توفر الكمية الضرورية من وسائل اإلنتاج

 

 ؟ ما هو املسار الذي ستسلكه هذه الثورة/ 08

بادئ ذي بدء ستركز الثورة نظاما ديمقراطيا مكرسة بالتالي سيطرة الطبقمة المعمامملمة سميماسميما بصمفمة 

 .مباشرة أو غير مباشرة

 

بصفة مباشرة في إنجلترا حيث تشكل الطبقة العاملة غالبية الشعب وبصفة غميمر ممبماشمرة فمي فمرنسما 

وألمانيا حيث األغلبية مكونة ال فقط من العمال بل أيضا من صغار الفالحين والبرجموازيميمن الصمغمار 

الذين ال يزالون بعد بصدد التحول إلى عمال والذين يتزايد ارتباطهمم بمالمعمممال خماصمة فميممما يمتمعملمق 

وقمد .  بتحقيق مطالبهم السياسية، وبالتالي يتعين عليهم االنضمام فمورا إلمى ممطمالمب المطمبمقمة المعمامملمة

 .يقتضي الحال خوض مرحلة جديدة من النضال ال بد أن تتوج بانتصار الطبقة العاملة

وال يمكن أن تكون الديمقراطية ذات جدوى بالنسبة للطبقة العاملة إذا لم تسمتمخمدممهما ممبماشمرة التمخماذ 

 .إجراءات شمامملمة تمقمتمضمي المممس ممن الممملمكميمة المخماصمة وتمكمفمل وجمود المطمبمقمة المعمامملمة ذاتمهما

 :ولعل أهم هذه اإلجراءات، كما تمليها بالضرورة األوضاع الراهنة، هي التالية

الحد من الملكية الخاصة بواسطة الضرائب التصاعدية على الدخل والضرائمب المممرتمفمعمة عملمى  .1

 .الخ( االخوة وأبناء الخال)إلغاء حق اإلرث بالنسبة للحواشي . اإلرث

المصادرة التدريجية ألمالك كبار العقاريين والصناعيين وأصمحماب خمطموط السمكمك المحمديمديمة  .2

والبواخر وذلك بواسطة منافسة القطاع العام في الصناعة من جهة وبواسطة المصادرة المبماشمرة 

 .مقابل تعويضات معينة من جهة أخرى

 .صادرة أمالك جميع المهاجرين والمتمردين ضد مصلحة غالبية الشعبم  .3

تنظيم العمل وتشغيل العمال في ممتلكات ومصانع ومؤسسات الدولة مما يمقمضمي عملمى تمنمافمس   .4

العمال فيما بينهم ويضطر ما تبقى من الرأسماليين على دفع أجور مرتفمعمة مسماويمة لممما تمدفمعمه 

 .الدولة

تمكمثميمف حشمود .  إلزامية العمل لجميع أفراد المجتمع حتى القضاء التام عملمى الممملمكميمة المخماصمة .5

 .المشتغلين بالصناعة وخاصة لخدمة أغراض األنشطة الفالحية

مركزة نظام القروض وتبادل العملة في أيمدي المدولمة وذلمك بمواسمطمة إنشماء بمنمك وطمنمي ذي   .6

 .رأسمال حكومي وإلغاء كل البنوك الخاصة
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مضاعفة عدد المصانع والمشاغل والسكك الحديدية والسفن التابمعمة لملمقمطماع المعمام واسمتمصمالح  .7

األراضي المهملة وترشيد استغالل األراضي الفالحية وبذلك تقع الزيادة فمي المرسمامميمل وتمنمممو 

 .القوى العاملة بالبالد

تعليم جميع األطفال في مؤسسات الدولة وعلى نفقتها منذ أن يصبح بيمكانهم االستغناء عن عنمايمة  .8

 .التنسيق بين التعليم والعمل الصناعي)أمهاتهم 

بناء مجمعات في الصناعة أو الفالحة مع الحرص على توفير جميع إيجابيات الحياة في كمل ممن  .9

 .المدينة والريف مع التخلص من سلبياتها

 .تهديم جميع المساكن واألحياء غير الصحية والسيئة البناء .10

 .تمتيع األبناء الشرعيين وغير الشرعيين بنفس حقوق اإلرث  .11

 .مركزة جميع وسائل النقل في أيدي الدولة .12

 

طبعا ال يمكن تطبيق كل هذه اإلجراءات دفعة واحدة، ولكن كل إجراء يجر حتما إلى تطبميمق اإلجمراء 

إذ يكفي أن يقع المساس بصفة جذرية بالملكية الخاصة حتمى تمجمد المطمبمقمة المعمامملمة نمفمسمهما .  الموالي

مدفوعة إلى المضي قدما وإلى تعزيز مركزة الرساميل والصناعة والفالحة والنمقمل والمممبمادالت بميمن 

 .أيدي الدولة

 

وبقدر ما تتعاظم وتمنمممو قموى اإلنمتماج بمقمدر مما .  ذلك هو الهدف الذي تصبو إليه كل هذه اإلجراءات

 .تصبح هذه اإلجراءات قابلة للتطبيمق وتمؤدي دورهما المممممركمز وبمفمضمل عمممل وممجمهمود المعمممال

 

وأخيرا عندما يتحقق تمركز رأس المال واإلنتاج والمبادالت بيد الدولة تسقمط الممملمكميمة المخماصمة ممن 

تلقاء نفسها وتصبح النقود بال أي قيمة ويتضاعف اإلنتاج ويتخير الناس علمى نمحمو يصمبمح ممعمه ممن 

 .الممكن إزالة ما تبقى من عالقات المجتمع القديم

 

 ؟ هل سيكون من املمكن لهذه الثورة أن تقع يف بلد واحد فقط/ 02

بخلق السوق العالمية، تكون الصناعات الكبرى قد جعلت كل شمعموب األرض، خماصمة الشمعموب .  ال

من إحمداهما ممن أن تمكمون مسمتمقملمة عممما يمجمري  المتحضرة، في عالقات قريبة فيما بينها مما ال يمممك 

 .لألخرى

كما أنها أوثـقت التطور االجتماعي للشعوب المتحضرة لدرجة أنه في كمل ممنمهما، أصمبمحمت المطمبمقمة 

البرجوازية وطبقة البروليتاريا هما الطبقاتان المحماسمممتمان، وأصمبمح الصمراع بميمنمهممما همو الصمراع 

هذا ما يجر  إلى أن الثورة الشيوعية لن تكون مجرد ظاهرة قومية بمل يمجمب أن تمقمع .  المرحلي  الكبير

 .هذا يعني، على األقل في إنجلترا وأمريكا وفرنسا وألممانميما.  في نفس الوقت في كل البلدان المتحضرة

 

ستتطور في كل هذه البلدان بسرعات متفاوتة حسب تطور الصناعمة والمثمروة وأهممميمة كمتملمة المقموى 

من هنا، ستبدأ بطيئة ثم ستواجه أكثر العراقيل في ألمانيا، وبأكثر سرعة وبأقمل عمراقميمل فمي .  المنتجة

وسيكون لها مفعول قوي على بقية بلدان العالم، وستغير جذريما مسمار المتمطمور المذي كمانمت .  إنجلترا

 .تتبعه حتى اآلن متجاوزة رقعتها
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 ؟ ما هي نتائج إلغاء امللكية الخاصة/ 91

إن انتزاع جميع القوى المنتجة وكل وسائل النقل وتبادل وتوزيع الممنمتمجمات ممن أيمدي المرأسمممالميميمن 

الخواص وتسييرها حسب خطة مضبوطة للموارد والحاجات المشتركة يمكن المجتمع قبمل كمل شميء 

وستختفمي .  من القضاء على العواقب الوخيمة المرتبطة بالنظام الحالي إلدارة وتسيير الصناعة الكبيرة

جميع األزمات وسيصبح اإلنتاج الواسع غير كاف لسد حاجيات المجتمع، بعد أن كان سببما همامما ممن 

وبدال من التسمبمب فمي إحمالل المبمؤس سميمممكمن فمائمض .  أسباب البؤس، بل ينبغي توسيعه أكثر فأكثر

 .اإلنتاج الواسع من تلبية حاجيات الجميع بل سيخلق حاجات جديدة مع وسائل تلبيتها في نمفمس الموقمت

 

كما سيكون فائض اإلنتاج هذا شرطا من شروط إحراز خطوات جديدة على درب المتمقمدم وسمبمبما ممن 

 .أسبابه دون أن يلقى بالمجتمع بصفة دورية في دوامة االضطرابات ممثملممما همو الشمأن إلمى حمد اآلن

 

وبتحررها من نير الملكية الخاصة ستشهد الصناعة الكبيرة توسعا هائال إلى درجة أن توسعها الراهمن 

وسميموفمر تمطمور .  سيبدو ضئيال في مثل ضآلة المانيفاكتورة إذا ما قيست بالصناعة الكبيرة والمحمديمثمة

أما الفالحة فبعد أن تمعمذر .  الصناعة الكبيرة للمجتمع مقادير من المنتوجات تكفي لسد حاجيات الجميع

عليها االستفادة من التحسينات واالختراعات العلمية الجديدة من إجراء نظام الملكية الخاصة ولتجمزئمة 

وهمكمذا .  فينها سوف تشهد انطالقة جديدة وتوفر للمجتمع كمية كافية من المنتوجات الفمالحميمة(  اإلرث)

وبمذلمك .  سيصبح بيمكان المجتمع إنتاج ما يكفي لتنظيم التوزيع بما يؤمن تلبية حاجيمات جممميمع أفمراده

ولميمس همذا فمحمسمب، بمل .  سيصبح انقسام المجتمع إلى مختلف الطبقات المتعارضة أمرا ال مجمال لمه

وغير متطابق مع النظام االجتماعي الجديد، وبما أن وجود الطبقات ناجمم عمن تمقمسميمم المعمممل نمفمسمه 

ذلك أن رفع اإلنتاج الصناعي والفالحي إلى الممسمتموى المممذكمور ال .  وبأشكاله الحالية، سيختفي نهائيا

يتطلب الوسائل الميكانيكية والكيميائية فقط، ولكن يتطلب أيضا الرفع ممن مسمتموى األشمخماص المذيمن 

وكما غير عمال المانيفاكتورة والفالحون ممن طمريمقمة عميمشمهمم .  يستعملون هذه الوسائل بنفس الدرجة

وتغيروا هم أنفسهم منذ انخراطهم في حلبة الصناعة الكبيرة، فين التسيير الجماعي للقوى المنتجة ومما 

وال يمكن تأمميمن همذا المتمسميميمر .  ينجر عنه من نمو مطرد لمجمل اإلنتاج سيحتم بل سيخلق أناسا اليوم

الجماعي بواسطة أناس مرتبطين أشد االرتباط بفرع معين من اإلنتاج مكبلين به، مستغلين من طرفمه، 

عاجزين عن تنمية أكثر من موهمبمة واحمدة ممن ممواهمبمهمم عملمى حسماب ممداركمهمم األخمرى وغميمر 

إن الصمنماعمة .  مستوعبين سوى فرع واحد من فروع اإلنتاج، بل جزء صمغميمر جمدا ممن ذلمك المفمرع

أما الصنماعمة المممسميمرة جممماعميما، حسمب .  الكبيرة أصبحت حاليا في غنى أكثر عن مثل هؤالء الناس

مخطط تضبطه المجموعة بأسرها، فينها تفترض توفر أناس ذوي كفاءات عالميمة وممتمطمورة فمي كمل 

وسيختفي نهائيا تقسيمم المعمممل .  المجاالت والقادرين على اإلحاطة بمجمل نظام اإلنتاج والسيطرة عليه

الذي قوضته المكننة بعد أن تحول البعض إلى فالح والبعض اآلخر إلى إسكافي والمثمالمث إلمى عماممل 

وسيتيح نظام التعليم لجميع الشبان إمكانية استيعاب ممجمممل نمظمام .  والرابع إلى مضارب في البورصة

اإلنتاج بصفة سريعة وعملية وسيمكنهم من اإلنتقال من فرع إلى آخر حسمب حماجميمات المممجمتمممع أو 

حسب ميوالتهم الشخصية وسيتحررون بالتالي من الطابع األحادي الذي يفرضه عليهم التقسيم الحمالمي 

وهكذا يتيح المجتمع المنظم على أساس قواعد شيوعيمة ألفمراده إممكمانميمة اسمتمخمدام ممواهمبمهمم .  للعمل

كممما سميمزول، .  المصقولة على نحو متناسق في جميع المجاالت وتكون النتيجة زوال الفوارق الطبقية

وتمعمتمبمر ممممارسمة نمفمس األشمخماص .  بيزالة الملكية الخاصة، التناقض الموجود بين المدينة والمريمف

عوضا عن مختلف الطبقات للنشاط الصناعي والمفمالحمي همي إحمدى الشمروط الضمروريمة لمتمركميمز 

00 
 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 فردريك انجلس



09 

إن تشمتمت السمكمان المريمفميميمن وتمجمممع السمكمان .  التنظيم الشيوعي، على األقل ألسباب مماديمة بمحمتمة

الصناعيين في المدن ظاهرة تمثل مرحلة متدنية من مراحل تطور الفالحة والصناعمة وتشمكمل عمقمبمة 

  :وأخيرا، إن النتائج الرئيسية إللغاء الملكية الفردية هي التالية. هامة أمام التقدم بدأنا نشعر به منذ اآلن

 .تكاتف جممميمع أفمراد المممجمتمممع ممن أجمل االسمتمغمالل المجممماعمي والمعمقمالنمي لملمقموى المممنمتمجمة – 

 .تزايد اإلنتاج بمقادير كافية لتلبية حاجيات الجميع – 

 .إلغاء الوضعية التي بمقتضاها يشبع البعض حاجاتهم على حساب اآلخرين – 

 .إزالة الطبقات والفوارق الطبقية بصفة نهائية – 

تنمية مؤهالت ومواهب جميع أفراد المجتمع بفضل إلغاء تقمسميمم المعمممل كممما عمرفمنماه لمحمد اآلن  – 

وبفضل نظام التعليم المرتكز على العمل وبفضل تنويع النشاطمات المتمي يمتمعماطماهما المنماس وتشمريمك 

 .الجميع في التمتع بالخيرات المبدعة من قبل الجميع وكذلك بفضل إدماج المدينة بالريف

 

 ؟ ماذا سيكون تأثري املجتمع الشيوعي عىل العائلة/ 90

ل  العالقات بين الجنسين إلى قضية شخصية صرفة ال تمهمم إال األشمخماص (  المجتمع الشيوعي) سيُحو 

ممن همذا بممما أنمه (  المجتمع الشيوعي) سيتمكن .  المعنيين بحيث لن توجد هناك فرصة للمجتمع للتدخل

بهذه الطريقة يمكمون قمد أزال قماعمدتمي .  تخلص من الملكية الخاصة وعل م األطفال على قاعدة مشتركة

االستقالل المتجذر في الملكية الخاصة، وفي الممرأة عملمى المرجمل، وفمي األطمفمال   –الزواج التقليدي 

 .على الوالدين

 

مجتمع النساء هو حمالمة تمنمتمممي ". مجتمع النساء"وفي ما يلي الجواب على صرخة ضي قي األفق ضد 

لكن البغاء يقوم على الملكميمة .  بأكملها إلى المجتمع البرجوازي الذي يجد اليوم تعبيره الكامل في البغاء

 .هكذا، فالمجتمع الشيوعي، عوض إن يقد م مجتمع النساء، يلغيه. الخاصة التي بها تسقط المرأة

 

 ؟ ماذا سيكون موقف الشيوعية من القوميات املوجودة/ 99

ستُرغم قوميات الشعوب التي ألزمت نفسها بمقتضى مبادئ جماعية، على االختالط فيما بينها كنتيمجمة 

لهذه الشراكة وعليه لتحل أنفسها، تماما مثل اإلرث وتباين الطبقات المختلفة التي يجب أن تختفي عبمر 

 .إلغاء أساسها، الملكية الخاصة

 

 ؟ ماذا سيكون موقفها من الديانات املوجودة/ 93

لمكمن .  كانت كل األديان إلى حد اليوم تعبير لتطور المراحل المتماريمخميمة لشمعموب ممفمردة أو ممجمممعمة

الشيوعية هي مرحلة التطور التاريخمي المذي يمجمعمل كمل األديمان الممموجمودة سمطمحميمة وتمؤدي إلمى 

 .اضمحاللها
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 الدكتاتورية، الدميقراطية و

 *الحكومة العاملية
بدءاً، علي ان اقول انه منذ تشكلت مالمح الشيوعية بوصفها حركة واصدرت بيانها الشيوعي، جرت 

تجاذبات وجداالت عريضة حول مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا والحكومة العمالية، وتقدم هذا المفهوم 

ولكن ماهو هدفي هنا، وعبر الرد على بعض االسئلة، هو توضيح الغموض .  شيئاً فشيئاً لالمام

. والضبابية التي غلف بها مفهوم الديكتاتورية بصورة عامة، وديكتاتورية البروليتاريا بصورة خاصة

ومن هناك، اوضح اكثر محتوى الحكومة العمالية والمهام السياسية واالقتصادية لهذه السلطة، وان 

لنرى .  هذا دون شك احد المفاهيم االساسية لبرنامج عالم افضل، برنامج الحزب الشيوعي العمالي

 اوالً اين تكمن الضبابية؟

 

في عالمنا المعاصر، حين يتم الحديث عن شكل الحكومة والدولة، نواجه مباشرة بتقسيمة قطبين، 

ويمسك هذا الحكم بخناقنا تلقائياً، اي بكون الديكتاتورية اسلوب سلبي ".  الديكتاتورية والديمقراطية"

وهنا يُفرض التصوير التالي بان الديمقراطية هي نظام حر .  للحكم، والديمقراطية بديلها االيجابي

وبعيد عن اي من اشكال القمع والعنف، وتصور كنظام مفعم بالسعادة والعقالنية وتتناسب مع طبيعة 

وعليه، ترون ان .  البشر، ويجعل من الديكتاتورية شيطان هو مصدر كل اشكال القمع والعنف

المحتوى الطبقي واالثار السياسية لكل من جانبي هذا الحكم، اي مفهوم الديكتاتورية ومفهوم 

ولكن ارتباطاً بهذا الخلط فيما يخص موضوعة .  الديمقراطية على السواء، يتركان في غموض وخلط

الشيوعية وديكتاتورية البروليتاريا، نواجه بجزء من حملة ايديولوجية عريضة ومستمرة  تشنها 

الحركات الفكرية والسياسية للبرجوازية بوجه الشيوعية منذ نشوئها وحضورها الميدان بوصفها 

انها حملة تهدف الى تشويه الشيوعية وخنق عقائدها في اجواء فكرية .   حركة اجتماعية وعالمية

الديمقراطية "ولكن في الواقع ان هذه القطبية الثنائية، المصطنعة مابين .  غامضة وغير واضحة
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واذا نعطي راينا من زاوية .  هي ليست واقعية، وان هذا االختيار مخادع ومضلل"  والديكتاتورية

الماهية الطبقية للدولة واالنظمة الحكومية الراهنة، فان التقسيم والقطبية الثنائية الواقعية هي مابين 

 :لنقف حول المحتوى الطبقي للدولة". ديكتاتورية الطبقة البرجوازية وديكتاتورية الطبقة العاملة"

  

 ماهي ماهية الدولة واين تكمن؟

ف الدولة بوصفها ظاهرة مافوق طبقية ومافوق  بخالف التصورات البرجوازية الشائعة التي تعر 

، "تمثيل عموم المجتمع"و"  خلق التوازن مابين اقسام المجتمع"المجتمع، بوصفها مركز ومؤسسة ل

حامي مصلحة وهدف طبقة محددة، طبقة سائدة من "فان للدولة محتوى طبقي، ونشأت بوصفها 

حتى من الناحية التاريخية، يعد نشوء الدولة من االساس مع نشوء الظلم والتقسيم ".  الناحية االقتصادية

اي بعبارة اخرى،  تشغل الدولة النقطة المركزية من البنية الفوقية .  الطبقي للمجتمع وصراع الطبقات

السياسية لكل مجتمع، تعكس الصالت االقتصادية، وكذلك تخلقها ضرورة صيانة النظام االقتصادي 

 .الذي تديره طبقة محددة في المجتمع

 

من ناحية اخرى، الدولة هي تنظيم طبقة محددة في اعلى اشكال السلطة، اي نفوذ وهيمنة طبقة على 

انها ليست بمعزل عن ديكتاتورية طبقة على طبقة .  طبقة اخرى على اعلى االصعدة والمستويات

االدهى .  وان تكن هذه الديكتاتورية وهذه الدولة تبرز نفسها باشكال حكومية وسلطوية مختلفة.  اخرى

ل  من هذا، ان الدولة حين تبين عن نفسها بوصفها دكتاتورية طبقة محددة، تعمل بوصفها منظم ومفع 

اوضاع وادوات القسر من قبل طبقة بوجه طبقة اخرى بابعاد واسعة كي تكون اجتماعية وتفرض 

 .هيمنتها على مجمل المجتمع

 

بعد هذا التوضيح القصير حول ماهية الدولة، لنلقي نظرة على الديمقراطية نفسها، بوصفها شكل 

 .للسلطة

 

 :الدميقراطية، شكل حكومي لديكتاتورية الطبقة الربجوازية

وذلك الن الديمقراطية نفسها .  من الناحية التاريخية، لم تظهر الديكتاتورية بوجه الديمقراطية اطالقاً 

اذ ظهرت الديمقراطية، من .  هي شكل تجلي ديكتاتورية الطبقة البرجوازية بوجه الطبقة العاملة

االساس، ومن الناحية التاريخية، بوجه السلطة المطلقة واالستبداد، او بوجه حكومة الشاه، السيف، 

انطلقت .   ظهرت كشكل لتنظيم طبقة اسياد العبيد واالقطاع.  االوتوقراطية الدينية وسلطة الكنيسة

ضرورة الشكل الديمقراطي للطبقة البرجوازية من السلطة المطلقة واالستبداد والصالت السياسية 

بالنسبة لهذا، الطبقة البرجوازية بحاجة .  والقانونية المعرقلة لتنامي وتوسع اوضاع االنتاج الراسمالي

ان هذا الواقع يستلزم شكل اخر للدولة، بنية .  الى تحرير الصالت والحريات الفردية وانفتاح المجتمع

ان الدولة العصرية البرجوازية، اي  الديمقراطية، ظهرت من .  فوقية تتناسب مع االقتصاد الراسمالي

بيد ان هذه الدولة العصرية التتعدى كونها ديكتاتورية الطبقة .  االساس في سياق هذه االوضاع

البرجوازية لتسييد وصيانة العالقات الراسمالية، وان ذلك ياتي عبر تنظيم واستخدام عدة ادوات لها 

وعليه، فان الديكتاتورية على شكل حكومة، .  على صعيد واسع ذات سمة قسرية، بوجه الطبقة العاملة

حتى لو اضفي عليها اوسع مايمكن من الديمقراطية، ليس بوسعها ان تكون بمعزل وخارج نطاق 

اي ان تتخلى عن الشرطة، الجيش، المحاكم، .  القسر وتتخلى عن القسر والمؤسسات القسرية للدولة
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السجون، المؤسسات الجاسوسية واالمنية، اي ان تتخلى عن الدين، االيديولوجيا الرسمية، 

اذ قُِدَست مجمل هذه التشكيالت في ظل الحكم .  والمؤسسات االعالمية العمالقة والرقابة التكنولوجية

تخريب "والنظام الديمقراطي، قدست بحد بحيث ان اي فرد يحيد عنها او يخرج عنها، يجابه بحكم 

ولهذا، فان سلطة .  ، يجابه بالقانون والقمع، اي يسجن، او يجبر على الفرار او االختباء"االمن الوطني

وحكم الديمقراطيين، بوصفه منظومة حكم، قد نظمت نفسها بشبكة معقدة من اشكال النفوذ والهيمنة 

ل قدرات الطبقة البرجوازية بوجه العمال بشكل اخص ومواطني المجتمع بشكل  بحيث توظف وتفع 

 .اعم 

 

 : الدميقراطية، النفوذ والهيمنة

ان المجتمع الراسمالي، وفي ظل ديكتاتورية الطبقة البرجوازية، التي يطلق عليها الديمقراطية، ومن 

ادنى مستوى اجتماعي الى اعاله، يسير عبر ممارسة سلسلة من اشكال النفوذ والهيمنة، يمكن 

االحساس ببعض حلقات هذه السلسلة وتكون ملحوظة، وبعضها غير ملحوظة وواضحة للعيان، 

على سبيل المثال، سلطات الباشا، رئيس .  بحيث اعتاد عليها الناس وتقبلوها على انها امر طبيعي

الجمهورية، رئيس الوزراء، اعضاء البرلمان، مسؤولي القضاء، رئيس الجيش والمؤسسات االمنية 

تبين كل .  والبوليسية، وصوالً الى مسؤولي االدارة والمشاريع االقتصادية والسياسية، الدبلوماسيين

هذه  مراكز نفوذ وشكل من هيمنة وسيادة سلطة البرجوازية، خلف قرار المواطنين، منظومة ادارة 

قد تكون سلطات النفوذ في حاالت كثيرة، في ظل .  القانون وتنفيذه، وتسي د العالقات االقتصادية

ولكن نظراً لكونها تمثل في االقتصاد والسياسة .  الحكومات الديمقراطية، منتخبة من قبل الناس

ان .  مصلحة قلة قليلة من المجتمع، تعمل على النقيض من قرار ومصلحة اؤلئك الذين انتخبوهم

قرارات مراكز النفوذ الحكومية هذه ابان االزمات االقتصادية تتمثل بتخفيض الرواتب والخدمات، 

كل هذه تبين ان مراكز ...  تقرر على الحروب بين البلدان، تقرر على العالقات العسكرية والتجارية 

النفوذ هذه هي سافرة، وان تصويت الجماهير هو من اجل اضفاء الشرعية على منظومة وان تسيير 

اذا نمضي الى اعمال اشكال النفوذ هذه الى .  القانون وادارة االزمات هي بالضد من اغلبية المواطنين

مستويات ادنى، نشعر باشكال اخرى من النفوذ  والتي تكشف عن نفسها تقريبا بوصفها ظاهرة 

 :على سبيل المثال. مستترة، وتبين عن نفسها بوصفها ظاهرة وتركيبة طبيعية

في العائلة، سلطة ونفوذ االب تسي د نفسها تلقائياً على الجميع وعلى جميع االصعدة، بحيث تتضمن 

حق اللجوء للقسر، وادنى منها سلطة ونفوذ االخ االكبر، سلطة الكبار على الصغار، ومن جهة 

والحال نفسه في المدرسة والجامعة، االدارة، المعلم، .  اخرى، سلطة ونفوذ الذكور على االناث

هي سلسلة سلطات تدعم نفوذ وهيمنة السلطة من اعلى الى اسفل  كي تؤمن عملية ....  المستخدم و

انها عملية مغلفة بضوابط والتزامات وقانون وتقليد، وينبغي على .   الدراسة امام الطالب والمتعلم

في المعامل واداراتها، يقف صاحب العمل فوق ادارة المعمل، .  الجميع ان يراعيها ويسير وفقها قسراً 

ان كل .  وبعدها ياتي مسؤولوا االقسام، المهندسون، المشرفون والمراقبون، وصوالً للحرس والبوابون

هؤالء اللذين يتناغمون مع عملية التقسيم داخل المصنع، هم سلسلة سلطات تُرسى بوجه العامل، تكون 

ويُستخدم هذا الواقع  ويُوظف من اجل ادارة العمال، ويتضمن .  نتيجتها هيمنة الراسمال على العمل

ومن هنا حتى اعلى مستوى من الدولة هي حلقات سلطات ونفوذ وهيمنة، .  المحاكم وحتى السجون

وعلى هذه الشاكلة، فان من لديه سلطة ونفوذ بالحكومة الديمقراطية، فهو .  وترتبط بعملية معقدة سوية

ان هذه السلطة والنفوذ والهيمنة هي دون شك مرتبطة سوية .  لديه هيمنة وتسلط، والعكس صحيح

بوصفها ظاهرة طبقية، وحين نعمم هذا على صعيد الدولة، وتنظم نفسها في نسيج الدولة وتركيبتها، 
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حتى وان طرحت هذه الدولة نفسها على شكل دولة ديمقراطية، ليس بوسعها ان التمارس والتمثل  

الن الديمقراطية، بوصفها نموذج للحكم، لم تبقي .  دكتاتورية طبقة في المجتمع على طبقة اخرى

سلسلة المراتب والسلطات واالمتيازات، بل صانت كل هذه التشكيالت بوصفها سلطات هيمنتها على 

وبهذا، التستطيع الديمقراطية ان تفصل نفسها عن .   حياة المجتمع، بوصفها امر مافوق الجماهير

اي الديكتاتورية )، وكالهما (الديكتاتورية بالمعنى الشائع)محتوى الحكومات القمعية السافرة 

على عكس .  شكال تبديات مختلفة لديكتاتورية الطبقة البرجوازية بوجه الطبقة العاملة(  والديمقراطية

ذلك، تلغي ديكتاتورية البروليتاريا والحكومة العمالية من االساس جميع هذه االشكال والتشكيالت 

السافرة والمستترة لسلطة البرجوازية وهيمنتها، وترسي نموذج اخر يرتبط بصورة مباشرة بتدخل 

اي تفرض السلطة الجمعية والمجالسية المباشرة للجماهير على .  المواطنين في مجتمع العاملين

ابان اندالع الثورات بصورة عامة، والثورة االشتراكية بصورة خاصة، .  السلطة الفردية البرجوازية

تضع هذه الثورات بالدرجة االولى مجمل اشكال النفوذ والسلطة هذه، مثل رئيس الجمهورية ورئيس 

البرلمان، رئيس الوزراء والمناصب الحكومية، رئيس الجيش واالجهزة االمنية،  مسؤولي السجون 

والمنظمات البوليسية، المسؤولين التجاريين والدبلوماسيين، اي بكلمة  مجمل الذين بيدهم مناصب 

ومراتب سلطة الدولة البرجوازية، ويسي رون اشكال نفوذ وسلطة دكتاتورية هذه الطبقة، تضعها هدفاً 

اليمكن لدكتاتورية البروليتاريا الناجمة عن ثورة الطبقة .  لها ناشدة تحطيمها كهدف رئيسي للثورة

العاملة ان تصون سلطتها الطبقية دون تحطيم مجمل اشكال النفوذ والسلطة ونظام الهيمنة الراسمالي 

الُمسي د على االنسان، وارساء نظام يعد التدخل المباشر للجماهير عامالً اساسياً للقرار وادارة 

 . وكذلك مد اليد لتحطيم الجذر واالساس االقتصادي للمجتمع الراسمالي. المجتمع

 

 : الدكتاتورية وشكل الحكومة

من جهة اخرى، بوسع الديكتاتورية، سواء اكانت برجوازية او بروليتارية، ان تظهر باشكال مختلفة 

على سبيل المثال، بوسع الديكتاتورية البرجوازية ان تظهر .  للحكومة دون ان تفقد محتواها الطبقي

نفسها على شكل ديمقراطية برلمانية، وبوسعها ان تظهر على شكل حكومة توتاليتارية واحادية 

الحزب او على شكل تعددية سياسية ومتعددة االحزاب، مرة اخرى دون ان تفصل نفسها عن محتواها 

الطبقي البرجوازي، ناهيك عن كونها حاٍم لالقتصاد الراسمالي ونظام العمل الماجور والملكية 

ف نفسها على شكل حكومة حرية الفرد .  الخاصة حتى ان بوسع ديكتاتورية البرجوازية ان تعر 

وحقوق االنسان وعلمانيتها، وبوسعها ان تكون قمعية سافرة ومعادية الي نوع من حرية الفرد وبنوع 

 . ما مختلطة مع الدين

 

في كردستان، جربت الجماهير حكومة احادية :  او على سبيل المثال، لنلقي نظرة على كردستان

الحزب، ثنائية الحزب او حكومة متعددة االحزاب، وكذلك حكومة بدون برلمان و ببرلمان، بيد ان 

مجمل اشكال السلطة والحكومة هذه، في محتواها، ديكتاتوية الطبقة البرجوازية الكردية لصيانة 

االوضاع السياسية، القانونية، االيديولوجية، الدينية واالقتصادية المحددة السائدة في كردستان، والتي 

تشكلت من االساس على اساس الالمساواة االقتصادية والنظام الراسمالي والتي تستمد ضرورتها 

بحد بحيث ان اي شخص ساخط ويشكل خطراً .   جميعاً من قمع الجماهير العمالية وكادحي المجتمع

على السلطة وعلى هذا النظام االقتصادي والقانوني، وهو امر شائع، سيتعرض دون شك للقمع، او 

السجن، القانون، المسائلة وقوى االمن وقوى مليشيات االحزاب واالجهزة االمنية وقوى مكافحة 

 . االرهاب، بل وحتى فتاوى الماللي والنعرات القومية والنهر والزجر الثقافي
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ان هذا الحكم يصح على دكتاتورية البروليتاريا، اي يمكن ان تكون ديكتاتورية البروليتاريا في مرحلة 

ما على شكل حكومة احادية الحزب او متعددة االحزاب، وفي مرحلة اخرى على شكل حكومة 

اي .  مجالس، او على شكل كومونات ولجان المراقبة واالدارة، او على شكل خليط من هذه المؤسسات

بعبارة اخرى، ان دكتاتورية البروليتاريا هي عملية واقعية مقدماً، وعليه، لها ماضيها وحاضرها 

وان تكن في هذه العملية تحت تاثيرات الحزب الطليعي للطبقة العاملة، ولكن .  ومستقبلها الخاص

تصبح بعدها تنظيم اجتماعي لطبقة منظمة في مجالس وحكومة مجالسيةز وفي الختام، تفقد ضرورتها 

وعليه، فان ديكتاتورية البروليتاريا على النقيض من ديكتاتورية .  وتضمحل بوصفها دولة

البرجوازية، ليس لها ظهور وتجسد ابدي وازلي كي تبقى لالبد، بل مع التغيرات االقتصادية 

 .والسياسية واالجتماعية للشيوعية، تفقد مبرر وضرورة بقائها وتزول

 

 : الديكتاتورية واستقاللية املحاكم والنظام القضايئ

لنضع جانباً ان الحكومة المقسمة على اساس المناطق والمليشياتية مثل االتحاد الوطني والحزب 

الديمقراطي كنموذج لها، والتي شكلت ديمقراطية بهيئة حكومية لديكتاتورية البرجوازية الكردية، لم 

تتمكن هذه الحكومة من ارساء قضاء مستقل لحد االن، في حين ان ديكتاتورية برجوازية بهيئة 

بيد ان استقاللية القضاء تستند .  ديمقراطية تمكنت من ذلك في الديمقراطية الغربية، على سبيل المثال

من االساس الى فصل السلطات التشريعية عن السلطات التنفيذية، وان هذا خلق منظومة تراتبية 

 .وامتيازات وفرت فرصة كبيرة للصوصية، النهب، الفساد والبيروقراطية

 

ان الديكتاتورية البرجوازية، بشكلها الديمقراطي، بشكٍل يشرع البرلمان القانون، فيما تقوم الحكومة 

، باالضافة الى كونه يخلق مراتب "التشريع والتنفيذ"ان هذا الفصل بين الهيئتينن مصدر .  بتنفيذه

باالخص من الناحية .  وامتيازات غير ضرورية، يسد الطريق على التدخل المباشر للجماهير

السياسية، ان هذا الفصل، مصدر القرار والقانون عن الهيئات التنفيذية، بين البرلمان والحكومة، 

يجعل من المواطنين والجماهير ملحقاً للسياسات والقرارات السياسية لمسؤولي السلطة واحزابها، 

قرار الوزارات، الدبلوماسية السرية، السياسة الخارجية، العالقات االمنية واالقتصادية والسياسية، 

مجمل هذه هي عملية تجري من فوق ووراء ظهر ....  ربط البلد بالقرارات الدولية عبر الحكومة، و 

في حالة مثل هذه، يختزل .  الجماهير، وتعقد باسم الجماهير وتمثيلها، ويُحدد عبرها مصير المجتمعات

دور المواطن الى ايصال حزب، جماعة، عائلة كل اربعة اعوام، ويجلس بعدها منتظراً ان يحدد 

 . االخرون له مصيره، وليس له اي دور

 

على النقيض من ذلك، ان ديكتاتورية البروليتاريا، وعلى هيئة حكومة مجالسية، ونظراً لكون السلطة 

التشريعية والتنفيذية مدغمتان سوية وغير منفصلتان عن بعض، وباالضافة الى الغاء المراتب 

واالمتيازات، تستند الى التدخل المباشر للجماهير، جماهير تصدر نفسها القوانين، وتسهر على 

حتى ان رواتب الممثلين المنتخبين للمناصب .  تنفيذها في ان واحد، دون ان تُمنَح امتيازات ومراتب

 .العليا للحكومة والمجالس التتعدى رواتب عامل ماهر، وتتحدد على هذا االساس

بيد ان بيروقراطية الحكومات الديمقراطية في الشرق االوسط، والتي هي نموذج للديكتاتورية 

البرجوازية، ونظراً لمراتب ومناصب الدولة وامتيازاتها، من مثل اعضاء البرلمان، الوزراء، 

المدراء، الدبلوماسيين، المستشارين االقتصاديين والسياسيين والقانونيين والعسكريين والدينيين 

والعديد من المؤسسات والمراتب االخرى، تظهر حين تتضخم الرواتب والمخصصات واالمتيازات 

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

  خرسو سایه



08 

المالية، مخلفة ازمة ادارية ومالية ورائها، ونظرا لتمتع هذه المراتب بحصانات، فانها تعمل مافوق 

 .القانون وتفرغ استقاللية القضاء في الحكومة الديمقراطية من محتواها

 

 :الديكتاتورية واالساس االقتصادي

ان تحدثت بايجاز، ان .  ان جانب اخر من موضوعة الديكتاتورية هي اساسها االقتصادي

الديكتاتورية، سواء أكانت ديكتاتورية الطبقة البرجوازية ام دكتاتورية البروليتاريا، فانها تستند الى 

اي سواء اكانت )ومهما كان شكلها الحكومي، .  اساس او الدفع بالمهام والعالقات االقتصادية

، فان ديكتاتورية البرجوازية تستند الى الملكية الخاصة للطبقة (ديمقراطية او دكتاتورية سافرة

البرجوازية وسائل االنتاج واستقرار االقتصاد الراسمالي ونظام العمل الماجور، وتسيير مهام هذه 

 .المنظومة وصالتها

 

ولكن على النقيض من ذلك، فان ديكتاتورية البروليتاريا هي نوع اخر من الديكتاتورية التي تقف 

مباشرة بالضد من الملكية الخاصة للطبقة البرجوازية ونظام العمل الماجور، وتستمد ضرورتها من 

اي بكلمة اخرى، تستند دكتاتورية البروليتاريا الى اساس االقتصاد التعاوني والملكية العامة .  ذلك

 ..... للعاملين في المجتمع

 

 :الديكتاتورية الربجوازية، الدميقراطية ومفهوم الحرية واملساواة

ان الدكتاتورية البرجوازية، على هيئة حكومة ديمقراطية، تطرح رؤية البرجوازية للحرية، بمعنى 

تحرير وحرية العمل، وتوظيف الرساميل، حرية العمل حتى بيع النفس  لبيع قوة العمل، ومع كل 

ذلك، تامين الحريات الفردية، من مثل حرية السياسية، حق التصويت والترشيح، حرية الصحافة 

ورغم كونها ذا حدود وتتغير طبقاً لرغبات السلطة والمسؤولين، ومن بلد الخر، ومن .  واالعالم

مرحلة الخرى،  بيد ان هذه الحريات التبلغ مستوى تحرر الطبقة المضطهَدة والُدنيا للمجتمع من 

اي ان الحرية، وفق رؤية الديمقراطية، تكون للحد الذي تصان .  الظلم والالمساواة واالنقياد الطبقي

فيه الصالت االقتصادية والطبقية المبنية على اساس عبودية العمل الماجور والتمييز الطبقي، 

 .اذ ليس من حق احد الحديث عن التغيير فيها. والتتعدى ذلك

 

من جهة اخرى، ان الحرية في ظل الديمقراطية البرجوازية، تقوقعت في مفهوم الحق وحصرت 

نفسها به، اي ان حدود الحرية للفرد التي سمح لها القانون والطبقة الحاكمة، قد ترسخ بوصفه قانون 

وان كانت الحريات، كحق في القانون، قد تم الحديث عنها لجميع افراد المجتمع، .  وعرف اجتماعي

ولكن نظراً لكون مكانة االفراد في االقتصاد ليست واحدة وغير متساوية، ونظراً لالمتيازات المالية 

والسياسية التي يتمتع بها افراد الطبقة الحاكمة، فتعد ممارسة حرية وحقوق هؤالء االفراد عملياً 

اذ يتضح بسهولة في موسم .  التتماثل مع ممارسة المواطنين العاديين للحقوق والحريات والتعادلها

االنتخابات كيف ان الطبقة الحاكمة واحزابها وسياسيي هذه الطبقة، ونظراً لتمتعهم بثروات وعائدات، 

يستفادون من الحرية، بيد ان هذه الفرصة غير متوفرة للمواطن العادي والجماهير العمالية والكادحة 

على سبيل المثال، في امريكا وبريطانيا، ان امرء غير ثري وال راسمالي اليمكنه ان .  بابسط االصعدة

 . يرشح في االنتخابات ويشارك بصورة فعالة ونشطة وممارسة حريته بالترشح
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في ظل الديكتاتورية البرجوازية على هيئة الديمقراطية، وحين يتعلق االمر بالحرية، ياتون بمصطلح 

العدالة االجتماعية االجتماعي، اي ان العدالة االجتماعية هي نظرة  البرجوازية النهاء الفصل 

والتمايز الطبقي وبلوغ المساواة بين الناس، وان محتوى هذه العدالة هو التوازن مابين عائدات الطبقة 

انها عدالة التحل موضوعة الفقر .  الراسمالية واالقسام العليا من المجتمع مع المواطنين العاديين

والبطالة، والتلغي التمايزات الطبقية، في وقت تبقى نسبة حصول الناس على الثروات والنعم المنتجة 

الن نظام العمل المأجور والملكية الخاصة للطبقة الراسمالية والتجار .  للمجتمع بصورة غير متوازنة

ان العدالة االجتماعية، وباي حد تتم مراعاتها .  واصحاب الشركات والسوق تبقى نفسها وعلى حالها

والسير وفقها، فان ايادي الفرد الراسمالي واناس اعلى السلطة تكون اطول في الحصول على 

االمكانات المنتجة للمجتمع، النهم اصحاب ملكية خاصة، وعليه، اليصبح الحصول المتساوي الفراد 

 .المجتمع على االمكانات االجتماعية امراً واحداً 

 

وتعريفه "  التوازن الطبقي"وفق رؤية البرجوازية، ان جوهر المعطى االجتماعي يتمثل ببلوغ 

بالمساواة، ولكن هذا التوازن الطبقي ذاته يشرع من ثروات وعائدات المجتمع، في حين ان اشكال 

ان .  الالمساواة تبدأ من البداية، من عملية االنتاج وسيادة الملكية الخاصة على وسائل وادوات االنتاج

تقسيم الثروات والعائدات نفسه تابع لعملية االنتاج الي مجتمع، وهي مادام الناس غير متساويين في 

عملية االنتاج، وفي مكانين مختلفين من الملكية والتعامل مع وسائل وادوات االنتاج، احدهم بوصفه 

بائع لقوة العمل، مستلم اجر، واالخر بوصفه صاحب معمل ووسائل االنتاج، ويضع ايديه على مجمل 

ثروات المجتمع، فان اي تقارب او توازن في عملية تقسيم االنتاج والعوائد، تحت اسم معطى 

اجتماعي، اليمكنه ان يزيل الالمساواة بين االجر بوصفه عائد العامل والراسمال بوصفه عائد 

وعليه، تاتي الديكتاتورية البرجوازية من ضرورة االقتصاد والعالقات االنتاجية، وتبقى .  الراسمالي

 .لصيانة هذه الصلة

 

 :ديكتاتورية الربوليتاريا، الحرية واملساواة، يعني الثورة الدامئة

وعلى الغرار ذاته، ان ديكتاتورية البروليتاريا هي سلطة وسيادة طبقة منظمة على صعيد الدولة، بيد 

ان ضرورة هذه الديكتاتورية التنبع من االقتصاد والعالقات االنتاجية السائدة، بل من ضرورة الثورة 

وحين تطرح موضوعة الصلة االنتاجية الجديدة .  والغاء النظام الراسمالي، ببنيته الفوقية والتحتية

لالنتاج االجتماعي، فان هذه الديكتاتورية تقترن بمفهوم الثورة الدائمة، وهنا تدفع لالمام الحرية 

والمساواة التي تتخطى كثيراً بعدها القانوني، من زاوية رؤية الطبقة البروليتارية، وتتخذ خطوة عملية 

وطالما ان ديكتاتورية البروليتاريا، سواء على شكل دولة او شكل حكم، تحتاج في مرحلة .  نحوهما

الثورة و ثورة دائمة عملياً اقرت بتغيير جذري في المجتمع، تتوحد  مع الخطوات العملية لتحقيق 

الحرية التامة والمساواة الواقعية بين الناس، وان هذا يحدد المحتوى االجتماعي والسياسي 

 :ولكن لنعرف اوالً كيف اتى مفهوم دكتاتورية البروليتاريا عند ماركس. واالقتصادي

من الجلي ان ماركس لم يبلغ فكرة دكتاتورية البروليتاريا مرة واحدة، ولكنه صاغ في صيرورة 

على سبيل المثال، النرى هذا المفهوم في البيان الشيوعي، ولكنه تحدث .  محتوى هذا المفهوم وجوانبه

الثورة "الحقاً في كتاب مقدمة مساهمة في نقد االقتصاد السياسي عن مرحلة وهي شروع 

مرحلة تتطور فيه قوى االنتاج االجتماعي بحٍد بحيث تتناقض مع عالقات االنتاج ".  االجتماعية

من ناحية البروليتاريا، ليست السلطة القائمة في .  االجتماعية، وهناك ترفع االزمة االجتماعية راسها

المراحل الثورية سوى ديكتاتورية البروليتاريا، بروليتاريا نظمت نفسها كطبقة اجتماعية، على صعيد 
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نقد برنامج "تحدث  ماركس عن هذا بصورة اكثر اكتماالً في مقاله .  الدولة، بوجه الطبقة البرجوازية

ان ديكتاتورية البروليتاريا، بوصفها سلطة طبقة، في حالة انتقالية، وان مهمتها االساسية هي ".  كوتا

انتقال المجتمع من الراسمالية الى مجتمع شيوعي، وان هذا محتوى صلة ديكتاتورية البروليتاريا 

مرحلة ثورات "باالخص ان ماركس، في حديثه الذي ذكرته، يتحدث عن .  بمفهوم الثورة الدائمة

اي ان في مرحلة االنتقال من الراسمالية الى الشيوعية، ستكون هناك .  واليتحدث عن ثورة"  اجتماعية

ان هذا يعني االرضية المادية لنظرية الثورة الدائمة، وان الشيوعيين اليتحدثون عن .  سلسلة ثورات

بل انه الواقع الموضوعي للمجتمع نفسه ابان الثورة التي هي سلسلة .   هذا المفهوم بصورة ارادوية

ثورات تغييرية وثورية جعلتها ضرورة كي تنقل الطبقة العاملة والعنصر التغييري في رحم المجتمع 

تجعل من مجتمع في ظل ديكتاتورية البروليتاريا، بالضرورة .  من الراسمالية الى المجتمع الشيوعي

وبصورة مستمرة، في حالة تغيير ثوري، وذلك الن ارساء مجتمع شيوعي او جعل الوضع القائم 

شيوعياً هو انفصال عن النظام القديم ويتطلب تثوير مجمل الجوانب االقتصادية، االدارية، الثقافية 

 .ان هذا المسار الواقعي هو الذي ربط مفهوم الثورة الدائمة بمفهوم ديكتاتورية البروليتاريا. والسياسية

 

وان كانت ديكتاتورية البروليتاريا، من البدء، ضرورة لوقوف العمال، بوصفهم طبقة منظمة على 

صعيد الدولة، بوجه الطبقة البرجوازية ولقمع مقاومة هذه الطبقة، بيد ان هذه المهمة، من االساس، 

وذلك الن العامل في ثورته اليزيل .  والعمل الماجور"  الواقع والصفة البروليتارية"بهدف تحطيم 

ومن اجل تحطيم البرجوازية كحالة، عليه ان يحطم .  البرجوازية، بل يحطم عماليته، وضعه العمالي

. اي ارساء مجتمع العاملين والجميع يعمل فيه.  العامل كحالة ونظام العمل الماجور والملكية الخاصة

اي بعبارة اخرى، ان ضرورة ديكتاتورية البروليتاريا تنبع من تحطيم مقاومة البرجوازية من اجل 

اعادة الوضع السابق، اي النظام الراسمالي، ومجمل اؤلئك الذين يقفون عائق امام ارساء الحرية 

وبالتالي، عملياً، استخالص المهام االقتصادية التي تضمن .  والمساواة بالمعنى الواقعي والعمالي

ارى من الضروري هنا  .ان هذه العملية، اي تبدأ  او تشرع الثورة الدائمة.  الحرية والمساواة وتحققها

، وهي انه، ولحد االن، هناك فهم له بحيث يُفسر "ان اقف عند نقطة ذات صلة بمفهوم الثورة الدائمة

، ومن هنا تديم (الديمقراطية)ويُقصر حصراً على ان البروليتاريا تتخذ قيادة الثورات غير العمالية 

بيد ان مفهوم الثورة الدائمة اوسع من ذلك بكثير، اي بمعنى .  وتواصل الثورة صوب االشتراكية

 .الثوري الدائمالعبور من مرحلة انتقال من الراسمالية الى الشيوعية، بمعنى التغيير 

 

من اجل انهاء النظام القمعي، اليمكن للطبقة العاملة ان تقوم بذلك عبر تطوير تلك الحريات التي  

كما اليمكنها ان تقيم منظومة سلطة جديدة عبر اصالح .  وفرتها الديمقراطية البرجوازية للمجتمع

النظام البرلماني البرجوازي، وتسوقه صوب مجتمع شيوعي، بل ينبغي تحطيم مجمل النظام 

الراسمالي، وتحل السلطة محله نظام اخر تنظم فيه الطبقة العاملة نفسها على اعلى اصعدة السلطة، 

اليمكن للطبقة .  والتي هي الدولة، وان هذا يتطلب ارساء حرية واسعة، لم تكن موجودة من قبل

العاملة ايضاً ان تبلغ الحرية والمساواة عبر اصالح السلطة والنظام البرجوازي، حتى لو كانت هناك 

اوسع اشكال الديمقراطية البرجوازية، التستطيع ان تبلغ الشيوعية بشكل بطيء وتدريجي ان تعدل 

من حرية اقامتها البرجوازية، او ان تبلغ مجتمع ليس فيه رائحة دين وال دولة، ال طبقات وال 

وذلك الن اقرار الحرية التامة والحقيقية امراً مستحيالً دون تحطيم نظام العمل الماجور .  ايديولوجيا

على العكس من هذا، ولكي يبلغ العامل الشيوعية وارساء ديكتاتوريته الطبقية، عليه . والملكية الخاصة

وعلى غرار الطبقة البرجوازية، ان .  ان يحطم مجمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم البرجوازي

الطبقة العاملة بحاجة الى القسر والعنف وتنظيمها الخاص للدولة، بحاجة الى النفوذ والسلطة 
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وان هذه ليس بوجه حمالت الطبقة البرجوازية من اجل اعادة النسق والنظام الراسماليين، .  والهيمنة

وعليه، فان اختالف دكتاتورية .  بل لتحطيم مجمل بنية وتركيبة السلطة والدولة البرجوازية

البروليتاريا عن الديكتاتورية البرجوازية يكمن بان ديكتاتورية البروليتاريا التنبع من ضرورة 

اقتصادية قائمة ومنظومة االنتاج، في حين ان ضرورة دكتاتورية البرجوازية تنبع من االقتصاد 

على العكس من ذلك، ان .  ونظام االنتاج والبنية الفوقية السياسية والعالقات االقتصادية لهذا النظام

ضرورة ديكتاتورية البروليتاريا هي سياسية تحديداً عند الطبقة العاملة، ومن ناحيتها االقتصادية، 

لترسخ نمط اخر لالنتاج االجتماعي، نمط يختلف كلياً عن الوضع االقتصادي الراسمالي، وهو 

 .االشتراكية

 

ان ديكتاتورية البروليتاريا هي مثل سلطة ابان الثورة، وتبين عن نفسها بشكل حكومي ثوري للطبقة 

وان هذه ذا سمة مؤقتة وذا صلة بالثورة الدائمة، بحكم الصراع الطبقي (.  حكومة عمالية)العاملة 

مثلما تحدث عن .  والقوى تطرح اساليب متنوعة من التشكيلة الحكومية وفق مسار تقدم الثورة الدائمة

ان المرحلة االنتقالية من الراسمالية الى االشتراكية تتخذ اشكال ":  الدولة والثورة"ذلك لينين في كتاب 

 ".سياسية متنوعة دون شك، بيد ان لجميعها محتوى ومضمون واحد، وهو ديكتاتورية البروليتاريا

 

نظراً لكون الطبقة العاملة في :  وهنا اعود الى مفهوم الثورة الدائمة وحالة كردستان، على سبيل المثال

كردستان الزالت غير مستعدة للشروع بارساء ديكتاتوريتها الطبقية، وكذلك طبقاً لواقع الطبقات 

والوضع االجتماعي، اي ليست هناك دولة واحدة وموحدة وكذلك وجود قوى كثيرة منخرطة بنضال 

الجماهير الثوري وترى مصلحتها في ظل نضال الطبقة العاملة والشروع بالثورة، ستتخذ الثورة 

والنضال الثوري مساراً خاصاً قد يكون في البدء ارساء دولة ثورية مؤقتة لتحقيق اصالحات سياسية 

واقتصادية وردت في برنامج الحد االدنى في عالم افضل، تغدو هذه المسالة ضرورة، وتشكل وفق 

لذلك حكومة ثورية مؤقتة من القوى الطبقية الثورية، ولكن على العمال ان اليقفوا عن هذا الحد، بل 

على نضال الشيوعيين والعمال من اجل تغيير توازن القوى بين العامل والبرجوازي، وكذلك اعداد 

الطبقة العاملة النتزاع سلطتها لوحدها، ان تخطو في هذه الوضعية الثورية بوجه مجمل اقسام الطبقة 

البرجوازية، وباالخص تلك االقسام التي تقف عند االصالحات والتتخطاها وتنوي الوقوف عند هذه 

ولهذا، على العامل ان يقف ويؤكد على ارساء سلطته وديكتاتوريته الطبقية .  المرحلة الثورية وانهائها

ان هذه الحكومة في المرحلة االولى هي حكومة ذلك الحزب الي نظم .  على شكل حكومة عمالية

. الثورة، وعبر انتفاضة على غرار انتفاضة موسكو التي شرع بها لينين والبالشفة في ثورة اكتوبر

وعليه، ان هذه السلطة هي سلطة حزب واحد او سلطة ذلك الحزب العمالي والشيوعي الذي شارك 

ان مهمة هذه الحكومة في هذه المرحلة والتي هي صيغة لظهور ديكتاتورية .  في تنظيم االنتفاضة

البروليتاريا هي مهمة سياسية وليست اقتصادية، اي الشروع بسياسة قمع مقاومة البرجوازية وترسيخ 

سلطة وحكومة جديدة وتحطيم جميع مؤسسات سلطتها السابقة التي ابقتها الطبقة البرجوازية 

بعبارة اخرى، تحطيم المؤسسات .   اي ترسيخ واالطمئنان على مصير الحكومة العمالية.  المهزومة

الحكومية مثل الحكومة والبرلمان، السجون، الجيش، الشرطة، الدستور والقانون، والغاء الدين 

وكذلك .  الرسمي، االتفاقات الدولية وجميع قرارات المؤسسات االمنية السرية والمافوق الجماهير

تحطيم اي من اشكال المقاومة البرجوازية وتلك القوى التي تشرع بالتصدي للسلطة الحديثة للطبقة 

ان هذا هو جوهر اجندة عمل الحكومة العمالية التي .  العاملة من اجل اعادة النسق والنظام السياسيين

 .شرع بها حزب شيوعي عبر ثورة وانتفاضة العمال والجماهير الكادحة
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بيد ان هذا الشكل الحكومي من ديكتاتورية البروليتاريا، ووفقاً البعاد تلك الحملة والمخاطر التي تقوم 

بها البرجوازية وقواها المندحرة، وفي الوقت ذاته مع ترسيخها التدريجي، ينبغي احالة سلطة الحزب 

الى المجالس والهيئات الجماهيرية، مثلما جرى في ثورة اكتوبر على سبيل المثال، او الكومونات 

هنا تقام السلطة المباشرة لجماهير العمال والكادحين في .   التي ظهرت في كومونة باريس مثالً 

ومحل الجيش السابق، تحل مليشيا الجماهير التي تضم كل من هو على استعداد .  مجالسها ومنظماتها

كما تمنح السلطة القضائية .  لحمل السالح، وتسليحهم بوصفهم صائني الحكومة والسلطة الحديثة

والتنفيذية الى الهيئات الجماهيرية المنظمة في المجالس، بحد ان المجالس والممثلين المنتخبين 

للجماهير هم انفسهم يصدرون القرارات وهم انفسهم مسؤولون عن تنفيذها، واليبقى ذاك النظام الذي 

يستند الى اصدار البرلمان للقرارات، فيما تقوم الحكومة بتنفيذه بعد مدة، هذا في حالة كان القرار 

يرضي مسؤولو الحكومة، واال اليعلم احد على اي رف من رفوف الحكومة سيركن، ومتى يلتفت 

 .اليه

 

اي اليبقى عضو .  ومع تثبيت وترسخ سلطة المجالس، اليبقى بعد مكان لالمتيازات ومراتب السلطة

البرلمان والوزراء والدبلوماسيون والقضاة ومستشارو الحكومة والبرلمان بوصفهم رتب ذا امتيازات 

بيد ان ممثلين ومسؤولي المجالس، .  ويتمتعون بامكانات وعائدات ورواتب ضخمة وحصانات

 . اليتمتعون باي امتياز اكثر من موظف وعامل، بل ان رواتبهم التتعدى رواتب عمال ماهرين

 

القف عند نقطة هنا وهي ان حكومة البرجوازيين هي دوما سلطة حزبية، وان دكتاتورية البروليتاريا 

والحكومة العمالية تسعى الى ان تبتعد باسرع مايمكن من سمتها الحزبية، وتحولها عملياً الى حكومة 

بهذا الخصوص، لننظر الى النظام البرلماني والحكومة الديمقراطية في بريطانيا .الطبقة العاملة 

وامريكا، حكومة  يتحدثون عنها بوصفها حكومة الجماهير وممثلي الجماهير، ولكن في هذه البلدان، 

تشكيل (  العمال)يقوم الحزب الفائز في االنتخابات بتشكيل حكومته، وتقاسم  المحافظين والليبر 

الحكومة، وفي حاالت قليلة، شكلوا احزاباً ائتالفية وذلك لحصولهم على مقاعد اقل من نصف مقاعد 

في مجمل هذه .  وعلى السياق ذاته، يتبادل الديمقراطيون والجمهوريون تشكيل الحكومة.  البرلمان

الوضعية، لم تُمنح الجماهير والمنظمات العمالية والجماهيرية دوراً في ادارة المجتمع، وكان دورهم 

في الوقت الذي تكون فيه الحكومة العمالية .  وتاثيرهم دوماً تحت ظل سياسة وممارسة الحزب الحاكم

في عملية الترسيخ والتثبيت، وبعد ان تلحق الهزيمة تدريجياً بمقاومة البرجوازية وتدحر خطر 

حمالت القوى البرجوازية المهزومة وتفرض التراجع على المخططات الدولية على هذه الحكومة، 

مرحلة، من جهة، تبرز دور المجالس .  تدخل ديكتاتورية البروليتاريا وشكلها الحكومي مرحلة جديدة

ولجان التحكم والسيطرة والمراقبة العمالية والهيئات الجماهيرية للعمال، تمسك بايديها اعمال الدولة 

وتعلي من دور الطبقة العاملة تدريجياً بوصفها طبقة منظمة في السلطة والحكم، ويحل المجلس العام 

للمجالس والمنظمات الجماهيرية محل الحكومة المؤقتة الحزبية التي استلمت مركز السلطة بعد 

في هذه المرحلة، تصبح .  االنتفاضة، ومن جهة اخرى، يطرأ تغيير على مهام ديكتاتورية البروليتاريا

.  المهام االقتصادية والشروع بالبرنامج االقتصادي االشتراكي االولوية االولى للحكومة العمالية

وتتغير .  يتمثل البرنامج االقتصادي االشتراكي بالغاء العمل الماجور والملكية الخاصة البرجوازية

هذه المهام دون شك من بلد الخر ارتباطا باالمكانات االقتصادية والعوائق امام سبيل تلبية مستلزمات 

 .حياة ومعيشة مرفهة، وتمر عبر صيرورتها الخاصة بالتاكيد
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 :    ديكتاتورية الربوليتاريا واملهام االقتصادية

فيما يخص ديكتاتورية البروليتاريا بعد تثبيت الحكومة العمالية، يقس م ماركس هذه المهام في نقده 

في المرحلة االولى التي يطلق عليها االقتصاد االشتراكي، اذ الزالت .  لبرنامج كوتا في مرحلتين

القدرة االنتاجية للقوى المستعدة للعمل في المجتمع غير قادرة على تامين كل السلع والخدمات 

الضرورية لمجتمع مرفه، والزالت الى حد ما تحت تاثير اسلوب االنتاج الراسمالي، ويواجه هنا 

، ويكون من الضروري في هذه المرحلة  ان يكون "ندرة البضائع الضرورية"المجتمع وضعية 

االقتصاد االشتراكي مطروحاً، فيما الزالت هناك فاصلة واختالف كبير عن حياة واقتصاد المجتمع 

يقف اقتصاد المجتمع االشتراكي في االساس على مجتمع العاملين، مجتمع  ينال االنسان .  الشيوعي

الخدمات وضروريات الحياة كل حسب عمله، مجتمع يكون عمل الفرد مقياس للتمتع بضرورات 

في هذا .  يستند االقتصاد االشتراكي الى الملكية العامة ويلغى العمل الماجور والملكية الخاصة.  الحياة

المجتمع، يتم اخراج الضروريات االساسية للحياة االجتماعية للفرد من نطاق السوق، وتقدم الخدمات 

يتمتع الفرد بهذه الضرورات مباشرة طبقاً لعمله، يحصل عليها دون اللجوء لسبيل البيع .  مجاناً للجميع

وعليه، يستند االقتصاد االشتراكي الى تعاونية العمل ونظام تقسيم المنتجات والتوظيف .  والشراء

ومن هنا تُوجه عملية .  الواعي لهيكل قوة العمل والسلع والخدمات الضرورية طبقاً لبرنامج وخطة

التعاونيات والمراقبة العمالية والمجالس العمالية تراقب وتشرف وتُسي ر .  االنتاج االجتماعي وتُسيَّر

هذا البرنامج في المؤتمر العام للمجالس، يتم االقرار عليه في اعلى هيئة حكم وسلطة وتخصص قوى 

يحتاج ...  على سبيل المثال، يُحدد سنويا كم طن من الغذاء، من مثل القمح، الرز، اللحم و.   العمل له

المجتمع، واي شكل من الخدمات ضرورية، من مثل الماء والكهرباء، الحضانة واماكن غسل 

وتخصص قوى العمل وفق تلبية هذه الحاجات، ....  المالبس، الهاتف، االنترنيت، النقل، الصحة و

ولهذا اليحرك هدف الربح اسلوب االنتاج، بل سيكون .  وبالتالي تامين مستلزمات المجتمع وحاجاته

ومن الواضح ان من نتائج .  تامين ضروريات حياة الناس المبدأ السائد على االنتاج المادي للمجتمع

هذا هو سيادة ثقافة االخوة واالنسانية والطليعية، وكذلك روحية العمل المشترك والمسؤولية 

في العالم المعاصر، تكون لتكنولوجيا .  وتُلجم نزعة المنافسة وحب الذات وتقديس النفس...  المشتركة

الكومبيوتر في هذه العملية دور مؤثر وعملياً في تسهيل استخالص وتحقيق المهام االقتصادية 

 .للمجتمع في مرحلة االشتراكية

 

يمكن القيام باالشتراكية والمهام االقتصادية للمجتمع في ظل ديكتاتورية البروليتاريا والحكومة 

ولكن بلوغ مرحلة الشيوعية هو .  العمالية في بلد واحد، وهو امر ضروري لبقاء سلطة الطبقة العاملة

، مجتمع توفر "مجتمع وفرة"المجتمع الشيوعي .  عمل عالمي وثمرة الثورة العالمية للطبقة العاملة

مجمل ضروريات الحياة المعاصرة لالنسان، اي كل ضروريات حياة كل فرد وامانيه، مجتمع يعد فيه 

اليتاسس المجتمع الشيوعي .  احياء وتطوير وتنمية الفرد والدفع به معيار للتقدم واالرتقاء االجتماعي

الى "  مجتمع الندرة"على الفقر وضيق الحال، حتى ان المجتمع الشيوعي هو عبور واسع من 

يستطيع المجتمع الشيوعي ان يُرسى حين تكون القوى .  على الصعيد العالمي"  مجتمع الوفرة"

المستعدة للعمل، اي مجتمع العاملين قد بلغ مرحلة تكون قد بلغت فيه قوى االنتاج امكانية انتاج 

الضرورات المادية والمعنوية والثقافية للمجتمع على اعلى مستوى، وتتطور وتتقدم باستمرار، بحد 

مجتمع يشارك فيه كل امرء وفقاً لضروريات الحياة .  بحيث تلبي حاجات االنسان وامانيه بصورة تامة

المشتركة والتعاونية للمجتمع، وان المجتمع اليسير صوب اضمحالل الدولة واالنقسام الطبقي 

الخ فحسب، بل تحتل االفكار االنسانية والتقاليد المحبة لالنسان ...  وااليديولوجيا والدين والخرافة و
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مكانها بدالً عن اي ثقافة وتقليد للمجتمع السابق، وتتخذ الحرية والمساواة معناها الواقعي والحقيقي، 

وتعلي وترتقي بمجتمع متساوي ومتماثل، بمعنى بلوغ ايادي اي فرد في المجتمع وفقاً لحاجاته 

انه مجتمع ذا سمة عالمية ويدار .  الشخصية اي من الخيرات والنعم التي خلقتها قوى انتاج المجتمع

وعليه، طالما ان المجتمع لم يبلغ مرحلة االضمحالل النهائي .  بصورة واعية ومتدخلة العضائه

للطبقات والدولة، فان ديكتاتورية البروليتاريا ضرورة يتمسك بها العامل بوصفه طبقة منظمة لعبور 

ان الثورة .  المجتمع من مرحلة الراسمالية الى الشيوعية كي يحقق برنامج الحرية والمساواة

االشتراكية او الثورة االجتماعية للطبقة العاملة هي من اجل تحطيم االقتصاد الراسمالي وانهاء 

ان هذا العمل لم تتمكن اي من الثورات التي حدثت  وتحدث في .  وضعية عامل وعبد العمل الماجور

 .التاريخ من القيام به، او نظراً لماهيتها الطبقية عاجزة عن القيام به

  

 :الحكومة العاملية وحرية االحزاب

هل يُفسح المجال في ظل الحكومة العمالية والدولة االشتراكية لالحزاب العمالية وغير الشيوعية 

بالقيام بنشاطها؟  هل تسمح ديكتاتورية البروليتاريا وحكومة المجالس بمشاركة وحرية احزاب 

اخرى، وبوسعها المشاركة في المجالس؟ ان على اي احزاب سياسية تعلن عن نفسها بدستور 

ومنشور اقرتهما المجالس، بوسعها ان تلعب دورها بصورة حرة، بغض النظر عن اي ايديولوجيا او 

ان رفض االحزاب وسحب حرية نشاطها السياسي ومنعه يتم عبر قرار المجالس، .  فكر سياسي تحمله

وذلك في حالة ان الحزب المعني قام عمليا بمناهضة الحكومة العمالية ومحاربة دستور وقوانين 

اي بعبارة اخرى، ليس الحزب الشيوعي من .  المجتمع الجديد وحرض الجماهير على االطاحة بها

يعلن حضر االحزاب، ويسحب حرية نشاطهم، بل ان اجتماع ممثلي الجماهير في المجالس وفي 

ولهذا، فان هناك معيار و شرط لنشاط .  اجتماعهم العام والرسمي من يصدر مثل هكذا قرارات

الذي تصدره المجالس بوصفه وثيقة حرية وامان المجتمع، ويجعلو منها (  قانون االحزاب)االحزاب 

مثلما هو الحال في ظل .  اساس تنظيم العالقة مابين االحزاب في ظل الحكومة المجالسية والعمالية

ديكتاتورية البرجوازية، في اعلى درجات الديمقراطية، اليسمح بحق الثورة والعصيان على السلطة، 

ويرد عليهما باكثر االشكال عنفاً، السجون، االعتقال والمطاردة، القمع، بل وحتى اعالن الحرب 

يبلغ االمر بحد ان اي تعرض لسلطتها، ليست شرطاً ان .  ان كل هذه في ظل الديمقراطية.  الدموية

يصح .  تكون ثورة، بل حتى تظاهرة او اضراب جماهيري عادي يغدو خطراً على سلطتها القائمة

. االمر كذلك على الطبقة العاملة، اذ التسمح الي حزب او طرف ان يسعى لالطاحة بسلطتها الحديثة

ان كان حق صيانة السلطة بالنسبة للبرجوازية هو امر محق، فانه محق مئة مرة بالنسبة للعمال 

 .والجماهير المضطهَدة وحكومتهم

 

 ختام

ان ديكتاتورية، سواء أكانت عمالية او برجوازية، هي بنية فوقية سياسية، :  ما اود قوله في الختام

مثلما ذكرت سابقاً، ان الديكتاتورية البرجوازية، .  وتتجسد بضرورة اقتصادية في المطاف االخير

سواء أكانت على شكل ديمقراطية وبرلمان، او استبداد وقمع، او على شكل سلطة مليشيات، احادية 

الحزب او متعددة االحزاب، هي من الناحية الطبقية واالقتصادية ذا محتوى واحد، وهي اداة بيد 

الطبقة البرجوازية والبنية الفوقية السياسية لصيانة وتسيير نظام العمل المأجور واالبقاء على سوق 

وعلى غرار ذلك، ان ديكتاتورية البروليتاريا، سواء على شكل كومونات او على .  العمل والراسمال

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 الدكتاتورية، الدميقراطية و الحكومة العاملية 



95 

شكل مجالس، يقف على راسها حزب طليعي او نظمت نفسها على شكل منظمات عمالية وجماهيرية، 

هي بالتالي شكل تنظيمي للطبقة العاملة ضد البرجوازية وبنية فوقية سياسية اليجاد وسيادة اقتصاد 

اقتصاد اشتراكي .  وان هذا يتم عبر تحطيم االقتصاد الراسمالي.  جديد، اي ارساء االقتصاد االشتراكي

 . يُرسى عبر التدخل المباشر لالنسان نفسه واالرادة الواعية لالنسان

 

وعليه، فان التقسيم الذي مفاده ان الديمقراطية هي الطرف المقابل للديكتاتورية هو قلب لحقائق 

كما لو ان الديكتاتورية هي مصدر الحروب والدمار، كما تُصور الديمقراطية .  المجتمع وتضليل سافر

ان هذا تصوير البرجوازية والمحللين والمثقفين .  بوصفها مجتمع السلم والصفاء والسعادة والرفاه

والساسة البرجوازيين الذين ينشدون تدمير الشيوعية وتابيد الراسمالية في اذهان الجماهير 

في الوقت الذي مثلما وضحنا ان .  ويقولون لهم ان العالم كان هكذا وسيبقى هكذا.  المضطهدة

الديكتاتورية هي ديكتاتورية طبقات، مرتبطة بوجود الطبقة العاملة والراسمالية، وتكون لها سمة 

ولهذا، اذا كانت هناك تغطية وتمويه .  مختلفة كجزء من الصراع الطبقي، اذ يسود احدهما على االخر

فهو مابين ديكتاتورية كال الطبقتين، اي ديكتاتورية البرجوازية من جهة وديكتاتورية البروليتاريا من 

ان اشكالها الحكومية في اي بلد ليست منفصلة عن محتوى هذين النوعين من .  جهة اخرى

 .الديكتاتورية

 

ان تاريخ الراسمالية من اليوم االول لنشوئها وحتى االن هو في ظل ديكتاتورية الطبقة البرجوازية، 

باالضافة الى كون .  تاريخ يعد العقل والعقالنية خارجه عملياً .  وقد بين للبشرية عن تاريخ دموي

دوماً واقتصاد يرسف باالزمات، وفي الوقت ....  القوانين االقتصادية للراسمالية عمياء، غير راشدة  و

ذاته، الحرب والدمار والحروب العالمية واالهلية للدول البرجوازية، وفرض الفقر والحرمان التام 

والفوضى االجتماعية، السجون، المعتقالت، التهجير وعشرات الظواهر كالفصل الديني واالثني 

والقومي والتمييز بين الناس، باالضافة الى كشفها عن ممارسات العقالنية، ولكن كل هذه تجري في 

اال تكفي كل هذه المصائب .  ظل سلطة الديمقراطيين ونظام يُصور على ان الربط له بديكتاتورية

والماسي والحرمانات التي تجري في ظل سلطة الديمقراطية ان نبلغ نتيجة مفادها ان الديمقراطية 

 التقف بوجه الديكتاتورية، بل انها شكل حكومي لسلطة طبقة تسمى الراسمال؟   

 

وقد اعد ليكون مناسباً للنشر في مجلة .  لقد كتب النص اعاله  استناداً الى الحديث الذي قدم في ندوة

 .  التي يصدرها الحزب الشيوعي العمالي في كردستان( رؤية اشتراكية)، "ديدكاى سوشيالستي"
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 !رد عىل رفيق

 حول خصائص الشيوعية العاملية
  

إنَّ ملخص ما سريد أدناه قد أُعد يف البداية عىل شكل رسالة رداً عىل نقد رفيق للشيوعية 
بعد ذلك، وبنااااً عاىل طالاب .  العاملية، وقد طلب مني أن اعطي رأيّي بهذا الخصوص

بأن اكتب الرد بصورة ( إىل االمام)وجريدة ( الرؤية االشرتاكية" )ديدكاى سوسياليستى"مجلة 
 .أشمل بهدف النرش، وعليه أعددته بهذا الشكل الذي عليه اآلن

 

 

 :رفيقي العزيز
أشكرك على إرسال ماكتبته لي، سألتني كثيراً عن إبداء رأيي  بما كتبت واآلراء والنقد الذي تحدثت 

وإلعطاء األهمية إلصرارك على النضال والسعي والبحث إليجاد رٍد على أسئلتك ونقدك، وألن .  عنه

ماتحدثت عنه كذلك، مثلما ذكرت، اسئلة وآراء آخرين كثر، سعيت إلى أن أرد وأُبدي رأيي  تجاه أكثر 

 .على أمل أن يكون نقاشاً مفيداً للجميع. النقاط والخطوط االساسية التي طرحتها كتابتك

 

 ریبوار احمد 
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 الشيوعية بوصفها حركة اجتامعية

( من كاريزما)تقديس النظرية وكرزمة "في البدء، وقبل أي شيء، أود التحدث عن موضوعة 

، ليس ثمة أي شخص، او رأي، او (ع.ش)في تقليدنا، كشيوعية عمالية .  في الشيوعية"  الشخصية

بوسع أي أمرؤ أن يبدأ النقد من ماركس الى إنجلز، ولينين، ومنصور حكمت .  كتاب او نص مقدس

وأي شخص اخر، كذلك أن ينتقد البيان الشيوعي ورأس المال، وكشخص، فينني أقرأ تصوراته، واذا 

 .ال أكثر وال أقل!  أقنعني، سأرحب بها، واذا لم يقنعني، سأقول عنها خاطئة، فقط هذا

ومن هنا، أقول ألي شخص يريد أن يبدء نشاطه السياسي، أن يحدد أهدافه وحركته، لكل حركة 

هدفها، وفي الوقت ذاته، نمطها وميادين نضالها وأداتها وسبيلها لتحقيق أهدافها، على سبيل المثال، 

أن اليعد أحد ما نفسه ناشطاً في الحركة االشتراكية العمالية، واليختار سبيل نضاله من اجل إنهاء 

الظلم وإرساء مجتمع حر ومتساو، عندها يصبح الحديث عن االشتراكية والتحزب والحزبية الشيوعية 

للحركات قاعدتها االجتماعية وأهدافها، وعلى هذا .  والتقاليد والمباديء الشيوعية ليس له معنی

هذه .  االساس، تختلف أدواتها وسبلها ونمط عملها وتقليدها ورؤيتها الفكرية عن بعضها البعض

إن الحركة االشتراکية للطبقة .  االختالفات ليست مصطنعة وال إختيارية، بل هي اختالفات واقعية

العاملة، بل وحتى الشيوعية نفسها، لم يخلقها ماركس، بل وجدت قبل ماركس، وقبل أن يقول ماركس 

أنضم ماركس إليها، وصاغ لها نظرية، وطرح خطة .  اي شيء عنها، كانت هذه الحركة في الميدان

ولهذا، اليمكن، بل من المستحيل أن تضع حركات من مثل حركة .  أوضاع النضال وسبيل انتصارها

وتقولبها ...  التحرر الوطني، معاداة اإلمبريالية، الديمقراطية، االصالحية، الفيمنستية ووو الخ

يبين بحثك أنك لم تختر حركتك بعد، أي لم تحسم أمرك حول .  بالنظرية والمباديء والتقاليد الشيوعية

أي حركة تسعى إلرسائها، ولهذا يماثل بحثك، من بعض االوجه، حركات مختلفة ومدارس فكرية 

مختلفة، وتنوي أن تخرج بشيء ما، بين بين او معتدل او وسطي، على اساس وضع اليد على النقاط 

على سبيل المثال، تعتقد أن بوسع حركات مختلفة أن تشترك في .  االيجابية لها وإبعاد النقاط السلبية

ومثلما وضحت أعاله، إن .  النضال من اجل االشتراكية، برأيي  إن هذا غير صحيح وغير واقعي

وعلى الناشط السياسي أن يحدد خياره .  الحركات تختلف عن بعضها البعض من الناحية الواقعية

 بصورة المناص منها، وعليه أن يحسم أمره وشراكته مع أي افق، أهداف ورؤية وتقاليد أي حركة؟

 

إن الشيوعية العمالية هي حركة الطبقة العاملة لتنظيم الثورة الشيوعية واإلطاحة بالنظام الرأسمالي  

ولهذا الهدف، يجب أن تشكل حزبها السياسي المتين والمتراص، وأن تطرح .  وإرساء االشتراكية

من الضروري أن .  االشتراكية بوصفها أفق وبديل تحرري وأحد الخيارات المطروحة امام المجتمع

تنظم الجماهير العمالية في منظماتها المختلفة مثل المجالس والنقابات واالتحادات، ينبغي ان تنتظم 

ينبغي ان .  مجمل فئات واقسام المجتمع التي تعاني من مصائب الرأسمالية حول البديل الشيوعي

بيد أن مجمل هذه القضايا .  تتخذها راية سياسية وتكتيكية واستراتيجية يمكنها أن تحقق ذلك االنتصار

ومن ضمن سعيها الذي اليكل من أجل االعداد للثورة .  هي مختلفة بالنسبة للحركات االخرى

الشيوعية، تدعم مجمل الحركات التقدمية والتحررية، ليس هذا فحسب، بل تسعى لتامين قيادة سياسية 

كفوءة ومؤهلة وبتكتيك مؤثر وفاعل كي تنتصر، على سبيل المثال، حركة مناهضة الظلم القومي، 

وباالضافة الى .  مناهضة ظلم المرأة، الحركة العلمانية، وأي نضال وحركة تحررية تسعى لالصالح

تدخل الشيوعية في الحركات التحررية والتقدمية، ورغم أن نضالها من أجل اصغر االصالحات 

وتحسين اوضاع عمل ومعيشة العمال والفئات المضطهدة هو ميدان مباشر ودائم للشيوعية، ولكنها 

التحيل االشتراكية إلى مستقبل مجهول، بل تقف اليوم جنب الى جنب النضال من أجل االصالح، 
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كيف يتحدث منصور حكمت : )إن سؤالك.  فمتى ما توفرت لها امكانية الثورة، لن تؤجلها يوم واحد

لم تكن موضوعته هي (  ، أين هي استعداداتنا؟"أننا ننشد ثورتنا االشتراكية من هذا اليوم او اللحظة"

أن لدينا اليوم إمكانيات إرساء الثورة الشيوعية، كال، أنه يقصد الرد على تلك الرؤية والتصور اللذان 

إن الظروف الموضوعية غير :  يتحدثان عن إنه لم يحن وقت ومرحلة الثورة االشتراكية، يقولون

كال، إن :  يقول...  متوفرة، المرحلة مرحلة الثورة الديمقراطية، مرحلة ثورة التحرر الوطني و

المجتمع االن، وفي هذه اللحظة، قد تطور، من الناحية التقنية والصناعية والبنية التحتية، بحيث يمكن 

أما المتبقي فهو فقط توفر ظروفنا الذاتية، أي أن .  إرساء مجتمع اشتراكي حر ومتساو ومرفه اليوم

إن مجمل القضية تكمن هنا، .  الطبقة العاملة والشيوعية غير مستعدة أو جاهزة، تماماً مثلما تقول أنت

 .في الحديث عن هذا االستعداد والتهيء بالشكل الذي طرحته اعاله

 

 الشيوعية علم تحرر الطبقة العاملة

إن ما أراه هو أنك تتعامل مع الماركسية والشيوعية بوصفهما علم سياسي واجتماعي مجرد 

وفق هذه الرؤية، ان لجميع هذه .  الخ ايضاً ...وبهذه الطريقة تنظر إلى القومية والدين و.  واكاديمي

ولكن السؤال هو أن .  التصورات جوانب ايجابية واخرى سلبية، وسعيت إلى تحديد تلك الجوانب

الجوانب االيجابية والسلبية لتلك الرؤية اوالتقليد بالنسبة تمثل أي طبقة وأي حركة وهدف واي أفق 

سياسي؟ بتصوري، اليمكن تحديد ايجابية وضرر هذا البديل والراية واألفق بمعزل عن مصلحة 

وعلى هذا االساس، إن ما فيه طابع ايجابي لحركة ما، فان له طابع سلبي لحركة .  الطبقات او خارجها

، وكما تحدث إنجلزعن ذلك.  اخرى إن الشيوعية هي علم تحرر الطبقة :  على سبيل المثال، برأيي 

العاملة فقط، وليست شيئاً آخر، ويؤكد فرضية ماركس، دون شك، أن ليس بوسع الطبقة العاملة أن 

أي باالضافة إلى كون الشيوعية علم تحرر الطبقة العاملة، .  تتحرر إن لم تحرر مجمل البشرية معها

بيد أن لها رد على مجمل المشاكل وأشكال الظلم واالضطهاد المختلفة في العالم المعاصر، هدفها 

بيد أنها ليست علما تسترشد به أي حركة .  ارساء مجتمع خال من أي شكل من أشكال االضطهاد

ولهذا، فان اؤلئك الذين حاولوا استخدام الشيوعية والماركسية من أجل هدف .  اجتماعية وتستخدمه

الماركسية نقد من زاوية .  وارساء حركة اخرى، الندحة لهم من التالعب بمحتواها، وافراغ محتواها

رؤية الطبقة العاملة للوضع الراهن وللرأسمالية، وعلى هذا االساس، فأن القومية، الدين، الديمقراطية 

هي حركات ورؤى وتقاليد ومدارس مختلفة للبرجوازية من أجل االبقاء على ....  والليبرالية و

المجتمع الطبقي المعاصر وحمايته، آنئذ، اليمكن فصل هذه الجوانب النقدية والثورية للشيوعية بأي 

لن يساور احد الشك بأن !  شكل من األشكال عن جانبها العلمي، إن كانت هناك امكانية لهذا الفصل

منهجاً دراسياً في المراحل "  رأس المال"علم الماركسية، وباالخص من ناحية االقتصاد، سيصبح 

 .الدراسية المختلفة

 

من بين تلك الحركات والتقاليد البرجوازية التي ذكرتها، على سبيل المثال القومية، فأنها ومن زاوية 

مصلحة الطبقة العاملة، هي حركة لبلوغ البرجوازية الوطنية السلطة او ارساء دولة البرجوازية 

، تتالف من تقليد ورؤية للتستر على أن البرجوازية القومية تضطهد الطبقة العاملة .....الوطنية او 

انها رؤية وتصور يستند الى اساس الهوية القومية، تكون فيه برجوازية وعمال امة ما اخوة، .  ألمتها

ف عمال االمم االخرى بوصفهم غرباء واجانب ولهذا، من زاوية مصلحة وهدف تحرر الطبقة .  وتعر 

ولهذا، اليمكن، مثلما تذكر، أن .  العاملة، وماعدا صيانة ظلم الرأسمال، ليس هناك اي شيء حسن فيها

تضع االشتراكية والقومية في قالب واحد، النهما مختلفتين في الميدان الواقعي للصراع االجتماعي، 
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 .ويقفان بوجه بعضهما البعض

 

 النقد الرصيح للدين والنزعة القومية

وفق رأيك، ال ينبغي علينا معاداة الدين والقومية، أو على األقل أن نغض الطرف عنهما وعدم توجيه 

سآتي الحقاً على دور .  النقد لهما بصورة صريحة وسافرة، وإال سيكون له تأثير ضار على الحزب

 . سأتحدث قليالً هنا عن رأيك هذا. الدين والقومية

 

باألخص في مجتمع مثل العراق وكردستان، يعد أمراً غريباً بالنسبة لي الحديث عن ضرورة إغماض 

لنلقي نظرة على مجتمع .  العين عن القومية، واألدهى من هذا أن يتم الحديث عن جانبها االيجابي

العراق، إذ رسف األخير تحت قبضة القومية العربية لنصف قرن والمتبلورة فی النظام الفاشي البعثي 

أما في .  وتحول على يده إلى ميدان للمآسي، ليصنف كونه من اكبر مصائب التاريخ البشري

التغيير والعديد من األحزاب القومية، حرکة كردستان،  يقوم االتحاد الوطني والحزب الديمقراطي و

ولسنين طويلة، بأحقر أشكال التالعب بالمشاعر واألحاسيس القومية،  يتالعبون بخبز الناس ومصير 

وقد بينت هذه األحزاب طيلة ثالثة عقود عن كونها أحزاب رجعية، لصوصية، ناهبة .  المجتمع

لثروات المجتمع ومخادعة، قاتلة وإرهابية وحملة أسواط، ذكوريين وقتلة نساء، عمالء وتابعين 

ومتاجرين، يردون على المواطنين بالرصاص، ويقتلون األطفال والفتية في التظاهرات، ويحمون 

لكنهم، في كل انتخابات، يخدعون الجماهير بأنها إذا لم تشارك فيها، وإذا لم تعطي صوتها ...  قتلتهم

وبعد کل !!  لتلك األحزاب، ستكون حصة ونسبة الكرد اقل من العرب، وستحل عليهم المصائب

انتخابات، تقوم هذه األحزاب نفسها بعقد الصفقات، ويضعوا يدهم بأيدي أولئك القوميين العرب 

هل يمكن غض الطرف فعالً عن هذا التالعب بشعور الجماهير .  أنفسهم الذين أخافوا الناس منهم

أال يعتبر إلقاء نظرة على الجرائم المرعبة للبعث وسلطة ما يقارب ثالثين عام من حكم !   وأحاسيسها؟

 القومية الكردية دليل كاف لرمي خرافة القومية؟

 

لو اتفقنا فرضاً على ما تقوله بان قول هذه الحقائق ستبعد .  أو لننظر لهذه القضية من زاوية أخرى

، مثلما تذكر، أن نلزم "كي ال تبعد الجماهير عن الحزب"هل من حقنا من اجل مصلحتنا !  الجماهير

هناك العديد من األحزاب واألحزاب الصغيرة القومية !  الصمت ونغض النظر عن جميع تلك الحقائق؟

هل ثمة نقطة مشرقة في تجربتهم .  واإلسالمية في كردستان  يقومون بالشيء ذاته الذي توصي به

ولكن بمعزل .  مع التقليد الشيوعي  ليس لهذا أي تناغم وتوافق!  حتى تغرينا وتدفعنا لتبني تجربتهم؟

عن هذا، فثمة حقيقة ال يمكن إنكارها، وهي أن جسر الصلة القوية لحزبنا مع الجماهير ينبغي أن 

ينبغي عدم نسيان القومية والنزعة القومية، بل .  يرسى على تحطيم وهم الجماهير  بالقومية و أحزابها

 . ينبغي كشف المحتوى الرجعي والبرجوازي وانتقاده وإلحاق الهزيمة بها، ليس أمامنا سبيل غير ذلك

لنأخذ .  لنلقي نظرة فقط على كيف يبرر الدين للمجتمع الطبقي.  إن األمر كذلك فيما يخص الدين 

إن اإلسالم له !  اإلسالم على سبيل المثال، لتعرف هل يمكن أن نجد فيه، ولو بقدر ذرة، جانب حسن

يتحدث .  كالم واحد تجاه المجتمع الطبقي والظلم الطبقي، يجعله حام ومدافع مطلق و قُح  للظلم الطبقي

عن إن هللا خلق الناس بصورة متفاوتة، جعل من بعضهم ذا أيادي طولى على قسم آخر، يمنح الغنى 

والفقر لننسان، وعلى اإلنسان أن يكون راضياً بقسمته، وأن يشكره، وأن ال يطمع بثروة اآلخر التي 

أو يقول أن هللا قد كتب على جبين الناس ماذا يكونوا وما ال يكونوا عليه، وال يتغير .   منحها هللا له

ناهيك عن أن الدين، واستناداً إلى أساس اشتراك البرجوازي والعامل بيتباع دين ما ، .  مصيرهم
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يعتبرهما أخوة في الدين، بيد أن عمال ينتمون الى ديانتين مختلفتين، يعتبر احدهما اآلخر خصماً 

باإلضافة إلى ذلك، فانه من الناحية الفكرية يعتبر أداة لتبليه الجماهير المضطهدة كي تسلم .  دينياً 

أمرها، كي تبعد نفسها عن أي شكل من المساعي النضالية والثورية  لتغيير الوضع الراهن، والبقاء 

 . في عالم آخر" السعادة"بانتظار وهم 

 

إن للدين أشكاالً من .  ليس في هذا شك.  في الحياة الواقعية، ليست  القضية بالبساطة التي ذكرتها أعاله 

وضع .  أعمال التبرير وإلقاء الستار لتغطية األمور، حتى انه يظهر بوصفه ولي الفقراء، وانه دينهم

زكاة على األغنياء كي يعطوا للفقراء، أو مثلما تذكر، أقاموا العديد من المؤسسات الخيرية، ومن بينها 

بيد أن مجمل هذه هي مساع للتغطية على دوره األساسي المتمثل بصياغة رواية .  الهالل األحمر

طالما ال نزيح الستار .  للتقسيم الطبقي للمجتمع، لطبقة غارقة في الثروات وطبقة تغط في الفقر والعوز

عن الدين والقومية، فينهما يبقيان يلعبان دورهما بوصفهما درع لصيانة والدفاع عن الظلم الرأسمالي 

 . وسبب في شق صف الطبقة العاملة وذر الرماد في عيون العمال والمضطهدين

 

 "مجتمع إسالمي"إصالح اإلسالم و

على سبيل المثال إن السعودية وأفغانستان وإيران يختلفون عن مصر .  تعتقد بيمكانية إصالح اإلسالم

بيد أن سببه ليس وجود فرق في .  إن هذا االختالف حقيقي وال يمكن إنكاره.   وسوريا وتركيا

إسالمهم، بل أن مرد ذلك إلى وجود فرق واختالف في ثقل اإلسالم في كل من هذه البلدان، وفي 

اعتقد متى ما كان .  إن لتوازن القوى هذا أسبابه.  الدستور والقانون وحياة الناس في تلك المجتمعات

ولكن في أماكن .  الخ...  لنسالم سلطة مطلقة،  سيحكم مثل السعودية وأفغانستان إبان طالبان وإيران و

عام، وحتى في إيران الحالية، ال يتمتع اإلسالم بتوازن القوى ذاك  07مثل مصر وتركيا والعراق قبل 

وإال متى ما يستطيع اإلسالم، .  وال القدرة التي لديه في السعودية وأفغانستان حيث يقتل ويقتص

 .سيفرض األحكام اإلسالمية ذاتها المستمدة من القران والحديث وتقاليد وأعراف محمد

 

من هذه المجتمعات هم مسلمين، اذهب وانظر إلى أي زاوية في %  67فيما يخص ما تذكره بكون 

انظر إلى صور طلبة الجامعات، سترى كم عدد !  عام 17عام أو إيران ما قبل  07عراق ما قبل 

أو انظر إلى أية زاوية أخرى، سيتبين لك أن .   وبعد ذلك، قارن ذلك مع اآلن!  الفتيات المحجبات؟

من المجتمع هم مسلمين، بل تتمثل القضية بان تلك المجتمعات قد تم %  67القضية ال تتعلق بكون 

بمجيء الجمهورية اإلسالمية في إيران للسلطة، اقتدر ثقل اإلسالم في .  عاماً  07-17أسلمتها خالل 

 . قضايا السياسة، الدولة وقوانين المنطقة، فرضت التقاليد اإلسالمية بالقسر على الجماهير

 

من الناس في منطقة %  67رغم فرض اإلسالم بالقسر على المجتمع، ال اعتبر صحيحاً ما تعتقد بأن 

أنك تعرف جيداً انه يكتب لننسان، ومن اليوم األول لوالدته، صفة مسلم .  الشرق األوسط هم مسلمين

لم يُفسح من األساس المجال الن .  حتى أنا وأنت أيضاً نُحَسب على اإلسالم.  في بطاقته الشخصية

ولكن رغم كل هذا، ال .  يكون المرء ال دينياً، يسعون بألف طريقة وأسلوب ألسلمة الناس والمجتمع

يتبع القسم األغلب من الناس في حياتهم اليومية، اإلسالم سواء من الصالة والصوم، الملبس 

رغم كل هذا الدستور ....والمظهر، سماع الموسيقى واألغاني، اختالط النساء والرجال والحانات و

والقانون والمؤسسات التي تعمل على فرض تقاليد اإلسالم، ولو يزيلوا الضغط الذي يمارسوه على 

بعيدة %  67الناس في رمضان، ويقيسون بمعيار الصيام نسبة المسلمين في المجتمع، ليتضح كم أن 
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من الحقيقة أو قريبة منها؟ أن يكون المرء مسلماً، ال يتعلق فقط بيدراج صفة مسلم في بطاقته 

كما يسير وفق .  بل ان يؤدي فرائض اإلسالم من الشهادة، الصالة، الحج، الصوم، الزكاة.  الشخصية

الحجاب وتغطية الجسم، منع اختالط الفتيات والفتيان والنساء والرجال، عدم سماع : "تعاليم اإلسالم

لننظر إلى مجتمع العراق و كردستان وفق هذا ...".  األغاني، االبتعاد عن كل ما يعتبره اإلسالم حراماً 

في الوقت الذي اكتب هذه السطور، ثمة ضجيج كبير يعم .  المعيار، لنعلم ما هي نسبة المسلمين

في احد شوارع مدينة السليمانية، شباب من "  ماريا هورامي"كردستان اآلن حول أغنية بشكل كليب لـ

وكالعادة، بث هذا الرعب في قلوب اإلسالميين .  فتيات وفتيان، وبمالبس عصرية يرقصون ويدبكون

وشرعوا برمي الشتائم والترهات السخيفة والرجعية ضد المطربة  وبتقريع أولئك الذين يرقصون 

لقد جوبه هذا برد فعل حازم وقوي وواسع من الجماهير المتمدنة والتحررية في .  ويدبكون لها

إذا ما "  المحرمة"يبين هذه المثال حقيقة كيف سيستقبل الناس في هذا المجتمع تلك التقاليد .  كردستان

 .ُسِمَح لها

 

لقد عرفت هذه المدينة .  إن حالة على غرار هذه جرت في مدينة كربالء، إنها ملفتة لالنتباه كثيراً 

التي تحلق في   لطيوراإذا سألت ماللي الشيعة سيقولون حتى تلك .  بكونها احد القالع المقدسة لنسالم

في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم،  كان ظهور فتاة .  السماء بوحي اإلسالم واإلسالمية

بمالبس عصرية وطليقة الشعر تعزف على آلة الكمان، قطعت حبل تحمل مرجعية الشيعة ونوري 

باإلضافة إلى الضجيج الذي أقاموه، سجلوا دعوة .  الن هذا الحدث لطخ قدسية مدينة كربالء.  المالكي

لكن جوبه ضجيجهم وشكواهم القضائية على السواء برد .   قضائية على اتحاد الكرة المنظم للدورة

جوبهوا بأشكال متنوعة من .  فعل عارم من الجماهير والتيار التحرري للمدينة والمجتمع العراقي

ابتكارات الناس لالمساك بخناق ضجيج المرجعية والتيار الشيعي، بحد اجبروا على أن يلزموا 

إن  هذا الحدث يدلل على أنه حتى في المدن التي .  الصمت ويسحبوا دعواهم القضائية ويرضخوا

و  بحيث انه قادر علی فرض التراجعيعتبروها قلعة مقدسة لنسالم، فان تيار المدنية هو واسع بحد  

 . االستسالم  على المرجعية والتيار اإلسالمي

 

ولكن ما ".  لقد دنست تقاليد اإلسالم"في كلتي المجابهتين، تعالت أصوات اإلسالميون، وتحدثوا عن 

إن تجابه اإلسالم والعصرية والتحررية ضد بعض، فان القسم األغلب من الجماهير، لم تقف في 

خندق الدفاع عن اإلسالم أو تقف جنباً لجنب مع إسالميي السلطة، ليس هذا وحسب، بل أنها وقفت في 

ورغم زعيق اإلسالميين، ولكن القسم األغلب من الناس كان يصر على .  الخندق المجابه لنسالم

أي )بل حتى أن سخطها بلغ هذا الحد على اإلسالميين وذلك ألنهم .  تقاليدهم المحرمة والمعاصرة

موا على الناس تقاليدها(  اإلسالميين . وهنا نالحظ أنه في كال المجابهتين، تراجع اإلسالم مكسوراً .  حر 

 .حتى أن البعض منهم قد اجبر على إعالن ندمه

 

فوفقاً تعاليم .  من جماهير كردستان هم مسلمين%  67بهذا المعنى فين هذا الكالم ليس صائباً، أي أن 

اإلسالم، أن من يذهب للجنة ليس أولئك الذين كتب على بطاقاتهم الشخصية أنهم مسلمين، بل أولئك 

 .الذين ينفذون تعاليم وفروض األسالم ومحمد

 

 للقومية واإلسالم" االيجابية"الجوانب 

جانب حسن وسيء، ليس صحيحاً من زاوية مصلحة الطبقة ...  إن ما تعتقد، بكون لنسالم والقومية و 
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إني اعرف، دون .  بل أن األمر على النقيض من ذلك بالضبط.  العاملة وافق تحرير المجتمع البشري

ولكن، من الناحية .  شك، ربما، من الناحية األكاديمية والسفسطة الفلسفية، يقوم قسم ما بذلك التفسير

السياسية واأليديولوجية، القومية والدين يقفان، في مجابهة طبقية أحادية الجانب مئة بالمائة، ويكونان 

أعرف إذا فتشنا عميقاً بصورة مجردة وخارج الصراع الطبقي، فانه يمكن .  بجانب النظام الرأسمالي

ولكن هذا مماثل لما يقال بان .  صياغة جوانب سلبية وايجابية في أي حركة ورؤية وعرف وحزب

ألنه، على سبيل المثال، (.  جانب ايجابي)نظام البعث، ورغم كل قمعه وفاشستيته ووحشيته، كان له 

قام بتامين الكهرباء للناس، ووفر المواد الغذائية والوقود والخدمات الصحية للمواطنين بصورة 

أو مثلما يقال أن حرب الخليج كانت أمراً جيداً ألنها تمكنت من اإلطاحة بنظام صدام حسين .  أفضل

حتى يقال أن مجيء القوات األمريكية إلى الخليج كان أمراً ايجابياً للنساء، الن المجندات .  القمعي

األمريكيات كنَّ يدخنَّ السكائر، وأصبح سبباً للحديث عن حق السعوديات في التدخين على سبيل 

أو نظراً لكون المجندات األمريكيات يقدن السيارات، توفرت الفرصة للحديث عن حرية .  المثال

بدالً من صدام،  !  في حين أية مأساة إنسانية خلقتها الحرب؟....  المرأة السعودية  في قيادة السيارات و

ُدِمَرت مدنية المجتمع بصورة تامة، فُِرَض ..  ظهر مئة صدام حسين كردي، عربي، شيعي، سني و

ولهذا، فان مثل هذا التقييم والسفسطة والتبرير، .  تراجع سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي كبير

ينبغي أن ننظر للنظام البعثي ككل ونقي مه، .  من الناحية السياسية، ال يتعدى تضليل وخداع وتشويش

ليس بوسع إيجاد .  أو أن حرب الخليج كانت حرب رجعية وسبباً للدمار.  كونه نظام فاشي ووحشي

... نقطة ايجابية مثال أن تغير من ماهية النظام البعثي أو الماهية التدميرية والرجعية لحرب الخليج و

أنهما .  الخ عموماً، ومن األساس، مواليان للرجعية والظلم والتمييز..لذا فيني أعد الدين والقومية و

اإلنسان، بغض النظر عن أي لغة يتحدث بها، وأين يولي .  متناقضين مع مبدأ أساسي هو اإلنسان

وجهه عند الصالة أو أين ولد، وما هي لون بشرته وعينيه، هو نفسه مقدس، وليس أي معتقد أو دين 

انك تنتقد أن الشيوعية العمالية لها رأي بأنها ال تعتبر اإلسالم، على سبيل .  أو قومية أو عرف أو تقليد

ولكني أقول أن األطروحة اإلسالمية التي تتحدث عن .  المثال، في أي وقت له، ذا صفة ثورية وتقدمية

أو يتحدث عن أن الغنى والفقر كالهما من .  أن هللا خلق البشر مختلفين، بعضهم يسودون على بعض

إن هذه الرؤية في جميع .  ، وان على الجميع أن يقنع ويرضى بقسمته"هذا من فضل ربي"هللا وان 

من اليوم األول، كان الدين .  المجتمعات الطبقية هي رجعية وتدافع عن الطبقة العليا والمضطِهدة

من اليوم األول لظهور الدين اإلسالمي، لم تكن فيه أي نظرة تقدمية وثورية، بل رجعية .  ذكورياً 

 . وموالية ومدافعة عن الطبقات الغنية والظالمة

 

إن أي رؤية أو فكرة ظالمة ال تبي ن دون شك عن جانبها الظالم ببساطة ويسر، بل إنها تسعى لخلق 

مثلما تحدثنا على سبيل المثال حول موضوعة الزكاة، .  المبررات والتغطية على األمور وتمويهها

في الوقت الذي فيه تكون الزكاة نفسها .  فهي تأتي لكي تبين الرؤية اإلسالمية على أنها تنحاز للفقراء

أو يوردون .  لكنه يدعوا األغنياء إلى مساعدة الفقراء.  هي إقرار بان المجتمع مقسم إلى فقراء وأغنياء

حتى أن هذه المبررات التي يوردها كما يدعي أتباعه، أنها لرفعة .  المبررات لجعل المرأة كائن دوني

ربما ينظر !  المرأة وتقديراً لمكانتها العليا، إال أن الحقيقة هي أنهم يضعوها كانسان من الدرجة الثانية

ولكن في الحقيقة أن هذا هو ستار .  البسطاء إلى هذا التبرير والغطاء على انه جانب إيجابي لنسالم

 . وتعتيم على المحتوى االضطهادي والذكوري

 

لقد ذكرت أن الحركات اإلسالمية، مثل حماس، أتت عبر انتخابات وعملية ديمقراطية، وإن معظم 

صحيح من الواضح أن هنالك جماهير معهم، حتى أن جماهير كثيرة تنظر .  الخ..الجماهير معها و
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كما أتفق معك بأنه نظراً لغياب بديل يساري وشيوعي وتحرري، ارست .  إليهم كبديل لتحقيق أهدافها

بيد أنه ال ينبغي هذا أن .  ال أنكر هذه الحقيقة.  خندق الدفاع عن الفلسطينيين بوجه االستهتار اإلسرائيلي

يكون دليل على تغيير ماهية حماس الرجعية والمناهضة للحرية، أو نغض النظر عنها، ونمنحها 

مثلما هو الحال مع وقوف الحشد الشعبي واالتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بوجه داعش، .  حقانية

إذ انه ليس بدليل على إعطاء حقانية لتلك المليشيات والماهية والسلطة الظالمة لهذه األحزاب 

أي أن اإلقرار بحقيقة وقوف حماس بوجه استهتار إسرائيل ال يغير .  واألطراف القومية واإلسالمية

من الحقيقة فيما لو إدارة فلسطين من قبل حماس، فانه ستكون أوضاع حياة ومعيشة الجماهير شيء 

يختلف عن أوضاع جماهير إيران اليوم، أو أفغانستان، السعودية أو العراق اليوم، بخصائص مجتمع 

كما انه ال يغير من حقيقة  أن الغد األفضل لجماهير فلسطين يكون مرهون بتجاوز حماس .  فلسطين

ينبغي تقييم حماس أو أي .  والتيارات البرجوازية األخرى وحضور بديل تحرري واشتراكي الميدان

أن قيام .  قوة أخرى استناداً إلى ماهيتها وبرنامجها، وليس استناداً إلى من هو خصمها أو عدوها

لقد .  جماهير فلسطين في االنتخابات بالتصويت لحماس ال يقول، بحد ذاته، شيئاً حول ماهية هذا التيار

أو أن التيار الصدري واألطراف .  أتى هتلر وحزبه عبر انتخابات، وجماهير كثيرة كانت معهم

الشيعية والسنية واالتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذين يفوزون في االنتخابات ال يغير من 

هل أن فوزهم .  حقيقة أن هذه التيارات واألحزاب جعلت من مجتمعاتهم فريسة الظلم والجوع والعوز

باالنتخابات يكفي الن نمنح حقانية لهم ولسلطتهم؟ أن ترامب أصبح رئيساً ألمريكا عبر االنتخابات، 

هل تمنح وفق ذلك حقانية لسياسته وبرنامجه وأعماله؟ إن البديل الطليعي ال يكون طليعياً عبر اللهاث 

وراء أناس متوهمين وخاطئين وفاقدي البوصلة التي تشير إلى االتجاه الصحيح ، بل انه طليعي ألنه 

يرسم سبيل الخروج من هذا الوهم، ويدفع الجماهير خلف ذلك السبيل؟ ولهذا الهدف، وبالضبط حين 

ترى الجماهير قد انساقت أفواجاً خلف بديل رجعي، ينبغي على الشيوعية أن تحل في الميدان وأن 

انه !  وضللتم السبيل وعليكم أن تغيروا طريقكم!  إنكم جميعا ساهون:  تصدح للجماهير بصوت عالٍ 

لحكم علمي وماركسي بان األيديولوجيا السائدة في أي مجتمع هي أيديولوجية الطبقة الحاكمة في 

ولهذا، فانه ألمر طبيعي جدا أن تفوز حماس في انتخابات فلسطين، وفي يوما ما هتلر في .  المجتمع

ألمانيا، وفي العراق وكردستان اليوم، يفوز الصدر وبدر والحشد واالتحاد والديمقراطي وحركة 

في الحقيقة إننا نؤمن بتلك األطروحة العلمية التي مفادها أن التصور الصحيح .  التغيير واإلسالميين

إن هذا ال يعني أن كل أقلية صحيحة وعلى حق، بل يعني في .  موجوداً عادة عند األقلية وليس األغلبية

 . هذه الحاالت أن أحقية بديل ما تطرحه أقلية في البدء

 

. ، االتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هيأ جميع األحزاب التي يدورون في فلكهما4667في عام 

وصفوهما كبشرى إلنهاء مجمل .  على ضجيجهم حول انتخاب البرلمان وتأسيس حكومتنا الكردية

سارت الجماهير أفواجاً خلف ذاك الضجيج، وشاركت بصورة عريضة فيه، .  أشكال ماسي الجماهير

بيد أننا نحن الشيوعيون لم نمنح حقانية على أساس أن الجماهير صوتت لهم، .  وصوتت لتلك األحزاب

ألننا كنا واثقين من أن هذه األحزاب، وفقاً لماهيتهم السياسية .  ولم نعطي حقانية لوهم الجماهير هذا

. ولهذا، منذ ذلك الوقت صرحنا بهذه الحقيقة للجماهير.  والطبقية، ستدفع المجتمع للفقر والماسي

صحيح أن اآلذان الصاغية لهذا الكالم كانت قليلة جدا، ولكن بعد عامين، في مراسيم األول من أيار ، 

 .كانت أمواج من الناس تصفق لهذا الكالم

 

أن .  لقد تمت تجربته مئات المرات.  إن ما تقترحه حول التعامل مع الدين والقومية هو أمر ليس بجديد

إن هذا الحزب قومي مع القوميين، .  أفضل تجربة هي التي قام ويقوم بها الحزب الشيوعي العراقي
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إسالمي مع اإلسالميين، عشائري مع العشائر، وان آخر تجاربهم مثلما تقول مع تيار مقتدى الصدر، 

وبهذه الطريقة كان لهم دور في تقوية تيار رجعي، .  فازوا في االنتخابات، انخرطوا في جبهة واحدة

 .وخلق المعضالت والمشاكل في حياة الجماهير

 

كانت القصة السياسية .  في إيران، قام حزب توده بذلك، وكذلك  الحزب الشيوعي في سوريا قام بذلك 

بل حتى أنهم أسسوا جبهة مع .  للحياة السياسية لعشرات ومئات األحزاب من على هذه الشاكلة

ما هي منجزات تجارب ذلك الحزب بهذا الصدد بحيث :  السؤال المطروح هو.  األحزاب الحاكمة

 !تحفزنا وتشجعنا على أن نسترشد بهم؟

 

في مجتمع وأوضاع تكون فيها للقومية والدين وطأة كبيرة على أذهان الناس وسلطتهم، يصبح من 

أي مثلما هو الحال .  الضروري أن تشن الشيوعية نضاالً شامالً ضد هذه اآلفاق والتقاليد والحركات

مع وضعية العراق وكردستان اليوم، فرض النظام القومي الفاشي طيلة عقود أكثر أشكال القمع والقتل 

واآلن أيضاً تمارس القومية أحقر أشكال التالعب باألحاسيس .  والمصائب وحشية على الجماهير

في هذا .  القومية للجماهير، وجعلتها سبب لحمايته واإلبقاء على سلطتهم المافيوية على الجماهير

شخص في  07القتل الجماعي وقطع رؤوس ما يقارب )المجتمع، ارتكب اإلسالم جرائم من مثل 

كما يصدروا يوميا فتاوى قتل بحق خصومهم، ويخصصون مكافئة لقاتلي (.  منطقة ئاواي حمه

 .رموا التيزاب على سيقان النساء، وارتكبوا ألف جريمة وجريمة. خصومهم

 

في الحقيقة، أنى كانت السلطة بيد القوميين واإلسالميين، فانك إذا أوقفت النضال ضدهم، ومثلما  

إذا ال نهتم لهم وننساهم، كيف !  ، إذن ما هو السبيل لتغيير هذه الوضعية؟"ال نبالي بهم"تقترح أن 

أي ألنهم .  نستطيع أن نخرج المجتمع من قبضتهم؟ في الحقيقة، الصحيح هو عكس ذلك بالضبط

بييجاز،  أن أسلوب تعامل الشيوعية مع الدين .  مسيطرين وفي السلطة، ينبغي تشديد النضال ضدهم

كقناعة يؤمن بها الكثيرون تختلف دون شك عن التعامل مع األحزاب والجماعات اإلسالمية اإلرهابية 

األول يستلزم عمل شامل من .  التي أصبحت خطرا كبيرا على الحياة واألمان ومجمل السمات المدنية

في حين يستلزم الثاني نضال شامل إلحباطهم .  أجل خالص الناس من هذه األفكار الخرافية والمتخلفة

ليس غريبا في هذا المجتمع أن يقوم اإلسالم والقومية بالنهب والقتل واإلرهاب .  وإلحاق الهزيمة بهم

واالغتياالت والقمع وإسكات اآلخرين والسرقة والنهب واالستهتار، بينما يتم توبيخ الشيوعيين وذلك 

 !   ؟"متطرفة"فقط ألنهم تحدثوا وانتقدوا بصورة سافرة وصريحة و

     

 الدين، العلامنية واإللحاد

أن العلمانية .  وخالصة، ال ذكر باختصار بعض األمور حول مسألتي العلمانية والنضال ضد الدين

أذاً نحن متفقين على أن الدين .  هي الحد األدنى برأيي، أي فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم

أفيون الشعوب، وان الخرافات وقيود الجهل يطوقان اإلنسان، وإنهما سبب ومبرر إلضفاء الشرعية 

على الالمساواة والتمييز والظلم في المجتمع الطبقي، عندها سيكون النضال من اجل استئصاله هو 

ألنه ال يمكن، وينبغي أن ال نترك .  أمر ال ينفصل عن النضال من أجل استئصال الظلم والتمييز

ال ينبغي أن نقف مكتوفي األيدي أمام تلك الخرافات التي تدعو .  الجماهير فريسة الخرافات واألفيون

األدهى من هذا، أنه في العالم الراهن، وتحديداً في المجتمع الذي .  إلى التمييز والالمساواة والظلم

أصبح تقليداً مفعم .  سوده اإلسالم، فين الدين يتخطى كثيرا االكتفاء بان نطلق عليه أفيون الشعوب
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جعل من اإلنسان قنبلة موقوتة لقتل جماعي من .  بالحقد والقتل الجماعي لألطفال وكبار السن والشباب

ولهذا، فالعلمانية ال تكفي، !  كيف بوسعنا أن نقف مكتوفي األيدي بوجه هذا الخطر الرهيب؟.  الناس

إن النضال ضد الدين ميدان حيوي للنضال من .  إذ يستلزم األمر اإللحاد والالدينية.  بالنسبة للشيوعية

بيد أن هذا النضال ال يعني، بأي حال من األحوال أو شكل من األشكال، منع .  اجل الحرية والمساواة

في الحقيقة، ال يمكن .  ال يعني أن نسلب حرية التدين على شخص حتى وليوم واحد.  التدين وحضره

ومثلما هو الحال مع .  بل انه يتطلب عمل شائك وشامل.  من األساس إنهاء الدين عبر منعه وحضره

المتدينين الذين هم أحرار في إتباع أي دين والدعاية له وانتقادهم الموجه ضد الالدينيين، والسعي 

. لنشر ديانتهم، على المنوال ذاته من حق الملحدين أن ينتقدوا الدين ويسعون إلبعاد الناس عن الدين

من جهة، استئصال األسباب االقتصادية :  أنها لمهمة الحكومة العمالية أن تعمل ضد الدين باتجاهين

والسياسية واالجتماعية التي تجعل من اإلنسان أسير الخرافات الدينية، وتعطيل أرضية صناعة 

في الحقيقة، .  ومن جهة أخرى، القيام بالعمل التوعوي تجاه تلك الخرافات.  وإنتاج الدين وإعادة إنتاجه

تخصص تالل من العائدات .  لقد أصبح الدين في عالمنا المعاصر صناعة وتُنتج بصورة دائمة

. ستنهار احد الركائز الضخمة للدين   إن سحقت هذه الصناعة،.  وإمكانات المجتمع لتلك الصناعة

إلى الحد الذي يرتبط بدور القرار، قد تكون .  النضال ضد الدين هو أمر مماثل للنضال ضد األمية

ولكن بالنتيجة، .  الدين بعائدات المجتمع هو الحد األدنى من األمور  صناعة  تمتع العلمانية ومنع

بموازاة الحرية التامة بالتدين والالتدين، ينبغي قيادة المجتمع البشري صوب التحرر من جميع 

 . الخرافات

 

. فيما يخص اإللهيات التحررية، برأيي في العالم الواقعي ليست هناك أي نوع من اإللهيات التحررية

ورغم كونها قد رفعت جميعا راية اإلخالص للفقراء، ولكنها تبرر بألف طريقة وطريقة للمجتمع 

. يسعون لبث األمل في عالم آخر كي يقبلوا بآالم الحياة الواقعية وبظلمها.  الطبقي والظلم ومعاناته

وفي أفضل .  فبدالً من االحتجاج والنضال ضد هذا المجتمع المقلوب، يدعوهم إلبداء الشكر والعرفان

يدعون إلى .  األحوال يعاتبون المضطِهدين ويدعوهم إلى أن يلتسع قلبهم على المضطهَدين ويرحموهم

تخصيص قسم من ثروتهم المتكدسة من مص دماء المضطهدين، لتوزع عليهم الزكاة والصدقة 

إن ما ذكرته حول دين الفقراء أو أحاديث البابا بأنها كانت .  والخير كي يتحملوا ظلم المجتمع الطبقي

لدرجة من الراديكالية بحيث حجبوها عن وسائل اإلعالم، هي فقط تقريعاً للمضطِهدين وذلك لعدم 

إن هذا النوع من التصريحات ال تعطي بديالً تحررياً وال تخطو خطوة واحدة صوب .  رحمهم بالفقراء

ولكن على العكس من ذلك بالضبط، متى ما يشعرون ببروز خطر على الوضع .  إنهاء هذا الظلم

يريدون تغيير النضال من أجل طي صفحة .  القائم، يسعون إلى التصريح والدعاية للحيلولة دون ذلك

إن حديث البابا الذي ذكرته، جرى في .  النظام الظالم واختزاله إلى أشكال من العتب والتشكي الخفيف

فی تلك الوضعية كان البابا يتحدث .  7770خضم   أوضاع أزمة اقتصادية عالمية برزت بعنف فی 

كثيراً عن الفقر والحرمان إلى الحد الذي أدى أن تقوم بعض وسائل اإلعالم البرجوازية بيطالق 

علية، في ذلك الوقت تحديداً أصبح كتاب الرأسمال لماركس من أكثر الكتب إقباالً "!  اشتراكياً "تسمية 

في خضم تلك األزمة، القت نظريات ماركس .  وباألخص من قبل الشباب الذي كانوا في تشوق له

إبان هذا، لم يكن دور أحاديث البابا سوى دفع .  واألفكار الثورية لماركس مرة أخرى رواجاً وإقباالً 

الجماعة الفقيرة والجائعة والمضطهدة، صوب الدوران في حلقة وهم الدين بدالً من تلقف أفكار 

هل صرح أي بابا أو أي ممثل  آخر ألي دين، ممثالً عن هللا، أي تصريح يقول :  إني أسال.  ماركس

إذ قبالة أي ملياردير غارق بالنعم، تجد ماليين الكادحين، يكدحون وينتجون !  أي مجتمع هذا:  فيه

الخيرات؟ في وقت يصعب عليهم االستمرار في حياة فقيرة وبائسة ولبقائهم أحياء؟ هل ثمة ممثل لدين 
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أي نظام هذا تكون فيه أقلية تسبح في ثروات وأغلبية :  تجده ينتقد االنقسام الطبقي للمجتمع ويقول

من مثل ما يقوم به البابا، فانه تجد   إذا كان األمر مجرد عتاب وشكوى!   كبيرة جدا ترسف بالفقر؟

هناك دوماً، في صفوف البرجوازية وحركاتها وتقاليدها، أجنحة أو تيارات تعتقد أن مصلحة 

الرأسمال تقتضي أن تطرأ بعض اإلصالحات، كي تتحمل الطبقة العاملة الظلم وال ترى أن المناص 

بيد أن هذا ليس، من منظور ورؤية .  على سبيل المثال، االشتراكية الديمقراطية.  لها من القيام بثورة

النقد للمجتمع الطبقي ومصلحة المضطهَدين، ولكن على العكس من ذلك، انه يعتقد انه بهذه الطريقة 

 . يحمي ويصون الوضع ومصالح الرأسمال أكثر

 

إن ما تراه كجانب ايجابي في الدين هو على سبيل المثال الصليب األحمر الدولي والهالل األحمر 

إذ في أوقات المصائب، يدعون الجماهير المحرومة ويقدمون لهم .  وعشرات المؤسسات الخيرية

في الحقيقة إن هذا غطاء وستار للتعتيم على الدور األساسي للدين، إذ يظهر .  مساعدات إنسانية

. حتى يتمسحون بورقة العدالة وبالمواالة للفقر.  بوصفه موالي فقراء المجتمع الطبقي والظلم الطبقي

المضطِهدة تغطي ...  انه لتقليد شائع أن مجمل الرايات والتقاليد والحركات واألحزاب والدول و

إذ ال يسمح أي من هؤالء بان تعرفهم الناس البسيطة .  وتخفي محتواها الظالم بغطاء إنساني وخيري

إذا من المقرر أن تقي م المسيحية بالصليب األحمر واإلسالم والدول اإلسالمية .  بوجههم الخشن والقبيح

، وإذا يقي م االتحاد الوطني بمؤسسة حماية األطفال والديمقراطي ..بالهالل األحمر والزكاة و

الكردستاني بمؤسسة بارزاني الخيرية وحزب وسلطة أردوغان بالبلديات وتوزيع الخبز والصمون 

بنصف قيمته على الناس، إذا كان من المقرر تعريف الدول العظمى وقرنها بمؤسساتهم مثل األمم 

وعلى هذا األساس تُصاغ الجوانب السلبية وااليجابية، عندها لن يبقى في العالم أي دين، ...  المتحدة و

األدهى من هذا، أن .  كتلة، دولة، حكومة، حزب، حركة أو حتى مكتب أو مدرسة فكرية غير عادلة

هذا النمط من التفكير يجرنا إلى المتاهة التافهة لمدرسة ما بعد الحداثة التي تنكر من األساس أمر 

وليس هناك أي مسار تقدمي و تراجعي، ليس هناك  شيء !  الحديث عن أن هناك مبدأ حسن أو سيء

 . من األساس.. أفضل مما هو قائم، أو ليس هناك شيء حسن وأفضل و

 

بيد أن !  ال تظهر نفسها على أنها عادلة وإنسانية؟...  و...  في الحقيقة، أية رؤية، حركة، حزب، دولة و

ابسط أشكال الوعي وأكثرها أولوية هي معرفة محتوى وماهية كل األشياء من الجهة األخرى للستار 

تقوم أمريكا والغرب والدول العظمى بالقصف والتفجير وتدمير المجتمعات ويقتلوا الناس .  والمستورة

كما لو أنهم يهبون إلنقاذ تلك .  جماعياً، بعدها يرتدون لباس مسالم وإنساني تحت اسم األمم المتحدة

تمتص البرجوازية عصارة حياة العامل لمصلحة .  الجماهير التي قاموا هم أنفسهم بقتلها وتشريدها

ربح أكثر لرأسمالها، تقوم نفسها كذلك، من جهة أخرى، بتشكيل منظمات وتشكيالت عمالية الحتواء 

ينهب الحزب الديمقراطي في .  نضال الطبقة العاملة، ولكن تحت عنوان الدفاع عن حقوق العمال

كردستان كل الثروات التي على ارض كردستان وفي باطنها وفي سمائها، ويرمي جماهير كردستان 

من تخصيص فتات "  بارزاني الخيرية"تحت خط الفقر، ولكنه من الجهة المقابلة يشكل نفسه مؤسسة 

ظاهراً نفسه بأنه قد هب استجابة لنداء الناس الذي هو من أفقرهم .  قليل جداً من العائدات المنهوبة

 0-9يسرق االتحاد الوطني جزء من عائدات كردستان، ويجبر أطفال كثر بعمر .  وأجاعهم وأفلسهم

أعوام أن يفترشوا الطرقات ليبيعوا العلكة والمناديل الورقية ولتامين الخبز وإعالة عائالتهم، بدالً من 

من طرف آخر، يؤسس بجزء قليل جداً من العائدات المنهوبة مؤسسة حماية .  الذهاب للمدرسة واللعب

حتى انه جعل .  إن احد سمات المجتمع الرأسمالي هو النفاق والرياء.  األطفال، وكأنه يلتسع قلبه عليهم

ولهذا لفهم األمر بصورة صحيحة ، ينبغي النظر للمحتوى الحقيقي من .  من إنسان هذا المجتمع مرائياً 
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 .وإال سنذهب ضحية الخداع والتضليل". الجوانب االيجابية" الجانب المستور والمغطى المخادع من

 

 ديكتاتورية الربوليتاريا  

، التي قد عفى عليها الزمن، "ديكتاتورية البروليتاريا"إنَّ ماتذكره حول بعض المصطلحات، من مثل 

، يشيرإلى إلتباس فكري !كما تقول، وأن من الضروري تركها لتحل محلها مصطلحات عصرية

وسياسي واضح جداً، وإن كان قصدك هوالمصطلح فقط، فيننا اآلن نعبرعن ديكتاتورية البروليتاريا 

ولكن، إن كنت تقصد محتواها، .  بالحكومة العمالية او الجمهورية االشتراكية أكثرمن أي وقت آخر

، عندئذ ستصبح االشتراكية أمراً خيالياً، ودون تحقيق  فيننا إن تخلينا عن ديكتاتورية البروليتاريا برأيي 

الحكومة العمالية، أي ديكتاتورية البروليتاريا، اليمكن، بل يستحيل تحطيم نظام العمل المأجور 

إن  مصطلح الديكتاتورية قد أخذ، خالل مسرى التاريخ، معنى :  والملكية الخاصة، او دعني أقول

ففي مفهوم الشيوعية، إن الديكتاتورية والقمع واالستبداد ليس .  متفاوتاً عن ذلك الذي تقصده الشيوعية

وتنفيذ "  االمر بتنفيذ شيء"أي فرض او.  "Dictation-امالء"الديكتاتورية، بمعنى .  أمراً واحداً 

قد تكون الديكتاتورية على شكل دولة أصحاب ومالكي العبيد او حكومة .  برنامج طبقة في المجتمع

الكنيسة والجامع التي تساق بالسيف، او دولة عصر الفيدرالية ودولة القرون الوسطى، او الدول 

في المفهوم الماركسي، تشترك دولة طالبان والسعودية وإيران .  المختلفة لعصر البرجوازية هذا

والسويد وكندا وفرنسا جميعاً في تمثيل ديكتاتوريات البرجوازية، أي تملي وتفرض البرنامج السياسي 

 .واالقتصادي للبرجوازية

 

إن  ديكتاتورية البروليتاريا التي توفر الحرية السياسية دون قيد او شرط، وحق الرأي والتعبير،  

وحرية العقيدة الدينية او االدينية، وحرية الضمير في أعلى مستوياتها، لكنها التخفي حقيقة إنها 

 ديكتاتورية الطبقة العاملة، أي تفرض البرنامج االشتراكي للطبقة العاملة من أجل منع االستغالل

ومن الواضح أن البرجوازية سعت، وبصورة مستمرة، الن تُعرف ديكتاتورية البرولتاريا .  وحظره

إذا كانت .  ، أن هذا ذر للرماد في العيون...على أنها استبداد سياسي على غرار الدول القمعية الراهنة

ديكتاتورية البرجوازية مستمرة وال نهاية او حد لها، ديكتاتورية أقلية على االغلبية، ديكتاتورية 

، فين ديكتاتورية البروليتاريا ستكون مقابلها، ...لصيانة النظام االضطهاد الرأسمالي والمضطِهدين

ديكتاتورية البروليتاريا ديكتاتورية االغلبية على /  4:  أنها أعلى درجات الديمقراطية:  وكما أشارلينين

ديكتاتورية البروليتاريا هي فقط لمرحلة مؤقتة وعابرة إلنهاء الظلم وإنقسام المجتمع إلى /  7األقلية، 

طبقة مضطِهدة واخرى مضطهَدة، وعندها التبقى أرضية لبقاء ديكتاتورية البروليتاريا وعموما 

 .الدولة بوصفها ديكتاتورية طبقة على طبقة وتضحمل تدريجياً 

 

ة اخرى إلى نظام العمل   في المرحلة االنتقالية، تسعى البرجوازية المندحرة ألن تعيد المجتمع مر 

الماجور والملكية البرجوازية الخاصة، وتحول دون تنفيذ البرنامج  االشتراكي، مقابل ذلك، تستخدم 

الحكومة العمالية اوالجمهورية )الطبقة العاملة، بوصفها طبقة منظمة، وفي السلطة، مؤسسة دولتها 

إللحاق الهزيمة بمقاومة البرجوازية وتنفيذ برنامج إنهاء الظلم (  االشتراكية او ديكتاتورية البروليتاريا

 .والتقسيم الطبقي للمجتمع

 

إن الديكتاتورية  تعني إمالء وفرض برنامج الطبقة الحاكمة، وهي سمة مجمل أشكال الدول على 

امتداد تاريخ المجتمع البشري، سواء كانت دولة مالكي العبيد، او دولة االقطاع، اوالبرجوازية 
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ولكن هذه الدولة، .  في عالمنا المعاصر، تعتبرالسويد أبرز نماذج الدول الديمقراطية للبرجوازية 

وبمعنى الديكتاتورية الذي تحدثت عنه، هي ديكتاتورية مئة بالمئة، وتفرض برنامج الطبقة 

لكن هذه الدولة .  البرجوازية، دون أن تستخدم أي مظهر من مظاهر االستبداد في المجتمع السويدي

 .تجبر جميع المواطنين على تطبيق البرنامج الذي وضعته على شكل دستور، قانون وقرار

تقوم ديكتاتورية البروليتاريا بذلك ايضاً، ففي ظل الحرية المتحققة، وغير المحدودة، الحرية بمعنى  

الحرية السياسية غيرالمقيدة اوالمشروطة، الحرية السياسية غير المشروطة لتأسيس االحزاب، 

والمنظمات السياسية والجماهيرية واإلضراب والتظاهر، بمعنى حرية الفكر والنقد لمجمل االشياء، 

وتسهيل تمتع الجميع باإلتصال بوسائل االعالم،  حرية العقيدة الدينية او االدينية بحيث يكون بوسع 

معتنقي األديان بناء جامع، او كنيسة، او معبد من إمكاناتهم الخاصة وينهمكوا صباح مساء في تأدية 

، بيد أن ثروات المجتمع التصرف على نشر !فروض الطاعة، او يأكلون وجبات طعامهم هناك

االديان، وال نشر أي أفكار حتى الشيوعية منها، ففي ظل ديكتاتورية البروليتاريا، ليس ثمة أثر 

 . الستبداد، ولكن في الوقت ذاته، تملي الدولة برنامج الطبقة العاملة وتفرضه لمنع االستغالل 

 

 دور الفرد

أما ما يتعلق بالحديث عن دور األشخاص ودورالفرد في التاريخ او في حياة االحزاب السياسية 

ولهذا، فأن أي تقليد سياسي او مدرسة فكرية، أو .  والحركات االجتماعية، فين هذا واقع اليمكن إنكاره

حزب وحركة اجتماعية يتجسد في دور مجموعة أشخاص لعبوا دوراً اساسياً ومصيرياً وحاسماً في 

في الحقيقة، تعد الشخصية بالنسبة ألي حركة سياسية واجتماعية أمراً حيوياً .  ارسائها وتطورها

فعندما .  ومهماً جداً، على سبيل المثال، ال أبدء، هنا، بالحركة الشيوعية، بل بحركات وأحزاب اخرى

تتحدث عن النازية، يقفز اسم هتلر، تحدث عن حرب العصابات يأتي ذکر جيفارا، تتحدث عن البعث، 

يرد اسم صدام امام عينيك، اليمكن تصور االتحاد الوطني الكردستاني بالشكل الذي عليه دون جالل 

وعلى غرار .  الطالباني ودوره الشخصي، واألمر كذلك بالنسبة للبارزاني في الحزب الديمقراطي

ذلك، أن شخصية لينين مندغمة بقوة مع الشيوعية والثورة العمالية في روسيا بحيث اليمكن فصلها 

أن تبرز احزاب، حركات، مدارس فكرية وفلسفية بشخص محدد او مجموعة أشخاص منها .  عنهما

إن تلك الشخصيات لعبت دوراً في صياغة منهج واطار تلك .  فهو نتيجة آلية واقعية واجتماعية

المدارس والتقاليد واالحزاب، ولهذا ُعِرفت واقترنت بهم، حتى إن هذه الشخصيات اليتم ابرازها من 

على سبيل .  قبل مناصري واتباع حزبها او تقليدها فقط، بل ينظر اليها خصومها كذلك بهذه الطريقة

المثال، اقتران الشيوعية العمالية بمنصور حكمت، قبل أن نقوم نحن الذين نشاطره أفكاره بذلك، فين 

الى هنا، ليس هناك صلة .  خصوم هذه الحركة، على سبيل المثال جالل الطالباني، هم من قاموا بذلك

بصياغة صنم وكاريزما او نبي معصوم من الخطأ والنواقص، بل في الحقيقة كان من بين التصورات 

التي جوبهت بنقد الشيوعية العماليه وانتقدها منصور حكمت دوما هي التقليد ذاته، تقليد صياغة صنم 

اذ أسمي هذا المنهج الشامل الذي صاغه منصور حكمت، او بعبارة اخرى، أسمي هذه  .من القائد

ها منصور حكمت في هذا العصر، حكمتية، أن إحدى سماتها  النسخة من شيوعية ماركس، التي محص 

بل إني اطلق عليها حكمتية، وذلك فقط الن .  هی الوقوف بوجه صياغة صنم وكاريزما لشخص

مثلما نرى في كثير من االحيان في ميدان الطب، .  حكمت صاغ أساسها وإطارها، ال أكثر وال اقل

بل قد يحدث هذا في ميدان التكنولوجيا او .  يطلق على دواء معين اسم الشخص الذي قام بيكتشافه

38 
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 .الفروع العلمية االخرى

 

 منصور حكمت والحكمتية

بعيداً عن صياغة صنم وكاريزما، أسمح لي أن اعطي رأيي  الخاص بمنصور حكمت، الذي أعتبره 

مفكراً وقائداً كبير جدا، وأن مرد ذلك في الحقيقة هو الدور الحاسم الذي قام به في إبراز شيوعية 

ضع .  ماركس وإدامة التقاليد الماركسية، بل حتى تطويرها وتحديثها للرد على قضايا العالم المعاصر

بعد هزيمة ثورة اكتوبر، وقعت شيوعية ماركس في الميدان الفكري :  هذه الحقيقة امام عينيك

والسياسي والحزبي، ومن حيث التقاليد، تحت تأثيرغبار اشكال من الشيوعية واالشتراكية 

الشيوعية الروسية، الشيوعية الصينية، الشيوعية االلبانية، الشيوعية االوربية، شيوعية :  البرجوازية

العديد من المدارس ...  امريكا الالتينية، شيوعية العالم الثالث، التروتسكية، اليسار الجديد، الشعبوية و

الفكرية ومئات االحزاب والمنظمات السياسية والكتل االقليمية والدولية وعشرات الحركات 

كلهم ألحقوا اسم ماركس وأردفوه بشيوعيتهم، دون أن يلتزموا ذرة واحدة ....  البرجوازية المتنوعة و

عندما جاء منصور حكمت ورفع راية شيوعية ماركس، ودافع بشكل .  بماركس او بالوفاء ألفكاره

ح اختالفهم وبعدهم عن شيوعية  جسور عنها، فينه رد على كل الشيوعيات غير العمالية، كشف ووض 

. إنه عمل عظيم فعالً .  ماركس، واألدهى من هذا، حد ث شيوعية ماركس للرد على قضايا العصر

، هي الشيوعية والماركسية المعاصرة ومنهج شامل غني، متماسك وقوي  . ولهذا فين الحكمتية، برأيي 

 

 واملاركسية االرثوذكسيةالتقيّد بالتقليد 

، بدءاً، (بالمعنى السلبي في هذا المقال)فيما يتعلق بما تحدثت عنه تحت اسم التقيد بالتقليد والتشبث به 

على .  فبلغة بسيطة، التقليد يعني العادة.  يبدو ان هناك سوء فهم والتباس فيما يخص مصطلح التقليد

سبيل المثال، اذا كان التقليد والعادات االسالمية هي شائعة ومتسي دة في مكان ما، تصبح اللحية، 

يصبح .  العمامة، الحجاب، النقاب والعباءة عادة، ويغدو تعدد الزوجات وضرب المراة واهانتها عادة

وان شاع في مكان ما التقليد الشيوعي، فان التقاليد .  ضرب االطفال وتخويفهم جزء من التربية

واذا رفع احد يده على المراة، سيرد عليه .  العصرية، المساواة واحترام المراة وحقوقها تصبح عادة

من جميع الجهات، ويصبح تعدد الزوجات تقليد تشمئز منه االنفس، ويغدوا   وسيجابه باعتراض

احترام االطفال ومنع كل اشكال الضرب والتخويف عادة، وسيتم التعامل مع االطفال وفق اساس 

 ". االطفال اوالً "

 

وبهذه الطريقة، يمكن الحديث عن اختالف التقاليد في مجمل الميادين االجتماعية والنضالية وفي 

الشيوعي بثابت واليتغير دون شكن بل يتطور وفق   التقليدوكاي جانب اخر للشيوعية، ليس  .  التحزب

على سبيل المثال، اذا نتحدث عن  تقاليد الشيوعية فيما يخص التحزب، فان هذا .  تقدم مسار التاريخ

التقليد كان بدائياً وقليل التجربة جدا في مرحلة ماركس وانجلس، واعطى امثلة بسيطة واولية كثيرة 

فيما اتخذ التحزب في عصر لينين خطوة .  واالممية االولى"  جمعية الشيوعيين"بارزة على ذلك في 

اذ تاسس حزب سياسي متين استناداً الى االتكاء على الثوريين الحرفيين، وكان .  كبيرة لالمام

في الوقت الراهن، ليس لدينا رؤية جامدة وثابتة للتحزب بمعنى االستناد .  االنضباط اقوى واكثر متانة

الى التكرار الحرفي لتجارب وتقاليد ماركس ولينين، بل لدينا رؤية عصرية للتحزب والحزبية 

الكوادر .  في تقليدنا الحزبي، يعد الكادر العمود الفقري للحزب والحزبية.  الشيوعية استناداً لتجاربهم
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.  والقيادة حماة الوجود السياسي والفكري واالجتماعي للحزب، وهم من يؤمنوا ويضمنوا تقدم الحزب

اذ هناك فرق بي ن ما بين االسس التنظيمية للحزب الشيوعي العمالي التي رغم كونها التتعدى اال 

جانب ضيق ومحدود جداً من التحزب اذا ماقارنته بالنظام الداخلي للحزب والمنظمات الشيوعية في 

 .عصر ماركس ولينين

 

بيد ان ماتحدثت عنه تحت اسم تكبيل النفس بالتقليد، .  ان ماذكرته اعاله هي نماذج تتعلق بالتقليد

بهذا الخصوص، ان موضوعة الشيوعية .  وحددته بالتاكيد على الماركسية االرثودوكسية هو امر اخر

بل انها رد عصري على .  العمالية هي ليست التاكيد االحادي الجانب على الماركسية االرثذوكسية

بل حتى .  قضايا العصر ومعضالته وفق رؤية ماركس نفسها ونظراته النقدية ذاتها للنظام الراسمالي

على سبيل المثال، وفق رؤية البيان الشيوعي تبلور .  طورتها، واضافت درس جديد الرث الماركسية

ولكن هذا اليعني دون شك تناسي رؤية ومنهج ماركس، بل التمسك بهما للرد على (.  عالم افضل)

كما اليعني تقديس ماركس ونظريات ماركس، وحتى اليعني االمر، مثلما تذكر، .  القضايا المعاصرة

، ال نقول ان كل ما تحدث عنه ماركس وانجلز ولينين وحكمت "لماذا كل ماقاله ماركس هو صحيحاً "

اذ بينت وبرهنت حركتنا وتقليدنا عبر .  هو صحيح والجدال فيه دون اثبات وتقييم منطقي وعلمي

عشرات الموضوعات والتصورات الموثقة على ان ماركس والنسخة االرثوذكسية للماركسية على 

فوا النظرية الماركسية هم .  حق بينت عن ان تلك النسخ المتالعب بها من الماركسية واؤلئك الذين حر 

حركات برجوازية متنوعة ذا اهداف كانت تستفاد من اسم ومكانة ماركس والشيوعية، ولم تكن وليس  

ان هذه الموضوعة هي بوجه ظهور عشرات ومئات  .لها اي صلة بتحرر الطبقة العاملة والبشرية

االحزاب، الحركات والمكاتب باسم الماركسية والشيوعية، باالخص بعد انهيار الثورة والحكومة 

العمالية في روسيا، وتحت اسم جعل الماركسية تتالئم مع االوضاع المعاصرة واختالف المجتمعات،  

حول وا الماركسية الى راية حركة التحرر الوطني، حركة التنمية .   فرغوا الماركسية من محتواها

والتطوير االقتصادي وارساء صناعة قوية، جعلوها حركة االستقالل عن االمبريالية، راية راسمالية 

العديد من الحركات االخرى التي الربط لها بالحركة االشتراكية للطبقة العاملة من اجل ...  الدولة و

بعد مجمل هذه التجارب، وبعد انتصار  .انهاء نظام العمل الماجور والملكية الخاصة والظلم الراسمالي

واستمرت االشكال .  تلك الحركات ، بقت الراسمالية بمجمل اشكال ظلمها ومص الدماء في مكانها

 .المختلفة لالضطهاد في المجتمع، انعدام المساواة والتمييز وحتى القمع والقسر

 

على هذا االساس، وعبر موضوعة وتقييم نظري وموثق ومبرهن، ومثلما تحدث ماركس بالضبط،  

ماعدا حركة الطبقة العاملة المناهضة :  بينت حركة وتقليد الشيوعية العمالية عن حقيقة مفادها

للراسمالية والملتفة حول االفق االشتراكي من اجل تنظيم الثورة االجتماعية، ليس ثمة سبيل اخر 

لوا الماركسية والشيوعية، سواء .  لتحرر البشرية بينت الشيوعية العمالية تفاهة اؤلئك الذين حو 

بصورة سافرة تحت اسم التحريفية او بصورة مستترة تحت اسم مالئمة الماركسية مع العصر 

والمجتمعات المختلفة، الى راية للحركات واالهداف المختلفة عن الثورة العمالية واالشتراكية، وتجلى 

مع هذا، ليس موضوعة الشيوعية العمالية تاكيد احادي الجانب على الماركسية .  افتقادهم الي حقانية

عاماً تجاه العشرات  407كما اليعني هذا دون شك ان نردد كالم ماركس ما قبل .  االرثوذكسية

اذ تقر الشيوعية العمالية بحقيقة ان البيان الشيوعي مثالً، قد بلى .  والمئات من قضايا العالم المعاصر

من بين ذلك .  في عدة جوانب، كما يتحدث عن هذا ماركس، واليرد على قضايا واوضاع هذا العصر

ان تلك االشتراكية الالعمالية التي تحدث عنها هناك وانتقدها، قد عبرها مسار التاريخ، فيما هناك 

االن العديد من اشكال االشتراكية وحتى الشيوعية غير العمالية االخرى قد حددتها الشيوعية العمالية، 
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ليس هذا وحسب، ولكن عبر استخدام منهجية ومباديء .  وانتقدتها وفق رؤية البيان الشيوعي ذاتها

يمكن .  ماركس ذاتها، وامتداداً لذلك التقليد، قدمت رداً عصرياً على الكثير من قضايا العالم المعاصر

 .قراءة ادبيات هذه الحركة والحكم عليها

 

من اجل فهم تصورات ماركس وافكاره، من :  ارى من الضروري هنا ان الفت االنتباه الى مسالة

الضروري البدء والشروع بصورة مباشرة من قراءة ماركس نفسه ال من اناس اخرين في هذا 

اقترح قراءة كتاب .  العصر او في عصره يعدون انفسهم ماركسيين او مناصري ماركس ونظرياته

( االولى حول فيورباخ ومجابهة المادية والمثالية 67-07على االقل الصفحات )االيديولوجيا االلمانية 

واذا نشدت الحصول على صورة شاملة للشيوعية العمالية، .  والبيان الشيوعي لفهم منهجية ماركس

، وكذلك الصراع 7777الندوة الثانية لمنصور حكمت عام -اقترح قراءة اسس الشيوعية العمالية

الينبغي السعي ابداً لمعرفة والحكم على هؤالء عبر .  الطبقي واالحزاب السياسي وبرنامج عالم افضل

 .اناس اخرين

 

فيما يخص ماذكرته حول منجزات الحركات والتجارب االخرى، فباالضافة الى ان الشيوعية هي 

حركة الطبقة العاملة المناهضة للراسمالية، تثمن دون شك مجمل الحركات والنضاالت التقدمية 

اذ دعمت الشيوعية وتدعم كل حركة سياسية او جماهيرية تمكنت .  والتحررية وتسعى القل اصالح

على سبيل المثال .  من ان تلعب دوراً لصالح الحرية والدفع بارادة البشرية المضطهَدة او فئة اجتماعية

حتى في كردستان، عب ر ...  ثورات مصر وتونس وحرب المقاومة في كوباني ضد ارهاب داعش

الحزب عن استعداده للقيام باي عمل مشترك مع احزاب او اطراف سياسية اخرى حول اي قضية 

خاصة ذات نفع مهما كان قليالً للمجتمع والجماهير العمالية والمضطهَدة، على سبيل المثال، قضايا 

ان القاء نظرة على تاريخ ...  من مثل التصدي لالرهاب، الدفاع عن الحرية السياسية، قضية المراة

 . وادبيات الشيوعية العمالية والحزب بوسعها ان تساعد بتوضيح هذا الجانب

 

 النضال من اجل االصالح

للشيوعية العمالية انتقاد عميق للنزعة االصالحية، ولكنها، في الوقت ذاته، تقليد وحركة راسخة من 

نقد الشيوعية العمالية  ويتمثل.   اجل تحقيق ادنى االصالحات االقتصادية، السياسية واالجتماعية

اذ نعد .  للنزعة االصالحية بجعل االخيرة لالصالح افقاً وبديالً للتغيير الثوري للنظام الراسمالي

وفي الوقت .  النزعة االصالحية حركة برجوازية من اجل قولبة الحركة االحتجاجية الطبقة العاملة

الذي ترفع الشيوعية العمالية راية الثورة االشتراكية، تعد النضال من اجل تحقيق ابسط االصالحات 

واذ ننشد االصالح، بيد اننا نعد ذلك التيار الذي يشحذ امام بوابة .  على اي صعيد ميدان مهم لنضالها

البرجوازية من اجل نيل بعض االمتيازات  بشرط ان يتنازل عن اي تغيير ثوري لهذا النظام، افقاً 

في الحقيقة ان التاكيد واالصرار .  برجوازياً لكبح واحباط نضال الطبقة العاملة المناهض للراسمالية

الشديد للشيوعية العمالية على النضال من اجل تحقيق ادنى االصالحات هو احد خصائص هذه 

ان قيل اي تصور او راي بخالف هذا، فال صلة .  الحركة واحد اختالفاتها مع االشتراكية البرجوازية

 .له بالشيوعية العمالية
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 الدميقراطية والحرية 

فيما يخص الديمقراطية، ان انتقادنا للديمقراطية اليكمن  مثالً بكوننا ضد االنتخابات او ضد تلك 

الحقوق التي تحققت في اكثر االنظمة الديمقراطية نموذجية، بل ان موضوعتنا هي ان الديمقراطية 

تتمثل موضوعتنا بكون .  قليلة جداً جداً مقارنة بمانعتبره يليق بانسان هذا العصر او يستحقه

تؤكد الشيوعية العمالية وتصر بقوة .  الديمقراطية هي تصور البرجوازية ورؤية ضيقة جدا للحرية

اذ اننا لنقاد .  ولهذا الترى ان عليها االنضواء في رؤية وحركة ضيقة جدا للحرية.  على الحرية التامة

حين نتحدث عن ان االشتراكية التحتاج للديمقرطة، فان قصدنا .  الديمقراطية من زاوية الحرية التامة

الحرية الشاملة، ولهذا اليحتاج تلقيحها الى شيء اقل من الحرية، وهو   هو ان االشتراكية تحقق

تصور البرجوازية االمر على ان بديل الشيوعية للديمقراطية هو ديكتاتورية   .الديمقراطية

ان ديكتاتورية البروليتاريا هي بديل .  البروليتاريا، ولكن هذا تضليل وذر كبير للرماد في العيون
ان موضوعتنا .  ان بديل الشيوعية للديمقراطية هو الحرية.  الشيوعية بوجه ديكتاتورية البرجوازية

هي ان تلك الحقوق والحريات التي توفرها الديمقراطية هي تقليدية وتافهة الى حد كبير من ان تفسح 

. المجال لتدخل الجماهير في السلطة واجراء تغيير في حياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

اعوام المجال مرة للجماهير بان تختار في يوم ما مابين ديمقراطيي وجمهوريي  1مثالً، تفسح كل 

. اعوام، وينفذوا تلك المشاريع والبرامج التي تقولب حياتها في الحرمان 1امريكا ليحكموا الجماهير 

كابينه  77رئيس، وتشكلت  77انقضت عشرين دورة من اللعبة الديمقراطية في امريكا، وتغي ر 

في ظل ديكتاتورية .  وزارية  ورحلت، فمالذي تغير في وضعية حياة الناس؟ الحال كذلك في اوربا

البروليتاريا، الحريات اكبر بكثير جدا من مثيلتها في ظل الديمقراطية البرجوازية، على جميع 

اعوام،   1فيما يخص سلطة وحكم ديكتاتورية البروليتاريا، بدالً من انتخابات برلمانية كل .  االصعدة

وطبقاً الساس النظام المجالسي، يفسح المجال للجماهير المشاركة بصورة مستمرة ومباشرة في 

 .مجمل قضايا وشؤون الدولة، سواء على صعيد سن القوانين اوتنفيذها

 

 حكمت وحرب افغانستان 

هناك فهم خاطيء بهذا الخصوص .  تحدثت عن ان حكمت كان له موقف داع  ونازع للحرب كثيرا

ان اطاحة القوى المسلحة االجنبية بطالبان بحد ذاته ليس امر )النه اوالً، ان تفسير هذا المقطع .  برايي

على انه (  اليمكن ادانة اعالن اي طرف للحرب على طالبان حتى ولو كانت امريكا والغرب.  مدان

ان سلطة طالبان هي سلطة طاقم قتلة وسافكي دماء تضع السكين على .  نزعة للحرب هو امر خاطيء

رقبة ابسط الحقوق والحريات المدنية، لم تترك اي معالم مدنية في المجتمع، لماذا ينبغي ادانة االطاحة 

ان !  ذا معنى"  بحد ذاته"بسلطة هذه العصابة على ايدي اي قوة كانت؟ ان تاكيد منصور حكمت على 

ثانياً، .  مقتصرة او بشكل خاص او محددة لضرب طالبان واالطاحة بها ليست مدانةهذا يعني حرب 

بيد ان هذه العبارة بقت غير كاملة، ولهذا التوضح مجمل موقف وتصور حكمت حول حرب 

ولتبيان مجمل موقف حكمت حول تلك الحرب، ينبغي ان نلقي .  افغانستان، وانما جزء فقط من المسالة

ل تلك العبارة حول حرب افغانستان، اذ "  ايلول 44العالم مابعد "في خاتمة مقال .  نظرة على مكم 

"يذكر على .  اليمكن ادانة اعالن اي طرف للحرب على طالبان، حتى ولو كانت امريكا والغرب: 

ان عداوة الغرب لطالبان .  طالبان ان ترحل، وبالتالي، ينبغي ان ترحل بالقسر والعمل العسكري

بيد .  ال يقطع احد الطريق على طرد قتلة اتى بهم الغرب نفسه.  افضل من صداقتهم الجارية لحد االن

. ان ممارسات امريكا وبريطانيا في افغانستان هي ارهابية.  ان هناك فرق مابين الحرب واالرهاب
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 .خطوط التاكيد مني" .يجب ادانة قصف المدن ومناطق سكن جماهير افغانستان وايقافه فوراً 

 

  وط االنضامم للشيوعية العاملية 

فيما يخص انضمام شخص للشيوعية العمالية، تحدثت عن وجوب عدم وضع معاداة الدين والقومية 

ال اعرف ماتقصده من االنضمام الى الشيوعية العمالية؟ اذا تقصد االنضمام لحزب، اليقوم .  كشرط

ان شرط .  حزبنا باجراء اي امتحان او تحقيق ايديولوجي الي شخص ينوي االنضمام للحزب

ان يعتبر نفسه شريكاً الهداف الحزب، وعلى استعداد باي شكل يمكن ويحدد ان يقوم العضوية هو 

حين يصبح عضواً، عليه ان يدفع بدل العضوية دون .  بعمل ما للحزب ويقدم استمارة طلب العضوية

اليوجد .  اي شيء اخر...  اليُسأل احد عن موقفه من الدين، القومية، الفيمنستية، الديمقراطية و.  شك

وكرأي شخصي، انا اعده امراً متناقضاً ان يكون احد ما عضو حزب، .  اي فحص وتحقيق في االفكار

اذ ان هذا تناقض في حياة وافكار ومعتقدات ذلك .  ولكن من مرتادي الجوامع والمناسبات القومية

 .    الشخص نفسه، وهو حر في كيفية الرد عليها وحلها

 

 الفرقوية والفئوية 

اتفق كليا مع ما تناولته باسم الفرقوية والفئوية، والتي تتضمن ابراز وتضخيم الخالفات واالنقسام 

ولكنني ".  ان الشيوعية العمالية ليست بمنأى عنه"والتشظي، والتي هي تقليد يساري بصورة عامة، و

نعم، انها تقليد يساري فئوي وغير اجتماعي، والزالت الشيوعية .  اختلف معك في النماذج التي ذكرتها

لالسف عاجزة عن انقاذ وتخليص (  وقصدي الحركات واالحزاب التي تعمل تحت هذا االسم)العمالية 

من الناحية النظرية، تؤكد الشيوعية العمالية على ارساء حزب سياسي موحد، .  نفسها من هذا التقليد

واعتبر وجود التصورات المختلفة داخل حزب سياسي هو ظاهرة طبيعية وعادية واليمكن تفاديها، 

السياسي والفكري والعملي للحزب،   بل وحتى ايجابية، اذ تمد يد العون الى التقدم والتبلور والبلوغ

شريطة ان تكون جميع التصورات والخطوط داخل الحزب السياسي منتمية الى الحركة االشتراكية 

 .العمالية، وليست حركات مختلفة

 

برايي ان ذلك االنقسام والتشظي الذي اصاب صفوف احزاب الشيوعية العمالية هو عديم المعنى 

باالضافة الى ان تلك التيارات ابتعدت كثيرا عن بعضها االن برايي، ولكن لم .  والقيمة الى حد كبير

ان ماحدث هو نتيجة الثار اليسار .  تكن هناك اي ضرورة سياسية واجتماعية وطبقية لالنشقاقات

يسار انفق منصور حكمت قسماً كبيراً من حياته السياسية في .  التقليدي غير العمالي في تلك االحزاب

ينبغي ان يكون الحزب موحد، )ان الحكمتية ليست نصيرة تلك الرؤية الفئوية التي تحدثت عنها .  نقده

، بل ان وجود االراء المختلفة في الحزب السياسي ظاهرة طبيعية (لون واحد وشكل واحد ومتشابه

وعليه، في التحزب الشيوعي، يتم مراعاة قانون ان تحسم اي سياسة او قرار .  وعادية ومبعث تقدم

وفق اغلبية االصوات، الن وجود اختالفات وصراعات حول اي قضية تطرح يعتبر امراً مفروغاً 

وطالما لم يستاصل هذا .  لالسف، لم تتوفق هذه الرؤية باالخص في الشيوعية العمالية في ايران.  منه

ان المثال الذي ضربته،  بيد.  التقليد الفئوي، يبقى خطر االنشقاقات في احزاب الشيوعية العمالية قائماً 

، هو امر "خروج تيار الشيوعية العمالية من الحزب الشيوعي االيراني ومنظمة كومه له للحزب"

ان كان ثمة صعوبة في وقتها في فهم ذلك السبيل الذي اختارته الشيوعية العمالية، فاالن، .  مختلف

ان ذلك القسم الذي تظاهر بكونه .  عقود من ذلك الحدث، ليس بامر صعب 2وبعد مرور بمايقارب 
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ع الحكمتيين على ان ليس ثمة ضرورة لترك الحزب، فبعد ترك تيار الشيوعية العمالية  شيوعياً، قر 

فيهم عدة .   اقسام، وثمة تيار فيهم اليمكن ان تطلق عليه سوى فاشية وقومية 9-0للحزب، اصبح 

ضع نصب عينيك ان تيار عبد هللا مهتدي .  تيارات معادية للشيوعية من راسها الى اخمص قدميها

، ومارس "  كو مه له"الى باب مؤتمر منظمة (  االسايش)جلب القوى االمنية المسلحة لالتحاد الوطني 

واالدهى من .  بقسر السالح الضغط على رفاقه الحزبيين كي ينتزع نصف اللجنة المركزية حصة له

ذلك، انه وضعوا برنامج وخطة للتصفية الجسدية لتيار ابراهيم علي زادة، وقد تم كشفها وابطالها 

، وفي ظل سلطة "حركة كردستان: "ان هؤالء جميعاً هم عائلة حركة واحدة سموها انفسهم.  بالصدفة

. انهم يتعاملون بالطريقة هذه مع بعض.  ، والطالباني اخهم الكبير"االتحاد الوطني"حزب ابن عمهم، 

فاذا بقى تيار الشيوعية العمالية في هذا الحزب، وعلى سبيل المثال، في المؤتمر الرابع للحزب الذي 

كان من المفترض به اعالن انتصار ميل الشيوعية العمالية على الخطوط االخرى في الحزب، فاي 

لقد كان في الحقيقة قراراً مهماً وحكيماً جدا ذاك .  خطط ومؤامرات ستقوم بها هذه العصابات ضده

على االقل بهذه الطريقة حال دون ان تشهد .  الذي اختاره حكمت بترك الحزب بكل مافيه من امكانيات

البشرية حمل اجنحة الحزب الشيوعي للسالح بوجه بعض صراعاً حول الحزب وامكاناته ومناصبه 

لقد بين الجناح القومي الكردي عملياً انه على استعداد الن يلجأ للسالح لحسم االختالفات .  الحزبية

اذ توجد العديد من االحزاب القومية الكردية .  وان هذا في منطقة تغط باالحزاب المسلحة.  السياسية

المسلحة المتصارعة، وان هناك احتمال كبير بتصعيد االختالف السياسي لحد المجابهة المسلحة 

لجمت الشيوعية العمالية هذا االحتمال على حساب التخلي عن اسم الحزب وجميع .  وسفك الدماء

وبمعزل عن هذا، فان اساس قرار ميل الشيوعية .  االمكانيات التي كانت لها دور محوري في خلقها

 .ولكي ال احيد عن موضوعنا، اكتفي بهذا الحد. العمالية كان سياسياً ومبدئياً دون شك

 

 ضد ام اختالف

فيما يخص ما تعتقده بكون الشيوعية العمالية، وبصورة خاطئة، معادية بصورة المحدودة لمجمل 

الحركات، التقاليد والمدارس الفكرية االخرى، واوردت قائمة طويلة من التيارات، الحركات، 

غير "االشتراكية )المدارس الفكرية والميول المختلفة، وتقول ان الشيوعية العمالية مناهضة لها كلها 

، الشيوعية االوربية، الماوية، االشتراكية السوفيتية، التحريفية، االشتراكية الديمقراطية، "العمالية

التروتسكية، الفوضوية، الشيوعية اليسارية، االناركوسنديكاليزم، اليسار الجديد، شعبوية امريكا 

اود، قبل اي شيء اخر، ان (.  الالتينية، الديمقراطية، القومية، االصالحية، الماركسية الغربية والخ

اقول ان اختيارهم اسماء مختلفة النفسهم هو دليل على انهم ظواهر مختلفةز انهم انفسهم، وقبل ان 

ومثلما هم مختلفين عن بعض، الشيوعية .  نقول اي شيء عنهم، يقولون انهم مختلفين عن بعض واقعياً 

على موقف الشيوعية "مناهض"او "  ضد"بيد ان استعمال كلمة .  العمالية حركة وتقليد يختلف عنهم

تمايز الشيوعية العمالية نفسها عن .  العمالية تجاه مجمل هؤالء  ليس امراً مناسباً وال صحيحاً مطلقاً 

حتى قد تكون على استعداد الن تتعاون مع .  ها"ضد"تلك التيارات والمدارس والتقاليد، ولكن ليس 

على سبيل المثال، قمنا عملياً .  بعضها في عدة ميادين واصعدة، وتقوم بعمل مشترك في حاالت محددة

ونثمن اي .  في الحركة المناهضة لحرب امريكا وهجمتها على العراق بعمل مشترك مع بعضها

. مكسب يحققه اي تيار منها للبشرية سواء من محو االمية الذي تطرقت له الى الضمانات الصحية

اذ يعد كنموذج .  وبهذا الخصوص، الفت انتباهكم الى مقالي الذي كتبته بمناسبة رحيل فيدل كاسترو

من وجهة نظرنا، هناك بعض الحركات .   ومثال على موضوعة تثمين مكاسب اي حركة لالنسانية

التي لها جانباً ايجابياً، على سبيل المثال الحركة المعادية لالمبريالية، اذ ان النضال ضد االمبريالية 
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نفسه هو امر ايجابي، اذ اكن احترام كبير لجيفارا بوصفه نموذج ومثال تقليد مناهضة االمبريالية، 

وحيث ان لدينا انتقاد شامل لمجمل .  وباالخص الوقوف بوجه استهتار امريكا، ولكني ال اعده شيوعياً 

انهم ينظرون الى العالم .  الراسمالية، فان نعتبر  نقدهم وتصورهم الضيق ومسار نضالهم غير صحيح

وفق هذه الرؤية مثالً، حين تندلع حرباً مابين .   وصراعاته واحداثه من زاوية معاداة االمبريالية

 . الحركات االسالمية واالمبريالية االمريكية، يدعمون جبهة االسالم وحتى االرهاب االسالمي

 

، اذ ان قضيتنا مع القومية هی اکثر من اختالف، اي نحن ضد "ماعدا النزعة القومية)"على اية حال، 

، فان موضوعتنا حول تلك التقاليد والتيارات والمدارس الفكرية هى موضوعة (النزعة القومية

اختالفاتنا معهم، موضوعتنا هي اننا النعتبر نقدهم للعالم المعاصر والراسمالية نقداً شيوعياً للطبقة 

التي .  موضوعتنا هي ان ليس لهؤالء سبيل واقعي وبديل النهاء الظلم في المجتمع البشري  العاملة،

وطن حر "ان الشعار االستراتيجي  للحزب هو .  بمثال ونموذج وهو الحزب الشيوعي العراقي

التي "  الشعوب"، اذ ليست بقلة تلك "سعادة شعب"اليضمن "  وطن حر"، دعك عن ان "وشعب سعيد

حيث اننا نقول ان هذه ليست لها اي صلة بالحركة .  اوطانها حرة، لكنهم اليمتون بصلة للسعادة

 (. اللغاء نظام العمل الماجور والملكية الخاصة)العمالية والشيوعية التي تسعى 

 

وفق رؤية الشيوعية العمالية، هذه حركات غير عمالية اطلقت اسماء الشيوعية والماركسية على 

على سبيل المثال، حركة معاداة االمبريالية، حركة التحرر الوطني، الحركة الديمقراطية، .  نفسها

وا انفسهم باسم الشيوعية واالشتراكية، ....  حركة التطور الراسمالي، حركة انهاء التبعية و والذين سم 

 .ولكنها ليست جزء من حركة االطاحة بالراسمالية وارساء االشتراكية

 

: وفق رؤية الشيوعية، ليس العالم ميداناً لتجابه المدارس والتصورات الفكرية حول االفكار

اليمكن تقييم اي .  بل ميداناً لتجابه الحركات االجتماعية...  الديمقراطية او االشتراكية او الحرية او

في الحياة الواقعية، نجد .  طرف او حركة استناداً الى ماتقوله عن نفسها واي اسم تطلق على نفسها

اكثر الحكومات قمعية تطلق على نفسها ديمقراطية، ثمة حركات وتيارات برجوازية ورجعية تطلق 

ان نقدنا .  ينبغي تقييم هؤالء استناداً الى ممارستهم ودورهم الحقيقي.  على نفسها تحررية واشتراكية

لالشتراكية غير العمالية يتمثل بانهم ينشطوا من اجل هدف اخر تحت اسم االشتراكية، ان ما اطلقوا 

عليه اشتراكية هو ليس الغاء العمل الماجور والملكية الخاصة، بل اهداف برجوازية من قبيل انهاء 

التبعية، تطور الصناعة واالقتصاد المحلي، التحرر الوطني، ارساء الدولة البرجوازية الخاصة بنا 

 .   الخ.... و
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 الحزب الشيوعي العراقي 

 وموضوعة التحالفات
 يف نقد منتقدي تحالفات الحزب الشيوعي العراقي

 

أقدم هذه الورقة إلى صف من الشيوعيين والماركسيين الذين يوجهون نقدهم إلى تحالف الحزب 

إنها ورقة نقدية للبنية الطبقية والسياسية لذلك النوع من النقد   .الشيوعي العراقي مع التيار الصدري

 .الذي يدور في نفس حلقة المدافعين عن صحة سياسات الحزب الشيوعي العراقي

 

وأن .  إن الشيوعيين الذين يتبنون منهج ماركس يوجهون نقدهم دائما من زاوية مصالح الطبقة العاملة

الحفاظ على الصف المستقل للطبقة العاملة وتقوية حصانتها الفكرية والسياسية وتسليحها بآفاق 

  .منفصلة عن آفاق الطبقة البرجوازية هو العمل الروتيني والدؤوب للشيوعيين

 

من هذا المنطلق يجب النظر إلى جميع ميادين المجتمع التي تحاول البرجوازية بسط هيمنتها الفكرية 

إن القمع ليس هو الوسيلة  .والسياسية عليها، ألجل ديمومة سلطتها السياسية واستغاللها الطبقي السافر

، بل التمييع الفكري والسياسي للطبقة العاملة وبث  (4)الوحيدة التي تكرس به البرجوازية سلطتها

التفرقة القومية والدينية والعرقية ونشر األوهام حول الليبرالية والديمقراطية هي من الوسائل الفعالة 

فالثانية تمارس بشكل .  التي ال تقل أهميتها عن سياسة القمع التي تمارسها في مراحل تاريخية معينة

 سمیر عادل 
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روتيني ويومي عبر الوسائل اإلعالم المختلفة والمؤسسات ومراكز الدراسات واألقالم المأجورة بينما 

  .تمارس األولى في أوقات محددة من مراحل تطور الصراع الطبقي

***** 

في التكتيكات السياسية للشيوعيين هي أكثر المسائل تعرضاً للتشويه من "  التحالفات"إن موضوعة 

وكذلك من قبل البرجوازية الصغيرة، وليس هذا فحسب "  بالوطنية"قبل التيارات البرجوازية المسماة 

بل جرى تشويه تعاليم لينين أيضاً وبشكل سافر وتم حرفها عن مسارها كي تتالءم مع سياسات تلك 

. التيارات ومنهاجها العملي لتعبئة سائر فئات المجتمع من أجل تحقيق برامجها االقتصادية والسياسية

عند لينين اشتق منها عشرات الرؤى النظرية والفكرية بغية "  العمال والفالحين"فموضوعة تحالف 

لوي عنق الماركسية وتكييفها مع مصالحها الطبقية، وبالتالي االستنتاج منها بشكل مغرض لتأسيس ما 

 .سميت بالجبهات الوطنية والقومية البرجوازية وجر الطبقة العاملة تحت آفاقها

 

صحيح أن طرق التكتيك السياسية وفي كل مرحلة سياسية مهمة جداً وهي تكشف عن المحتوى 

الطبقي ألي حزب سياسي، وأنها حلقات مهمة لتخطي المسارات السياسية التي ال تأتي بتمنيات 

الشيوعيين أبدا بل تفرضها البرجوازية تارة، ويفرضها واقع الصراع الطبقي تارة أخرى، بيد أن 

الموضوعة األصلية في كل التكتيك السياسي بالنسبة للشيوعيين، هي الحفاظ على الصف الطبقي 

المستقل للطبقة العاملة وأن تخدم دائماً وأبداً تحقيق أهدافها وال تحرفها عن مسارها النضالي نحو 

 .تحقيق الثورة االشتراكية

 

ولطالما شغلت مسالة التكتيكات السياسية بال الشيوعيين في خضم الصراع الطبقي الذي تعلمناه من 

والذي يكون تارة مستتر في أوقات الهدوء وركود المجتمع، "  البيان الشيوعي"ماركس وأنجلز في 

وتارة علني في منعطفات سياسية وتاريخية والتي تصل ذروتها في الوضع الثوري أو أيام الثورة 

وتجاه القوى والتيارات السياسية في المجتمع حول المسائل المختلفة في المجتمع من أجل تحقيق 

األهداف السياسية بما تخدم مصالح الطبقة العاملة، في أوقات الثورة وفي أوقات الهدوء والركود 

تلك المسائل تتمحور حول إسقاط النظام السياسي في الوضع الثوري ومراحل الثورة مثلما .  الثوري

حدث في الثورين المصرية والتونسية وما يحدث اليوم في الثورتين السودانية والجزائرية، وحول 

 الخ…الحريات السياسية وقضية المرأة والدستور والحريات الفردية

 

بيد أن المسلم بها في جميع المراحل التاريخية، يجب أن تقربنا التكتيكات السياسية من السلطة 

فمثال في أيام الصراع الطبقي .  السياسية، ويجب أن تخدم بالتالي مصالح الطبقة العاملة ونضالها

المستتر، فان تحقيق الحرية السياسية دون قيد أو شرط وتعبئة المجتمع حول الشعار والمطلب 

المذكور من شأنه أن يخدم نضال الطبقة العاملة وتفتح األجواء على حرية التنظيم وكل أشكال 

االعتراضات بدءا من كتابة المذكرات وجمع التواقيع والوقفات االحتجاجية والتجمعات العامة 

 .ومرورا باإلضرابات واالعتصامات وانتهاء بتشكيل منظماتها الجماهيرية المستقلة

***** 

مع القوى القومية واإلسالمية ليس محصورا بالحزب الشيوعي العراقي، "  التحالفات"إن موضوعة 

بل هو سياسة منهجية ومحورية تصب في إستراتيجية األحزاب الشيوعية التقليدية التي كانت تدور 

وهي موضوعة مرتبطة بالحقبة الستالينية بشكل خالص، سنأتي عليها الحقا، .  في الفلك السوفيتي

إنها سياسة من اجل المشاركة .  وهي ال تمت بأية صلة من قريب أو من بعيد بماركس وأنجلز ولينين

وهي تعبر عن المحتوى الطبقي واألسس الطبقية التي تستند .  في السلطة أو الحصول على سهم فيها
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لننظر على سبيل المثال وليس الحصر إلى الحزب الشيوعي السوداني، حيث .  عليها تلك األحزاب

ومعلوم أن هذا التحالف الشعبوي هو لفيف من األحزاب ".  قوى الحرية والتغيير"شارك في تحالف 

والقوى السياسية البرجوازية وليس لديها مشكلة بالوصول إلى اتفاقية مع المجلس العسكري، ووصلت 

وانسحب الحزب الشيوعي السوداني من التحالف بعد فشل اللجنة .  بالفعل إلى اتفاقية مشاركة بالسلطة

التي قتلت "  كولومبيا"التحقيقية في توجيه أصابع االتهام إلى المجلس العسكري في حادثة ساحة 

انسحب .  مليشيات الجنجويد وذبحت العشرات من المتظاهرين ورمت جثثهم في مياه نهر النيل

الحزب الشيوعي السوداني من التحالف المذكور بعد أن أصبح هناك فصل واضح بين الجماهير 

أي أن الحزب الشيوعي السوداني انسحب خوفا على انحسار .  السودانية وتحالف الحرية والتغيير

نفوذه السياسي والمعنوي وليس ألنه وجد أن هذا التحالف هو جبهة برجوازية جاءت إلنقاذ المجلس 

العسكري والطبقة البرجوازية الحاكمة في السودان من اندفاع الثورة التي اندلعت من اجل الحرية 

 .والخبز والمساواة

 

 :نقد أخالقي دون محتوى طبقي

ومن شأن  .إن مجمل االنتقادات السياسية لتحالفات الحزب الشيوعي ال يتجاوز النقد األخالقي

االنتقادات األخالقية في جميع الميادين المجتمع المختلفة أن تخلق حال من اإلحباط واليأس وإعطاء 

تصور غير واقعي وغير مادي عن الظاهرة السياسية أو االجتماعية أو الفكرية وبالتالي يحرم القسم 

الواعي والماركسي من الطبقة العاملة بتشخيص األسس المادية لتلك الظواهر من أجل التعامل معها 

  .من زاوية مصالح الطبقة العاملة

 

لقد سادت خالل هذه الفترة ظاهرة نقد تحالف الحزب الشيوعي العراقي مع التيار الصدري في قائمة 

وال يخفي على أحد بأن التحالف المذكور .   انتخابية واحدة للمشاركة في االنتخابات التشريعية السابقة

شكل ضررا كبيرا على نفوذ الحزب الشيوعي وعمل على تعميق الخالفات في صفوفه، وأدى كذلك 

إلى ترك العديد من أعضائه صفوف الحزب بسبب ذلك التحالف الذي لم يجني منه الحزب الشيوعي 

العراقي سوى مقعدين في البرلمان، علماً بأنه يحصل عليهما دائما وفي جميع االنتخابات السابقة دون 

 .عناء أي

 

والجانب اآلخر أن سياسة التحالف هذه التي تعتبر من المحاور األصلية التي تصب في إستراتجية 

األحزاب الشيوعية عموما والحزب الشيوعي العراقي خاصة للمشاركة في السلطة، ليس حصرا 

أيضا على قيادة الحزب اليوم أو محصور بشخص أمينه العام أو سكرتير اللجنة المركزية، وليس 

أنها سياسة مركزية ومحورية  .محصور باجتهاد فردي ألي من شخوص المتواجدين في قيادة الحزب

 .وجزء من إستراتجية األحزاب الشيوعية المذكورة للمشاركة في السلطة أو نيل حصة منها كما ذكرنا

على العموم إن هذه السياسة التي تتبعها األحزاب الشيوعية التقليدية ليس لها أية عالقة مباشرة وغير 

مباشرة بمصالح الطبقة العاملة وكانت دائما معادية لها وتعمل على ذر الرماد في عيون صفوف 

وسنعرض أمام القارئ أهم  .العمال وتحويلهم إلى ذيل للبرجوازية وتمرير سياسة األخيرة عليها

 .األحداث التاريخية وسياسات الحزب الشيوعي العراقي لصيانة تحالفاتها الجبهوية

 

 

 الحزب الشيوعي العراقي وموضوعة التحالفات
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 ":الوطنية"الحزب الشيوعي العراقي والقومية املحلية 

ال يمكن تحليل أو فهم تحالفات األحزاب الشيوعية التقليدية دون معرفه األسس الطبقية التي تستند 

فلم يكن الحزب الشيوعي العراقي الوحيد على .  عليها واألهداف والمصالح الطبقية التي يتعقبونها

 4602ومن ثم العسكر والبعث عام  4600سبيل المثال تحالف مع القوى القومية عشية انقالب تموز 

بل سبقه الحزب الشيوعي المصري الذي أقدم على حل نفسه وانظم إلى االتحاد االشتراكي الذي كان 

يقوده عبد الناصر، وكذلك التحالف بين الحزب الشيوعي السوري والبعث السوري وهنالك العديد من 

 .األمثلة األخرى

 

 المنشور في مجلة ”الحركات االحتجاجية بين الدولة المدنية والدولة العلمانية“ وننوه إلى موضوع

وقبل إعالن تحالف السائرون بأكثر من  ٧١٠٧وكذلك على شكل كراس مستقل عام  ٧العدد  ”المد“

عام، تحدثنا بالتفصيل عن األسس المادية التي أدت إلى تقارب بين تيار إسالمي مثل التيار الصدري 

   .والحزب الشيوعي العراقي والذي نتج عن ذلك التقارب تحالف سائرون

 

إن معضلة منتقدي الحزب الشيوعي العراقي وتخبطاتهم النقدية تكمن بأنهم ينظرون إلى الحزب 

الشيوعي العراقي من منظار أخالقي له تاريخه الناصع بالنضال ضد االستعمار واالمبريالية، وانه 

ويغض النظر عن ماركسيته أو الخندق الطبقي الذي "  للفقراء والمعدومين"كان دوما حليف ومناصر 

محاولة للوي عنق الحزب أو طمسه طبقيا أو انتزاعه فكريا وسياسيا من   وهي في الحقيقة.  يقف فيه

وان منطلقات تلك االنتقادات .  واقع طبقة وتصويره عنوة بأنه يدافع عن  طبقة أخرى غير طبقته

والتوقعات أيضا تأتي من عملية مسلمة بها سلفا هو بتبني الحزب الشيوعي العراقي األدبيات 

انجلز الصادر -المرتبط تاريخيا بالبيان الشيوعي لماركس"  الشيوعية"من جهة وحمل اسم  الماركسية

 .  من جهة أخرى ٠١٨١عام 

 

أما من يتفحص تاريخ الحزب الشيوعي العراقي بعيون ماركسية ومنهج فكري ماركسي يرى أنه لم 

يكن تاريخا مكرسا ولو لحظة معينة من اجل االشتراكية ومن اجل دكتاتورية الطبقة العاملة، وإنهاء 

العمل المأجور وسلطة رأس المال، ال على الصعيد العملي وال على صعيد القرارات الصادرة من 

لقد سخر جهدا فكريا وسياسيا عظيما كسائر األحزاب الشيوعية .  كونفراساته الحزبية ومؤتمرات

ويمكن   .األخرى في تبرير سياساته غير الشيوعية وال تمت بصلة للمصالح المستقلة للطبقة العاملة

أن نقول أن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي هو تأريخ النضال ضد االستعمار وكان مدافعا شرسا عن 

مصالح البرجوازية الوطنية، وعلى أساس هذه البنية الطبقية التي كان يقف عندها الحزب الشيوعي 

 .صاغ جميع سياساته الجبهوية

 

 :فهد معلم وقائد الربجوازية الوطنية

إن جميع منتقدي الحزب الشيوعي يتفقون على مسالة واحدة دون أي اختالف، بأن الحزب الشيوعي  

العراقي انحرف عن خطه السياسي بعد إعدام فهد ورفاقه حازم وصارم، وتحول إلى حزب 

وفي الحقيقة أن قيادات الحزب الشيوعي العراقي براء مما اتهموا به، فهم كانوا اشد  .برجوازي

   .المخلصين للسياسات التي شرع بها فهد
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وسنتناول في قسم من هذا البحث ما كتبه مؤسس الحزب يوسف سلمان يوسف المعروف بفهد 

غير  ”الوطنية“ بيسهاب لتوضيح واثبات بأن سياسات الحزب التي لم تتجاوز األطر القومية المحلية

 . مرتبطة بالشخوص أو القيادات التي أتت بعد إعدامه

 

، فهو يعلل إحدى 4619لمؤسس الحزب فهد الصادر عام  ”البطالة أسبابها وعالجها“ لنتصفح كراس 

أسباب البطالة وجود البضاعة األجنبية في األسواق العراقية، في حين إن البطالة هي ظاهرة مالزمة 

فالبطالة والكساد كانا يضربان .   للنظام الرأسمالي وغير مرتبطة أبدا بوجود البضاعة األجنبية

وسميت بالكساد  ٠١٧١بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسبب أول أزمة اقتصادية كبرى في العالم وهو عام 

الكبير في األدبيات االقتصادية، وكانت الصناعات في تلك البلدان وطنية خالصة ال يعتريها أية 

إن البطالة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالنظام “ إن فهد بشكل صحيح يحلل من زاوية.   شوائب

جزءا من  ”األجنبية والوطنية”القائم في قطرنا الذي تؤلف اقتصادياته(  االقتصادي-االجتماعي)

 (فهد-أنظر كراس البطالة أسبابها وعالجها) -االقتصاد الرأسمالي العالمي

 

 “ ”وطني“ ولكن عندما يبحث عن الحلول ويعطي البديل يتحول مباشرة إلى برجوازي قومي محلي

على أساس العدل -أجنبية مشتركة-ولو كان نفطنا بأيدي وطنية أمينة أو بأيدي وطنية“ إذ يقول

إن الكفاح ضد البطالة  “ ويستطرد أيضا ”والتساوي لما كان في العراق أزمة البطالة القائمة اليوم

وال يقف فهد عند هذا  ”…الصناعة الوطنية ال األجنبية-يجب أن يقترن بالكفاح في سبيل التصنيع

الحدود بل يبرز في عالجه للبطالة ويرفع راية الحرب ضد اإلقطاع الذي كان يقف بقاياه عائقا أمام 

بعد  “ تطور الصناعة الوطنية والرأسمالية الناشئة في العراق حيث يقول في نفس الكراس المشار إليه

الهيمنة االستعمارية يأتي دور اإلقطاع باعتباره من أهم العوامل المسؤولة عن تأخر التطور 

الصناعي في القطر وبالتالي عن مشكلة البطالة وتشديدها بسبب االستثمار الفظيع الذي يعانيه الفالح 

والذي يجعله عاجزا عن شراء ابسط الضروريات من المواد الصناعية وبهذا يعني أن السوق الداخلية 

أي يدرك بعيون برجوازية إن العائق اآلخر أمام تطور   “ …قد فقد مجاال واسعا لتصريف بضائعها

فالبرجوازية .  السوق الرأسمالية الوطنية هو اإلقطاع الذي شخصه بالفعل فهد في كراسه المذكور

الوطنية بحاجة إلى التخلص من الهيمنة االستعمارية على أسواقها وبالتالي بحاجة إلى تهيئة 

وفي كراس آخر .  فاإلنتاج بحاجة إلى أسواق للتصريف.  المستلزمات الضرورية لنمو تلك األسواق

علينا أن نتخلص من سجن المنطقة االستريلينية في  ”:نحن نكافح في سبيل من يقول“ حمل عنوان

بناء صناعة وطنية فنحرر تعاملنا التجاري مع جميع األقطار العربية ونستثمر رؤوس أموالنا التي 

  ”..جمدتها ارتباطاتنا بالمنطقة اإلسترلينية في بناء صناعة وطنية

 

إن استعراضنا لهذه الفقرات ويمكن االستشهاد بالعديد منها أيضا مثلما يستطيع أيضا القارئ، وذلك 

كي نبين بشكل ال يقبل اللبس إن األسس الطبقية االقتصادية التي وقف عليها الحزب الشيوعي 

العراقي ومثل مصالحها هي البرجوازية الوطنية الصاعدة والتي كانت تعاني من  منافسة البضاعة 

لقد مثل   .التي انتهجها  ومن خالل هذه األسس التي استند عليها يمكن فهم السياسات.   األجنبية

فيذا كان حزب االستقالل أو الحزب   .الحزب الشيوعي العراقي أقصى يسار البرجوازية الوطنية

الوطني الديمقراطي هما أيضا مثال البرجوازية الوطنية وصاغا مع الحزب الشيوعي العراقي أول 

، إال أنهما كانا يعتبران الجناح اليميني لتلك البرجوازية، ٠١٩١جبهة عشية االنقالب العسكري عام 

ولذا كان الصراع بين أجنحة البرجوازية تلك وظهور ممثلين .  أو كما كان يسميها فهد باإلصالحية

سياسيين آخرين لها على الحلبة السياسية الذي تمثل بالعسكر، ظهر وبرز في االنقالبات العسكرية 
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 .٠١٩١حتى عام انقالب البعث في عام  4692و 4600و 4614و 4629لعام 

 

إن أي حزب سياسي وعلى أساس البنية الطبقية التي يقف عليها والمصالح الطبقية التي يمثلها 

مهمات االشتراكيين "ويعرف لينين التكتيك السياسي في كراسه .  .،يصوغ تكتيكاته السياسية

وسلوك الحزب الشيوعي العراقي يكشف عن توجهه   .بسلوك الحزب السياسي"  الديمقراطيين الروس

الطبقي البرجوازي الوطني بشكل ال لبس فيه في جميع المنعطفات والمراحل السياسية والتاريخية منذ 

 . تأسيسه وحتى يومنا هذا والتي سندرجها في هذا البحث

 

لقد كانت جميع سياسات الحزب الشيوعي العراقي ترتكن على أساس تحقيق مصالح الطبقة 

البرجوازية الوطنية أو بما يمهد الطريق ويزيل المعوقات أمام طموحها االقتصادي والسياسي التي 

ومن هنا .  تتلخص بالحصول على سهم اكبر من السوق الرأسمالية المحلية إذا لم نقل االستحواذ عليه

تنظر البرجوازية الوطنية ليس في العراق فحسب بل على صعيد جميع البلدان التابعة لالمبريالية كما 

أو البلدان التي كانت "  إيران نموذجا-خصائص تطور األنظمة الرأسمالية"  يسميها منصور حكمت 

وتقوم بتعبئتها وتجنيدها لصالح مشروعها السياسي  .تحت سيطرة االستعمار إلى الطبقة العاملة

واالقتصادي،  فهي تعمل على تعبئة جميع فئات الشعب أو لنقل جميع الطبقات وخاصة الطبقة العاملة 

التي لها مصالح منفصلة عنها، في حربها ضد االمبريالية واالستعمار من اجل مصلحتها الطبقية، 

وتظهر للمجتمع بأنها صاحبة الكل وتمثل مصالح الكل، وتسعى فكريا وسياسيا في تميع الصف 

إن جوهر   .الفكري والسياسي للطبقة العاملة ومطالبها وأهدافها المستقلة لتحقيق تلك المصلحة الطبقية

النظام الرأسمالي الذي تعلمناه من ماركس هو إنتاج فائض القيمة، وان االمبريالية واالستعمار مرحلة 

، يغيب بشكل كلي "االمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"متطورة للنظام الرأسمالي كما يعلمنا لينين 

عن فهد وعن رفاقه، ويصب جام غضبه على االستعمار كونه ينهب الثروات وسبب تخلف الشعب 

وسبب البطالة وسبب عدم وجود استقالل اقتصادي وسبب وجود السلع األجنبية في األسواق دون أي 

إن هذه الظواهر هي صحيحة ولكن ال تكشف عن جوهر .  رقيب وسبب ضعف الصناعة الوطنية

النظام الرأسمالي القائم في العراق الذي يعتبر هو نظام تابع للدول االمبريالية في تلك الفترة، وان 

جوهر استثمار العامل، إنتاجه لفائض القيمة ال يتغير بتغيير مالك الرأسمال سواء كان وطنيا أو 

بريطانيا وفارسيا وتركيا وسويديا مثل أصحاب شركات النفط التي كانت تعمل في العراق في 

 .منتصف القرن المنصرم

 

 :الخصيصة الطبقية للحزب الشيوعي العراقي

إلى أن نضال الطبقة العاملة “  ٠١٨٨كتب فهد في تقريره إلى الكونفرس الحزبي األول المنعقد عام 

 االرتباط بالحركة الوطنيةمن اجل قضاياهم الخاصة مرتبطة في مرحلتنا هذه كل 

النتكاسات نضال الشعب في الحقل فانتكاسات الحركة العمالية في بالدنا كانت نتيجة …التحررية

فهم هذا االرتباط الرئيسي بين حركة العمال والحركة  الوطني والنضال من اجل الديمقراطية ولعدم

"  -زكي وسعاد خيري -دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي -”.التحررية الديمقراطية

فالحركة الوطنية .  أي بمعنى آخر تسخير كل شيء من اجل مصالح البرجوازية الوطنية  -التشديد مني

التحررية كانت تقودها البرجوازية الوطنية من اجل إنهاء الهيمنة البريطانية على مقدرات وثروات 

والحقا سيتوضح بشكل أكثر سياسة الحزب الشيوعي العراقي وموقفه مرة من الهجمة .  العراق

على الطبقة العاملة مباشرة،  وأخرى أثناء القمع الوحشي لنظام  ٠١٩١الشرسة لحكومة العسكر في 
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كال الموقفين نبعا من دفاعهما عن .  ٠١٩١تشرين الثاني من عام  ٩البعث لعمال الزيوت النباتية في 

التحالف الجبهوي الوطني الذي يصون مصالح البرجوازية الوطنية المتمثلة سياسية آنذاك بحكومة 

 .العسكر وبنظام البعث

***** 

لنعود إلى الوراء قليال كي نتتبع سياسة الحزب الشيوعي العراقي تجاه الوضع السياسي في كل مرحلة 

الذي قاده العسكري  ٠١٩٩في انقالب عام  .،التي هي امتداد لنفس السياسة في عهد العسكر والبعث

بكر صدقي وشكل حكومة ضمت شخصيات معادية لالستعمار والهيمنة البريطانية السياسية 

واالقتصادية على العراق مثل جعفر أبو ألتمن وكامل الجادرجي وحكمت سليمان، نجد تأييد الحزب 

وطالما كان االنقالب معادي  .إلى الحد نظم مظاهرة جماهيرية تأيده الشيوعي العراقي لالنقالب

أما كم أن هذا االنقالب أو المنعطف .  لالنكليز فأوتوماتيكيا قام الحزب الشيوعي العراق بتأييده

السياسي يخدم نضاالت الطبقة العاملة، أهدافها، مصالحها، فليس في حسابات الحزب الشيوعي 

حيث تأمل الحزب الشيوعي العراقي خيرا من  4614لنذهب إلى االنقالب العسكري عام .  العراقي

االنقالب وبعث فهد سكرتير الحزب آنذاك برسالة إلى رشيد عالي الكيالني الذي جاء لتشكيل 

الحكومة، وكان االنقالب مدعوما من قبل ألمانيا الهتلرية، إال انه كان معاديا للوجود البريطاني في 

" الشرارة"يؤمن الحزب وقد عبر عن إيمانه هذا بوضوح في "  العراق، حيث يقول فهد في رسالته 

وبهذه الروح وبحكم إحساسه بواجبه الوطني كان ...بضرورة االعتماد المطلق على قوة الشعب

الحزب الشيوعي يشعر بأنه مدعو الن يعرض على فخامتكم رأيه بشأن بعض األمور التي هي ضارة 

إن هناك مسألة المساعدات األجنبية لقد صرحتم مرارا أن الحركة الوطنية ....." "  بالحركة الوطنية

 "نفس المصدر السابق -مصانة من أية تشويهات أجنبية

 

إي بمعنى آخر إن الحزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد لم يكن يؤيد االنقالبات العسكرية فحسب طالما 

هو ضد النفوذ البريطاني بل كان يعرض على قادتها المشورة والنصيحة ويعطي لهم األفق والبرنامج 

هذا جانب والجانب اآلخر يؤكد في كل تحركاته وسياساته على بوصلته الرئيسية وهي .  السياسي

أي حركة البرجوازية الوطنية الطامحة والصاعدة وفي خضم صراعها مع "  الحركة الوطنية"

أما المحتوى الطبقي لالنقالب العسكري والحكومة التي شكلها وعالقته ببقاء .  االمبريالية العالمية

الملكية، والذي كان من الناحية المبدئية يجب فضح االنقالب العسكري وتعريته وتوضيح أسس 

ولم يمض فترة قصيرة على .  طبيعته الطبقية المعادية للطبقة العاملة وأية حركة ثورية في المجتمع

االنقالبين العسكريين إال وكشف عن وجه المعادي للحريات السياسية والطبقة العاملة وباعتراف 

بمعنى آخر أن فهد لم يكن ينظر إلى الماهية الطبقية إلى االنقالب .  الحزب الشيوعي العراقي

العسكري أو الحكومة التي تنبثق منها، وعلى أساسها من الممكن وبكل سهولة أن يستنتج الماركسي 

انه معادي للطبقة العاملة والحريات األساسية أم ال، إال انه كان ينظر بمنظار البرجوازي الوطني إلى 

كل حركة سياسية في المجتمع، وعلى أساس ردود فعلها يأتي تعاطي الحزب الشيوعي معها سلبا أو 

. وان هذا يفسر سر تخبطات الحزب الشيوعي العراقي صعودا ونزوال في سياساته وتقييماته.  إيجابا

وهذا ليس على الصعيد المحلي بل على صعيد االستنتاجات السياسية العالمية، فمثال وفي جميع أدبياته 

يشير إلى أن العدو األول هو االستعمار ويقصد البريطاني تحديدا في العراق ويناضل ضده ويعتبرها 

العدو األول، وفجأة يسمي الدول االستعمارية في لحظة من الزمن بالكتل الديمقراطية  حيث يقول 

كتاب دراسات في تأريخ الحزب الشيوعي العراقي جاء في مقررات اجتماع اللجنة المركزية للحزب 

موقفنا من الجبهة الوطنية الموحدة؛ انقسم العالم :  4612الشيوعي العراقي الذي عقد في كانون األول 

: اجمع في هذه الحرب الضروس إلى عسكريين متناقضين متحاربين حربا ال تعرف الرحمة والشفقة

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 الحزب الشيوعي العراقي وموضوعة التحالفات



53 

الكتلتين باالتفاق مع ..  معسكر جبهة الشعوب الديمقراطية العالمية بزعامة االتحاد السوفيتي العظيم(  4

معسكر النازية، (  7....وباالشتراك مع جميع شعوب العالم الديمقراطيتين البريطانية واألمريكية

أي أن االستعمار البريطاني والحقا األمريكي يتحوال إلى كتلتين .  التشديد مني..."  الفاشية 

 . يا للعجب. ديمقراطيتين بين ليلة وضحاها

 

حدد الحزب الشيوعي بأن العدو  4611وفي الميثاق الوطني الذي اقره الكونفرس الحزبي األول عام  

أما كنه االستعمار االقتصادي والسياسي وهو تعبير عن مرحلة متطورة من .  الرئيسي هو االستعمار

فليس في وارد "  االمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"التطور الرأسمالي الذي شرحه لينين في كتابه 

أو لنقل بلغة أخرى انه صراع البرجوازية الوطنية من اجل اقتطاع أكثر .  الحزب الشيوعي العراقي

ما يمكن من حصتها من استثمار العامل الذي كان فائضة المطلق من العمل يذهب إلى جيوب 

وهنا درجة استثمار العامل سواء كان من قبل .  الشركات البريطانية واألجنبية األخرى في تلك الفترة

الشركات األجنبية أو من قبل الشركات العراقية الناشئة ال تدخل في سياسات األحزاب البرجوازية 

الوطنية، ولكن توجيه أنظار العمال إلى أن سبب بؤسهم وفقرهم هو وجود االستعمار البريطاني من 

فعدو .  اجل تعبئتهم ضد النفوذ السياسي وبالتالي االقتصادي البريطاني المهيمن على السوق العراقية

العامل ومن زاوية النظرية الشيوعية التي أرسى أسسها ماركس وانجلز ليس االستعمار كما يصوره 

وان أي .  الحزب الشيوعي العراقي بل العمل المأجور والرأسمال سواء كان عراقيا خالصا أو أجنبيا

متتبع لنشوء الرأسمالية في العراق وتكوين الطبقة العاملة وتدشين نضاالتها االقتصادية منذ عام 

وانتهاء بتتويجها سياسيا التي  4670ومرورا بمساعي العمال في سن أول قانون عمل في  4640

نجد أنها نضجت وولدت منها حركة عمالية "   كمال مظهر-الطبقة العاملة العراقية"  4624دشنت عام 

مقتدرة منذ زمن باكر وكانت األحزاب البرجوازية الوطنية آنذاك بما فيها الحزب الشيوعي العراقي 

والجدير بالذكر في .  عملت على جر الحركة العمالية سياسيا إليها ووضعها في بوتقتها وتحت رايتها

 .مراحل تاريخية ومحطات نضالية معينة فشلت تلك األحزاب من جر الحركة العمالية تحت آفاقها

 

والذي اجتاحت المدن العراقية وتحديد مدينة  4610لنتفحص بشكل سريع ما سمي بوثبة كانون عام  

فنجد بموازاة األحزاب البرجوازية من .  بغداد موجة عارمة من التظاهرات ضد معاهدة بورتسموث

الحزب الشيوعي العراقي والقوميين التي كانت منخرطة في تلك االحتجاجات، هناك حركة عمالية 

فحدث إضراب عمال .  مستقلة تدافع عن مصالحها بشكل منفصل عن مصالح البرجوازية الوطنية

النفط في عين زالة في الموصل في شباط من نفس العام من اجل تشكيل نقابة، وإضراب ما يقرب 

نيسان حيث حققت جميع مطالب العمال وكذلك إضراب  9عامل في ميناء البصرة في (  7777)على 

نيسان  حيث  72في في K2 عمال النفط في مدينة حديثة التابعة اليوم إلى محافظة االنبار المعروف

عامل من اجل حق التنظيم النقابي، إال أن الشركة لم تلبي مطالبهم (  2777)شارك في اإلضراب نحو 

أيار  42وقطعت الطعام عنهم مما أدى إلى تضامن أهالي المدينة معهم وقرروا في تنظيم مسيرة يوم 

أيام حيث أعلنت الحكومة األحكام العرفية في  2من المدينة إلى بغداد وسار العمال مع أهالي المدينة 

مدينة الفلوجة واعتقلت قادة اإلضراب، وفي خضم هذه المعارك الطبقية اضرب عمال السكك في 

أي بمعنى آخر .  بغداد وعمال إنشاء جسر الصرافية في بغداد تضامنا رمزيا مع عمال النفط في حديثة

كانت هناك حركتان متمايزتين في المجتمع العراقي، الحركة المناهضة ضد االستعمار التي تقودها 

وبَيََن الخطوط  4606وكما سنرى الحقا كيف تقاطع أفق الحركتين عام .  البرجوازية والحركة العمالية

الفاصلة بين مصالح الطبقة العاملة وبين مصالح البرجوازية الوطنية التي مثلها سياسيا وبشكل 

ليس هنا مجال للدخول في تفاصيل الحركة العمالية .  مخلص ألهدافها الحزب الشيوعي العراقي
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 .وتاريخها النضالي ومحطاتها المتعددة سنفصل هذه المسالة في بحث آخر ومنفصل

 

 :التحالفات الربجوازية الجبهوية موضوعة ستالينية

لم يدعو ماركس وأنجلز وال لينين إلى تشكيل تحالفات جبهوية مع البرجوازية وبشكل مقصود 

ومدروس فحسب بل كانوا يحرصون دوما وفي جميع مراحلهم النضالية الفكرية والسياسية 

لكن من أين أتت هذه االستنتاجات والتنظيرات حول تشكيل .  والتنظيمية على استقاللية الطبقة العاملة

 الجبهات الوطنية والقومية؟

 

عندما كان قسم من برجوازية البلدان األوربية ضد  4010لقد تحدث البيان الشيوعي الصادر عام 

اإلقطاع والحكم المطلق والبرجوازية المحافظة كما في روسيا وألمانيا وبولونيا وسويسرا وفرنسا 

ففي فرنسا عملوا مع تيار .  على سبيل المثال وليس الحصر، عن تأييد الشيوعيين للحركات الثورية

برجوازي المعروف باسم الحزب االشتراكي الديمقراطي ضد البرجوازية المحافظة، وفي ألمانيا 

والخالصة أن "ولخصوا موقفهم من المعارضة .  عملوا مع البرجوازية ضد الملكية اإلقطاعية

. الشيوعيين يؤيدون في كل دولة من الدول أي حركة ثورية ضد النظام االجتماعي والسياسي القائم

باعتبار أنها المسألة األساسية في الحركة،  مسالة الملكيةوفي كل هذه الحركات يضعون في المقدمة 

فيذا كان أي حزب شيوعي   -التشديد مني–"  مهما كانت الدرجة التي بلغتها هذه المسالة في تطورها

يتبنى البيان الشيوعي كأساس مبدئي، فيننا سنجد الحزب الشيوعي العراقي يعمل بعكس ما جاء في 

وتحول إلى  4614و 4629فكما اشرنا فأنه أيد االنقالبين .  البيان الشيوعي بل ويتناقض معه كليا

وبقت موضوعة الملكية بعيدة عن المناقشات داخل الحزب الشيوعي العراقي .  مختار لقادة االنقالبيين

 .وكذلك بعيدة عن مواقفه وأدبياته السياسية

 

المتفق عليه بين الالساليين والحزب "غوتا "لقد أكدا ماركس وأنجلز في معرض نقدهما لبرنامج 

بسبب الميوعة الفكرية والسياسية واستخدام المفاهيم البرجوازية،  "  االشتراكي الديمقراطي األلماني

ماركس، وقد أكدا في رسائلهما إلى قادة الحزب األلماني على -نقد برنامج غوتا"الواردة في البرنامج 

الحصانة الفكرية والسياسية للطبقة العاملة بالرغم من أن السال وجماعته قد كان لهم نفوذ داخل 

أي ما نريد أن نقوله ".  انجلز-ماركس، رسالة إلى بيبل-رسالة إلى براكه"  الحركة العمالية األلمانية 

كانا معلمي البروليتاريا يحرصان دوما على االستقاللية الفكرية والسياسية للطبقة العاملة فما بالك إذا 

 .كان التحالف مع البرجوازية والدخول في جبهة معها

 

، 4060الصادر عام "  مهمات االشتراكيين الديمقراطيين الروس "لنذهب إلى لينين ونتصفح كراسه 

عالقة الشيوعيين مع األحزاب البرجوازية والمعارضة "  البيان الشيوعي"فيحدد لينين وعلى ضوء 

"السياسية التي تمثلها فين هذه العالقات إنما تحددها بدقة كاملة المبادئ األساسية لالشتراكية . 

إن العداء للحكم "  وحدد بدقة في نفس الكراس ".  الديمقراطية المعروضة في بيان الحزب الشيوعي

التشديد )ليس مطلقا المطلق في جميع الطبقات األخرى، في جميع الفئات والكتل األخرى من السكان، 

وليس في مستطاع البرجوازية أن ال تدرك إن .  ، وديمقراطيتها تتطلع دائما إلى الوراء(من لينين

الحكم المطلق يعيق التطور الصناعي واالجتماعي، ولكنها تخشى في إشاعة الديمقراطية بصورة تامة 

وهذه هي النقطة األولى التي استندت األحزاب الشيوعية التقليدية ."  في النظام السياسي واالجتماعي

فالبرجوازية الوطنية في كل البلدان التابعة لالمبريالية تدرك إن .  عليها الشتقاق التحالفات الجبهوية
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الدكتاتورية والقمع والتي ارتبطتا باألنظمة السياسية التابعة لالمبريالية عامل إعاقة في تطورها 

مع سائر األحزاب "  الشيوعية"وهذه األرضية هي التي جمعت األحزاب .  الصناعي واالجتماعي

 . البرجوازية الوطنية في تأسيس التحالفات الجبهوية

 

الثورة البرجوازية "و "  حركة التحرر الوطني"و"  تحالف العمال والفالحين"وكانت الموضوعات 

وعلى أساس تلك الموضوعات نجد .  هي أكثر الموضوعات التي جرى التشويش عليها"  الديمقراطية

واشتق .   تنظيرات كثيرة باسم الماركسية والشيوعية لتمريرها من اجل  صياغة التحالفات الجبهوية

منها سياسات تضليلية لجر الطبقة العاملة إليها وتمويه األهداف الطبقية التي تقف وراء تلك 

إن جميع األحزاب الشيوعية التقليدية اختبأت خلف تلك الموضوعات وباسم الماركسية .  السياسات

هذا كان على الصعيد السياسي، أما على الصعيد .  والشيوعية لجر كل فئات المجتمع تحت رايتها

وهكذا تحولت راية .  االقتصادي فرفعت راية االقتصاد الوطني أو التأميم وحماية المنتوج الوطني

ماركس، البيان الشيوعي من القضاء على العمل المأجور والرأس المال وبناء المجتمع االشتراكي 

وتحول شكل الحكم من  .  إلى التحرر من االستعمار واالمبريالية وتأميم النفط وحماية المنتوج الوطني

وهي االسم "  الشرعية الثورية "الدكتاتورية السافرة لألنظمة السياسية التابعة للدول االمبريالية إلى 

الحركي لشكل الحكم الوطني الجديد الذي تقودها البرجوازية الوطنية في قمع الطبقة العاملة وسلب 

 .مثاال وسوف نأتي عليه الحقا" صيانة الجمهورية"الفائض المطلق منها، شعار 

 

إن القومية الروسية الصاعدة بعد انتصار تيار ستالين وإزاحة جميع مخالفيه في روسيا الثالثينات 

ولبناء جبهة عالمية لمواجهة الغرب وإرساء السلطة القومية تحت يافطة الشيوعية والعمل على تمديد 

نفوذها إلى خارج ما سمي باالتحاد السوفيتي في منافسة وصراع مع الغرب وتقويض نفوذ األخير، 

أو بشكل آخر العمل على خلق االنسجام .  ابتكرت أي القومية الروسية موضوعة تأسيس الجبهات

لقد لعب االتحاد .  السياسي في صفوف البرجوازية الوطنية الناشئة والمناضلة ضد االستعمار

السوفيتي دورا كبيرا في تقوية النزعات القومية المحلية المعروفة بالوطنية عن طريق الدعم السياسي 

وفي عقد الثالثينات كانت تواجه .  والمعنوي وفي حاالت كثيرة تقديم الدعم المالي والعسكري لها

القومية الستالينية التي غلفت بشكل جيد بغالف الشيوعية صعود التيار النازي في األلماني الذي كان 

يمثل خطرا كبيرا على الدولة القومية الستالينية الجديدة المترامية األطراف تحت عنوان االتحاد 

 . السوفيتي

 

لقد كان االتحاد السوفيتي يسعى إلى الحد من هيمنة النفوذ الغربي في العالم أو االمبريالية الغربية عن  

وكانت .  طريق دعم البرجوازية الوطنية والقوميات المحلية تحت عنوان حركة التحرر الوطني

األحزاب الشيوعية في الدول التي وقعت تحت االستعمار والهيمنة االمبريالية العالمية الغربية 

 . بمجملها تشكلت تحت تأثير وآفاق القومية الستالينية دارت في فلكها ونفذت تلك السياسات بحذافيرها

أن تعمل "صدر قرار  4620ففي المؤتمر السابع لألممية الشيوعية الثالثة المنعقد في موسكو عام 

خط "  جبهة شعبية ضد الفاشية وجبهة وطنية ضد االستعماراألحزاب الشيوعية كافة تحت شعار 

أي أن الشعار الذي رفع ينسجم مع التوجهات القومية الستالينية وبما تخدم توسيع نفوذها .  التشديد مني

واعدت تنظيرات لتفويت .   في العالم التي مهدت إلى الحرب الباردة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

الفرصة على منتقدي ذلك الشعار، أولئك الذين يدافعون عن مبادئ البيان الشيوعي وتعاليم لينين 

بالدفاع عن استقاللية الطبقة العاملة، وهي إعداد االتهام باالنعزالية على لسان جورجي ديمتروف في 

إن االنعزالية المكتفية بنفسها ال تريد وال تستطيع أن تفهم قيادة الطبقة العاملة "  تقريره إلى المؤتمر 

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 سمیر عادل



56 

والتمهيد إلعداد تكتيك جديد يعمل على توحيد .."  وحزبها الشيوعي ال تتحقق من نفسها بصورة عفوي

ليصبح 4620عن الجبهة الوطنية في العام  القوى البرجوازية تحت راية واحدة في كتابه الصادر 

الشعار المذكور يحقق من جهة التصدي لصعود التيار النازي والفاشي في أوربا ومن جهة تقوض 

وهكذا بعد صعود منحنى شدة .  النفوذ االمبريالي الغربي في العالم عبر ضرب معاقلها االستعمارية

الحرب العالمية الثانية وأصبح خطر الحرب تهدد السلطة السوفيتية وبعد انتصارات الجيش األلماني 

، دعي إلى حل األممية الشيوعية أو الكومترن والدعوة 4612على السوفيتي التي وصلت ذروتها عام 

إلى تركيز العمل لجميع القوى العالم بالتصدي للنازية وأضيفت تنظيرات جديدة للترسيخ الفكري 

وفي خضم التحوالت .  من قبل ستالين"  الجبهات القومية والوطنية"والسياسي لموضوعة تشكيل 

العالمية الجديدة واالنتصار الحاسم للقومية الروسية في االتحاد السوفيتي لم يكن بحاجة إلى أداة 

األممية الشيوعية التي أسسها لينين بعد ثورة أكتوبر، بل وأصبحت عائقا أمام التحالف بين االتحاد 

السوفيتي وبريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الثانية لمواجهة ألمانيا الهتلرية، لذلك حل ستالين 

األممية الشيوعية التي أفرغت من محتواها السياسي والفكري وبقت هيكل وعنوان وكان البد من 

البريطاني والذي سماه "  االستعمار"ومن هنا تغيرت لهجة الحزب الشيوعي العراقي تجاه .  إنهائها

 . بالكتلة الديمقراطية

 

في حين أن لينين اتخذا موقفا واضحا ودون الدعوة إلى تأسيس الجبهات مع البرجوازية في الحرب  

العالمية األولى، بل اتخذ موقفا متمايزا بالضد من برجوازية بالده والبرجوازيات القومية الغربية 

وفضح تفسخ األممية الثانية التي اصطفت أغلبية قادتها وأحزابها االشتراكية الديمقراطية إلى جانب 

برجوازية بلدانها والدفاع عن حربها اللصوصية كما سماها لينين، ودعا العمال إلى توحيد صفوفهم 

وعلى رغم كل أهوال الحرب .   وفصل افاقهم عن برجوازية بلدانها التي وقود حربها هم العمال

وويالتها والجرائم التي ارتكبتها النازية والفاشية في أوربا والعالم، وعلى الرغم من كونها هي من 

أشعلت تلك الحرب إال أنها ال تخفي أبدا الطابع اللصوصي للحرب بين ضواري الدول االمبريالية 

 .المتحاربة إلعادة تقاسم العالم

 

وجاءت قرارات كومتنرن أو األممية الشيوعية، بما يتناسب مع واقع نضاالت الطبقات البرجوازية 

الناهضة في البلدان التي رزحت تحت سيطرة االمبريالية، وتلقف الحزب الشيوعي العراقي الذي 

ذلك القرار ليكون محورا   -لجنة مكافحة االستعمار واالستثمار  -بعد أن كان اسمه  4621تشكل عام 

إنها سالح "  الجبهة الوطنية سالح االنتصار"كتب فهد مقال تحت عنوان .  أصليا في تكتيكاته السياسية

-االنتصار ألنها ستنتقل الحركة الوطنية من مرحلتها الحالية مرحلة التحمس والعمل المبعثر الحرفي

دراسات –جريدة القاعدة .."  إن الجبهة ستكون شبه انقالب في الحركة....إلى مرحلة النشاط الموحد

الجبهة الوطنية الموحدة طريقنا وواجبنا "ليأت بعد ذلك كراس   -في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي

حسين محمد الشبيبي وهو القيادي المعروف باسم صارم عضو المكتب  4619عام "  التاريخي

، هذا هو شعار العاملين !جبهة وطنية موحدة"  السياسي للحزب والشخص الثاني بعد فهد  ليقول فيه 

اليوم في كل بلد يريد االستقالل أو استكمال االستقالل، انه سبيل العملية الوحيدة التي يجب أن يسلكها 

واستمر .  7740كانون األول  9  -جريدة العالم-مقال كاظم حبيب"  جميع العاملين في الحركة الوطنية

الحزب الشيوعي في سياسته تلك لتعبئة جميع القوى السياسية من اجل االستقالل والسيادة الوطنية وقد 

االستقالل "  انظر مقال صارم .  كان ذلك واضحا بشكل جلي في جميع قرارات وأدبيات الحزب

..والسيادة الوطنية وكتب مقدمته فهد حيث قال فيها  إن مدلول االستقالل والسيادة الوطنية أصبح " 

اليوم يعني تحرير القطر، بما فيه ثروات مدفونة وظاهرة واستغاللها لصالح المصلحة العامة، لصالح 
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وتمكين الشعب بكافة طبقاته دون تقدم القطر صناعيا وزراعيا ولمكافحة آفة الفقر والمرض والجهل 

 -التشديد مني..."  ودون تحديد من ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه أي في اختيار شكل الحكم تمييز

على النضال بأساليب حديثة ضد االستعمار بعد "  مستلزمات كفاحنا"كما يؤكد فهد في كراسه األخر 

فعلى الشعب وعلى "أن يوضح معنى االستعمار واألساس االقتصادي وعالقته بالرأسمالية العالمية 

منظماته التي تضم طالئع الطبقات الشعبية التي حقا قوال وفعال طرد هذا العدو الغاشم والتحرر 

 .."  واالنفالت من أنيابه السياسية ومخالبه االقتصادية

 

ان فهد مؤسس الحزب، وال يختلف أي من منتقدي الحزب الشيوعي عليه، يؤكد كما يؤكد اقرأنه من 

الكتاب البرجوازيين على الشعب وعلى حقوق الطبقات جميعا دون تمييز بين مصالح الطبقة العاملة 

 .ومصالح سائر الطبقات األخرى

 

ورب سؤال يطرح نفسه أليس من مصلحة الطبقة العاملة إنهاء االستعمار وبناء مجتمع حديث 

 ومتطور ويتوفر فيه بنية تحتية متطورة وهي مقدمة لبناء مجتمع اشتراكي؟

دون أدنى شك أن مصالح الطبقة العاملة تقتضي تطور المجتمع وتحديثه وتوفير جميع المستلزمات 

إن .  والخدمات الحديثة، إال أن األفق السياسي للطبقة العاملة ليس هو نفس األفق السياسي للبرجوازية

وان االستعمار هو مرحلة .  عدو الطبقة العاملة هو العمل المأجور ورأس المال وليس االستعمار

ولذلك النضال إلنهاء العمل المأجور يفضي بالنهاية إلى إنهاء .  متطورة من مراحل تطور الرأسمالية

ويمكن للطبقة العاملة رفع لواء إنهاء .  العالقات الرأسمالية والتي تعني بالنهاية نهاية االستعمار

 .  االستعمار ولكن من موقع طبقي محدد وليس القفز على الطبقات

 

 :دمياغوجية الثورة الربجوازية الدميقراطية 

. وأصبح العراق عضوا كامال في عصبة األمم آنذاك 4627لقد انتهى االنتداب البريطاني للعراق عام 

وبعد سنتين من االنتداب يتأسس الحزب .  أي انتهت فترة االستعمار بشكله الكالسيكي من العراق

وكما يقر مؤسس الحزب في كراسه ".  لجنة االستعمار واالستثمار"الشيوعي العراقي من رحم 

إن البطالة ظاهرة "  بأن العراق هو جزء من االقتصاد الرأسمالي العالمي"  البطالة أسبابها وعالجها"

األجنبية ”القائم في قطرنا الذي تؤلف اقتصادياته(  االقتصادي-االجتماعي)اجتماعية مرتبطة بالنظام 

أي بمعنى آخر ".  فهد -البطالة أسبابها وعالجها -جزءا من االقتصاد الرأسمالي العالمي ”والوطنية

وكان فهد محقا في تحليله االقتصادي للعراق بأن العالقات الرأسمالية هي التي كانت سائدة في 

أي بمعنى (.  التشديد مني)  وعليه إن موضوعة الثورة البرجوازية الديمقراطية تبطل مفعولها.  العراق

آخر كانت العالقات الرأسمالية هي التي كانت سائدة في العراق، إال أن ما يميز العراق الذي كانت 

مرتبطا بالسوق الرأسمالية العالمية، هو الرأسمال األجنبي الذي يعتبر المحرك األساسي لتلك 

وبعد انتهاء االنتداب البريطاني، بذلت مساعي كبيرة .  العالقات وخاصة في مجال صناعة النفط

وفرض  4622بتقوية الصناعة المحلية من قبل الحكومة، فلقد سنت قانون التعريفة الكمركية عام 

-4610-4627الحركة العمالية في العراق "الرسوم على العديد من المواد الكمالية واالستهالكية 

 69إلى  4610وتطورت الصناعة منذ عام انتهاء االنتداب حتى عام "  أميرة حسين ألكريمي

، 4617ليفصل المصرفين في عام  4629الصناعي عام -مشروعا، كما تأسس المصرف الزراعي

وكانت مشاريع إنشاء المعامل السكاير والغزل والنسيج .  لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية

والمطابع  والطابق احتلت المراتب العليا في تطور الصناعة المحلية، أي كان الرأسمال المحلي أو 
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الوطني بدء ينمو باطراد إال انه كان يعاني من منافسة شديدة مع بقية الصناعات األجنبية وخاصة 

التشريعات والقوانين في تلك الفترة وبسبب النفوذ البريطاني في العراق حالت دون إنشاء صناعات 

مختلفة، فاقتصرت على الصناعات اإلنشائية وعلى الصناعات التحويلية في الحبوب والتمور 

 ". نفس المصدر السابق-أميرة حسين ألكريمي. "والصناعات القطنية

 

التي كان ينظ ر لها الحزب الشيوعي "  الثورة البرجوازية الديمقراطية"وإذا ما عدنا إلى موضوعة 

العراقي لتضليل الطبقة العاملة وتشويه وعيها وجرها إلى نضاله من اجل تحقيق مصالح البرجوازية 

الوطنية، فهي ديماغوجية سافرة وال تمت بأية صلة إلى البيان الشيوعي وأطروحات ماركس ولينين 

فالعراق أمسى واحد من البلدان الرأسمالية، وحتى وإن الطبقة العاملة من ناحية .  حول تلك الموضوعة

نضالها االقتصادي وحركتها السياسية لم تكن اقل ثقال وال مكانة عن الطبقة العاملة في الدول التي 

فلقد كانت حركتها السياسية ووعيها .  سادت في عالقات اإلنتاج الرأسمالي والنظام السياسي الرأسمالي

إضراب عمال السكك :  قد ألقت بضاللهما على الوضع السياسي في العراق، انظر إلى إضرابات

، وإضراب ضد رسوم البلديات في حزيران 4624الثاني الذي جر المجتمع برمته ورائه في شباط  

كمال -الطبقة العاملة العراقية  –  4622، وإضراب ضد رفع سعر الوحدة الكهربائية عام  4624

وسلسلة   -نفس المصدر السابق-ألكريمي  –  4629في  07وسن قانون عمل رقم (  مظهر احمد

الخ التي اجتاحت العراق في ..  2اإلضرابات العمالية الميناء والسكائر والمطابع وكاورباغي وكي 

ونورد هذين العقدين في بحثنا الن الحزب الشيوعي العراقي قد اكتمل .  عقد الثالثينات واألربعينات

تأسيسه وعقد كونفراسه الحزبي األول وسن ميثاقه الوطني ثم مؤتمره األول، وثبت إستراتيجيته 

وشعاراته وبوصلته السياسية والتي تلخصت كما أسلفنا بالذكر وهي أن العدو األول هو االستعمار، 

للقيادة الحركة الوطنية وهي حركة البرجوازية الوطنية إلنهاء هيمنة وإبرام التحالفات الجبهوية 

 .االستعمار االقتصادي وتحقيق السيادة الوطنية بشكل كامل

 

وإذا ما راجعنا بنود الميثاق الوطني فيما يخص تعامل الحزب الشيوعي العراقي مع السلطة السياسية 

القائمة آنذاك ووثائق المؤتمر الوطني األول الذي اقر نظامه الداخلي وعمل على صياغة أغلبية 

فقراته أو اشرف عليها بشكل مباشر من قبل فهد ورفاقه صارم وحازم، فنجد أن الحزب الشيوعي 

العراقي ال يعدو  أكثر من حزب ديمقراطي أو يناضل من اجل الديمقراطية البرجوازية وإنهاء 

االستعمار وال يختلف عن سائر األحزاب البرجوازية آنذاك مثل الحزب الوطني الديمقراطي وحزب 

أكد في فقرته  4611ففي الميثاق الوطني الذي اقره الكونفرس الحزبي األول عام .  الخ..االستقالل

وفي الفقرة الثانية "  نناضل من اجل سيادتنا الوطنية لنجعل استقالل قطرنا حقيقة ال لفظا"  األولى 

نناضل إليجاد حكومة تعمل لمصلحة الشعب وجهاز حكومي ديمقراطي الئق ونظام "  تقول 

إعادة الدستور العراقي ...  ديمقراطي صحيح في نظام حكومتنا، و برلمان ومجالس إدارة وبلدية

وإزالة القوانين والمراسيم والتعديالت التي ال تتفق وروح الدستور الذي كسبه الشعب العراقي نتيجة 

على ما جاء في ميثاقه  4610ويقر الحزب في مؤتمره األول الذي عقد ".  4674-4677ثورته عام 

تستهدف الطبقة العاملة العراقية في "  الوطني، ففي المادة الرابعة من النظام الداخلي التي تقول 

أي أن النظام الداخلي الذي ...".  نضالها الوطني تحقيق السيادة الوطنية والحريات الشعبية الديمقراطية

اقر تستمد روحه من الميثاق الوطني الذي يتلخص بالتأكيد على التخلص من االستعمار والسيادة 

وهذه هي نفس السياسات .  الوطني وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة الوطنية وبرلمان حر ومستقل

 . األحزاب البرجوازية الوطنية األخرى ومتالئمة مع األسس الطبقية التي تستند عليها

وهكذا وبشكل ال يحتاج إلى الكثير من العناء والتحليل، أن موضوعة الثورة الديمقراطية البرجوازية 
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التي تبناها الحزب لم تكن كما تطرق إليها ماركس ولينين كمرحلة معينة أو محطة أو مسار سياسي 

محدد تفرض على  الطبقة العاملة كي تمضي إلى ثورتها االشتراكية، بل كان الهدف النهائي والمحطة 

هذا إذا افترضنا أن السلطة السياسية في العراق لم .  األخيرة في إستراتيجية الحزب الشيوعي العراقي

إال أن الوقائع .  تكن سلطة الطبقة البرجوازية ولم يكن العراق جزء من السوق الرأسمالية العالمية

االقتصادية ودرجة نضج البرجوازية السياسي كطبقة حاكمة وارتباطها بالبرجوازية العالمية تدحض 

بقيادة  4600التي نظر لها للمشاركة في انقالب تموز "  الثورة البرجوازية الديمقراطية"موضوعة 

فمستلزمات الثورة االشتراكية كانت متوفرة على صعيد الظروف الموضوعية سواء بوجود .  العسكر

الطبقة العاملة ووعيها السياسي وثقلها االقتصادي ومكانتها االجتماعية في المجتمع العراقي آنذاك، أو 

فمثال يورد كمال مظهر احمد في مصدره .  بوجود السلطة الطبقية القائمة على الملكية البرجوازية

السابق إن ياسين الهاشمي الذي شغل مناصب حكومية مثل رئيس الحكومة في فترة ما وعضو في 

البرلمان وشغل منصب وزير المالية ووكيل لرئيس الحكومة عندما سن قانون رسوم البلديات، عشية 

انتهاء االنتداب البريطاني على العراق، حصل على امتياز يقضي باحتكار صناعة االسمنت في 

العراق، وكذلك ضم مجلس إدارة أول محلج أهلي عدد من السياسيين البارزين، هذا ماعدا سن قانون 

أي كانت البرجوازية التي .  التعريفة الكمركية وإنشاء المصرف الزراعي والصناعي كما اشرنا إليه

وإذا ما عدنا إلى اإلضراب ضد رسوم .  كانت لديها مصالح اقتصادية لها تمثيل سياسي في السلطة

البلديات، فأن شخصيات مثل رشيد عالي الكيالني وحكمت سليمان وياسين الهاشمي هم من وضعوا 

وهي ضريبة فرضت من قبل البرلمان بعد اإلقرار .  في البرلمان 4679أسس رسوم البلديات منذ عام 

 . الخ..على جميع مصادر الحياة مثل األكل والمشروبات والمياه والحيوانات 4624عليه عام 

وهنا ال بد من ذكر أن شكل السلطة في العراق هو شكل برجوازي، فيوجد برلمان وهناك انتخابات 

وملكية دستورية مثل سائر البلدان األخرى التي فيها نفس النظام السياسي كبريطانيا وبلجيكا والسويد 

وبغض النظر إذا كان النظام السياسي تحت نفوذ الدول االمبريالية أو ال، إال انه ال ينفي .  والدنيمارك

 . واقع وحقيقة الشكل البرجوازي للسلطة في العراق

 

ما اقره فهد في ميثاقه الوطني  4609وبعد إعدام فهد ورفاقه يقر الكونفرس الحزبي الثاني المنعقد في 

في سبيل تحررنا الوطني "  والنظام الداخلي للمؤتمر األول حيث يقول في وثيقة بعنوان 

إن ما يواجه بالدنا اآلن وقبل كل شيء ضرورة تحويل السياسة القائمة من سياسة التعاون ")  والقومي

مع االستعمار وتوافق مع الصهيونية وانعزال عن حركة التحرير العربي إلى سياسة وطنية عربية 

ولذلك أن مهمة االنتقال إلى االشتراكية وتحويل السلطة السياسية إلى أيدي العمال والفالحين .  مستقلة

اإلشارة إليها في كتاب سعاد   -وحلفائهم ليست هي المهمة التي تواجه حركتنا في الظرف الراهن

وهو ما يؤكد عليه   -التشديد مني (.  دراسات في تأريخ الحزب الشيوعي العراقي-خيري وزكي خيري

نفس المصدر بأن موضوعة السلطة السياسية ليست دكتاتورية الطبقة العاملة وال الثورة االشتراكية 

وأكثر من ذلك أن .  كما أكد عليه في الميثاق الوطني الكونفرس الحزبي األول والمؤتمر الوطني األول

قووا تنظيم حزبكم، قووا تنظيم الحركة "شعار الذي خط به المؤتمر الوطني األول للنظام الداخلي 

أي كان تقوية الحركة البرجوازية وقيادتها هي المسألة المحورية والشعار المركزي ".  الوطنية

التي رفعها الحزب الشيوعي بعد انقالب "  صيانة الجمهورية"وليس شعار .  واالستراتيجي للحزب

التي وصلت قواها "  قووا تنظيم الحركة الوطنية"إال تكملة وامتدادا وتتويجا للشعار  4600تموز 

 . السياسية إلى السلطة

 

وهكذا يمضي الحزب الشيوعي العراقي في سياساته لتحقيق أهدافه التي تتلخص بالتحرر االقتصادي 
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والسياسي المطلق من النفوذ االمبريالي الغربي، فبعد سنوات من دعوات إلى تشكيل تحالفات جبهوية 

إلى االنضمام في تشكيل أول جبهة مع بقية األحزاب  4600ومنذ بداية تأسيسه توصل في عام 

البرجوازية بما فيها القوميين والليبراليين والعسكر والتي سميت بجبهة االتحاد الوطني إلسقاط النظام 

الملكي بقيادة العسكر الممثلين السياسيين الجدد للبرجوازية الوطنية الذين فشلوا بالسيطرة أو االحتفاظ 

 . 4614و 4629بالسلطة في انقالبين 

 

، 4600تموز  41وإذا ما دققنا في الخط السياسي للحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه وحتى انقالب 

فهو خط مستقيم وليس فيه أية تعرجات، وبعكس ما يدعي اآلخرين من الذين انشقوا عن الحزب 

وليس .  الشيوعي العراقي أو تركوا صفوفه، بأن الحزب الشيوعي العراقي انحرف عن خطه السياسي

هذا فحسب بل أنه وبعد تحول العراق من الملكية إلى الجمهورية، كشف الحزب الشيوعي العراقي 

عن نفسه بشكل واضح وجلي في دفاعه المستميت عن حكومة عبد القاسم وبالضد من مصالح الطبقة 

في تلك الفترة يوضح أن قضية السلطة السياسية "  صيانة الجمهورية"وحتى رفع شعار .  العاملة

حسمت بالنسبة إليه مثل سائر بقية األحزاب البرجوازية، بمجرد انتقال السلطة إلى أيدي البرجوازية 

الوطنية، أو البرجوازية التي تحررت من الكتلة اإلسترلينية وحلف بغداد والتي تمثلت كما اشرنا 

 .بالعسكر

 

كان شعارا استراتيجيا بالنسبة للحزب الشيوعي العراقي "  صيانة الجمهورية"إن شعار الدفاع عن  

أو في  4606بالرغم من تعرض الطبقة العاملة إلى أبشع أنواع التنكيل سواء في غلق اتحادها عام 

اعتقال ونفي نشطاء العمال وقادتهم أو بعدم تطبيق قانون العمل بالرغم من جميع المؤاخذات عليه 

وفرض العسكرتارية والدكتاتورية على المجتمع وجو من اإلرهاب وزيادة ساعات العمل وتقليل 

لحسقيل "  في العراق وسياسة الحزب الشيوعي العراقي 4600تموز  41ثورة "ويورد كتاب .  األجور

زكي خيري وسعاد خيري –قوجمان ويؤكد عليه كتاب دراسات في تأريخ الحزب الشيوعي العراقي 

بغض النظر عن الممارسات التي تعرض إليها الطبقة العاملة وخاصة غلق االتحاد العام لنقابات "  

وكان رد فعل الحركة العمالية السياسية والنقابية "  عمال العراق بقرار من عبد الكريم قاسم إذا يقول 

مذهال حتى للبرجوازية كما صرح أكثر من ممثل لها فقد باتت البرجوازية الوطنية ليلة صدور القرار 

بغلق االتحاد في اشد حاالت القلق والخوف من رد فعل العمال الذي ستقوم بها الحركة العمالية 

الجبارة التي أرعبت االستعمار والرجعية والبرجوازية الوطنية، وإذا بالقيادة السياسية والنقابية تتحمل 

أي "  صيانة الجمهورية"فشعار !! "   الضربة حرصا على صيانة الجمهورية ووحدة الصف الوطني

وليس هذا فحسب بل دفع .  الجمهورية البرجوازية، يعني الدفاع عن الدولة البرجوازية ومكتسباتها

الحزب الشيوعي العراقي الطبقة العاملة في العراق في زيادة اإلنتاج تحت عنوان الشعار المذكور بعد 

التفريط بحقوق العمال والنظر إلى القطاع العام بشكل انقالب تموز وتشجيع القطاع الخاص دون 

 -تاريخ الحركة الثورية في العراق"وفي كتاب "    -التشديد مني .  ايجابي طالما تحرر من االستعمار

وكانت نداءات الحزب الشيوعي "  ويورده أيضا حسقيل قوجمان في كتابه المشار إليه "  سعاد خيري

والمكتب التنفيذي لنقابات العمال الذي تشكل في الشهر األول من الثورة توجه نضاالتهم في حراسة 

مقتطف من اتحاد "  وتورد أيضا "  الجمهورية وزيادة اإلنتاج فندفع العمال بحماس لزيادة اإلنتاج

من مقال بعنوان الطبقة العاملة تدحض االدعاءات بانخفاض  7/9/4606الشعب الصادرة في بغداد 

لقد تزايد اإلنتاج في معمل فتاح باشا الذي يشتغل ليل نهار وازدادت مبيعات معمل :  اإلنتاج ما يلي

( 477777)الجمهورية للغزل والنسيج التي بلغت في آذار مارس الماضي حتى الثالث والعشرين منه 

وعدد المقال العديد من معامل البرجوازيين التي زادت إنتاجها .  لشهر نيسان(  04777)دينار  مقابل 
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 ."للبرهنة على أن اتهام العمال بتخفيض اإلنتاج ال أساس له من الصحة

 

 :خط آب امتداد أمني لخط الحزب الشيوعي العراقي الرسمي

بعد االنقالب العسكري  4691ويستمر نفس الخط السياسي ليقول في تقرير اللجنة المركزية في أيار 

واالنقالب  4600تموز  41والثالث في  4614والثاني في  4629االنقالب األول عام )الخامس 

حيث دفع الحزب الشيوعي العراقي ثمنا باهظا في خضم الصراع بين (  4692شباط  0الرابع في 

األجنحة البرجوازية الوطنية على السلطة السياسية في االنقالب العسكري الرابع بقيادة القوميين 

والبعثيين،  وفي محل تقيمه لالنقالب الخامس الذي قاده العسكر من جديد ضد البعث ومليشياته أي 

فبدون إطالق "  أشهر في تشرين الثاني يقول التقرير المذكور 6أي بعد  4692شباط  0بعد انقالب 

ينبغي ألية حكومة )  و(  لألحزاب المعادية لالستعمار ال يمكن تصور ديمقراطية حقيقية في البالد

.. معادية لالستعمار في العراق تكون لها سياسة ومواقف صريحة واضحة تجاه االحتكارات النفطية

ويمضي تقرير آخر الجتماع اللجنة المركزية في (  إننا نعتبر أن هذا الموقف هو أكثر المسائل حساسة

تشرين الثاني  40ينظر االجتماع الكامل للجنة المركزية إلى انقالب )  آب من نفس العام ليقول لنا 

عن كاهل الشعب وخلقت ظروفا "  الحرس القومي"كحركة ازاحت كابوس الحكم الفاشي و 4692

أفضل لنضال القوى المعادية لالستعمار من اجل صيانة االستقالل الوطني وتغيير سياسة العراق 

الذي نجد اسطره التي اشرنا "  خط آب"وهذا ما سمي بـ (.  الرسمية وإعادته إلى ركب التحرر العربي

إليها والذي كتبت عنه عشرات المقاالت والدراسات والتقارير النقدية وإعالن البراءة منه، هو نفس 

فكان خط آب المتمثل بالسكرتير الجديد .  الخط السياسي الذي بدئه فهد بالرغم من تنصل العديد منه

تقيمه لحكومة عارف العسكرية بأنها حكومة وطنية  4692عزيز محمد الذي انتخب بعد انقالب 

وعقدت صفقة سياسية بين عبد السالم عارف وجمال عبد الناصر الذي كان يقود الحركة القومية 

العربية ضد االستعمار، وبدأت الحكومة التي كان يترأسها يومها العسكري عبد السالم عارف بيعادة 

)أعادوا الحياة لقانون رقم "  النظر مع الشركات النفط األجنبية حيث يؤكد تقرير أيار للجنة المركزية 

من مناطق االمتيازات البترولية وصادقوا على تأسيس شركة %  66.0بشأن تأميم   4694لسنة (  07

ويليه تقرير شهر آب الذي سمي السياسة التي صاغتها اللجنة المركزية بخط آب ..(  النفط الوطنية

إلى عدم وضع الديمقراطية السياسية كشرط التعامل االيجابي مع النظام في العراق، "  وقال فيه 

مبررا ذلك بأن الديمقراطية السياسية ستكون حصيلة لتطور األوضاع العربية وضغطها على العراق 

يستمر خط آب حتى شددت حكومة عارف من ".  دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"

سياستها القمعية في المجتمع، ليعود الحزب الشيوعي العراقي عن سياسته ويعلن عن معاداته لحكومة 

 . الذي اشرنا إليهما في البحث 4614و 4629عارف كما حدث في االنقالبين العسكريين في 

 

كما سمي فسوف يعتمد في بوصلته على االتجاه "  خط آب"إن أي مراقب ينظر بشكل موضوعي إلى  

البرجوازي الوطني والمعادي لالستعمار وال يختلف عن الخط الذي قاده سالم عادل عندما دافع عن 

أو يختلف عن سياسات فهد منذ تأسيس الحزب الشيوعي العراقي في "  صيانة الجمهورية"شعار 

" بيد أن الزوبعة التي اندلعت حول خط آب .  وحتى إعدامه"  قووا تنظيم الحركة الوطنية"شعاره 

ليس مصدرها وجود خط شيوعي يدافع (  عزيز سباهي  -عقود على تاريخ الحزب الشيوعي العراقي

عن الطبقة العاملة ويعمل على إنهاء العمل المأجور والقيام بالثورة االشتراكية، وال بتقييم حكومة 

عارف بأنها حكومة برجوازية سواء كانت وطنية أو غير وطنية ويجب اإلطاحة بها وإنشاء سلطة 

اشتراكية، بل يعود إلى رفض االنصياع إلى حل الحزب الشيوعي مثلما وافق الحزب الشيوعي 
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. والدخول في االتحاد العربي االشتراكي"  صعود الناصرية"المصري على حل نفسه في تلك الفترة 

لم يأت ذكر كلمة واحدة عن المحتوى الطبقي لحكومة عارف البرجوازية والمعادية حتى العظم للطبقة 

 . العاملة ال في تقارير اللجنة المركزية بعد خط آب  وال في أي بيان رسمي للحزب

 

إن الصراع بين أجنحة الحزب الشيوعي العراقي لم يكن يوما صراع بين تيار اشتراكي عمالي وبين 

تيار برجوازي وطني مع األخذ بنظر االعتبار وجود صف من العمال الشيوعيين والقادة االشتراكيين 

إال أنهم لم يكونوا أبدا مستقلين بآفاقهم ولم يكن لديهم خط سياسي مستقل وواضح بل كانوا في أفضل 

األحوال تحت تأثير التيار الوطني الديمقراطي، نقول أن الصراع بين تلك األجنحة هو الصراع على 

الكتلة  "ومدى قبولها للدخول بالحلف المناوئ للكتلة الغربية "  الوطنية"شكل الحكومة وماهيتها 

ومدى استساغتها لوجود الحزب الشيوعي العراقي على الساحة "  الشرقية بزعامة االتحاد السوفيتي

السياسية أو حصتها من السلطة، وكذلك على طريقة التعامل السياسي مع الحكومة، هل بأسلوب 

سلمي وتعميق راديكاليته عن طريق تقديم النصائح واإلرشادات والمشورات والتظاهرات، مثلما كان 

أو الوزارات المتعاقبة في العهد الملكي أو  4614يفعل فهد تجاه انقالب بكر صدقي أو انقالب مايس 

وكان اكبر انشقاق شهده الحزب الشيوعي العراقي هو في عام ".  االنقالبات العسكرية"أسلوب العنف 

وانقسم الحزب إلى قيادة مركزية ولجنة مركزية، وكان محور الخالف األصلي مع كيفية  4690

التعاطي مع حكومة عبد الرحمن عارف، وانقسم إلى جناح سوفيتي وهو اللجنة المركزية وجناح 

ولذلك لجأت القيادة المركزية إلى أسلوب الكفاح المسلح وهو .  القيادة المركزية"  ماوي"صيني 

ولذلك كان .  األسلوب الماوي لالستيالء على السلطة التي سحقت تمردها المسلح في منطقة األهوار

التخطيط لالنقالبات العسكرية من قبل الحزب واحدة من األساليب السياسية للوصول إلى السلطة إلى 

وهذا األسلوب هو أساليب البرجوازية .  جانب العمل الجيفاري أو الفدائي أو ما سمي باألنصار

للوصول إلى السلطة وليس لها أية عالقة باإلشكال واألساليب النضالية للطبقة العاملة لنطاحة 

ومنها كان ينبع تأييد الحزب الشيوعي العراقي لجميع االنقالبات العسكرية في .  بالسلطة البرجوازية

بدايتها، وسرعان ما تغيير بوصلتها حسب تعاطي الحكومات المنبثقة من تلك االنقالبات مع القبول 

 . بوجود الحزب الشيوعي العراقي
 

وتحت عنوان  4690وهكذا وفي مشروع برنامج الحزب الذي اقره في الكونفرس الحزبي الثالث في 

المسيرة التاريخية المجيدة للثورة العراقية، نحو جمهورية ديمقراطية ثورية تحت قيادة الطبقة "  

يؤكد من جديد   -التشديد مني"  والشروع بالثورة االشتراكية الثورة الوطنية الديمقراطيةالعاملة النجاز 

! على الثورة الوطنية الديمقراطية التي لم يقل لنا الحزب الشيوعي العراقي متى يزف موعد انتهائها

حتى النخاع بقيادة العسكر بعد "  وطنية"فالبرجوازية كانت في السلطة منذ العهد الملكي وأصبحت 

؛ حيث ألغت التعرف الكمركية وجميع الضرائب على قطع الغيار والمواد 4600تموز  41انقالبه في 

ورفع شعار زيادة اإلنتاج من .  األولية التي تدخل في المشاريع الصناعية والشركات اإلنتاج الصناعي

 777اجل عيون البرجوازية الوطنية في عهد حكومة قاسم من قبل الحزب الشيوعي العراقي، ومنح 

وبلغت %  07-97قرضا من قبل المصرف الصناعي وتصاعدت إرباح شركات المشاريع الصناعية 

 41لجنة كتابة ثورة   -تموز عامها األول 41ثورة )  مليون دينار عراقي (  277.770)قيمة القروض 

(  صباح الدرة  –القطاع العام )  مصنع  747إلى  400، وازدادت مصانع القطاع العام من (تموز

وزادت السلطة البرجوازية في قمع الطبقة العاملة وغلقت اتحادها وزادت من ساعات عملها وقللت 

وفي عهد حكومة عارف كما أشار نفس تقرير اللجنة .  من أجورها وعطلت تنفيذ قانون العمل

% 66.0تم تأميم شركة النفط الوطنية وأعادت قانون االمتيازات  4691المركزية في أيار من عام 
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ومع هذا يصر الحزب الشيوعي العراقي بأن الثورة الوطنية الديمقراطية لم يتم .  للشركات العراقية

إال أن الحقيقة التي تقف خلفها أو خلف التنظير حول عدم إتمام الثورة الوطنية الديمقراطية .  انجازها

هي االستمرار بقيادتها السياسية للبرجوازية الوطنية دون أي منازع من جهة وذر الرماد في عيون 

 . الطبقة العاملة من جهة أخرى لجرها خلفها

 

وان الفارق بين خط آب وبعده هو عاد عن سياساته التصالحية مع عارف، لكنه استمر على النهج 

أي باتجاه نفس البوصلة الفكرية والسياسية ليتم التحالف مع حزب البعث ويؤسس معه "  الوطني"

وقد التقى البرنامج السياسي واالقتصادي للحزب البعث مع .  4602الجبهة الوطنية التقدمية في عام 

أي أن األسس المادية .  المنهاج الوطني وجميع مقررات الكونفرنسات الحزبية ومؤتمره الوطني

والتقى الحزبان الشيوعي العراقي والبعث .  للتحالف الجبهوي توفرت أكثر من أي وقت مضى

االشتراكي على أرضية واحدة وهي معاداة االمبريالية وتأميم النفط وتشييد بنية تحتية للنهوض 

بالبرجوازية الوطنية التي فتحت اآلفاق السياسية واالقتصادية العظمية أمامها وحيث لم تحصل على 

وكانت مجانية التعليم ومحو األمية وبناء شبكة الطرق .  أية فرصة سانحة لها منذ العهد الملكي

والجسور وتأسيس العشرات من المصانع والمعامل الكبيرة في جميع المجاالت والميادين وتطوير 

الزراعة على أساس المكننة الحديثة وتوفير آالت الزراعية وبناء السدود وتشييد مشاريع الري ومنح 

الخ كان عرس البرجوازية الوطنية الذي أقيم ..القروض للمشاريع الصناعية واإلعفاءات الكمركية

 . بحضور الحزبين

 

وكانت الدكتاتورية السافرة للبرجوازية الوطنية التي قادها البعث هي الشكل السياسي الوحيد للقضاء 

على التشرذم السياسي الذي ساد في صفوف البرجوازية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وقيام أول 

، واالستمرار بترسيخ االستقرار السياسي لتطوير السوق العراقية وتأمين 4629انقالب عسكري عام 

ولعب الحزب الشيوعي العراقي مع حزب البعث دورا كبيرا في .  ارتباطها بالسوق الرأسمالية العالمية

توفير مستلزمات الدكتاتورية السياسية، فكان سكوته على قمع البعث إلضرابات عمال الزيوت النباتية 

، وإضفاء الشرعية على كل جرائم البعث عن طريق الدخول بتحالف 4690تشرين الثاني في  0في 

وبحضور  4609استراتيجي مع البعث و الموافقة على تمرير ورقة العمل التي قدمها البعث عام 

صدام حسين الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية وكانت تنص على رفع اإلنتاجية 

في المصانع والمعامل وقمع أية حركة اعتراضية توقف من عملية اإلنتاج، وهي أي الورقة المذكورة 

التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي بعد انقالب تموز "  صيانة الجمهورية"امتداد لسياسة وشعار 

، وبعد ذلك قمع الحرية السياسية حيث أيد األجواء القمعية التي أشاعها البعث بعد مسيرة خان 4600

النص وأيد بشكل سافر إعدام المعارضين اإلسالميين الذي قادوا تلك المسيرة بحجة ضرب معاقل 

 . الرجعية وعمالء وجواسيس الدول األجنبية

 

ويمضي الحزب الشيوعي العراقي في تقييمه للجبهة الوطنية مع البعث حيث يقول في تقريره في 

إنما في إستراتيجية  ليس في موضوعة التحالفإن الخطأ "   4609المؤتمر الوطني الرابع عام 

أي أن الحزب لم ينحرف قيد أنملة عن خط فهد فهو يؤكد من جديد على   -التشديد مني..."  التحالف

إن السياسة التي انطلق منها الحزب الشيوعي العراقي هي من نفس .  التحالف البرجوازية الوطنية

الخط السياسي وهي، أن البوصلة كانت تؤشر على أن حزب البعث حزب برجوازي وطني ضد 

كما كان خط آب  4690االمبريالية وضد االستعمار وعليه يجب التحالف معه بعد انقالب تموز 

عندما قيم حكومة عبد السالم عارف بأنها حكومة وطنية طالما عانق رئيسها جمال عبد  4691
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الناصر وخروشوف الرئيسي السوفيتي آنذاك وأصدرت عدد من القوانين المناهضة للنفوذ االقتصادي 

 . االمبريالي في العراق

 

وحزب البعث القائمم (  تيار خالد بكداش)   -وتجدر اإلشارة هنا، أن الفارق بين تحالف الشيوعي السوري

حتى اآلن وبين الحزب الشيوعي العراقي والبعث في العراق، هو أن األول بقى في جبهة وطنية لميمس 

بسبب السلوك الشخصي لنظام األسد كما يحاول أن يسوقه الحزب الشيوعي وسائر القوى البرجموازيمة 

حول سلوك صدام حسين الدكتاتوري، بل يعود إلى ظروف موضوعميمة وهمي وجمود دولمة إسمرائميمل 

على الحدود مباشرة وبحاجة إلى جبهة برجوازية متراصة لمتمقمف ضمدهما تمحمت عمنموان جمبمهمة ضمد 

أي بمعمبمارة أخمرى .  االمبريالية والكيان الصهيوني، في حين في العراق لم تكن تلك الظروف موجودة

أن االستفراد بالسلطة السياسية وقيام نظام دكتاتور في العراق كان حاجة ملحة للبمرجموازيمة الموطمنميمة 

العراقية بنفس القدر كان إبقاء الحزب الشيوعي السوري في تحالف مع البعث السوري حاجة سيماسميمة 

 .أملتها الظروف السياسية في كال البلدين

 

وحالما تنتهي الحاجة الملحة لوجود الحزب الشيوعي العراقي في مسار صعود البرجوازية الوطنية، 

ويحل محله حزب أكثر جرأة وأكثر حسما في القيادة السياسية وحسم مصير السلطة السياسية 

للبرجوازية الوطنية أي حزب البعث، يُق صى الحزب الشيوعي العراقي عن السلطة السياسية، ويسدد 

له ضربة سياسية قبل أن تكون أمنية عن طريق تحقيق جميع برامجه االقتصادية والسياسية وشعاراته 

معارض من قبل البعث، ليتحول بعدها إلى حزب من الطراز األول "  وطن حر وشعب سعيد"من 

ويمضي بأساليبه النضالية القديمة .  بعد أن كان حزب معادي لالستعمار  -التشديد مني-   للدكتاتورية

وهي تشكيل التحالفات أو الدعوة لتشكيل التحالفات الجبهوية ولكن هذه المرة ضد الدكتاتورية وليس 

أي الجبهة الوطنية الديمقراطية مع "  الجود"فيدخل في تحالف سمي ب.  ضد االستعمار واالمبريالية

أي الجبهة الوطنية القومية والديمقراطية في عقد "  جوقد"القوى القومية البرجوازية الكردية ثم مع 

، ليدخل هذه المرة في 7772الثمانينات ومرورا بالتسعينات لينتهي حتى غزو و احتالل العراق عام 

وهو .  مجلس الحكم عن طريق أمينه العام أو سكرتيره األول للجنة المركزية حميد مجيد موسى

وليس هناك .  مجلس قومي وطائفي ليشرعن شكل السلطة السياسية التي هي محاصصة قومية وطائفية

إن مجلس الحكم كان .  أي انحراف كما يدعي أكثر الراديكاليين المنتقدين للحزب الشيوعي العراقي

وكان شعار إسقاط الدكتاتورية هو .  جبهة سياسية أسسه االحتالل إلضفاء الشرعية على غزوه للعراق

 .النتيجة الفعلية لتشكيل مجلس الحكم

 

***** 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا إذن تعرض الحزب الشيوعي العراقي إلى القمع ومنع كل 

نشاطاته إذا كان ال يرمي إلى إسقاط السلطة البرجوازية ولم يتحدث في أية فقرة من أدبياته أو 

 .مشاريع قراراته في ميثاقه الوطني ومؤتمره األول إلى إسقاط الملكية كأضعف اإليمان

 

انقسام العالم إلى معسكرين، معسكر االتحاد السوفيتي الذي دار :  والجواب يعود إلى عاملين هما أوال

في فلكه جميع األحزاب البرجوازية الوطنية والحركات المعادية لالستعمار واالمبريالية الغربية 

وكانت األحزاب الشيوعية من ضمنها، والعالم االمبريالي الغربي والذي سمي بالعالم الحر أو العالم 

وان احتدام الصراع والعداء بين هذين العالمين كان الحزب الشيوعي العراقي ضحية .  الديمقراطي

كان الحزب الشيوعي العراقي يمثل أقصى يسار :  ثانيا.  تخندقها مع المعسكر الشرقي وتبني سياساته
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البرجوازية الوطنية وسعى في خطابه السياسي على صعيد الوثائق والقرارات والدعاية والتحريض 

وعقد التحالفات الجبهوية إلى تقليل نفوذ االستعمارالبريطاني والغربي وإخراج العراق من براثنه 

أي بشكل آخر نقولها، كان الحزب الشيوعي العراقي مدافعا صلدا عن .  السياسية واالقتصادية

البرجوازية الوطنية، وسعى بكل قواه على تأمين المستلزمات الضرورية لتأمين سوق الرأسمالية 

خصائص تطور األنظمة الرأسمالية التابعة"في كتاب .  المحلية والمرتبطة بالسوق الرأسمالية العالمية

على "يصف البرجوازية الوطنية "  منصور حكمت–أسطورة البرجوازية الوطنية –الفصل الرابع   -

الصعيد السياسي تعادي الديكتاتورية سواء كانت دكتاتورية نظام الرأسمالية التابع لالمبريالية أو 

شبه المستعمر أو نظام اإلنتاج ما قبل   -بوصفها البناء الفوقي السياسي للنظام شبه اإلقطاعي

ولذلك في التحليل النهائي تطالب بترسيخ الرأسمالية الكالسيكية (.  شكل اإلنتاج األسيوي)الرأسمالي،

وترسيخ الديمقراطية والنظام الجمهوري، وتطور الثقافة والتقاليد القومية والوطنية واالستقالل 

وإذا ما دققنا في جميع أطروحات الحزب الشيوعي ."  االقتصادي والسياسي والثقافي عن االمبريالية

العراقي ومنذ تأسيسه على يد القادة األوائل فهد وحازم وصارم وحتى تأسيس الجبهة الوطنية في عام 

، فأن وصف منصور حكمت ينطبق عليه بشكل كلي القول حول تمثيل الحزب الشيوعي  4602

  العراقي بشكل نقي ومخلص ال يعتريه أية شائبة للبرجوازية الوطنية
 

 :اليسار والدعوة إىل التحالفات

هي سياسة انتهازية صرفة ولم "  االحتالل"لقد كانت مواقف الحزب الشيوعي العراقي من موضوعة 

فهو من .  لقد اتخذ موقفا فضفاضا وغير واضحا.   تختلف عن سياسة حزب الدعوة من حيث المحتوى

جهة لم يوافق على االحتالل بشكل مباشر إال انه لم يتخذ موقفا صارما ويتخذ سياسات عملية لمواجهة 

وليست المسألة مرتبطة بخيانة مبادئ فهد كما يحاول أن يصورها منتقدي الحزب الشيوعي .  االحتالل

العراقي، بل نابع من مسالتين، هو أن موديل البرجوازية الوطنية التي التحفت برداء الماركسية 

واالشتراكية من قبل األحزاب الشيوعية السوفيتية، قد ولى زمنها منذ انهيار االتحاد السوفيتي والكتلة 

، وان المعطيات الواقعية والمادية للرأسمالية االمبريالية "الديمقراطية"الشرقية، وتحول إلى موديل

أصبحت عالمية، ولم يبق شيء من البرجوازية الوطنية تذكر ال على صعيد البرنامج السياسي سوى 

وال على صعيد البرنامج االقتصادي واالجتماعي، وهذا ما يعيه بشكل "  الديمقراطية"رفع راية 

أي ما نريد أن نقوله هو أن الحزب الشيوعي .  واضح الممثلين السياسيين األمس للبرجوازية الوطنية 

الصفة الديمقراطية "  الشيوعية"العراقي لم يواجه مخاض عسيرا كي يغير طريقه ويضفي على هويته 

ويتخذها منهج له، بالرغم من أن الشيوعية كانت بالنسبة له راية خافته اللون حملها في خضم 

أما الجانب اآلخر هو النضال ضد .  انتصارات ثورة أكتوبر االشتراكية وصداها في العالم

ودون أي محتوى "  صيانة الجمهورية"فيسقاط الدكتاتورية التي حلت محل .  الديكتاتورية كما اشرنا

ولذلك أن االحتالل اسقط .  طبقي تحولت إلى بوصلته الرئيسية ومحور عمله السياسي واالجتماعي

وخالل كل مراحل عمله بعد االحتالل أراد تسويق .  النظام الدكتاتوري، وهذا ما تطابق مع سياسته

وكان هذا هو سر .  نفسه بطال وطنيا وفوق الطوائف في معمعة الصراع الطائفي والقومي في العراق

التقاءه مع تحالف عالوي حيث اجتمعا على برنامج إصالحي ديمقراطي قومي محلي، وهو العودة 

وبعد فشل هذا التحالف من .  من جديد إلى تشكيل التحالفات الجبهوية وعلى نفس األسس السابقة

الوصول إلى السلطة ذهب الحزب بعد تركه التحالف المذكور ليشكل تحالف جديد وهو التحالف 

المدني وعلى نفس األسس السابقة التي جمعتها مع قائمة العراقية التي قادها عالوي، ورفع هذه المرة 

. التي أمسى بعد ذلك الجامع بينه وبين التيار الصدري ليشكل تحالف سائرون"  الدولة المدنية"شعار 
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الحركات "وقد تحدثنا بالتفصيل عن المحتوى الطبقي والسياسي لذلك التحالف وأسباب التحالف في 

 ".0مجل المد عدد  -االحتجاجية بين الدولة المدنية والدولة العلمانية

***** 

وان هذه اإلشكالية تنبع من كونها ال ".  اليسار"إن أكثر المقوالت التي أثارت اإلشكاالت هي مقولة 

وهكذا يصنف كل .  ينظر إليها من ناحية المحتوى الطبقي من قبل التيارات االشتراكية والشيوعية

مجموعة وكل حزب وكل تيار على انه يساري وبغض النظر عن تمثيله الطبقي على صعيد 

التكتيكات السياسية والشعارات والمواقف السياسية بحيث يخدم بالتالي دفع نضاالت الطبقة العاملة 

إلى األمام والحفاظ على استقالله الطبقي والسياسي ووضع الفواصل دائما وأبدا بين آفاقه وآفاق 

وليس هذا فحسب، بل هناك أحزاب وأطراف احتلت .  الطبقات األخرى وبالتالي الوصول إلى السلطة

موقع اليسار منذ تاريخ طويل ولم يتزعزع تصنيفه من الموقع الذي احتله بالرغم من انتهاج كل 

 .السياسات اليمينية والرجعية المعادية للطبقة العاملة وعموم المجتمع

 

هناك يمين ويسار في .  ليس هناك يسار على العموم، بل هناك تصنيفات طبقية ويجب األخذ بها 

وكان الحزب الشيوعي العراقي في .  الطبقة البرجوازية كما هناك يمين ويسار في الطبقة العاملة

مراحل تاريخية معينيه يمثل يسار الطبقة البرجوازية وفي مراحل أخرى مثل يمين الطبقة البرجوازية 

 . أو في أفضل األحوال وسطها

 

بيد أن المشكلة ال تكمن في فهم مقولة اليسار وحدها، بل بالدعوة التي تشكيل التحالفات إلى حد توحيد 

وتأتي هذه .  اليسار وكأنها منظمات وأحزاب ذات لون واحد ومحتوى طبقي واحد وآفاق واحدة

الدعوات دائما من الذين انشقوا عن المنظمات واألحزاب اليسارية األم إذ جاز التعبير أو األصلية، 

وبعد فترة معينة يدعون إلى تحالف أو توحيد اليسار، والسؤال هو لماذا انشقوا عن المنظمات األم ثم 

 . بعد ذلك الدعوة إلى توحيدها؟

 

إن األرضية السياسية التي تستند عليها ذلك الطيف من اليسار هي أرضية البرجوازية الصغيرة التي 

ترى ضعف حركتها نابع من خالل ضعف نفسها كأفراد وال تنظر إلى نفسها كطبقة انتفى دورها 

، من خالل إيجاد نفسها وحيدة على شكل أفراد، (المقصود البرجوازية الصغيرة)وانتهت تاريخيا 

وهكذا بسبب عدم إحراز طبقتها أي ثقل اجتماعي .  وتحسب دائما قوة اليسار من زيادة عدد أفرادها

وبالتالي ليس لها ثقل سياسي، فهي ينظر إلى قوتها بمعزل عن طبقتها وهي حصيلة جمع أفراد بشكل 

إن موضوعاتها مع الطبقة العاملة كما يصفه منصور حكمت بأنها تتكون من أفراد فقراء .  جبري

وعليه فأن أفراد هذه الطبقة تنظر إلى كل شيء .  ومساكين ويستحقون الشفقة، كما تنظر إلى نفسها

بمنظار أحاديتهم وفردانيتهم ونرجسيتهم وسخطهم على واقعهم االقتصادي واالجتماعي وبالتالي 

ومن .  لذلك انه ال ينظر إلى العمال كطبقة اقتصادية واجتماعية وان مفاتيح المستقبل معها.  السياسي

ويسود مفهوم الحزب الشيوعي العراقي حول التحالفات .  هنا تأتي دائما الدعوة إلى توحيد اليسار

الجبهوية في صفوف أفراد اليسار الداعي إلى المساواة وهم أول الناس الذي انشقوا عن منظماتهم 

 .األصلية

 

ويطرح علينا سؤال دائما وكي يكون جوابه خاتمة لهذا البحث، هل الحزب الشيوعي العمالي 

العراقي، يتخذ موقفا سلبيا من التحالفات؟ والجواب ليس هناك في منظومتنا الفكرية والسياسية مقولة 

بيد أننا نسعى مع كل القوى الداعية للتحرر والمساواة في تنسيق عمل من اجل .   التحالفات الجبهوية
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وعليه لدينا تجربة غنية لحركتنا .  تحقيق ما يصب في مصلحة الحرية والمساواة والرفاه في المجتمع

في كردستان العراق بالدفاع عن الحرية السياسية دون قيد أو شرط، الوقوف بوجه االغتياالت 

السياسية، الدعوة ضد تجنيد األطفال، تقوية حركة المساواة بين المرأة والرجل، تشريع قانون عمل 

 .الخ..أنساني

 

إن أيادينا مفتوحة أبدا مع أية حركة أو قوة أو منظمة تحررية وتقدمية من اجل تحقيق الحرية 

 .والمساواة والرفاه في المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 سمیر عادل



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبقة العاملة 

" االسترياد غري املنظم"وتضليل 

 "حامية الصناعات املحلية"و
 حوار إذاعة برتو مع كورش مدريس

 

احاياااو وبصاورا اكا ار .  اود ان اتناول االزمة االقتصاادياة فاي اياران ما  عايا زواياا: إذاعة برتو

. مااو المفهوم االقتصادي لهذه االزمةو ومااي خلفيتها عالاص ياعاياي اياران والاعاالام: تجرييياًو اي

بعياا نتناول الطبقة الراسماليةو حكام الحمهورية اإلسالميةو وم  ثم نتطرق الاص الاطاباقاة الاعاامالاة 

 .ونسلط الضوء عليها

 

في غضون السنوات األربعة المنصرمةو استوردت ايران بضاائات تصال قاياماتاهاا .  ابيء م  حكم عام

النا  .  مليار دوالرو وقي سحب القسم األعظم م  اذه السلت الاباساان ما  اإلناتاال الاماحالاي 411الص 

ياماكا  .  تبيو المعاادلاة بساياطاة.  ولهذا يجري اقفال أبواب المعامل ويسرح العمال م  العمل.  ارخص

القول ان  اليمك  معارضة دخول البضائتو ولك  علص الحكومة ان تلجمو علص األقلو دخول الباضاائات 

 تبيو اذه االنروحة جميلة مباشراو ما او رايكم بهذا الصيد؟. بصورا غير ممنهجة

 

ان موضوعة تصدير واستيراد البضائع الرخيصة هي قديمة بقدم النظام المراسمممالمي :  كورش ميرسي

ان االطروحة البسيطة التي قد طمرحمت ايضما سمابمقما .  على هذا األساس تُدار الراسمالية وتعمل.  نفسه
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من قبل الراسمالية بوجه الطبقة العاملة بهدف ابعاد انظارها عن اصمل األممور والمقمضمايما، وان همذه 

فعبر هذه االطروحة البسميمطمة، يمطمرح قسمم ممن .  الموضوعة هي احد مبررات تبرير النزعة القومية

 .البرجوازية مصلحته الخاصة امام الجميع بوصفها مصلحة المجتمع والطبقة العاملة

 

ان راجعت البيان الشيوعي، الذي كتبه ماركس وانجلز، الذي هو من اولى الوثائق لتوضيح المممجمتمممع 

اذ يذكر ان السلعة المرخميمصمة .  الراسمالي، سترى هذا االمر كاحد السمات البارزة للمجتمع الراسمالي

اذا لم تتمكن أي مدفعية او هجوم جميمش جمرار ممن .  المنتجة في الراسمالية ستخفض من جدار الصين

تدمير جدار الصين او أي حصار وطني او اقتصادي، فمان اإلنمتماج الموفميمر لملمسملمع المزهميمدة المثمممن 

انمهما حمقميمقمة اإلنمتماج .  انها حقيقمة المعمالمم المراسمممالمي.  للراسمالية سيفك حصون أي حصار اقتصادي

ستؤلب المجتمع ضدك ان عمارضمت ".  العقل في اطار اإلنتاج الراسمالي" انها تتطابق مع .  الراسمالي

ان المجتمع متعطش لخيرات الحياة، وان اإلنتاج الوفير للراسمالية، قبل أي شمكمل اخمر، يمجمعمل .  ذلك

انهما نمقمطمة قموة نمممط اإلنمتماج .  هذه الخيرات في متناول يد البشرية، بالضبط جراء وفرته وزهد ثمنه

ان انمتماج المربمح وازديماد قميمممة المربمح همو ممحمرك الي ممجمتمممع يمعميمش فمي .  الراسمالي واقتداره

اذا يجلب لمه ربمحماً .  انه ليس بعاشق اإلنتاج وال بعاشق التصدير واالستيراد.  اطارالعالقات الراسمالية

 .اكثر، يستورد سلعة ارخص

 

فالراسمالية، من جمهمة، مصمدر ثمروة .  ما اود قوله هو ان هذا هو المنطق المعطى للمجتمع الراسمالي

ورفاه وتوفير إمكانية حصول الجماهير العريضة على خميمرات لمم تمكمن همنماك إممكمانميمة اسماسماً فمي 

المرحلة االقطاعية النتاجها او انها بدرجة من الغالء بمحميمث لميمس بموسمع سموى قسمم ممحمدود ممنمهما 

الحصول عليها، ومن ناحية أخرى، فان الراسمالية نفسها مصدر استغالل اشد، مصدر بطمالمة وكمذلمك 

 .تعميق المنافسة والصراعات الداخلية للبرجوازية نفسها

 

مثلما يوضح الراسمال والبيان الشيوعمي، يمؤممن .  ان الراسمالية هي وحدة هاتين العمليتين المتضادتين

ان هذا واقع عالمنما فمي . وفرة الخيرات الخضوع التام للطبقة العاملة ووجود جيش ضخم من العاطلين

بوسع غياب فهم ماركسي للنظام الراسمالي ان يدفمع كمل .  بريطانيا، أمريكا، الصين، ايران وكل العالم

ان األسماس المذاتمي لمبمقماء .  عامل نحو الخديعه، ويعطيه رؤية خاطئة عن المجتمع والية وكيفية عمملمه

خرافات الحركات البرجوازية في ذهن الطبقة العاملة هو من جملة هذه، يمعمود المى المفمهمم المخماطميء 

 .للراسمالية وكيفية عملها

 

ولك  اذا نظرنا الص تاريخ الراسماليةو سانارا ان الايفاا  عا  الساوق الاماحالاياة اماام :  إذاعة برتو

الم ياكا  .  السوق الخارجية او اجوم السلت الخارجية كان مبعث تنامي الصناعة في البليان المختلفة

 االمر كذلك؟ اال يعطي احقية ويحة لهذه المسالة؟

هل نحن وكالء تنمية الصناعة عموماً لتنمية الصمنماعمة بمذاتمهما؟ همنماك عمدة طمرق  : كورش ميرسي

في اطار الراسمالية، ال يمممكمن تمنماممي .  اننا مدافعي الرفاه وضد البطالة واالستغالل.  لتنامي الصناعة

ليس بوسع المراسمممالميمة .  الصناعة بدون وجود جيش هائل من العاطلين وبدون اخضاع الطبقة العاملة

بالنسبة للبرجوازي، يحسن تطور الصناعة وضمعمه .  ان تنمو بدون عرق الطبقة العاملة وكدحها ودمها

ولكن بالنمسمبمة .  ان تطوير الصناعة وامنية التصنيع هما هدف بحد ذاتهما ولهما جاذبية.  بصورة تلقائية

للعامل ال يشكل تنامي الصناعة في اطار الراسمالية، اهمية له، بل موضوع استغالل المراسمممالمي همو 

 فما مزية ذلك بالنسبة له؟. اصل القضية
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زد على هذا، ليس ثمة مجتمع راسمالي تمكن من فرض جدار عازل على نفسه وطوقها وحمي إنتاجمه 

المحلي قليل الربحية لمدة ملحوظة، وحتى لو تمكن من القيام بهذا العمل، فان ليس بوسعه تحقيمق نمممو 

انظر الى الكتلة الشرقية ونماذج الراسمالية الحكومية او راسمالية الدولة، سمتمرى تمبمعمات .  ونجاح مهم

ان كانت االزمة في مجتمع ايران ذات شكل معين، فانها تتخذ .  تحدثت عن االزمة.  هذا العمل وعواقبه

. وان تكن هناك ازمة عالمية، فان ثمة ازمة ناجمة عن الجمهموريمة اإلسمالمميمة.  في أمريكا شكالً اخراً 

مماهمو أسماس همذه :  ينبغي ان نوضح النفسنا امراً .  بيد انها اشكال واوجه مختلفة لالزمة في الراسمالية

ان لمم نمقمم بمهمذا المعمممل، لمن .  االزمة، وماهي النواة األساسية التي تشترك فيها كل أزمات الراسمالية

ندرك الية عمل الراسمالية، ليس هذا وحسب، سنقع فريسة االحكام األخالقية فميممما يمخمص راسمممالميمة 

 .جيدة وراسمالية سيئة

 

وهو ما يسمية ماركس الممميمل .  ان مايشكل ماهية االزمة في عالم الراسمالية هو ازمة ربحية الراسمال

ان هذا الميل هو حصيلة عناصر متنوعة ومعقدة ومتشابكة جدا لمننمتماج ودورة .  التنازلي لنسبة الربح

ان للراسمالية اليات متنموعمة لملمحميملمولمة . بيد ان هبوط نسبة الربح اليتجسد بصورة مستمرة. الراسمال

ولكن بالنتيجة، وبصورة دورية ومن الواضح فجائية، فان الميل التنازلي المتراكم يهب مثمل .  دون ذلك

تمهمبمط .  تيار جارف او بحيرة خلف سد ما، يحطم السدود، ويتدفق ويحدث هبوط نسبة الربح بكل قموتمه

ربحية الراسمال، وتغدو مواصلة اإلنتاج وتمدويمره فمي االطمار المقمائمم عماجمزاً عمن تمحمقميمق ربمحميمة 

اليستطيع الراسمالي ان يحقق الربح الالزم او الكافي، لذلك ال تباع السلع باالثمان القائمة و .  الراسمال

وبالتالي، وفي قمة تراكم البضائع، يصعب ان يكون في متناول القسم األعظم ممن .  بنسبة الربح القائمة

وحمتمى فمي اوج وجمود .  المجتمع وذلك النهم اليكونوا قادرين على شرائها، اليملكوا امكانيات الشراء

. راسمال إضافي، فانه يضيق على إمكانية حصول قسم مهم من البرجوازيمة عملمى المراسمممال والمنمقمد

 .لذلك تدب االزمة في البنوك

 

في ازمة الراسمالية، اليعني االمر على سبيل المثال ان يكون االنسان جائع وبحاجة للخمبمز والممملمبمس 

بل يعني ان بيع هذه السلع وانمتماجمهما اليمجملمب .  اليعني عدم وجود بضائع.  وتغيب سائر خيرات الحياة

واليمبماع، "  باهض المثمممن" وعليه، الينتج الراسمالي خبزا او ان الخبز الذي انتجه يكون .  الربح الالزم

 .اليحقق ربحا

 

وان يكن هذا الصمراع .  ما اود قوله ان نواة ازمة الراسمالية، في كل مكان، هي ازمة ربحية الراسمال

بين األقسام المختلفة للبرجوازية هو حول تقاسم القيمة الزائدة او تقاسم الربح بينهم هو جمزء اليمتمجمزأ 

من النظام الراسمالي، ولكن في مراحل االزمات يشتد هذا الصراع بشكل كبير، ويغدو سياسياً الى حمد 

ويسعى أي قسم من البرجوازية في هذا النزاع الى ان يمجمر ورائمه اوسمع ممايمممكمن ممن اقسمام .  كبير

 .المجتمع وباألخص الطبقة العاملة والكادحين

 

اذ تريد اقسام من الراسمالية ان تقيم اشكال حصار، وتبقي على األسعار ونسبة الربح عمالميمة وتصمون 

وتمنمشمد ان "  الصمنماعمة الموطمنميمة" ان من أشكال الحصار هذه، هي تلك التي تقام تحت يمافمطمة .  نفسها

تضي ق على االستيراد كي تؤمن وتضمن ارباحها في االطار القائمم واخضماع المطمبمقمة المعمامملمة غميمر 

اذ تُخفض هذه السياسة مبماشمرة ممن حصمة .  المشروط وتضحيات هذه الطبقة لتطور الصناعة الوطنية

الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع، وتفرض الفقر، غياب األمان واالستغالل المممتمعماظمم لملمطمبمقمة 

 .العاملة وكادحي المجتمع
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لقد اضعفت العولمة الواسعة للراسمالية ذاتها خالل الربع األخير من القمرن المحمادي والمعمشمريمن همذا 

فالجميع يعلم ان خارج السوق العالمية للراسمالية اليمكن ان يكون هناك اي مسمتمقمبمل .  الميل دون شك

اذ تحتاج البرجوازية في جميع انحاء العمالمم المى المراسمممال، حميمث اصمبمح . يذكر الي نظام راسمالي

وهمي .  تصدير الرساميل في القرن العشرين ولحد االن نمط عادي لعمل الراسمال فمي ممجمممل المعمالمم

عالمنما عمالمم .  الظاهرة التي وضحها لينين بالتفصيل في موضوعة االمبريالية اعلى مراحل الراسمالية

لندع جانباً ان دخل مدراء المؤسسات الراسمالية هو غالمبما مسمتمقمل عمن ربمح .  سلطة الراسمال المالي

تلك المؤسسة، بوسع راسمالي صناعة ما ان يبيع فمي غضمون دقمائمق اسمهمم همذه الصمنماعمة المقملميملمة 

الراسمالي، سواء اكان ايرانميماً .  الربحية، ويشترى اسهم صناعة اكثر ربحية في ذلك الطرف من العالم

 .ام غير إيراني، الينتمي واليرتبط بصناعة خاصة سوى الربح

 

بمعمضمهمم انصمار .  في الصراع مابين األقسام المختلفة للراسمالية، يتبنى الراسماليون سياسات مختملمفمة

فتح األبواب امام البضائع، واالقسام عديمة الربح تريد ان تقلل من إمكانية المممنمافسمة، يمتمحمولمون المى 

وعبر تغليف هذه القضية في هذا التصنيف، تخفي المبمرجموازيمة .  انصار التضييق على دخول البضائع

نزاعاتها الداخلية حول سبيل حل ازمة الراسمالية وإعادة تقسيم الربح وفائض القيمممة بميمنمهمم وحمقميمقمة 

وواقع ان االنتاج الهائل للخيرات في المجتمع هو امر ممكن يرافقه اخضماع المجممماهميمر ومصمائمبمهما، 

احدهم يقول ان التقصير يمكمممن فمي ان المبمضماعمة تماتمي ممن .  تلقي ستار على هذه النزاعات وتخفيها

ان النضال ضد همذا الموضمع وممجمابمهمتمه .  الخارج، واخر يقول ال ان ما ياتي من الخارج هو ارخص

بدون تفسير ماركسمي عممميمق اللميمة عمممل المراسمممالميمة .  ليس امرا ممكناً بدون تشخيص هذه الحقائق

وأزمتها، يبقي سبيل الخروج من االزمة، وحتى تحديد سبيل الدفاع عن النفس امام هذه االزممة بمعميمدة 

عن انظار الطبقة العاملة، وتصبح الطبقة العاملة بسهولة ضحية اشكال الخداع المبرمجة والمتماريمخميمة 

 .لهذا القسم او ذاك من اقسام البرجوازية

 

واألوضاا  الاماتاازماة الاراااناة "  االستاياراد غايار الاماناظام" مااو تقييمكم لموضوعة :  إذاعة برتو

 للجمهورية اإلسالمية؟

اذ يتم تمامميمن .  ان مجتمع ايران هو مجتمع راسمالي.  لقد ذكرت توضيحي بهذا الشأن : كورش ميرسي

أي منا يشتري ماهو ارخمص، ان همذا يمتمطمابمق ممع نمممط .  معيشتنا وامكاناتنا جميعاً عبر قناة السوق

اين صنعت هذه البضاعة، واي عامل في أي مكان من العالم قد صمنمعمهما ال يمعمد .  المجتمع الراسمالي

ان قمدرة المراسمممالميمة ".  صنع في الصميمن" او "  صنع في ايران" ليس مهما ان كتب عليها .  امرا مهما

، يمريمد " المعمقمل السملميمم" تكمن في انتاجها بضاعة رخيصة، وان أي امرء في مجتمع راسمالي، وفمق 

يسمعمى لملمحمصمول .  يشتري العامل ايضاً في السوق على هذا الغرار.  بضائع ارخص كي يعيش افضل

 .على بضاعة ارخص

 

ان هذه االلية، وبصورة منظمة سواء في داخل بلد او على صعيد السوق العالمي، تُمطمرد الصمنماعمات 

ويمرافمق همذا االممر مموجمة .  ، من المميمدان( المنافسة) التي اليمكن ان تنتج بضائع رخيصة، ومايسمى 

ان الضغط ذاته على الطبقة العاملة هو احد الميمات .  بطالة دون شك تمسك بخناق عمال هذه الصناعات

على سبيل المثال، اندحرت اغلب صناعات النسيمج .  تشديد درجة االستغالل وجعل اإلنتاج اكثر ربحية

ممثملممما دحمرت .  في ايران والهند امام صناعة النسيج اإلنكليزية، لقد وضح مماركمس همذا بمالمتمفمصميمل

أي حين يكون رخيصاً، نمممضمي انما .  صناعات النسيج الصينية اليوم جميع صناعات النسيج في العالم

سيقف كمل المممجمتمممع وحمتمى ".  المنطق" وانت لشراءه، وان هذا منطق العالم، واليمكن ان نهاجم هذا 
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 .الطبقة العاملة بوجه انصار بقاء سعر البضائع عالية

 

ان نزاع الراسماليين حول استيراد البضائع او عدم استيرادها ليمس ممن اجمل تمحمسميمن حميماة المطمبمقمة 

انه نزاع حول مفاهيم هامشية في الممجمتمممع المراسمممالمي، .  بل يتعلق االمر اساساً بتقاسم الربح. العاملة

تسعى من خالله االقسام المختلفة للبرجوازية ان تلفت انتباه الطبقة العاملة لها، وان تحشدهما وتمعمبمئمهما 

 .ينبغي فصل هذه المناورات السياسية وهذه النزاعات عن واقع الراسمالية نفسها. خلف ظهرها

يمكن وبدقة، توضيح لماذا يعد االنجرار وراء فرض محدوديات على االستيراد او حمممايمة الصمنماعمة 

الوطنية يرمي، عملياً، الطبقة العاملة وهي مغلولة االيدي في أحضان الراسمالية، ويجعل أوضاع همذه 

 .الطبقة اكثر مأساوية

 

اذ تشاكال الاياوم شا  .  لنتطرق الص الجمهورية اإلسالميةو ونوضح اذه المفاايام اكا ار:  إذاعة برتو

ثمة جناحو يمك  ان يُطل  علي  إيالحيو يوالاي ناوعااً ماا الاطاباقاة .  كبير في الجمهورية اإلسالمية

وقاي .  العاملة والكادحي و يورد مسالة التشغيل ويحمل راية وجوب التصيي لالستيراد غايار الاماناظام

الاماناظاماة )   -باياا الاعاامال-" خااناة كااركار"ونشر مقاالت في يفحة . نشر ارقام مؤثرا بهذا الصيد

. شرحا فيها بيقة األوضاا  الاوخاياماة لالاطاباقاة الاعاامالاة(  م-العمالية التابعة للجمهورية اإلسالمية

يوجهوا ضربة للصانااعاة "  سادا" وينبغي ايضا إضافة ان نيف أوست م  اذا االستيراد يتم ربط  بـ

واخيراًو في البرلمانو نشر مئة وستة عشار مانايوبااً احاتاجااجااً باهاذا .  المحلية ويجنوا امواالً نائلة

كام .  لقي ُعليا راية ينبغي التصيي لالستيراد غير الممنهج واليفا  ع  رفت مستوا التشغيل.  الصيد

 تم ل اذه االدعائات مصلحة الطبقة العاملة؟

 

فميممما يمتمعملمق .  انهم يمثلون نزاعاتهم الداخلية.  التمثل أي منها مصلحة الطبقة العاملة : كورش ميرسي

 .بجناح الخضر، يعد هذا االمر مناورة سياسية صرف لجر الطبقة العاملة نحوه

 

لماذا سعر البضاعة التي تُنتج في الصين ارخص من نظميمرتمهما فمي :  ينبغي ان يواجهوا بالسؤال التالي

( أي السعر المستورد المرخميمص) ايران؟ واالهم من هذا كيف تنشد ان ترسل البضاعة المحلية بالسعر 

 ؟"صرف"الى السوق المحلية؟ او تريد زيادة أسعار البضائع كي تدير صناعة محلية 

ان ردوا على هذه األسئلة، ستدرك عندها ان تعقب مصلحة الطبقة العاملة من ثقب هذه المنمزاعمات مما 

 .هو اال رمي العامل باوضاع تيه

 

ان وضع المحدوديات والعوائق امام االستيراد يحمسمن وضمع المبمرجموازيمة المممحملميمة المتمي التمجملمب 

يتم تامينه من المائدة البائسة للطبقة العاملة اوال، وثانياً ان همذا "  التحسين" صناعاتها الربح، ولكن هذا 

 .انه مرحلة عابرة النتزاع كلفة اكبر على حساب الطبقة العاملة. االمر اليدوم

 

في المطاف األخميمر، أليمممكمن ان يمكمون .  األهم من هذا ان هذا الوضع اليمكن ان يكتب له االستمرار

على سبيل المممثمال، وسمعمره فمي (  م-دوالرات تقريباً  2) سعر كيلو الرز في البلد المجاور بالف تومان 

سمتمتمنماممى .  ان السلع االرخص تمحمطمم همذه السمدود(.  م-دوالرات تقريباً  47)ايران ثالثة االف تومان 

ال يمممكمن فمي المعمراق، .  ظاهرة تهريب البضائع، سيتصاعد االحتجاج على هذا التبمايمن فمي األسمعمار

باكستان، دبي، روسية، أذربيجان، تركيا وفي كل مكان ان يكون الرز بسعر السموق المعمالمممي، ممثمالً 

او مثال ان يكون سعر كميملمو .  الف تومان للكيلو، ويكون سعره في ايران ثالثة االف تومان للكيلوغرام
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ستهب المطمبمقمة المعمامملمة ضمد همذا المتمبمايمن فمي .  غرام من السكر الف تومان وهنا أربعة االف تومان

اذا استطعت اليوم شراء كيلو غرام من الرز او السكر، فمع تصاعد األسعار، سيختفمي المرز .  األسعار

تمبمقمى الصمنماعمات .  وستالقي جميع البضمائمع األخمرى المممصميمر ذاتمه.  والشكر من سلة تسوق العمال

المحلية، اال ان مائدة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة للمجتمع ستكون اكثر بؤساً مما هو عليه المحمال 

 .االن

 

اليمكن بالراسمالميمة المممضمي لشمن المحمرب عملمى .  ان الية السوق توازن األسعار في المطاف األخير

ان شكالً وطابعاً ظماهمريما .  ان هذا هو اهم درس على الطبقة العاملة ان تتعلمه من ماركس.  الراسمالية

و يريدوه ان يكون مقبوال بييرادهم مفهوم الطبقة العاملة والمجممماهميمر المكمادحمة واضمفماءه عملمى همذه 

ان العامل الذي يعمممل .  النزاعات والسياسات لكي يجبروك على شراء السكر بقيمة تبلغ أربعة اضعافه

حين يرتفع سعر السكر والمرز، تمرتمفمع اسمعمار جممميمع .  في معمل السكر مجبر على القيام بالعمل ذاته

ان عامل يعمل في معمل للرز وظاهرياً يبدو انه صمان .  السلع يرتفع سعر النفط، يرتفع سعر كل شيء

. ان من يربح هو صاحمب مصمنمع المرز.  عمله، بيد ان الرز واغلب احتياجات الحياة تحذف من مائدته

بين السمعمر المممحملمي و سمعمر المبمضماعمة )  النه هو من يضع في جيبه الثالثة االف تومان، أي الفرق 

وان العمال الذي بلغ بهم السيل الزبى يقولون لماذا سعر الرز رخيص هناك وغمال همنما؟ (.  المستوردة

عندها، ولتخفيض أسعار الرز، يجبروه على تخفيض اجوره، إطالة ساعات عمله، يغضوا النظمر عمن 

ان هذا هو مايحدث يوميماً .  الضمانات والدواء والتقاعد، المدرسة والصيدلية والماء والشوارع وغيرها

 .في كل مكان

 

ما اود قوله هو ان صيغة ايصاد الباب او فرض معوقات على االستيراد اليمد يد العون للعامل وكمادح 

المجتمع، ليس هذا وحسب، بل يعاظم درجة استغاللهم، ينظم هجمة عريضة علمى ممعميمشمتمهمم، يمؤدي 

الى ان قسم كبير مما ينالوه عليهم ان يعيدوه على شكل دعم للراسمال كي يديم صنماعمتمه، واالهمم ممن 

ان عامال وضع صيانة الصناعمة المفمالنميمة .  هذا، تسلب من العامل إمكانية أي شكل من اشكال النضال

فما ان يفتح العامل فمه، يعلمن المراسمممالمي . المنهارة هدفاً له، التبقى له أي أداة مقاومة بوجه الراسمال

سميمنمقملمه لمدبمي، .  سيوظف راسماله في مكمان اخمر.  وسيغلق الصناعة"  ليس هناك تصريف للبضاعة" 

 .الصين او أي مكان اخر في ايران

 

علينا ان نسال انفسنا، لو انهم حددوا استيراد السكمر والمرز والمقممماش وغميمرهما، سمتمتمصماعمد جممميمع 

ومثلما هو االمر مع الراسمممال فمي السموق المعمالمممي، يمنمشمد .  األسعار اضعاف في غضون يوم واحد

وإذ لم يحصل الراسمال العزيز والمحلمي عملمى .  راسمال الصناعات المحلية الربح في المطاف األخير

هذا الربح، سينقل راسماله ايضاً، ويشتري اسهم الصناعات المماثلة في الصين والهند وغيمرهما او ان 

يقوم بالعمل ذاته كل ممن .  يضع اساساً أمواله في البنوك ويشارك في نيل حصته من تقسيم الربح هناك

الربمط لمهمذه .  انا وانتم ايضاً اذا كنا أصحاب رساميل، نضعها في مكان يدر ربحية اكثمر.  لديه راسمال

تقوم بهذه المعمممل .  انها الية الراسمالية. االلية باالخالق، ليس لها صلة بحرص وولع وجشع هذا او ذاك

 .او ستندحر

 

ان مايريده الراسمالي المحلي المحترم هو تامين ربحية راسمالمه بمممقميماس نسمبمة ودرجمة المربمح فمي 

يضع على الحدود، الشرطة والكمرك، حتى اليكون فمي ممتمنماول .  يضع العراقيل امام االستيراد. العالم

 .أيدينا بضائع زهيدة الثمن، كي ينال ربحه
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ان ضمممانمة .  اذا أراد احد ما ان يوصد أبواب الحدود، عليه ان يزيد أسعار البضائع بحد يمؤممن ربمحمه

بقاء هذه الصناعات المسماة المحلية او الوطنية هي بثمن ان تكون تكلفة حميماتمنما اكمثمر بمممرات حمتمى 

يهدف المى حمقمن همذا "  إيراني يشتري البضاعة اإليرانية" ان شعار .  ينالوا ربحاً يعادل السوق العالمي

 .ان تلوكه الطبقة العاملة" البضاعة األجنبية"يتعقبوا من شعار تحريم . االمر

 

احكموا بانفسكم هل ان هذا المسار يعكس مصلحة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة للمجتمع؟ أيحمسمن 

عمام لمنمضمال  07-17اذا كان عامل قد اطلمع عملمى تمجمربمة .  هذا السبيل حياة الطبقة العاملة؟ ال اعتقد

ألورد نموذج كبير علمى ذلمك، لمدى .  العمال في اوربا، يرى ان جميع هذه الصيغ فرضت بطالة أوسع

قاممت مماركمريمت تماتشمر، .  الكثيرون اطالع عليه هو نموذج عمال المناجم في بريطانيا في الثمانينات

. احالته الى القطاع الخاص، والغت الدعمم.  بوصفها ممثلة لمصالح الراسمال، باالغالق الواسع للمناجم

وذلك لسبب بسيط ان الغاز كان ارخص او ان المنمفمط فمي ايمران او .  اما ان يغلقوا المناجم او يندحروا

بحر شمال المتوسط، يستخرجه عمال النفط او الكهرباء الذي تنتجه المحطات المنموويمة ممن قمبمل قسمم 

 .اخر من الطبقة ينتج او يستخرج ارخص من الفحم

 

ان النضال البطولي الى حد كبير لعمال المناجم في بريطانيا دفاعاً عن هذه الصناعات، نضاال قمام بمه 

قسماً عريضاً من هذه الطبقة بعوائلهم وبكل وجودهم لعامين بصورة راديمكمالميمة، مملميمتمانمت، انسمانميمة 

اذ من يطالب بكهمربماء .  وثورية، قد اندحر، ولم يجلب دفاع األقسام األخرى من الطبقة العاملة اال قليالً 

ونفط بأسعار اغلى؟ َحَسَب الجميع االمر ورأى ان استيراد النفط او الغاز سيخفض من تكلفمه كمهمربماء 

وممنمح المممجمتمممع .  وفق هذا المنطق، لم يصطف المجتمع وراء عمال مناجم الفحم.  بيوتهم الى النصف

 .األصوات لتاتشر انتخابات بعد انتخابات

 

. ما اود قوله، يستحيل ان تمضي في اطار الراسمالية لمحاربة القوانين المعطاة للممجمتمممع المراسمممالمي

اليتعلق النقاش حول استيراد سيارات بورشمه .  مثلما ان تريد من امرء ان يتنفس في جو ليس فيه هواء

بل يتعلق بأكثر الحاجات األساسية اليومية للعامل والكادح الذين تعد مشكلتهم اليوميمة همي .  او فيراري

انه قسمم ممن المبمرجموازيمة يمنمشمد زيمادة .  سعر السكر، االحذية، المالبس، القماش والمتطلبات اليومية

اي ان تمضي الطبقة العاملة نفسها طوعا خملمف .  أرباحه، وان هذه هي افضل صيغة يقدمها لهذا االمر

 .رفع األسعار وتخفيض األجور والهجمة على مجمل مكتسبات الطبقة

 

ان عامال يمضي وراء هذه السياسة يرتكب خطئاً فاحشاً النه يمضي بأقمداممه، لمدمماره ودمماره بميمتمه، 

انمه نمزاع حمول .  ويختار ذلك بارادته، ومن جيبه الخاوي ومائدة عائلته لتامين الربح الالزم للراسمممال

 .أي السبل يغدوا معها الراسمال اكثر غنى، عبر جلب الرز من الصين او يقوم بانتاجه هنا

صحيح، من الممكن ان يحافظ البعض على عمله على المدى القصير، ولكنهم سيُممرغمون همم وكمذلمك 

بقية الطبقة العاملة وكادحي المجتمع في التراب، يُدمر صف الطبقة العاملة، وسيعبيء قسم كمبميمر ممن 

وفي اوربا شهدنا، في وضعية مماثلمة لمهمذه، كميمف ان المجممماهميمر .  عمال هذه الصناعات ضد انفسهم

العمالية العريضة والكادحة دعاة فتح جميع الحدود وإلغاء أي أنمواع المتمعمرفمة المكمممركميمة وغميمرهما، 

ان هذا واقع يومي يبقى فيه طفلك اكمثمر جموعماً الن .  وأنجرت وراء اكثر السياسات البرجوازية يمينية

 .ليس لديك القدرة على الشراء

 

علص سبيل الم ال يتم الارباط ماابايا  الاحايالاولاة دون .  قي التكون المسالة بهذه البسانة:  إذاعة برتو
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. االستيراد غير الممنهج للبضائت ومسالة التعرفات والكماركو بمسالة دعم اليولاة لاباعاس األساعاار

ان احيا األم لة التي حيثا أخيرا او قيام اليولة بيعم تفاح دماوني حيث تقوم بيع  ب لا اي الاقاياماةو 

فاياماا .  أي ان تشتري  بالف ومئة تومان م  الفالحي  وتبيع  بالسوق بسعر سبعمئة وخمسي  تومان

قي يكون اذا بضرر الايولاة .  أعلنا في الوقا ذات  منت استيراد تفاح زايي ال م  م  أمريكا الالتينية

ولك  المحاججة التي يوردواا ااناا ااي .  فيما يخص الحسابات االقتصاديةو وبشكل ما بضرر الناس

اال يعي اذا مفييا م  الناحية اإلنساناياة .  الف معيل في منطقة دماوني قي تمكنوا م  ان يعيشوا 98ان 

 وذلك الن اناك أناس لم يقعوا فريسة الفقر حتص ولو لعام؟

 

زد .  وذلك لسبب انه يمكن تامين حياة المنماس بضمممان بمطمالمة كمافِ .  كال، ليس مفيداً  : كورش ميرسي

على هذا، من اين اتى مصدر الدولة بحيث تدعم هذا التفاح؟ في ايران، عبر الضرائب غير المممبماشمرة 

وعليه، تُستل هذه الكلفة من جيوبنا او تستقطع من الخدمات التي أجبرت على منحها للمجمتمممع، .  اساساً 

 .وباألخص للطبقة العاملة، مثل الصحة، التربية والتعليم، التقاعد، الضمانات االجتماعية وغيرها

الذين هم، جراء ملكيتهم، اما بمرجموازيميمن او ) باإلضافة الى هذا، يختلف وضع ومكانة زارعي التفاح 

ان سياسة الحكومة تجاه ممزارعمي المتمفماح همي .  عن وضع ومكانة الطبقة العاملة(  برجوازيين صغار

 .دعم الرأسمال قليل الربحية من مائدة العامل

 

. اذا كانت هذه السياسة تسري على عمل الطبقة العاملة ومعيشتها، فان هذا يوصلك الى نمتمائمج أوضمح

تشتري التفاح بسعر أغملمي لمكمي .  اذ تقوم الحكومة بدعم المزارعين الرأسماليين الصغار والمتوسطين

وحين يتعلق االمر بالمعامل تقوم الحكومة بدعم الرأسماليين كمي يمربمحموا، ولميمس .  تؤمن األرباح لهم

 .دفع أجور العمال

 

دعم الراسماليين يعني الدفاع عن وصيانة حصة الراسماليين من الحصة الكلية من الثروة المنتجمة فمي 

. من الضروري ان ندرك ان حصة الطبقة العاملة من ثروة المجتمع هي ليمسمت االجمر فمقمط.  المجتمع

مجمل الخدمات االجتماعية، الضمانات، التربية والتعليم، والمقمضمايما المممتمعملمقمة بمالمممحمافمظمة، االزقمة 

تقطع الدولة كل هذه الخمدممات كمي .  والشوارع واالحياء والطرق، كما تشمل الماء والمجاري وغيرها

 .تصون ربح الراسمال وكي ترضيه ليستثمر راسماله في هذا الفرع او ذاك من الصناعة

 

بمغمض المنمظمر ) ان صلة المبمرجموازي .  العامل ليس صاحب وسيلة انتاج.  هذه الصيغة التناسب العامل

. بالمجتمع تختلف عن صلة العامل بالمجتمع، االقتصاد وباالنتاج الراسممالمي( عن كونه صغير ام كبير

من المؤكد انه امر حسن جدا ان يتخلص هؤالء الناس من المفمقمر، ولمكمن لميمس سمبميمل همذا االممر ان 

نمضي ونقول لتقم حكومتكم بدعم صاحب المعمل هذا من مائدتنا وعوائلنا كي تتمكن عجلته من المبميمع 

ال لكي ترتفع اجورنا، بل لكي يتفضل علينا الراسمالي ويتكرم عملميمنما بمممنمة انمه ابمقمى .  بالربح الالزم

 .كما لو اننا مسببي هذه الوضعية. ابواب المعمل مفتوحة

 

وعلى العكس من التصور السائد انها أموال النفط التي تنفق منها الحكومة، ان القسمم األعمظمم لممموارد 

الدولة تاتي من الضرائب غير المباشرة على ضروريات الحياة ومن الجمهور المعمريمض لملمجممماهميمر 

حسناً لماذا، بدالً من ان تنفق هذه العائدات عملمى ضمممان المبمطمالمة والمتمقماعمد والمف . العادية في ايران

مشكلة ومشكلة للطبقة العاملة والجماهير الكادحة، نضعها في جيب الراسمممال بمحميمث يمحمصمل عملمى 

 أرباح بدرجة يرضى فيها ان يستغلنا؟
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اعرف انه من الواضح ان هذا منطق بديهي لننتاج الراسمالي، ولكن لماذا على المطمبمقمة المعمامملمة ان 

تخضع له؟ ان هذا تكتيك التيارات البرجوازية التي تقولب مصلحة هذا القسم من المبمرجموازيمة او ذاك 

 .تحت اسم مصلحة المجتمع والطبقة العاملة

 

ولكن اترك كل هذا، بهذا الخصوص، ماهو تقصير العامل المزارع في الصين وامريكا الجنوبية المذي 

ينتج التفاح او المحاصيل األخرى؟ لماذا على الطبقة العاملة فمي ايمران ان تصمطمف ممع المراسمممالمي 

اإليراني ضد هذا القسم من طبقتها؟ اال يتحدث الف باء وعي الطبقة العاملة ان طبقتنا هي عالميمة؟ اال 

نحتفل كل عام باالول من أيار بوصفه يوم الوحدة العالمية؟ لماذا يمبمرز صماحمب المممزرعمة واألرض 

والراسمالي اإليراني بوصفه مؤتلف الطبقة العاملة وتكون حياة ومعيشة العامل الصميمنمي واالممريمكمي 

التيارات البرجوازية جانباً، اال يكفمي همذا " منطق"الجنوبي عرضة للهجمة؟ دع النظرية االقتصادية و

لكل عامل واعي ان يشك ان هذه سياسة برجوازية ولخدمة طبقة الراسممال؟ وان السميماسمة المعمممالميمة 

 ينبغي ان تكون شيء اخر؟

 

. فيما يتعل  بالجناح الحاكمو امامنا شعبوية احمي نجاد وارنقات  المنااضة للراسمالاياة:  إذاعة برتو

كلما نقف بوج  اذه البضائت الاماساتاورداو ساياتاعاا ام : " فيما يخص االستيرادو فان حجج  واضحة

وكلما نسعص اك ر اليقاف التهريبو ستاناتافاخ .  تهريب اذه البضائت م  الخارلو والنستطيت ان نوقف 

ان مصلحة الجمااير الكادحة تتم ل في ان نكون قادري  علص ان ناطاابا  .  جيوب الجشعي  المحليي 

اال تعتقي ان شعبوية احمي نجاد تتمتت بمحاججة دامغة بهذا الاخاصاو  ".  انفسنا مت السوق العالمي

 وتقيم منط  مؤثر فيما يخص استيراد البضائت؟

 

بيد ان أساس شعبمويمتمه، وحمالمه حمال الشمعمبمويمات .  الحمد نجاد صيغ شعبوية كثيرة : كورش ميرسي

بميمد ان شمعمبمويمتمه .  األخرى، هو اعتقاده بان بوسعه حل جميع معضالت ومشكالت ومحن الراسمالية

ويطرح المحافظون والليبراليون الغربيون كذلك هذه الحجمج .  هذه وجناحه هي ليبرالية وتاتشرية تماماً 

انها محاججات ماركريت تاتشمر، ريمغمان، وجمورج بموش وسمائمر المتميمارات المبمرجموازيمة .  بالضبط

يتحدثون عن وجوب فتح األسواق كي ترخص البضائع، تعم المنافسة وتترفه الجماهير جمراء .  اليمينية

ولهذا السبب بالضبط، هرع قسم من الجماهير العممالميمة والمكمادحمة فمي اوربما .  البضائع الزهيدة الثمن

وسائر مناطق العالم للتصويت لصالح اليمينيين او تخلوا عن رفاقهم العمال في مناطق العالمم األخمرى 

 .وتركوهم فريسة للبرجوازية

 

ان موضوعتي هي من اين تمضي الى هذه المحاججات، سواء باغالق الحدود او بفتحها، فان المطمبمقمة 

ان سبيل الطبقة العاملة تجاه هذه المعضلة هو خارج همذيمن .  العاملة والجماهير المادحة هي المتضررة

. ان سبيل النضال ضد العوز والبطالة الياتي عبر اتخاذ هذا الجانب من نمط التمفمكميمر او ذاك. البديلين

ان همذه المجمداالت والمحملمول همي سمبمل حمل ممخمتملمفمة .  التف عليهما واطرح سبيل عمالي بوجهمهممما

عالمنا همو .  للراسماليين، واي طريق منهما تسلكه، سيكون العامل والكادح في المجتمع هما الخاسرين

ان همذا اليصمح عملمى اطمار .  ان من ينتج ارخص، يطرد االخر من الساحمة.  عالم منافسة الراسماليين

اذا تم في مكان اخر في ايران انتاج سمكمر .  السوق العالمي فحسب، بل على اطار السوق المحلي كذلك

للسكر الربح الالزم، وتزداد المطالبة باغمالقمه بمالضمرورة، مماذا "  هفتة تبه" ارخص، والتحقق شركة 

يكون رد العامل في هذا المعمل في اطار سبيل الحلول البرجوازية هذه؟ ايكون السبيل المذي نمطمرحمه 

هو اغالق الصناعة المقابلة تلك، ويحال العمال الى البطالة، ونرسل السكر وسائر ضروريات المحميماة 
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 ...... بصورة اغلى للسوق؟

ان القسم األعظم من اإلنتاج في مجتمع ايمران يمنمتمج فمي اطمار المعمالقمات .  ان إيران مجتمع راسمالي

. يمكن ان يكون البرجوازي الصغير والبرجوازي شريك في نهب تقسميمم ثمروة المممجمتمممع.  الراسمالية

اليمكنك ان تعامل عممال .  ولكن اليمكنك ان تعامل العمال مثلما تعامل أصحاب األراضي والمزارعين

اليمكن ان تعاممل عمممال المحمديمد ممثملممما تمعماممل .  السكر مثلما تعامل أصحاب األراضي والمزارعين

 .المزارعين

 

ياتانااول الاماعالاقاون والصاحافاياون .  المسالة األساسية اي مسالة الصانااعاة.  انا مح :  إذاعة برتو

يتطرقون ك يرا الص امور م  قابايال يانااعاتانااو .  االقتصاديون بعس األمور التي ت ير انتباه المجتمت

ان احي اشكال المزاح في الماجاتامات ااي .  يناعتنا المحليةو وبالتالي سح  استقاللية ونمو يناعتنا

ان حجر القبور وأدوات المناسبات الشيعية م ل التي تستخيم في اللطم والزنجيل واالعالم تااتاي ما  

د  الصي  والهني جانابااو ياتاحايثاون االن عا  ان قاياماة الاباضاائات الاماساتاوردا ما  . الصي  ايضاً 

ويتنيرون في مكان اخر عالاص ان االعاماال الايايوياة الاتاقالايايياة .  مليارات دوالر 3تركمانستان تبلغ 

ماا .  سحقوا غي ايران وكل شايء.  اإليرانية تاتي م  الصي  وتيمر ابياعات األيابت الذابية اإليرانية

 او رايك بهذا الصيد؟

 

انمه ذرف المدمموع عملمى حمال المبمرجموازي .  لمقمد تمحمدثمت عمن همذا االممر سمابمقما : كورش ميرسي

سالسل لجلد المظمهمر فمي المممنماسمبمات ) ماهي المشكلة بحجر القبور والزناجيل .  والبرجوازي الصغير

المصنوعمة (  م-سكينة كبيرة وحاد تضرب بها الرؤوس في هذه المناسبات) والقامات ( م-الدينية الشيعية

 في الصين او تركمانستان؟ ايشعر األموات بالضيق منها ام ان الزناجيل التعمل جيدا؟

 

تذكر البرجوازية العاجزة عن المنافسة مع اإلنتاج الراسمالي في أماكن أخرى، سواء اكانت الصين ام 

اليست هذه هي فحوى حجج القوميون المكمرد والمتمرك .  سائر المناطق األخرى في ايران، الحجج ذاتها

وغيرها؟ انهم يهرطقون بان صناعة سائر المناطق األخرى في ايران تدمر الصناعة المحلية لممنمطمقمة 

عبر هذا المنطق، يدفعون العامل المكمردي، المتمركمي، المفمارسمي، المبملموشمي، المعمربمي خملمف .  اخرى

 .راسمالييهم بوجه العامل المقابل

 

ان الحرفي اليدوي البارع في عمله في أصفهان او حفار الخشب هو ُمنتِج معزول وخطوة متاخرة فمي 

ماربط هذا بعمال المعادن والنفط والسكر والسيارات الذين يقومون باإلنتاج بصورة جممماعميمة .  التاريخ

والذين ال فن لهم سوى كونهم عمال؟ قلت، في كردستان، يقولون انه سبمب وخمطمأ المفمرس ان يمكمون 

وضعنا على هذا الحال، امنحونا حكم ذاتي كي تصبح األوضاع جنة؟ يدفعون العماممل المكمردي خملمف 

ان هذا يشكل أساس نمفموذ المنمزعمة المقمومميمة .  البرجوازي الكردي لمحاربة العامل الفارسي او التركي

مثلما هو االمر مع موضوعة الصناعات الصينية واألمريكية الجنوبية، وفي الحقيقة بوجهها، .  الكردية

. يوردون مبررات قومية إيرانية، ومن السهولة ان ترى شكل من النزعة القومية اإليرانية في ثمنمايماهما

يرى بعضهم المخمطمأ فمي المتمرك، .  لألسف ان قسم من العمال والكادحين قد قبلوا بهذه الخرافات كذلك

ان البضاعة التي تستورد من تركيا ينتجها عماممل .  والبعض االخر في االفغانيين، وبعض في األجانب

تركي يُستغل مثل العامل اإليراني، يمرر معيشته عبر هذه المقمنماة، يمعمممل، ونمحمن نشمتمريمهما كمذلمك، 

أتمنى ان ال يموت أحد بحيث يحتاج الى حجر قبر، ولمكمن إذا اردنما انما وانمت ان نشمتمري .  نستهلكها

انمه ممنمطمق عمالمم (.  وفي اغلب األحيان، نوعيته افضمل) حجر قبر، نذهب الى شراء الحجر الرخيص 
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انها على استعداد لدعم صماحمب المدكمان والمفمالح .  الرأسمالية تدعم الرأسمالي وليس العامل. الرأسمال

من هو على استعداد لدعم الطبقة العاملة؟ من همو .  بشرط ان الدعم يستفاد منه الرأسماليين الكبار أيضا

على استعداد لمنح العامل ضمان البطالة والمطاليب ذاتها الواردة في بيان المطمالميمب األسماسميمة المتمي 

 اقرتها المنظمات العمالية العشرة؟

 

وبمدل .  اليس من األفضل، مثلما يريد العامل الواعي، ان تستورد السلع الرخيصة ممن اي ممكمان كمان

هذه السياسات، يمنحون الجميع ضمان بطالة كاف، تقاعد، ابرام عقود عمل تشغيل دائم لعمال المعمقمود 

الن لميمس لملمرأسمممالميمة .  الوقتية، وانهاء خطر عقود العمل المؤقتة وغير ذلك؟ انهم ال يمقموممون بمذلمك

في الحقيقة ان صاحب الحرفة التي عفى عملمى دورهما المزممن .  مصلحة في هذا، ألنه يخفض ارباحهم

ان نموذج المممجمتمممع .  والفالح الذي يكافح بشق االنفس ال يمثالن المجتمع وإنتاج الخيرات في المجتمع

تهب من الصمبماح لملمممسماء .  هو الجماهير العريضة التي الياتي الفن من على اناملها والتتمتع بالملكية

للعمل وتنتج، ومن اياديها الجماعية، تنتج السيارات، الطائرات، المنتجات االلكترونية المتمي لمم تمراود 

لماذا ينبغي عملميمنما .  ان هذا فن الطبقة العاملة في إيران والعالم التي ارست عالمنا.  اسالفنا في احالمهم

 ان نمضي خلف نموذج دعم هذا القسم من البرجوازية او ذاك؟

 

ان أفضل سبيل برايي هو اعالن الوثيقة التي اقرتها أخيرا المنظمات العماليمة بموصمفمهما قمانمون المبملمد 

ان هذا يفتح األبواب ويوفر فرصة للعامل والمجتمع ان يحسم مصميمره ممع ممجمممل ممعمضمالت .  فورا

 .االنتاج الرأسمالي

 

اما فيما يتعلق بمنما، يمنمبمغمي ان .  ابعدوا نزاعكم عنا وانقلوه الى مكان اخر:  ينبغي ان نقول للبرجوازية

فمبمدل دعمم المرأسمممالمي، .  تكون أسعار البضائع رخيصة ويؤمن الرفاه وحياة الجماهير في المممجمتمممع

ومن صندوق الدعم هذا نمفمسمه، .  ادعموا الجماهير العاملة، امنحوهم ضمان البطالة والخدمات الدوائية

ان همذه .  قوموا بتعيين جميع العمال، امنحوا ضمان التقاعد للجميع.  الغوا العمل المؤقت، العمل بالعقود

ما هو شأننا بفشل رأسمالي ما في المنافسة فمي السموق وإنمتماج بضمائمع .  األمور هي التي تؤمن حياتنا

 أرخص؟

 

-منظمة الحكومة لملمعمممال")بيت العامل"ان مهمة . ما اود قوله هنا هو ان ليس لهذا الصراع من نهاية

بميمت " ال يسمتمديمر .  وسائر المؤسسات البرجوازية هو ان تلج الطبقة العامملمة ممعمممعمة همذا المنمزاع(  م

 .قط ويقول ان هذه المطاليب التي رفعتها المنظمات العمالية العشرة هي ما نريده" العامل

 

ان سؤاالً يطرح بمجابهة ماتقول  مفاده بعي انتزا  الاطاباقاة الاعاامالاة لالاسالاطاةو لاياس :  إذاعة برتو

بوسعك ان تقف المبالياً امام االكتفاء الذاتي واستقالل المنتجات الزراعية ومجمال الصانااعاات الاتاي 

 الم يقم ليني  بهذا العمل؟. بوسعها ييانة استقاللها

 

اذا انتزعت الطمبمقمة المعمامملمة السملمطمة، فمانمهما تمطميمح .  لم يقم لينين بهذا العمل مطلقاً  : كورش ميرسي

اقنعت الراسمالية المجتمع ان الشكل الوحيد النمتماج خميمرات .  باإلنتاج الجل الربح وليس باإلنتاج نفسه

ارني أي راسمالي، من مسلمم لمممسميمحمي او مملمحمد، ممن الصميمن المى . الحياة هو اإلنتاج بهدف الربح

بريطانيا، ومن اوروغواي الى االرجنتين ومن ايران الى إسرائيل او أي مكان اخر قام بمغمض طمرفمه 

الراسمالية تمعمنمي .  انك مثلما تطلب من شخص ان يكف عن التنفس.  عن ربحه من اجل عيون المجتمع
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ان الراسمال الذي اليجمنمي ربمحماً، .  في منطق الراسمالية، يتعدى الربح كل شيء.  اإلنتاج بهدف الربح

الراسمالي الذي يقول ليس االممر همكمذا همو .  او اليجني ربحا بصورة كافية، هو كائن كف عن التنفس

 .انه يكذب بالتأكيد. يكذب

 

. اذا كان االقتصاد بيد الطبقة العاملة نفسها، فسيكون أساسه ومرتكزه هو الرد على حاجمات المممجمتمممع

ممن وجمهمة نمظمر .  ان عمممل االنسمان همو ذاتمه مصمدر المثمروة والمرفماه.  االنسان هو مصدر المثمروة

البرجوازي، ان االنسان والفرد بوسعه فقط ان يكون مفيدا حين ينتمج فمائمض المقميمممة ويمكمون ممبمعمث 

ان عدم فائدة االنسان التتمثل في عجزه عن القيام بامر مفيد، بل في كمونمه اليمنمتمج .  استغالل الراسمال

او ربما ينبغي علينا القول ان الشيء المهم الوحيد من وجهة نظر المبمرجموازي همو المربمح وان .  ربحاً 

 .لننتاج هي ناجمة وتالية للحاجة النتاج الربح" الفيزيقية"العملية 

 

. يتحول اإلنتاج لملمرد عملمى حماجمات المممجمتمممع.  تطيح الثورة العمالية باساس هذا اإلنتاج بهدف الربح

في نمط اقتصادنا، لن يكون هناك نمقمد وال ربمح .  سننتج كل مانريده سواء اكان يجلب ربحاً ام اليجلب

. اذا كان دواء السرطان ومئات االمراض األخرى التنتج ربحاً سننتجها حتى لو لم تجلب ربمحماً . أساسا

 .مجتمع بوسع أي انسان ان يأخذ من ثروة المجتمع بقدر مايحتاجه، ويعمل بقدر امكانيته

 

والنمهمم فمقمراء، فمان ,  من السكان مبتلين بفميمروس االيمدز%  77اليوم في جنوب افريقيا، هناك بحدود 

تشييد المستشفيات اليجلب ربحا، وان انتاج االدوية لهذا المرض اليجلمب ربمحما، بملمغ االممر بمرئميمس 

ياخذون األموال ليستمثمممروهما فمي المممالعمب  .HIV الجمهورية السابق ان ينكر صلة االيدز بفيروس

لو كمان .  ينبغي علينا ان نضع في بالنا ان هذا ليس قراراً اخالقياً .  واألندية والف شيء اخر يجلب ربحاً 

ان اممرء يمنمتمقمد .  ان هذا ممنمطمق عمالمممنما.  لدينا انا او انت راسماالً لوظفناه في ميدان يجلب ربحاً اكبر

لمدغمة " اليمفمهمم ان .  الراسمالية من زاوية االخالق وعدم اهتمامها بحاجات المجتمع هو ليس ماركسميماً 

ان انصار العقارب غيمر المالدغمة همم سمذج "  العقرب ليست ناجمة عن الحقد، بل انه مقتضى الطبيعة

ان هذا التعماممل همو أسماس وجمود اشمكمال ممن المتميمارات المبمرجموازيمة .  وخياليين وموغلين باالوهام

 ."المتشدقة باسم العامل"

 

ان السبيل الوحيد هو ان تعرف الطبقة العاملة، سواء علمى صمعميمد ايمران او عملمى صمعميمد عمالمممي، 

وجودها وتعرف ان مصلحتها هي بوجه مصلحة كل البرجوازية، ان تمدرك ان سمبميملمهما وسميماسمتمهما 

مفصولة ومتمايزة عن مجمل البرجوازية، ان تدرك انه اليمكن ان تكون مصلحة الطبقة المعمامملمة فمي 

ايران بوجه مصلحة الطبقة العاملة في الصين، إسرائيل، فلسطين وامريكا الالتينية، يمنمبمغمي ان نضمع 

 .نصب اعيننا ان أي امرء يتخذ خالف ذلك سبيالً اليمكن ان يكون اال مخادعاً 

 

لاقاي .  اسمح لي بطارح باعاس األسائالاة.  لقي نقلا نقاشنا الص الحركة العمالية ومطاليبها:  إذاعة برتو

الاف نا   001حوالاي  9114لقي انتجا في عام .  ان  نموذل جيي.  اشرت الص شركة سكر افا تب  

. االف عاامال عامالاهام 5خالل تلك الميا فقي . الف ن  00انخفس اإلنتال الص  9112في . م  السكر

االف عامل م  العمال الخمسة االف وخمسمئة ام عمال ماوسامايايا  والاباقاياةو أي  4وان اك ر م  

بموازاا اذاو اانااك الاعايياي ما  الصانااعاات ما ال اناتاال .  عاملو لم يستلموا اجورام الشهر 0511

ويايعاوا الاعاماال وناقااباتاهام .  لقي تشكلا اقوا نقابة للعمال في افا تب .  الكحول والورق قي أغلقا

ان ااذا االمار .  ان  في اعلص الئحة مطاليباهام.  جميعا الص اتخاذ إجراءات ضي االستيراد غير المبرمج
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 .يصح علص انتال الطحي و الشايو الحيييو شركة كيان تايرو ويناعة الشمال الزراعية وغيراا

في تقرير م  شاركاة ساكار اغاالايايو يارح عاامال . اسمح لي ان اقرأ عليك مقتطفاً م  عامل فائس

. م  زماالئاي 41والغصة تمسك بخناق  ان  بعي سبعة عام في خيمة مستمرا في الشركةو نردت مت 

ويوايل حيي   ان  يقر ان ياحب العمل او انسان محترم ونزي  ويلوم الساكار الاماساتاورد كساباب 

يقول كنا نعيش حياتنا كبشر حتص أتا حفنة م  الناس الجشعي  والذيا  ياريايون .  لصرف  ع  العمل

يلوم الحكومة وياناتاقايااا .  العيش في القصور ويركب أوالدام احيث وارقص السيارات ودمروا حياتنا

وذلك لمنحها اجازات االستيراد لجماعة م  الراسماليي  ليستوردوا السكر ويملئوا جيوبهام دون ان 

 مااو خطابك لهذا العامل؟. يفكروا بالعمال

 

ان هذا ليس نمابمعماً ممن جشمع .  أقول رفيقي العزيز ان هذا منطق المجتمع الراسمالي:  كورش ميرسي

تمعمممل " ولحين كنت تنتج للراسمالي ربحا بصورة كافية، سمح لك العيمش وان . هذا الراسمالي او ذاك

ان سمبميمل .  حين تقدم ربحاً منخفضاً، مثل كائنات قليلمة المربمح، يمرممي بمك فمي المممجمزرة". مثل بشر

البمد ان .  الخروج من هذه المصيبة الدائمة اليتمثل باتخاذ جانب هذا الراسممال بموجمه ذلمك المراسمممال

انه ممن سمممح لمه المراسمممالمي االن .  البضاعة التي تباع هنا رخيصة ينتجها عامل اخر في مكان اخر

 هل ان مطلبنا هو ان يُرسل ذاك العامل، بدالً منا، الى مجزرة البطالة؟". يعمل مثل بشر"هناك ان 

ليمس ممهممما .  ان الراسمال يمضي حيثما الربح اكبر.  أؤكد على ان هذه ليست سمة هذ الراسمال ام ذاك

ليس للراسمال هذا الحكم األخالقمي، وال ".  ينتج" او "  يستثمر في البورصة" ، " يستورد" ، " ان يصدر"

ان نقول التستوردوا السكر، يعني دع السكر ان يكون اغلى مما هو موجود في السموق، .  هذه المعايير

يعني ان تؤمن الحكومة ان ينال صاحب الراسمال ذلك الحد من الربح اإلضافي ممن جميمب المممجمتمممع 

انه منح امتياز للراسممال كمي .  بحيث ان اليستثمر في اسهم شركات صناعة السكر في أمريكا الالتينية

السبيل الوحيد للراسماليين كي يستثمروا في سكر اغليد غير المربح هو بشمرط وحميمد .  يأتي الستغاللنا

بماإلضمافمة المى همذا، .  اال وهو تامين وضمان الربح لصاحب المعمل من جيوبنا وجيب الطبقة العاملمة

مالجرم الذي ارتكبه عامل تم استغالله بشده في امريكا الجنوبية او مكان اخر في ايران، نريد ان يمفمقمد 

 عمله؟

 

ينبغي االتحاد، ونصيغ المطاليب التي تساعمد فمي بمنماء خمنمدق اممام المهمجمممة .  ان هذا ليس هو السبيل

ينبمغمي المممطمالمبمة .  ينبغي الدفاع عن مطاليب الحد األدنى للمنظمات العمالية. الراسمالية المنفلتة العقال

بخالف هذا، نُجبر نحن عبيد االجر علمى المدفماع .  بها، واال لن يصل بنا الوقوف مكتوفي االيدي لمكان

 .عن الراسماليين، أي مستعبدينا

 

لماذا ينبغي علينا ان ندفع الضريبة من مائدتنا لراسمالي يهدد بنقل راسماله الى مكان اخر يستطميمع ان 

ينال ربحاً اكثر فيه؟ ماهي الخطوة الالحقة؟ كي تزداد أرباحه، علينا ان نزيمد سماعمات المعمممل بشمكمل 

طوعي؟ نخفض اجورنا؟ ان نقبل بان تخفض الدولة الصحة ومجمل الخدمات حتى يحقمق المراسمممالمي 

انه عماممل .  ربحاً كافياً؟ ان السبيل الذي يضع العامل بهذا الشكل مع الراسمالي، يدفعه للخضوع الكامل

على استعداد للعمل بنصف االجر، وان يدفع للسكر او قطعة القماش او حجر القبر ضمعمف ثمممنمه كمي 

ليس هذا هو سبيل الخروج من هذه المعمعة ومن العبودية التي فرضها الراسمالي على .  يكون له عمل

 .انه سبيل تابيد عبوديتها. الطبقة العاملة

 

اليمكن ان يمتمم ذلمك بمالمحمديمث .  ان السبيل هو وضع حد لتطاول الراسمال على حياتنا، باي حد ممكن
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برايي ان ممطمالميمب المحمد األدنمى المتمي .  ينبغي ان نتحد.  والنصح، بل بالتمتع باالقتدار، ينبغي النضال

اصدرتها المنظمات العمالية العشرة، ومن بينها نقابة عمال هفت تبه، هي نقطة انطالق جيدة المى حمد 

ضع راسمالك في أي مكمان .  ليس ثمة سبيل اخر غير هذا.  ينبغي ان تحتشد الطبقة العاملة حولها.  كبير

ينبغي ان يكون لدي ضممان بمطمالمة كماف، ال .  ولكن فيما يخصني كعامل، فان هذه هي مطاليبي.  تريد

أقوم بعمل بالقطعة، ال أقوم بعمل فصلي ووقتي، جميع العمال هم عمال دائميين، للجميع حمق ضمممان 

التقاعد، بوسع جميع العمال ان يرسلوا أطفالهم الى المدارس والجامعات بدون أي شعور بالضيمق ممن 

 .ليست مسالة تذكر ان تنتج سكر ام أسلحة. األعباء المالية، الصحة والدواء مجانيين وغيرها

 

ان بعس الصحافة الحكومية والمعارضة الرسمية في مجتمت ايران يّيعاون ان األجاور :  إذاعة برتو

اذا خافاس الاعاامال اجارهو واذا خافاضاا .  في ايران اي عاليةو وللسبب ذات  فان االستاياراد واسات

 .الحكومة الحي األدنص لألجورو تتم تيوير عجلة االقتصاد

 

تجري احتجاجات عمالية في عمال السكرو عاماال .  اسمح لي انا ان اعرل علص موضوعة ومحاججة

اذا تخلينا ع  خنيق المعملو فاننا سانافاقاي :  ان السؤال المطروح انا او.  كيان تاير لالنارات وغيره

حي  يكون معمل سكر افا تب  يشتغلو تكون إمكانية الاتاجامات .  كذلك أداا محورية في ذلك االحتجال

اذا تركنا اذا الخنيقو سنكون متفرقيا  ما ال الاعاماال الاعاانالايا  وال .  واالحتجال العمالي اكبر كذلك

 نستطيت ان نقوم باحتجاجات عمالية م ل اليوم ايضاً؟ أاذا المبرر كافياً؟

من المعلوم ان خندق المعمل هو اهم خندق للطبقة العاملة، ولكن هذه .  ليس مبرر ابداً :  كورش ميرسي

 .المحاججة بنيت على عدة اركان غير صحيحة كلها

 

المعمل مكان انتاج الراسمالية والربمح، .  المعمل ليس مكان يعمل فيه الناس او ان فيه ماكنة االت  -اوالً 

ولهذا، وللسبب هذا بالضبط، فان االحتجاج العمالي والخوف من إيقاف العمل، وبالتالي إيقاف المربمح، 

حين يسعى الرأسمالي إلدامة صناعته بالتصدي لنضالنا وممن .  هو أداة ممارسة الضغط على الراسمال

أي القبول بكل شميء ممن )معيشتنا واجورنا، ماهي األداة التي بايدينا للنضال ضده؟ بالسبيل المذكور، 

في العالم الواقعي، تسلب هذه السياسة كل إمكانية المنمضمال ممن .  نصبح عزل تماماً (  اجل بقاء المصنع

ان راسمالية تحافظ على صناعتها عبر نفي نضال العمال ومساومة المجمتمممع لمه، سمتمرد ممع .  العامل

ان عامل الينتج ربح في صنماعمتمه لميمس "!  ال اجني ربح منه"، "ساغلق المصنع"اول احتجاج عمالي 

ممع اول بمادرة عمدم .  ان هذه الوضعية تضع العامل العاطل بمكان أسوأ لالحتمجماج.  بوسعه ان يناضل

 !رضا في العمل حتى يقولوا له عليك ان تشكر هللا الن لديك عمل

 

ان العامل والقائد العمممالمي يمنماضمل ممن اجمل همدف .  اليمكن ان تكون هذه محاججة قائد عمالي  -ثانياً 

ان جمع العمال امام مكتب سكر هفت تبه، في وقت ليس هناك اساساً إمكمانميمة .  محدد ومن اجل النصر

نمجمتمممع، .  ولو ذرة لالحتجاج على الراسمال، اليمكن ان يكون سوى بوصفه تنظيمم اكسميمون فمحمسمب

. نحرض، نتجابه مع الحكومة دون ان تكون هناك أي إمكانية للنصر، نجعل العمال اكثر وحدة ووعمي

ان عامل يدعو لدعم الراسمالي، اليتجمع اوالً، وثانيماً، .  بوسع هذا ان يكون محاججة برجوازي صغير

سميمكمون قمد اتمى .  اليدخل نزاع وصراع مع احد، وثالثاً يكون قد اخضع نفسه ممقمدمماً الربماب المعمممل

. يريد البرجوازي الصغير النضال من اجل البطولة والمليتانتيمة.  خارج ارادته وهو يفتقد شهية النضال

. فيما يريده العامل من اجل تحسين ظروف حياته، وكملجأ حين يرى إمكانية وافق النصر امام عميمنميمه

ان همذه المممحماجمجمة تسمتمنمد المى رؤيمة .  ان هذه المحاججة هي وهم من جهة، وليست عممالميمة كمذلمك
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 .برجوازية صغيرة للنضال العمالي

 

ان هذه المحاججة تتبنى أطروحة مفادها بما ان العامل العاطل غيمر ممنمظمم فمي تمنمظميمم، فمعملمى   -ثالثاً 

. ان هذا يستند الى تصوير ان العامل هو عامل فقط في الممصمنمع.  العامل العامل االستسالم للبرجوازية

ان احد أسباب عدم اتحاد العمال العاطلين والمعمامملميمن همو همذا .  في المحلة وخارج المعمل ليس عامالً 

لماذا على سبيل المثال اليمكن التجمع امام ادارة العمممل فمي طمهمران؟ النسمتمطميمع؟ .  التصور بالضبط

لماذا النستطيع تنظيم العمال الذين يواجهون الوضع ذاته في المئات من الشركات وقملمب المدنميما عملمى 

راس الحكومة والراسماليين؟ لماذا اليمكن رفع قائمة المطاليب ذاتها؟ ليس امراً عملياً؟ ثقوا انمه اكمثمر 

عملية وفي متناول اليد من جمع العمال المنقادين لسياسات الراسماليين نفسها ويدعون الحكوممة لمدعمم 

 (.جيوب العمال)الراسماليين من جيوبهم 

 

ان هذا يستلزم عمل دون شك، يستلزم وحدة بين القادة والناشطيمن المعمممالميميمن، واالهمم ممن همذا كملمه 

الوعي والرؤية الشفافة لمجمل منطق المجتمع الراسمالي استناداً الى ماركسيمة لمم تمخمفمف ممن عمممق 

 .تناولها، ماركسية غير قومية وغير وطنية

 

دعني انرح سؤاالً اخيراًو اود ان اشير الص التيارات السياسية المعارضاة الاتاي تاعاتابار :  إذاعة برتو

ااو "  االستيراد غير الماناظام" ان وقوف اذه التيارات بوج  . نفسها انها متعانفة مت الطبقة العاملة

ثمة تيارات أخرا تعتبر ان تاخافاياف الاعاراقايال .  امر معطصو وفي احس  األحوال تلزم الصما حول 

امام االستيراد سياسة ليبرالية جيييا للجمهورية اإلسالمية واشاعا نقااش حااماي الاوناياس حاول 

كم تؤثر األجواء الاماناااضاة لالاناظاامو :  اود بهذا الخصو  ان اسأل.  الراسمالية الوننية والتقيمية

 جمهورية إسالمية قمعية وغيراا علص حقائ  وأوضا  راسمالية المجتمت؟

 

. ان الجمهورية اإلسالمية نظام قمعي، معادي للمراة، متخلف، اسمتمبمدادي واجمراممي : كورش ميرسي

ثمممة طمبمقمات .  الطبقة العاملة ليست الطبقة الوحيدة التي تعاني من جوانب الجمهورية اإلسمالمميمة همذه

ليس هذا فحسب، بل ان لها مصلحة فمي صميمانمة سملمطمة .  ايضاً، بيد ان ليس لها معضلة الطبقة العاملة

الطبقة العاملة موجودة في الميدان كذلك، وينبغي ان تكون طملميمعمة همذه .  الراسمال على الطبقة العاملة

 .النضاالت

 

بيد ان وجود الطبقة البرجوازية في ميدان النضال هذا، يفسح المجال امام قسم منها الى قولبمة المطمبمقمة 

وعليه تسدل هذه التيارات المبمرجموازيمة بصمورة .  العاملة برؤيته كذلك، او يسعى القناعها بهذه الرؤية

على الماهية الراسمالية للجممهموريمة اإلسمالمميمة، او "  الستار"مبرمجة واستناداً الى مصلحتهم الطبقية 

، المجممماهميمر بصمف واحمد ومصملمحمة " الجميع عممال" بالنسبة لها .  يستحسن القول انها التراها اساساً 

واحدة في نضال ضد الجمهورية اإلسالمية، او تتبنى ان على العمال ان ينتظروا الى مابمعمد اإلطماحمة 

 .بالجمهورية اإلسالمية، وسيتم تحقيقها بعد ذلك

 

ولهذا أطلقنا عليهم، تمحمت عمنموان عمام، .  ينتمي الطيف االوسع من اليسار في ايران الى هذا المعسكر

ليس مهماً ان يعد نفسه نصير الطبقة .  ليس مهماً ماذا يقول احد ما عن نفسه.  اسم الشيوعية البرجوازية

انهم منغمسين بنفس الحرب التي تدار في برلمان الجمهوريمة اإلسمالمميمة، .  العاملة والجماهير الكادحة

اذا كانت خرافة راسمالية وطنية وتقدمية للشيوعية المبمرجموازيمة سمائمدة فمي ".  بنفحة اليسار"وان يكن 
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، فاليوم يتنكر القسم االعظم من الشيوعية البرجوازية للطمابمع المراسمممالمي إليمران 4606مرحلة ثورة 

ان نقدهم األساسي للجمهورية اإلسالمية هي كونها ليست نظاماً مألوفا للراسمالية، ويمرون فمي .  اساساً 

 .االقرار بان هذا النظام هو نظاما مألوفا، سينقص من ثوريتهم

 

أي دور لكون ايران راسمالية في عالمهم الواقعي، لو افترضنا ان الحزب اليساري الفالني يمعمتمقمد ان 

او "  نمظمام إسمالممي" ايران اساساً هي اقطاعية، عبودية، راسمالية وطنيمة، راسمممالميمة غميمر عماديمة، 

 أي تغيير يخلق في تكتيكاته وتفسيره للمجتمع؟. راسمالية

 

لمذا .  العامل بالنسبة له فئة محرومة ومنكوبة، ينظر بالطريقة ذاتها التي ينظر بها احممد نمجماد لملمعمممال

اعتبار ايران مجتمع اقطاعي او عبودي، ماذا يتغير من تكتيكاته، تفسيره، وسياسماتمه؟ لمو نمفمرض ان 

اعمالن .  فان تكتيكاته هي التكتيكات ذاتمهما المتمي يمقموم بمهما االن.  نظام ايران هو نظام طالبان بالضبط

واال فليس هناك أي امتداد عممملمي "  السكات االخرين" ايران مجتمع راسمالي بالنسبة لهم اليعدو قََسماً 

اليتجلى الطابع الراسمالي لمممجمتمممع ايمران فمي تمحملميمالتمهمم، .  على صعيد التكتيك وتفسيرهم للمجتمع

المعمالمم يمنمقمسمم عمنمدهمم المى نمظمام .  والكالمهم، وال تفسيرهم الحداث المجتمع وال في أي شميء اخمر

وقصمده ) ومناهض للنظام، حسن وسيء، شعبي وغير شعبي وأخيرا تقسيممه المى انسمانمي وحميموانمي 

انتقاد للحزب الشيوعي العمالي اإليراني بقيادة حميد تقوائي الذي يدعوا الى حكومة إنسانية خالميمة ممن 

انمهما ردة .  بالنسبة لهم الراسمالية حكومة حيوانية واالشتراكية حكومة إنسمانميمة(.  م-أي مضامين طبقية

 .للوراء عن ابسط معطيات الفكر البرجوازي

 

. اعتقد ان على الطبقة العاملة ان ال تستمد تفسيرها منهم، بل من ماركس ولميمنميمن وممنمصمور حمكمممت

ان سبيل التقدم بالنسبة للطمبمقمة .  عليها ان تقف على اقدامها، وان تنظر للعالم من زاوية ومنظار طبقتها

العاملة هو التأكيد على مطاليبها وان التلقي الضباب على مطاليبها وتدمجها مع مطاليب المممزارعميمن، 

للطمبمقمة المعمامملمة مصملمحمة فمي أي .  مالكي األراضي، أصحاب المحالت، الحرفيين اليدويين وغيرهم

تحول في المجتمع، وان الطبمقمة المعمامملمة ذات مصملمحمة أكمثمر ممن أي طمرف اخمر فمي المتمحموالت 

بيد ان مصلحة الطبمقمة المعمامملمة فمي همذه المتمحموالت .  الديمقراطية وتامين وضمان الحريات السياسية

 .ينبغي هضم هذا وتحويله الى وعي ذاتي للطبقة العاملة. تختلف عن مصلحة سائر الطبقات

 

 فارس محمود: ترجم  ع  الفارسي 
 

-http://www.koorosh تمت الترجمة عن النص الفارسي المنشور في سايمت كمورش ممدرسمي*

modaresi.com وتمت تنقيحه استناداً الى النص اإلنكليزي المنشور في السايت نفسه. 
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 ...!عقارب الساعة الترجع للوراء
 "(دعم الصناعة الوطنية"رد عىل سؤال لرفيق حول )

 

ما سبب امتناع الشيوعية العمالية عمن ) حول سؤالكم المتعلق ...  تحية طيبة..  رفيقي العزيز عمار ماهر

 ....اود ان اورد مالحظاتي هنا( دعم الصناعة الوطنية؟

 

ل" ولكن قبل هذا انت اعطيتني اسبوع للرد، ومن الواضح ان هذا االسمبموع  اعمتمذر عمن .  قملميمالً "  طمو 

 . انها كثرة المشاغل، واال فالموضوع الذي تتحدث عنه جدي بحد كبير. ذلك

 

وال "  مملميء المبملمد بمالمممصمانمع" وال "  زيادة المتمشمغميمل" للشيوعيين هي ليست  النهائيبدءاً، ان الهدف 

ان ماهو عائمق .  ان هدف الشيوعيين هو ارساء عالم افضل".  بتشغيل اكثر مايمكن من االيدي العاملة" 

بازاحة الراسممالميمة وانمهماء الممملمكميمة المخماصمة والمعمممل .  امام ارساء عالم افضل هو الراسمالية ذاتها

الن ماينقص سعادة وحرية ومساواة المبمشمر، ومما همو حمائمل .  الماجور، يمكن تامين ارساء هذا العالم

او "  تشغيل االيدي المعمامملمة" او "  عدد المصانع" امامها هي عالقات االنتاج الراسمالية وحسب، وليس 

 .والخ" غير وطنية"ام " وطنية"كون الصناعة 

 

اي ان المراسمممالميمة .  العراق بلد راسمالي، وتسي ره قوانين الراسمالية العالمية والتقسيم العالمي لالنتماج

العالمية، وباالخص مؤسساتها الدولية العمالقة، وباالخص في عراق الميموم المتمابمع والمممشمدود بمالمف 

وثاق ووثاق بهذه المؤسسات، وضمن خريطة التقسيم العالمي لالنتماج، فمان ممحمور المدور االنمتماجمي 

فيما تمكمون ممهمممة ودور بملمدان اخمرى همو انمتماج .  للعراق هو انتاج وتصدير النفط لالسواق العالمية

ارسلت لك قبل ايام خريطة توضح همذا االممر عملمى . ) القطن، القمح، الذهب، الشاي، الحديد وهلمجرا
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كمل "  مساهممة" و"  دور" يعني ان الراسمالية العالمية ومؤسساتها العابرة للقارات تحدد (.  صعيد افريقيا

الجاري في العالم كله هي سياسة السوق الحر بمهمذا "  حل المصانع" ولهذا، فان .  بلد في االنتاج العالمي

مناطمق "  مسؤولية" ال حاجة لمصانع االسمنت، النسيج، الحديد،  وغيرها في العراق النها من .  االتجاه

وكذلك الحال على صعميمد المزراعمة، يشمتمكمي المممزارعمون .  اخرها تزود العالم باسعار ارخص بكثير

العراقيون من انهم اليستطيعوا ان يستمروا دون دعم الدولة، دعم الدولة يعمنمي تمخمصميمص جمزء ممن 

وهذا همو همدفمهمم، اذ اليمهمممهمم االنمتماج ) ثروات المجتمع كي ينتجوا وكي يربحوا ويتعاظم راسمالهم 

اي انمهمم يمريمدون .  مقابل تقديم بضاعة قد تصل من بلدان اخرى بشكل ارخص( للمجتمع بقدر االرباح

دعم الدولة للراسمال والراسماليين باموال المجتمع، وبالتالي يتعقبون مصالح الراسمال،  ولميمس لمهمذا 

 .  ربط بمصالح المجتمع، الن السلعة تاتي للمجتمع بكل االحوال، وفي اغلب االحوال باسعار ارخص

 

ولهذا، فانه طالما تسير وفق منظومة االنتاج الراسمالي، وهي منظومة اخمطمبموطميمة عمالممميمة وعملمى 

راسها منظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها، فال تستطيع ان تمخمرج ممن همذا االطمار 

العودة الى القطاع العام وراسمالية الدولة؟ همذا المنممموذج المذي كمان فمعماالً وذا .  المحدود والمفروض

نتائج كبيرة من ثالثينيات القرن المنصرم لحد سبعينياته، بيد انه، وبفضل التقدم المتمكمنمولموجمي، عمجمز 

عن لعب حتى ولو جزء قليل من دوره، وفي الحقيقة، لقد فشل هذا االنموذج، وليس بوسعمه ان يمكمون 

 .سبيالً 

 

تمعمنمي المعمودة لملمقمطماع "  دعم الصناعات والمصانع! " اما لماذا الندعم الصناعات والمصانع المحلية؟

الن نتيجته التتعدى سوى المخمراب .  الراسمالي العام، راسمالية الدولة، وهو انموذج اليمكن العودة اليه

الن بفضل التطور التقني والتكنولوجي للصناعات، اصبحت كملمفمة السملمع !  لماذا؟. والدمار االقتصادي

قمد "  الصمنماعمة المممحملميمة" ولهذا نشهد اغراق االسواق ببضائع رخيصة جدا مما لو كمانمت .  اقل كثيرا

ولهذا تركت المبمرجموازيمة همذا .  ولهذا ليس بوسع القطاع العام ان ينافس مع القطاع الخاص. قامت بها

 .  النموذج لتتخذ غيره

 

تمايميمدهما؟ ولمكمنمهما سمتمنمتمج !  ؟" دعم الصناعة الوطمنميمة" في عبارة "  دعم" في الحقيقة، ماذا تعني كلمة 

االفضل بمالمنمسمبمة لملمممجمتمممع ان !  بضاعة اسعارها تفوق كثيرا اسعار البضاعة القادمة او المستوردة؟

، يمعمنمي تمخمصميمص " الدعم المممالمي" ان يقصد احد بالدعم هو ! يستوردها ام ينتجها بكلفة اعلى كثيرا؟

اموال المجتمع، االموال التي من المفترض ان تكون اموال لفرح وسعادة وخير المممواطمن، ونمحمولمهما 

". وطمنميمة" في جيوب راسماليي الدولة حتى ينتجوا، وان يكن باسعار اعلى، ولكن الباس طمالممما همي 

، " غميمر وطمنميمتمهما" البرجموازيمة او"  وطنية" ومثلما ذكرنا دائماً ان مشكلتنا ومشكلة العامل هي ليست 

ولمماذا .  ال اعتقد ان هذا خياراً بالنسبة للشيوعيين.  ، المشكلة مع البرجوازية نفسها" اجنبية" ام "  محلية" 

 ! نقوم بهذا؟ ماهي الفائدة المرتجاة من ذلك؟

 

الن كمل .  كان دوماً دعاة القوميين، الوطنيين، ومن ضمنهم اليسار القومي"  دعم الصناعة الوطنية" ان 

اي ) ، بلد يذكر اسمه بين المبملمدان المممتمقمدممة " متقدم صناعياً " ، " صناعي" هم هؤالء هو ان يكون البلد 

ومن هنماك، .  ان هذا همه، اي ان يكون بلده، قل راسماليته، بين البلدان التي يشار لها بالبنان(.  صناعيا

" المقمرار" كلما تتعاظم مكانة بلده، راسماليته، سيكون له مكانة اكبر على صعيد السميماسمة المعمالممميمة و

انه طرح اؤلئك اليساريميمن .  العالمي، على االقل طرف اليمكن ان يهمله االخرين او اليعيروا مكانة له

 . الذين ينشدون جر بلدهم من التخلف الى التقدم
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 :انظر الى هذا المقطع المعبر لماركس وانجلس في البيان الشيوعي   

نت ما يستطيع النشاط اإلنساني إتيانه(  أي البرجوازية)  فهي "  فأتت بعجائب تمخمتملمف .  األولى، التي بيَـّ

كليا عن أهرامات مصر، واألقنية الرومانية، والكتدرائيات القوطية، وقامت بحمالت تختلف كلميما عمن 

 ..اإلجتياحات والحمالت الصليبية

 

ر باستمرار أدوات اإلنمتماج، وبمالمتمالمي عمالقمات اإلنمتماج  والبرجوازية ال تستطيع البقاء بدون أن تُـثـوِّ

بخالف ذلك، كان الحفاظ على نمط اإلنتاج القديم، بدون تمبمديمل، الشمرط األول لمبمقماء كمل .  المجتمعية

وهذا اإلنقالب المممتمواصمل فمي اإلنمتماج، وهمذا المتمزعمزع المدائمم فمي كمل . الطبقات الصناعية السالفة

ما سمبمقمه ممن  األوضاع المجتمعية، والقلق والتحرك الدائمان، هذا كله يمممي مز عصمر المبمرجموازيمة عمم 

رات وأفكار قديمة موق رة، تتمفمكمك كملمهما، .  عصور دئة مع ما يستتبعها من تصو  فالعالقات الجامدة الصَّ

وكل جديد ينشأ يهرم قبل أن يصلُب عوده، والتقسيم الفئوي القائمم يمتمبمدد همبماء، وكمل مما همو ممقمد س 

س في وضعهم المعيشي، وفي عالقاتهم المتبادلمة بمأعميمن  يدن س، والناس يُجبرون في النهاية على التفر 

 .بصيرة

 

والبرجوازية، بالتحسين السريع لكل أدوات اإلنتاج، وبالتسهيل الالمتناهي لوسائل المواصمالت، تـمشمد  

واألسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثـقيلة التي تـمدك .  الكل حتى األمم األكثر تخلفا إلى الحضارة

وتـُرغم البرابرة األكثر حقدا وتعنتا تجاه األجانب على اإلستسمالم، وتمجمبمر بها األسوار الصينية كلها، 

كل األمم، إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهالك، على تـبن ي نمط اإلنتاج البرجوازي، وترغمها على تقـب مـمل 

 ..وبكلمة هي تخلق عالما على صورتها. الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية

فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قمرن ممن المزممن، َخملمقمت قموى 

فماآللمة، وإخضماع قموى .  منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته األجيال السمابمقمة كمل مهما ممجمتمممعمة

الطبيعة، واستخدام الكيمياء في الصناعة والزراعة، والمالحة البخارية، وسكك الحديمد، و المتملمغمراف 

ات بأكملها، وتسوية مجاري األنهار لجمعملمهما صمالمحمة لملمممالحمة،  الكهربائي، واستصالح أراضي قار 

ر أن  مثل هذه القوى المممنمتمجمة كمانمت   –وبروز عوامر كاملة من األرض  أي  عصر سالف كان يتصو 

؟  "تهجع في صميم العمل المجتمعي 

 

مع المتمقمدم المعملمممي  ،" ان االسعار الرخيصة للسلع هي المدفعية الثقيلة التي تدك بها االسوار الصينية" 

والتكنولوجي الذي تمتلكه البلدان االمبريالية العالمية، او في الحقميمقمة جمرائمه، غمدت السملمع ارخمص، 

همذه المتمقمنميمة .  بضاعتها من اجل ان تجد اسواق اوسمع واكمبمر" ترخيص"والجميع في تسابق من اجل 

، ولهذا التستمطميمع ان تمتمنمافمس وتمزيمح السملمع نمفمسمهما، " دعم الصناعة الوطنية"التمتلكها بلدان دعاة 

وفشلت في كل انحاء العالم، او بالحقيقة انمهما !  المستوردة، من سوق بلدها، فمابالك بالمناطق االخرى؟

، والتي يقوم بها مثال تراممب الميموم فمي اممريمكما، " السياسات الحمائية" خطوة معاكسة للتيار ما يسمى 

ومن مصلحة المواطن، قل غريزتمه، وبماالخمص فمي اجمواء المفمقمر والمجموع .   ومصيرها الفشل التام

فمي اي بملمد .  والبطالة السائدة اليوم في العالم وليس في العراق فحسب، ان يشمتمري بضماعمة ارخمص

المهم هو رخص البضاعة حتى يستطيع ان يحافظ عملمى ممحمفمظمتمه البمعمد يموم .  انتجت، ليست قضيته

 . ممكن من الشهر

 

ان المجتمع القائم هو مجتمع راسمالي، تسي ره مصملمحمة .  يطرحها البعض هذا من زاوية تشغيل العمال

اي شميء خمارج همذا القميمممة لمه .  ومصلحة الراسمالية االولى واالخيرة هي الربح.  الراسمال وحسب
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هذا الربح الذي ممن .  غيرها.... التشغيل العمال، ال البطالة، ال البيئة، وال اولويات المجتمع وال. عندها

تشغميمل المعمممال، .  اجله  الراسمال على استعداد ان تركب اعتى موجه حتى لو يؤدي به الى القاء حتفه

اذ هذا االمر ليس بيدنا، تتحكم به المراسمممالميمة بماالخمص فمي ظمل .  ليست مسالتنا االساسية بمعنى ما،

ان همذا اممر تمتمحمكمم بمه .  توازن القوى الطبقي القائم مابين الطبقة العاملمة والمراسمممالميمة المممعماصمرة

ولكن مسمالمتمنما االسماسميمة المتمي . البرجوازية وحاجاتها في كل لحظة، اي مقتضيات الراسمال وتناميه

ضمممان بمطمالمة ممنماسمب :  ينبغي ان توضع على طاولة المجتمع فوراً وعلى اجندة الطبقة العامملمة همي

 . وكاف

 

هناك مهن عظيمة في طور االندثار، ويمومميما .  يوميا ترمي الراسمالية بمئات االالف الى جيش البطالة

تتحفك الصحف بان المهنة الفالنية على وشك االندثار جراء التقدم التكنولوجمي، عملمى سمبميمل المممثمال 

. ومن التندثر تقلص االيدي العاملة فيهما المى حمد كمبميمر.  البريد، المطابع بما تضمه من ماليين العمال

! اذن مالعمممل؟.   مليون فرصة عمل ستزول خالل عقد من الزمن 707التقارير الدولية تتحدث عن ان 

تمهميمكملمون .  ضمان بطالة مناسب والئق:  العمل هو تاكيدنا، وتاكيد الناشطين والقادة العمال على مطلب

االقتصاد ام التهيكلوه هو امركم ومقتضيات تنامي راسمالكم وارباحكم، ولكن مماهمو خمط احمممر همي 

هذه هي رسالتنا الواضحة للراسماليين في العراق وفمي كمل !  حياتنا وامننا االقتصادي ومستقبل اطفالنا

 .   مكان

     

المقمومميمة واالحماسميمس "  وطنميمة" هو طرح مضلل عبر االستناد الى كلمة "  دعم الصناعة الوطنية" ان 

ليس لي اي تعاطف مع هذه المفاهيم، وعلى العكس من ذلك اننما فمي نضمال جمدي .  والمشاعر القومية

همو طمرح اقسمام ممنمهمارة ممن "  دعمم الصمنماعمة الموطمنميمة" ان . ضدها، بوصفها افكار معادية للعمال

 .ان عقارب الساعة الترجع للوراء. الراسمالية

 

... في الختام، اشكرك على دعوتي للرد على هذا السؤال، وان يكن بايجاز في موضوع كبير ومتشعب

 ...واتمنى لك الموفقية والسعادة

 

 ....كلي اذان صاغية لسماع اي اراء وافكار حول هذا الموضوع القيم

 تحياتي ومحبتي

 

77-0-7746 
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 الرأساملية واالبتكار

 

يؤكد هذا .  الرأسمالية، موضوع مهم جدا، لم يأخذ حقه من البحث بنظري حكم يعتبراالبتكار، تحت

الموضوع، بشكل جلي، كيف ان النظام الرأسمالي نفسه، كاالنظمة السابقة، ولد، تطور، بلغ مرحلة 

أي يؤكد هذا الموضوع بان النظام .  النضوج، وثم بات يتقهقر، واصبح عائق امام تطور البشرية

 . الرأسمالي اليتعدى كونه مرحلة من مراحل التطور، على البشرية تجاوزها

  

من جهة أخرى، يبين رأي كارل ماركس في موضوع االبتكار تحت ظل الرأسمالية، بشكل جلي، بان 

نقده للنظام الرأسمالي ومعاداته لهذا النظام لم يكن من منطلق ايديولوجي او دعائي او عاطفي، بل 

اذ لم يتوانى ماركس عن مدح النظام الرأسمالي والبرجوازية، عندما كان .  مبني على فهم علمي عميق

وقد عبر ماركس عن اعجابه بقدرة النظام الرأسمالي على االبتكار واالتيان .  المدح في محله

وقد قال ماركس في البيان الشيوعي، في مدح  البرجوازية والنظام الرأسمالي فيما .  بتكنولوجيا جديدة

 :يتعلق باالبتكار

نت ما يستطيع النشاط اإلنساني إتيانه(  أي البرجوازية)  فهي "  فأتت بعجائب تختلف .  األولى، التي بيَـّ

كليا عن أهرامات مصر، واألقنية الرومانية، والكتدرائيات القوطية، وقامت بحمالت تختلف كليا عن 

 ..اإلجتياحات والحمالت الصليبية

 

ر باستمرار أدوات اإلنتاج، وبالتالي عالقات اإلنتاج  والبرجوازية ال تستطيع البقاء بدون أن تُـثـوِّ

بخالف ذلك، كان الحفاظ على نمط اإلنتاج القديم، بدون تبديل، الشرط األول لبقاء كل .  المجتمعية

وهذا اإلنقالب المتواصل في اإلنتاج، وهذا التزعزع الدائم في كل .  الطبقات الصناعية السالفة
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ا سبقه من  األوضاع المجتمعية، والقلق والتحرك الدائمان، هذا كله يمي ز عصر البرجوازية عم 

رات وأفكار قديمة موق رة، تتفكك كلها، .  عصور دئة مع ما يستتبعها من تصو  فالعالقات الجامدة الصَّ

وكل جديد ينشأ يهرم قبل أن يصلُب عوده، والتقسيم الفئوي القائم يتبدد هباء، وكل ما هو مقد س 

س في وضعهم المعيشي، وفي عالقاتهم المتبادلة بأعين  يدن س، والناس يُجبرون في النهاية على التفر 

 .بصيرة

 

والبرجوازية، بالتحسين السريع لكل أدوات اإلنتاج، وبالتسهيل الالمتناهي لوسائل المواصالت، تـشد  

واألسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثـقيلة التي تـدك .  الكل حتى األمم األكثر تخلفا إلى الحضارة

بها األسوار الصينية كلها، وتـُرغم البرابرة األكثر حقدا وتعنتا تجاه األجانب على اإلستسالم، وتجبر 

ل  كل األمم، إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهالك، على تـبن ي نمط اإلنتاج البرجوازي، وترغمها على تقـبـ 

 ..وبكلمة هي تخلق عالما على صورتها. الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية

فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمن، َخلقت قوى 

فاآللة، وإخضاع قوى .  منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته األجيال السابقة كل ها مجتمعة

الطبيعة، واستخدام الكيمياء في الصناعة والزراعة، والمالحة البخارية، وسكك الحديد، و التلغراف 

ات بأكملها، وتسوية مجاري األنهار لجعلها صالحة للمالحة،  الكهربائي، واستصالح أراضي قار 

ر أن  مثل هذه القوى المنتجة كانت   –وبروز عوامر كاملة من األرض  أي  عصر سالف كان يتصو 

؟  "تهجع في صميم العمل المجتمعي 

 

اليمكن انكار حقيقة، ان الرأسمالية كانت خالقة وديناميكية للغاية، وقد تمكنت من خالل االبتكار 

والمكننة وكل اشكال الذكاء الصناعي، من توسيع اإلنتاج و خلق ثروة هائلة والكثير من مقومات 

ولكن هذه المسالة نفسها، أي االبتكار، أصبحت اكبر .  الرفاهية واالزدهار وتحسين مستوى المعيشة

 . سبب يحث البشرية على التفكير في تجاوز النظام الرأسمالي

 

نقد الرأسمالية في ميدان االبتكار، وفي أي ميدان اخر، هو ليس في سياق المقارنة  يجب ان اوكد، ان

أي نحن لسنا بصدد القول بان النظام الرأسمالي هو ليس بأفضل من األنظمة التي .  مع األنظمة السابقة

ان تقييم .  ان أي تقييم للنظام الرأسمالي، بالمقارنة مع األنظمة السابقة، هو عمل رجعي عقيم.  سبقته

النظام الرأسمالي، يجب ان يكون في سياق المقارنة مع مايمكن تحقيقه في الوقت الحاضر، وبوجود 

 . اإلمكانات الحالية

 

هل االبتكار هو بالمستوى :  ولكن السؤال هو.  تشجع الرأسمالية في الوقت الحاضر درجة  من االبتكار

المطلوب، او بالمستوى الذي سيكون عليه في حال سيطرة العمال على إدارة موقع العمل؟ واهم من 

هذا، هل االبتكار هو في الميادين المهمة، والتي تخدم البشرية؟ ومن يستفاد من االبتكار في المجتمع 

الرأسمالي؟  ان الهدف من الجواب على هذه األسئلة، هو ليس لعن الراسمالية، بل بالعكس للتأكيد 

 .بانها كانت مرحلة مهمة ، ولكن جاء الوقت لتجاوزها

 

في البداية، يجب ان نوضح، ان ماقاله ماركس في هذا المجال كان في عصر الراسمالية، لما قبل  

مرحلة االمبريالية، وهناك فرق شاسع بين االبتكار في عصر الراسمالية في عهد ماركس والرأسمالية 

االحتكارية، أي هناك فرق كبير فيما يتعلق باالبتكار بين العصر الصناعي للقرن الثامن عشر والتاسع 

اليوم، لم يعد النظام الرأسمالي عائقا في طريق االبتكار في الكثير من األحيان .  عشر، وبين وقتنا هذا
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ان االبتكار الذي .  فحسب، بل ان االبتكار في ظل النظام الرأسمالي ال يخدم البشرية في معظم االحيان

نجده اليوم هو ابتكار يمليه عالم  يهيمن عليه بالكامل حفنة من الشركات واالفراد، ويستجيب في 

وتشجع الرأسمالية االبداع بالقدر الذي يخدم مسالة توليد .  اغلب األحيان لحاجات هذه النخبة السائدة

 .الربح والقضاء على المنافسة

 

 !االدعاءات الشائعة حول تشجيع الرأساملية لالبداع

يتم االدعاء .  يعتبر الكثيرون الديناميكية التكنولوجية للرأسمالية احدى اهم نقاط هذا النظام اإليجابية

اذ لهذا النظام، حافز هيكلي، يدفع االفراد .  بان النظام الرأسمالي هو افضل نظام لتحفيز االبتكار

يخبرنا .  بطبيعة الحال، لكي يكون العمال خالقين، يجب ان يكون لهم دافع.  والشركات الى االبداع

يقال، من جهة تستند الراسمالية .  مناصرو الرأسمالية أن المنافسة والمكافاة المالية هما أفضل الدوافع

على المنافسة، لذا يتوجب على االفراد والشركات االستثمار في االبتكار واالختراع لجعل العمال 

من جهة اخرى، االنسان بطبيعته كائن جشع، والحافز المالي يدفعه .  اكثر إنتاجية وإيجاد أسواق جديدة

ويدعون بان اإلنتاج الرأسمالي يحفز التعاون، مما يؤدي الى .   الى االبداع من اجل اشباع جشعه

ان تركيز ويقال ايضاً .  اذ قد يشارك ماليين العمال في انتاج بضاعة معينة.  ازدهار كل انواع االبتكار

الرأسمال في ايدي حفنة هو ثمن بسيط يجب دفعه من اجل قفزات هائلة في االبتكار الذي نستفيد منه 

ويدعون، بان الربح وحقوق الملكية الحصرية حافز أساسي للشركات الرأسمالية للقيام .  جميًعا

   .باالبتكار

 

في حين تؤكد الدراسات بان افضل االبتكارات واالبداعات تحدث عندما يحس االفراد بان لعملهم قيمة 

و كلما كان العمل اكثر خالقية، كلما قلت أهمية .  وفائدة متاصلة وجوهرية، وليس كوسيلة لكسب المال

الحافز المادي، الى درجة يصبح هذا العامل في الكثير من األحيان عائق امام االبتكار، وليس حافزا 

.  يكون للحافز المادي دور اكبر في االعمال الروتينية البليدة التي اليجد العامل فيها أي حافز اخر.  له

وفي الواقع، لم يكن المال والربح الحافز وراء معظم االكتشافات العلمية الكبيرة، مثل الكهرباء و 

 . قانون الجاذبية وقوانين العلوم الطبيعية األخرى، بل كانت نتيجة الطبيعة اإلبداعية لنوع اإلنسان

 

و لم يتم االعتراف بانجازات الكثير من المخترعين والمبتكرين العظام، ولم يتم تعويضهم ماليا، 

فرغم ان أعمالهم كانت مفيدة للبشرية، اال انها لم تكن مربحة .  وقضوا حياتهم في عدم امان اقتصادي

 . اذ لم تؤدي الى انتاج بضاعة، على األقل على المدى القصير. في المدى القصير

 

بالطبع، هناك حافز لبعض االفراد بان يتوصلوا الى فكرة، تؤدي الى انتاج سلعة يكون باإلمكان 

انتاجها بكميات كبيرة، بحيث تدر ثروة لمبتكرها، ولكن هذا االمر ينطبق على جزء صغير جدا من 

 . االفراد في المجتمع

 

وبالتاكيد، يمكن ان يكون .  هناك الكثير من الدوافع األخرى، التي تحفز االفراد على االبداع واالبتكار

في البداية، يجب ان يكون واضحا بان .  دافع االنسان لالبداع عاليا بدون المنافسة والمكافأة المالية

فاالبداع  يتم عندما يتبنى مدرس مثال، طريقة جديدة اكثر .  االبداع واالبتكار ليس مجرد اكتشاف الة

فعالية لتدريس الطالب في مدرسة معينة،  أو قيام كادر صحي بترتيب برنامج  للرياضة في حي 

معين لتحسين الصحة العامة، او تبني أسلوب جديد، من قبل مؤسسة صحية، مهما كان حجمها، 
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لتشجيع سكنة منطقة ما لالهتمام بصحتهم،  او اقتراح بسيط لتقليل الحوادث في شارع ما واالف 

والحافز للفرد قد يكون خلق مكانة له في مجتمعه او الحصول على تقدير من جهة .  األمثلة األخرى

ما، او خفض نسبة الجريمة في المجتمع الذي يعيش فيه  او تقليل نسبة الوفيات بين المعارف او بدافع 

 . عمل الخير، ومئات الدوافع األخرى

 

في الحقيقة ان المشاريع البرمجية التعاونية المجانية التي يشترك فيها االالف من كل انحاء العالم، هي 

فمنذ انتشار االنترنيت .  دليل ان الدافع يمكن ان يكون قوي بدون وجود المنافسة والمكافاة المالية

واستخدام الكومبيوتر، يصرف الكثير من االفراد جهود جبارة،  ويتم القيام بالكثير من االبداعات في 

ينطبق الشيء ذاته على االالف من .  تصميم البرامج التي توفر لكل من يريد استخدامها، بشكل مجاني

األبحاث والمقاالت التي تنشر يوميا بشكل مجاني، في كل الميادين، بما فيها العلمية والفنية 

واغلب المشاركين في هذه البرامج  يقولون بانهم يصرفون ساعات طويلة .  واالقتصادية والسياسية

من وقت فراغهم  النهم يحبون الميادين التي ينشطون فيها، سواءا كان  الترميز وتصميم البرامج او 

حيث يشعرون بالرضا عن النفس في تحديد المشاكل وحلها، .  الخ...القيام بابحاث علمية او سياسية و

واكثر .  يشعرون بالحرية وبقيمة الذات في إدارة عملهم واالبداع فيه.  وتقديم شيء مفيد في مجاالتهم

هؤالء الذين يقومون بهذه االبداعات يعبرون عن كرههم للبيئات الهرمية التي تتمتع بمزيد من التحكم 

اذ باختصار، ان مايدفع الكثير من االفراد الى .   من اعلى الى اسفل والملكية المحدودة للمشروع

 .  االبداع واالبتكار هي عوامل غير الهوس الراسمالي بالربح

 

أخيراً، ال يمكن لالبتكار أن يزدهر إال إذا وفرت عملية االبتكار والعمل بشكل عام لألفراد فرًصا 

ليس لكل االفراد درجات عالية من االبداع الفطري، .  لنبداع وظروف مناسبة تحفز على االبداع 

ولكن في حالة هؤالء الذين يتحلون باالبداع الفطري ويحتلون درجة عالية من مؤشرات االبداع، فان 

الدراسات تشير الى ان االستقاللية والحرية في العمل والتعاون واألجواء اإليجابية والمشورة البناءة 

واختيار المهمة المناسبة من ناحية التعقيد والصعوبة هي عوامل مهمة لتحفيز االبداع، وهي عوامل 

 .غائبة في معظم مواقع العمل الرأسمالية

 

في الحقيقية، ان تغليب الحافز المالي على جميع الحوافز األخرى يؤدي الى قمع وخنق الحوافز 

الطبيعية األخرى، وغالبا مايؤدي الى تشجيع االبتكارات التي تحقق نجاحا انيا في السوق، بدال من 

ان التطويرات الطفيفة التي  تدخل على موبايل ايفون، .   االبتكار الذي يحدث تغير كبير في الحياة

على سبيل المثال، تعتمد على الحافز المالي، وتحقق نجاحا كبيرا في السوق، ولكن تاثيرها على حياة 

 . االنسان التقترب باي شكل من االشكال من تأتير االبتكارات الكبيرة التي لم تكن بدافع مادي

 

من جهة أخرى، رغم ان الماليين من العمال، قد يشاركون في اإلنتاج الرأسمالي، اال ان هذه 

فليس هناك مايجمع العامل الصيني، الذي .  المشاركة ليست باي شكل من االشكال تعاون إيجابي

يشارك في صناعة جزء صغير من موبايل ايفون، مع مهندس البرمجة األمريكي مثال، رغم انهم 

في الحقيقة، في الكثير من األحيان ليس هناك أي تواصل بين .  يشاركون في صناعة نفس المنتوج

 .عامل واخر يعمل بصفه وفي نفس موقع العمل
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 األسباب التي تؤدي اىل خنق االبتكار 

 !واالبداع يف ظل النظام الرأساميل

من اهم األسباب، التي تقف عائقا امام االبداع واالبتكار، في ظل الرأسمالية، هو ليس للعمال الذين 

الن االبتكار ال يخدم العامل، ليس هذا فحسب، بل يؤدي .  يشكلون األغلبية في المجتمع، دافعاً لالبتكار

كما ان في الكثير من االحتكارات، أي ابتكار يقوم به .   في كثير من األحيان الى فقدان العامل لعمله

أي عامل، يعود للشركة وليس للعامل نفسه، أي يكون االبتكار ملكية المشروع االحتكاري، وليس 

 . ملكية الشخص الذي يقوم باالبتكار

 

من جهة أخرى، ان المحافظة على التركيب الطبقي، في عملية اإلنتاج الرأسمالي، يحتاج الى خلق 

لقد اثبتت الدراسات بان االستقاللية .  طبقة مطيعة، وهي عملية تقمع الطاقة الكامنة لالبتكار واالبداع

في حين ان االستقاللية، هي ضد التركيب الطبقي الذي يحكم موقع .  في العمل تشجع االبداع واالبتكار

اذ ان استقاللية العامل تعني تقوية موقع  الطبقة .  العمل الرأسمالي، وتقوض شرعية هذا التركيب

يسلب اإلنتاج .  العاملة في عملية اإلنتاج، وهي بالضد من المصلحة الطبقية للبرجوازية  الحاكمة

 .المعملي ونظام العمل داخل المعمل، بشكل خاص، العامل من كل استقالليته

 

بوسع العامل الماهر، الى حد ما، أداء العمل بالطريقة التي يختارها، وله استقاللية، وله نوع من  

في حين، ان اإلنتاج المعملي الذي يعتمد على المكائن، اليمتلك .  القوة بحكم المهارات التي يمتلكها

العامل مهارات تعطيه قوة واستقاللية، فالمهارة تكمن في  الماكنة التي تحدد  كل شيء تقريبا، من 

سرعة عملية اإلنتاج، الحركات الرتيبة التي يجب اداءها، طريقة الوقوف، متى يمكن اخذ استراحة 

 .لذلك، يتجرد العامل من كل استقاللية، وبذلك يصبح العامل، كما يقول ماركس، ملحقاً للماكنة. ألخ..و

 417مليون عامل، موزعين على   407من مجموع %  42وجد استفتاء من قبل معهد غالوب، بان 

دولة  اجريت دراسة عليهم منخرطين في أعمالهم بشكل إيجابي، أي ان العمل يعنيهم، هذا يعني ان 

الغالبية العظمى من العمال ينخرط في العمل، ليس من موقع االلتزام، بل يكون مكرها على القيام 

والعامل الذي اليشعر باي التزام تجاة العمل الذي يقوم به، لن يكون قادرا على التوصل الى .  بالعمل

 .أفكار إبداعية

 

اذ يؤدي جزء كبير من العمال اعمالهم اليومية ال الن هذه االعمال هي الميادين التي يحبونها، بل 

الحاجة المادية وعدم وجود :  واهم تلك األسباب هي.  النهم مجبرون لسبب او الخر على القيام بها

ان غياب االستقرار االقتصادي يقلل .  الخ..  اإلمكانات للدراسة وتطوير النفس وكسب خبرات جديدة و

ولكي يكون له .  الحافز لدى العمال لتغيير وظائفهم ومهنهم واالنتقال الى صناعات ومجاالت جديدة

الرغبة والقدرة على تمويل مسعاه والمخاطرة  في استكشاف ميادين جديدة، عليه ان يتحلى بامان 

يعتبر االستقرار االقتصادي  والتعليم مقومات أساسية لالبتكار، وهما غير .  واستقرار اقتصادي

اذ ان األغلبية الساحقة من البشر مشغولة بالعمل البليد للحصول .  متوفرين لنسبة كبيرة من العمال

 . على لقمة العيش

 

وفي معظم .  فقط%  0.9ان نسبة البالغين على المستوى العالمي، والحاصلين على تعليم جامعي هي  

األحيان، هم ليسو بالضرورة ممن يريدون الحصول على التعليم الجامعي، بل ممن لهم االمكانية على 
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أي ان نسبة كبيرة من القدرات اإلنسانية، غير موظفة، لعدم الحصول على .  توفير نفقات التعليم

بالدرجة التي يكون فيها  اقتصاد بلد قريب مما يسمى باقتصاد .  المقومات التي تساعد على االبتكار

السوق الحر، وخاصة النموذج النيوليبرالي، بنفس الدرجة يتم تسليع كل شيء في المجتمع، بما فيه 

ان منطق الربح الذي يتحكم بكل شيء في االقتصاد النيوليبرالي يمنع الراسمالية من توفير .  التعليم

التعليم للجميع، وهو عامل يقتل االبتكار على المدى البعيد، وهو بمثابة قيام المجتمع باطالق النار 

يجب ان الننسى، ان التعليم نفسه مستند على خلق طبقة عاملة مطيعة، وليس طبقة عاملة .  على قدمه

 .مبدعة

 

قال ماركس ان وقت الفراغ هو احد المؤشرات .  ان االبداع مرتبط بدرجة حرية واستقاللية الفرد

ويضيف بان مايجب ان ننظر اليه هو عالم الحرية، وعالم الحرية يبدا عندما .  المهمة للمجتمع الحر

وبذلك يحقق استقالليته وحريته، اي يحقق .  اذ يقوم االنسان بما يود ان يقوم به.  ينتهي عالم الحاجة

 . استقالليته وحريته من حيث كيف يستخدم  ويصرف وقته

 

في حين، يجعل النظام الرأسمالي من المستحيل على قطاعات واسعة من المجتمع، تجاوز عالم 

تتاكل الحرية واالستقاللية في ظل سلطة الرأسمال، .  لذلك، يحرمون من الحرية واالستقاللية.  الحاجة

الن معظم وقت العامل يصادر عنوة في أداء عمل رتيب وممل، تحت شروط عمل اليكون للعامل أي 

راي او سلطة في تحديدها، ويقضي الوقت المتبقي قلقا بشان سد الحاجات االساسية من ماكل وملبس 

لذا، فطبيعة الحياة اليومية في ظل الرأسمالية ، التحفز على االبداع بالنسبة .  ومسكن وتعليم الخ 

للغالبية العظمى من الطبقة العاملة التي تكافح من اجل البقاء، وبذلك يقتصر االبتكار واالبداع على 

 . اقلية في المجتمع

 

ومن العوامل األخرى التي تعيق االبتكار، هو ان في معظم الصناعات، التي تسيطر عليها بالكامل  

الشركات االحتكارية  العمالقة والعابرة للحدود، ال تجد الكثير من االبتكارات المهمة التي يقوم بها 

العلماء المستقلين، والتي بامكانها تغير الحياة نحو األفضل، والتي تم التأكيد من صدقها من قبل 

 . المجتمع العلمي ، فرص طرحها في السوق

 

من جهة أخرى، تقوم المصالح الرأسمالية في الكثير من األحيان بمنع الدولة من دعم قطاعات معينة، 

وافضل مثال هو منع شركات النفط والطاقة االحفورية من دعم  قطاع الطاقة البديلة، وخنق 

 .االبتكارات في هذا الميدان على األقل لسنين وفي دول معينة

 

ان حاجة النظام الرأسمالي، الى وجود جيش احتياطي من العاطلين، والعاملين على أساس كما 

التشغيل الوقتي والجزئي، تضر بيمكانات االبتكار، الن الماليين من األفراد الذين يمكن أن يساهموا 

 .في العملية االبتكارية هم عاطلون عن العمل بشكل قسري

 

اذ تفتقر مناطق كاملة .  تعيق الرأسمالية أيًضا قدرة معظم العالم على المساهمة في التقدم التكنولوجي

اليمكن للمؤسسات في المناطق الفقيرة حول .  من االقتصاد العالمي إلى الثروة لدعم االبتكار المجدي

العالم تمويل البحث والتطوير، االمر الذ يحد من قدرتها على القيام بابتكارات مهمة، والتي من شأنها 

أن تمكنهم من المنافسة بنجاح على المستوى العالمي، وهذا بدوره يقلل من قدرتهم على الحصول 

والعكس هو صحيح بالنسبة .  على األموال الالزمة لتحسين فرصهم المستقبلية في هذا الميدان
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اذ ان قدرة الشركات على تمويل البحث بنفسها واالستفادة من البحث .  للرأسمال في المناطق الغنية

الذي يقوم به القطاع العام،  وحتى جذب الكفاءات من المناطق الفقيرة، يؤدي الى االبتكار الناجح، مما 

يتيح لها االستفادة بشكل فعال من التقدم التكنولوجي في الدورة التالية، وتحقيق أرباح وإعادة انتاج 

 .  هذه الدورة و هذا التفوق

 

ففي الكثير من الدول، .  اليقتصر انخفاض نسبة االستثمار في االبتكارات الجدية على القطاع الخاص

قلصت عقود من .   يتجه االستثمار من قبل القطاع العام في البحث العلمي والتطوير الى االنخفاض

اجراءات التقشف قدرة القطاع العام على اجراء أبحاث جدية، وخاصة تلك المحفوفة بالمخاطر، او 

ان سياسة التقشف نفسها تفرض من قبل القطاع .  التي تحتاج الى وقت طويل كي تؤدي الى نتائج

الخاص وممثليه السياسيين، من خالل تقليص موارد الدولة، عن طريق خفض الضرائب على 

االغنياء والشركات االحتكارية، او انقاذ القطاع الخاص عند االزمات، او تخصيص مبالغ هائلة 

ومن العوامل المهمة األخرى التي تعيق االبتكار في ظل الرأسمالية هي مسالة براءة .  الخ...  للجيش و

 . االختراع وحماية الملكية الفكرية

 

 .براءة االخرتاع وحامية امللكية الفكرية

ومن العوامل التي تعيق االبتكار هي براءات االختراع واشكال الملكية الصناعية األخرى مثل 

العالمات التجارية والنماذج الصناعية والعالمات المميزة للمنشأ وتطبيق او طريقة صناعية جديدة 

والملكية الفكرية التي تتعلق بحق المؤلف في االبداع االدبي والفني، والذي يشمل الروايات والقصائد 

حيث تعطي الملكية .  الخ..  والمسرحيات واألفالم وااللحان الموسيقية والرسوم واللوحات والتماثيل و

من صناعة أو استخدام أو الفكرية بكل اشكالها  حقوق حصرية، أي احتكار، لصاحبها، تمنع االخرين 

بيع او عرض ذلك االختراع او االبداع دون الحصول على موافقة صاحب براءة االختراع او الملكية 

 . الفكرية، والتي عادة مايعني شراء براءة االختراع  او حق النشر

 

فليس للمشاريع الرأسمالية، التي تكون في وضع المنافسة مع بعضها البعض، رغبة في مشاركة  

االبتكارات مع المشاريع األخرى، اوجعلها في متناول المجتمع، النهم يريدون ان يحققوا تفوق على 

 . الخصوم، وتحقيق اكبر قدر من االرباح

 

لتحقيق أقصى قدر من األرباح ، تحافظ شركات القطاع الخاص على قيمة اختراعاتها من خالل  

قوانين حقوق الملكية، براءات االختراع، نظام التراخيص وعقود  صارمة تساعد في حماية أسرارهم 

 77التجارية، ومنع اآلخرين من تحويل االختراع الى بضاعة، أو استخدامه أو بيعه أو استيراده لمدة 

 . عاًما بعد إصدار البراءة

 

ولذلك أصبحت مسالة تسجيل براءة اختراع وحماية الملكية الفكرية مسالة مهمة في المجتمعات 

 . الرأسمالية

  -لقد تم تأسيس نظام عالمي للملكية الفكرية ومنظمة الملكية الفكرية العالمية

World Intelecctual property organization -WIPO 

ماليين براءة اختراع في العمل، على مستوى العالم، وهناك عدد ضخم من  47ويوجد  حاليا حوالي 

كما قلنا، ان براءة اختراع  يعطي صاحبه دخل .  طلبات تسجيل براءات االختراع، تنتظر ان ينظر بها
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 . احتكاري ومضمون لمدة عشرين عاما

 

وتقوم  الشركات االحتكارية الضخمة بشراء براءات االختراع من أصحابها وباعداد ضخمة ورزمها 

. وفي أحيان أخرى يكون بهدف منع الخصوم من الحصول عليها واستخدامها.  معا لخلق شيء جديد

يجبر معظم العاملين في المجاالت العلمية والتكنولوجية، المشاركين في االبتكار، على توقيع عقد و

. حقوق الملكية الفكرية كشرط للتوظيف، بحيث يصبح كل اختراع ينجز ملك الشركة، وليس العامل

وتستخدم  الشركات .  تمتلك بعض الشركات عشرات االالف من براءات االختراع وبالنتيجة،

االحتكارية نفوذها  لتوسيع نطاق حقوق الملكية الفكرية من اجل ضمان حقها في تحقيق الربح من 

 .األبحاث المدعومة من القطاع العام

 

وهناك الماليين من حقوق النشر، حيث اليستطيع احد من استخدام هذه المؤلفات، أيا كان نوعها، عدا 

و يضمن القانون الدولي لصاحب حق .  اصحابها، اي شركات النشر االحتكارية  في اغلب األحيان

ونفس الشيء ينطبق على الماركات والتصميم .  سنة بعد وفاة صاحبه 07النشر دخل احتكاري لمدة 

 .الصناعي التي هي شكل اخر من اشكال الملكية الفكرية

 

يدعي مناصرو النظام الرأسمالي بان حماية الملكية الفكرية يشجع االبداع، النه يقدم حافز مادي للقيام 

. ولكن الصين اثبتت بشكل قاطع عدم صحة هذه النظرية، كما جادل الكثير لفترة طويلة .  باالبتكار

وقد تبين .  ففي الصين التي تشهد ثورة تكنولوجية اليوم، نجد بان التقليد وسرقة االختراعات سهل جدا

في حين ان تسجيل براءة اختراع .  بان التقليد وعدم االلتزام بالملكية الفكرية، يحفز االبتكار واالبداع

باسم الشركات يؤدي الى االحتكار، وهذا يقلل الحافز لتطوير المنتوج، ويمنع االخرين من تطوير هذا 

 .المنتج الجديد، واالبتكار على أساسه، وبالتالي يعوق التطور واالبداع

 

فرغم كل .   ان جعل الربح، اولوية  في هذا الميدان، يصبح في افضل األحوال، سالح ذو حدين

حيث تسمح حقوق الملكية .  ادعاءات مناصري الرأسمالية، يكون الربح  أحيانا عائق امام االبتكار

للشركات الخاصة بان تُخضع موظفيها السابقين التفاقات عدم منافسة يمكن أن تقيدهم الى حد كبير 

من تطبيق الخبرة الفنية الواسعة والفهم الدقيق عن المنتج  المعين، لتحسين االبتكار بشكل جوهري، 

ويصبح هذا  االمر مهماً .  أي تقيدهم من استخدام معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم في المشاريع المنافسة

ويواجه اي .  بشكل خاص بمجرد مغادرة العمال قسم الشركة الذي عملوا فيه، أو مغادرة الشركة تماًما

من المفهوم أن يؤدي هذا الى االغتراب، نتيجة فقدان .  انتهاك او خرق لهذه االتفاقات بعواقب وخيمة

العمال السيطرة على عملهم ومهاراتهم وفقدان الملكية، ويؤدي ببعض العمال الى ان  يكونوا اقل 

كما ان التراتبية، وقلة حرية التعبير، و .  استعدادا لزيادة مساهمتهم في االبتكار، الى الحد األقصى

الخوف من فقدان العمل، يمكن أن يثني العمال عن المجازفة أو التجريب أو التحدث عندما يحددون 

 .امور يمكن أن تؤدي بتصورهم الى تحسين في عملية اإلنتاج والمنتج

 

فليس للشركات .  كما يؤدي جعل الربح أولوية إلى عدم استكشاف العديد من مجاالت البحث والتطوير

الخاصة حافز لالستثمار في االبتكارات والمعرفة التي التدر ربحا، او التي من المرجح أن تصبح 

للوقاية  فعالية عقار االسبرين، مدى على سبيل المثال، لقد كان موضوع .  متاحة عالميا بشكل مجاني

الكثير من االمراض مثل امراض القلب والشرايين والخرف و أنواع السرطانات وغيرها  األولية من

في االنسان غير المصاب بهذه االمراض سؤال لدى الكثير من العاملين في قطاع الصحة،  وخاصة 
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ولكن ليس هناك من شركة خاصة، قامت بدراسة  هذا .  في مجال الوقاية الصحية حول العالم

لم يتم حسم هذا الموضوع، .  الموضوع، الن االسبرين، دواء رخيص جدا، ومن حق أي شركة انتاجه

اال من خالل دراسة مولت من قبل الحكومتين االسترالية واألمريكية جاءت لتجاوب على هذا السؤال، 

أي هل يمكن لجرعة صغيرة من عقار األسبرين بشكل يومي ان تساعد كبار السن على العيش بصحة 

، وما إذا "الوقاية األولية"افضل ولفترة أطول من خالل تأخير ظهور األمراض في المقام األول، اي 

رغم ان نتيجة هذه الدراسة  .  كانت الفوائد تفوق اآلثار الضارة المحتملة لألسبرين ، مثل النزيف

وجدت عدم وجود دليل على فعالية االسبرين في الوقاية االولية، اال انها قدمت معرفة مهمة جدا 

 . للكادر الصحي وعامة الناس الذين يهمهم الوقاية

 

تنفق الشركات الكبرى، الكثير من مواردها على تأمين حقوق الملكية الفكرية ، بدال من االستثمار كما 

وتعرقل هذه الحقوق، في الواقع، التقدم ، من خالل رفع تكلفة المشاركة في إنتاج  .في التطوير الفعلي

معرفة جديدة، وتحويل األموال إلى تكاليف قانونية غير منتجة لتسجيل حق الملكية او مقاضاة كل من 

 . يخترق هذا الحق

 

 كيف يتم االبتكار يف الواقع؟

ان معظم االبتكار واالبداع يأتي عن طريق تجاوز مبادئ السوق من خالل قيام الدولة ،عبر أموال 

فمعظم البحث العلمي األساسي والتطورات التكنولوجية .  القطاع العام، بتمويل البحث العلمي والتطور

وحدثت معظم االبتكارات المهمة، لحد االن، من خالل ابحاث .  الكبيرة، لن تحدث بدون دعم الدولة

المؤسسات الحكومية والمؤسسات الممولة من قبل الدولة، من اموال الضرائب، من اموال عرق 

ورغم ان الدولة هنا، هي دولة برجوازية وممثلة لطبقة برجوازية، اال ان هذه .  العمال والكادحين

الحقيقة تدحض ادعاءات مناصري النظام الرأسمالي، حول دور المنافسة والسوق الحر والحافز 

 .  المالي والجشع، في ميدان االبتكار واالبداع

 

على الرغم من التصورات الشائعة بأن القطاع الخاص هو الذي يقود االبتكار التكنولوجي ، اال انه ال 

تترك اهم مراحل التطور التكنولوجي في الميادين األساسية، في االقتصاد العالمي، للمستثمرين من 

اذ ليست ديناميكية السوق، بقدر ما هي التدخالت النشطة للدولة مايغذي التغيير .  القطاع الخاص

التي دعمت يقوم القطاع العام بتمويل معظم االبحات األساسية مثل البيولوجيا الجزيئية  .  التكنولوجي

انتقال شركات األعمال الزراعية إلى التكنولوجيا الحيوية او انظمة تحديد المواقع العالمية الحديثة 

اذ ليس هناك ميل قوي للرأس المال الخاص إلى االستثمار بشكل منهجي في .  التي مولها البنتاغون

 .البحث والتطوير، على المدى الطويل

 

وهذه الحقائق تصبح واضحة عندما نجد ان معظم االختراعات الحديثة، التي تنسب الى السوق الحر، 

بما فيها معظم التكنولوجيا الرقمية الحديثة، قد تمت في الحقيقة في القطاع العام، وليس القطاع 

 .الخاص

 

فعلى سبيل المثال، اخترعت  شاشة اللمس من قبل الشركات البريطانية الحكومية، واخترع نظام ال 

جي بي اس  من قبل الجيش األمريكي والروسي،  وتم اكتشاف االنترنيت الذي يتم توظيفه من قبل 

واخترعت الرقائق .  شركات خاصة، من اجل الربح، في االبحاث التي اجراها الجيش االمريكي
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االلكترونية، األقمار الصناعية، الرادارات التي تستخدم في االنواء الجوية، البنسلين، الطاقة الذرية، 

وقامت الدولة االمريكية .  اللقاحات، مصادر الطاقة الخضراء مثل الطاقة الهوائية من قبل القطاع العام

كما ان معظم، ان لم يكن .  من خالل وزارة الدفاع بالذات بتمويل معظم عناصر التكنولوجيا الرقمية

كل التطور في كل الميادين األساسية مثل  المواصالت كالسكك، الطرق والجسور، المطارات، 

 . الصرف الصحي، وشبكات المياه وغيرها، يأتي بتمويل من القطاع العام

 

وتسعى البرجوازية وممثليها، الى إخفاء حقيقية ان الشركات التي تعتبر ايقونة رأسمالية السوق الحر 

فعلى سبيل المثال، .  تعتمد بشكل كلي في تكنولوجيتها األساسية والمهمة على إنجازات القطاع العام

وحدات المعالجة )تتضمن منتجات أبل مثل أباد وايفون وابود على اثني عشر ابتكار كبير وهي 

المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية واألقراص الصلبة  وشاشات ل سي دي، 

والبطاريات ، والمعالجة الرقمية الفردية ، واإلنترنت ولغات هيج تي تي بي و هيج تي ل ام 

وتم .  والشبكات الخلوية ، ونظام تحديد المواقع ، وبرنامج الذكاء االصطناعي لمستخدم الصوت

 . تطوير كل هذه االبتكارات من خالل مشاريع البحث والتطوير، الممولة من القطاع العام

 

 "خرافة دور القطاع الخاص يف تطور االبتكار"

يقوم القطاع العام بتمويل البحث واالستكشاف في الكثير من الميادين، واليدخل القطاع الخاص فيها، 

فبعد عقود من االنفاق والبحث، الذي .  اال عندما يجد سوق مربحة، وافضل مثال على ذلك هو الفضاء

قام به القطاع العام، تتسارع شركات القطاع الخاص اليوم الى دخول ميدان الفضاء من اجل الربح، 

 .من خالل انشاء سياحة الفضاء

 

فاالبتكارات .  يعتمد االبتكار واالختراع، في معظم األحيان، على التمويل الذي اليهمه الربح االني

واإلنجازات العلمية الجدية، تحتاج الى بحث علمي طويل األمد، قد يستغرق سنوات طويلة لكي يؤتي 

وان معظم االبتكارات هي اما ليست مصدر ربح بحد ذاتها او التؤدي الى ربح على المدى .  بثماره

ولذلك يصعب على المشاريع .  ، االمر المطلوب في المجتمع الرأسمالي(الربح)القصير، وهو، 

الخاصة االستثمار في االبتكار غير مضمون النتائج، والذي يتطلب وقتا طويال، ويمكن للقطاع العام  

 . القيام بذلك بشكل افضل

 

ا ل ذمممي   ي سمممممعممممىممممم    ت ق د م و   ا ل .  ال س ت ث م ا ر ا ت   ف ي   ا ل م ج ا ال ت   ا ل ت ي   ت د ف ع   ح د و د   ا ل م ع ر ف ة   ا ل ع ل م ي ة   ه ي   خمطميمر ة   جمد ا فا

ا ل ي ه   ف ي   ه ذ ه   ا ل م ج ا ال ت     ق د   ال   ي ك و ن   و ش ي ك ،   و ا ل ت ق د م   ا ل ذ ي   ي ح د ث   ف ع ال   ق د   ال ي ك و ن   أ ب د ا   ق ا ب ل   ل ل ت ط ب ي ق   م ن   

لذا فقد   .ا ل ن ا ح ي ة   ا ل ت ج ا ر ي ة ،   و ت ل ك   ا ل ت ي   ي م ك ن   أ ن   ت ك و ن   م ر ب ح ة ،   ق د   ت س ت غ ر ق   ع قمو د ا   لمكمسمب   أ ي   أ ممو ا ل 

تخلى القطاع الخاص، عن المشروعات طويلة األجل بالكامل تقريبًا، لصالح تطوير المنتجات 

 .ومشاريع البحوث التطبيقية التي تعد بمزايا تجارية على المدى القصير او إلى المتوسط

 

وكما ذكرنا من قبل، االفراد بحاجة الى استقرار مالي لكي يمولوا مسعاهم ويخاطروا  في استكشاف 

وبحث ميادين تحتاج الى بحث علمي طويل األمد، وليست مصدر ربح بحد ذاتها على األقل في المدى 

القصير، لذا فيجب ان يحصلوا على تمويل من جهة، ليتمكنوا من القيام بهذا العمل، الذي عادة مايكون 

 .مصدره القطاع العام
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والتاريخ شاهد على حقيقية انه يصعب على القطاع الخاص، ان  يكون مصدر التمويل واالستثمار 

لذا فاالستثمار في مثل .  لالبتكار واالختراع في المجاالت التي يستحيل معرفة مقدما ماذا سيكون العائد

فهذا ما اثبتته الدولة  في أمريكا، ابان  الحرب العالمية الثانية، .  هذه الميادين البد ان يأتي من الدولة

والمنافسة مع قطب راسمالية الدولة، فيما بعد الحرب، وما تثبته اليوم الدولة في الصين التي اخذت 

على عاتقها مهمة التقدم بهذا الميدان من اجل تحسين موقع الصين عالميا في المجال االقتصادي 

 .والسياسي واالستراتيجي، المبالية بتحليل المنافع والتكاليف االنية والمباشرة، التي يمكن قياسها

 

تحدث الثورة التكنولوجية اليوم في الصين ودول أخرى، تأخذ الدولة على عاتقها التقدم في هذا 

فالصين التي ناتجها الوطني اإلجمالي للفرد اليزال اليتجاوز ربع الناتج الوطني األمريكي .  المجال

 .  للفرد هي في مقدمة الثورة التكنولوجية

 

لقد أصبح النظام االقتصادي الرأسمالي، وخاصة النموذج النيوليبرالي، في العقود االخيرة ، 

اذ تتجنب الشركات متعددة الجنسيات عدم اليقين، وهو شرط مسبق .  بيروقراطيًا ويكره المخاطر

وبشكل عام، تقلصت االستثمارات .  لالبتكار، ولذلك قد خفضت اإلنفاق الحقيقي على االبتكار

الضرورية  للقيام بابتكارات جديدة تغير الحياة، بشكل كبير، نحو األفضل والتي تترك اثرا على 

 .االقتصاد بأكمله

 

اذ يفضل رؤساء الشركات الرأسمالية، تحت ضغط المستثمرين، االستراتيجيات واالستثمارات التي 

يفضلون توزيع أرباح أكبر على المستثمرين، حتى .   تعطي عوائد صغيرة ولكنها مستقرة لمموليها

ولو كان من خالل إعادة شراء اسهم الشركة من السوق، لرفع سعر أسهمها، بدالً من تمويل االستثمار 

 . واالبتكار

 

تفضل الشركات على نحو متزايد، التعديالت والتحديثات البسيطة والكمالية على المنتجات و

 .الموجودة، بدال من األفكار الجريئة

 

 !يف ظل الراساملية،االبتكار واالخرتاع اليخدم البرشية بالرضورة

كان يتوجب ان يؤدي اختراع المكائن، وادخالها في عملية اإلنتاج، الى تخفيف عبأ العمل على 

ينطبق الش  ذاته على .  العامل، اال انها جعلت العمل اكثر قمعياً، وحرمت العامل من االستقاللية

كل االختراعات واالبتكارات الجديدة، وحتى التي أدت الى زيادة هائلة في .  االختراعات في يومنا هذا

وهناك من يجادل، بشكل .  القدرة اإلنتاجية، لم تؤدي الى تحسين كبيرفي ظروف معيشة وعمل العامل

صحيح، بان التكنولوجيا، التي يمليها الربح، تدفع نوعية الحياة للجميع الى األسوأ، وهي مصدر 

من جهة أخرى، .  التعاسة في اغلب االحيان، واالهم من هذا، انها تهدد وجود الحياة على هذا الكوكب

ان معظم الثروة الناتجة عن االبتكار واالختراع تذهب الى قلة من المجتمع، التتجاوز في احسن 

أن التطورات التكنولوجية، تحت ظل الرأسمالية تعالج في المقام .  من سكان المجتمع%  47األحوال 

 .األول، احتياجات ومطاليب األغنياء والميسورين

 

فشركات االدوية الغربية .   من جهة أخرى، تقوم الرأسمالية بعرقلة االختراع واالبتكار المفيد لننسان

مثال، التستثمر في االدوية التي تعالج امراض مثل المالريا و السل التي تفتك بالماليين من البشر في 
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العالم، بل تقوم باالستثمار في ادوية وبضاعة لها أسواق في الدول الغنية، مثل مساحيق التجميل 

وعمليات التجميل، وأجهزة الليزر الطبية ومراهم حب الشباب، وعقاقير الطب البديل، حتى التي ليس 

وقد اعترفت شركات االدوية، اكثر من مرة، بان العالجات التي تشفي من .  لها أي دليل طبي الخ

المرض، هي غير مربحة، ولكن العالجات التي تساعد على احتواء المرض، مثل السكري،  بدال من 

 . شفائه، هي المفضلة من ناحية الربح

 

كما قلنا التجد، الكثير من االبتكارات النور في ظل الرأسمالية، ال النها غير مفيدة للبشرية،  بل النها 

اذ ان أنواع معينة فقط من االبتكارات، التي قد تكون جزءاً صغيراً جداً، من جميع .  غير مربحة

االبتكارات التي يمكن تحقيقها، يخصص لها األموال،  لتدخل الخدمة، وتعتبر ميادين مثل الطب، 

وعلم النفس، والطاقة البديلة ، واستكشاف المحيطات، واالستجمام والفن بانواعه بعض األمثلة التي 

 .يقل فيها االستثمار

ان مشاريع البحث والتطوير، في أقسام العلوم، التي يتم منحها الضوء األخضر والتمويل الضخم، 

والتي تؤدي الى ناتج يتم إعادة انتاجه على نطاق واسع،  هي ليست بالضرورة تلك التي تحل مشكلة 

تواجه المجتمع او قطاع منه، او تلك التي فائدتها اكبر، او التي تلتزم بشروط االستدامة، بل هي  

المشاريع التي تحظى بشعبية مباشرة بين المستهلكين أو تخلق طلباً ، وتحقق أكبر قدر من األرباح 

فالتركيز ليس على التقنيات االنسانية، بل على ماهو مربح، حتى اذا كان أسلحة .  ألصحاب اإلنتاج

 .دمار

 

ولهذا السبب تم بناء .  شهدت تكنولوجيا السيارات الشخصية تطورا هائال، النها ميدان هائل للربح

نظام الطرق السريعة في الكثير من الدول، بشكل مدهش، وفي فترة قياسية، الستيعاب صناعة 

ومثل الكثير من االبتكارات التي تحدث في عصر الرأسمالية، والتي يقف وراءها .  السيارات العالمية

. منطق الربح، تبين بان االعتماد على السيارات الشخصية، الى هذا الحد، كان خيارا كارثيا للبشرية

ان الضرر الذي يلحق بالبشرية نتيجة االعتماد المتزايد على المركبات الشخصية، على حساب 

وسائط النقل العام، مثل القطارات والحافالت  والخ، هو هائل جدا، سوءا على شكل حوادث يومية، 

تؤدي بحياة االف األشخاص كل يوم، او على شكل امراض وعواقب صحية وخيمة،  ناتجة عن 

التلوث الذي يأتي من الوقود االحفوري الذي يستخدم في هذه المركبات، او على شكل تدمير للبيئة 

نتيجة الكميات الفلكية من الطاقة والموارد الطبيعية التي تصرف، الى درجة اصبح التغير المناخي 

تهديد جدي للحياة على هذا الكوكب، اوالتأثير السلبي على نوعية الحياة مثل الوقت الذي يصرف في 

لقد كان قطاع صناعة .  االختناقات المرورية، وماينتجه من قلق وانهاك وتلوث صوتي وغيره

 .السيارات وراء فشل او تعطيل االالف من مشاريع المواصالت العامة

 

وتتم الكثير .  لذا فين التطور تحت النظام الرأسمالي، عادة مايكون في اتجاهات خاطئة، او غير مهمة

من االبتكارات المفيدة في ظل الرأسمالية بشكل عرضي او تكون لصالح الجيش وتطوير القدرة 

 .التدميرية

 

من جهة أخرى تهدد التوترات والتناقضات المجتمعية الناتجة عن التوزيع غيرالعادل للثروة التي 

تنتجها االبتكارات والزيادة في القوى االنتاجية بتمزيق المجتمع وضعف التعاون و االواصر 

 . اإلنسانية
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و بدال من ان يؤدي التطور التكنلوجي الى تقليل ساعات العمل  لكل العاملين، يؤدي الى تسريح 

جماعي للعمال مع بقاء عدد ساعات العمل التي يقوم بها هؤالء الذين يحتفظون بوظائفهم على حالها ، 

كل الثورات .   وكل مايصاحبه من تاثير سلبي على حياة العمال، سواء الذين لديهم عمل او العاطلين

التكنولوجية أدت الى فقدان أنواع معينة من الوظائف، ولكنها أدت الى خلق مقدار اكبرمن الوظائف 

فمثال ان اختراع السيارة أدى الى فقدان الكثير من الوظائف القديمة، ولكن في نفس الوقت .  الجديدة

أدى الى خلق وظائف جديدة، ليس في صناعة السيارات فحسب، بل في صناعة الوقود، وفي الطرق 

وتشير التقديرات  بان .  ولكن هذا االمر اليحدث مع الثورة التكنولوجية الحالية.  والمواصالت الخ

. مليون وظيفة في العالم على وشك ان تختفي في السنوات العشر القادمة، بسبب الروبوتات 707

أي تفقد الوظائف بسرعة اكبر من .  التؤدي االختراعات الجديدة الى خلق وظائف بنفس المقدار

سرعة خلق وظائف جديدة، لذا فان الكثير من المجتمعات باتت على حافة كارثة اجتماعية، ناجمة عن 

الن البرجوازية، سعيا وراء الربح، قررت تسريح العمال بدال من تقليل ساعات .  البطالة القسرية

 . العمل لجميع العمال

 

في المائة من فرص العمل في الواليات  10خلصت دراسة شاملة حديثة، إلى أن ما ال يقل عن 

ان هذا المستوى .  المتحدة، معرضة بدرجة كبيرة لخطر التشغيل اآللي في غضون عقدين من الزمن

 .من النزوح العمالي سيؤدي إلى كارثة اجتماعية والى المزيد من البؤس للطبقة العاملة

 

ان التكنولوجيا التي تسنتد على مبدأ الربح وكسب المال، التؤدي، في الكثير من األحيان، الى :  نكرر

تحسين حياة الجميع، او األغلبية، بل تؤدي الى العكس، أي جعل نوعية الحياة اكثر رداءة وبؤس، هذا 

 . إضافة الى التهديد الذي تشكله للحياة على هذا الكوكب

 

 !التكنولوجيا سالح طبقي

دال من كما قلنا، ب.  تستخدم التكنولوجيا، في ظل الرأسمالية، كسالح في الصراع بين الرأسمال والعامل

التطورالتكنولوجي، الذي يساهم في زيادة اإلنتاجية الى تقليل ساعات العمل و زيادة األجور يؤدي 

يؤدي هذا االمر إلى زيادة .  الحقيقية، يؤدي إلى تسريح العمال بشكل جماعي والبطالة القسرية 

الضغط على أولئك الذين يحتفظون بوظائفهم، وتآكل األجور الحقيقية، وسحق حياة العاطلين عن 

من جهة أخرى، تساهم التكنولوجيا في القضاء على مهارات القوى العاملة، وتحويل العمل الى . العمل

ان نفاذ الحاجة الى مهارات معينة الداء العمل، يقلل من حرية العامل .  فعالية رتيبة ومملة

 .  واستقالليته، ومن قوته في الصراع مع الرأسمال

 

ويزيد التطور التكنلوجي المستمر، في االتصاالت والمواصالت، الذي بدا بشكل ملحوظ في 

ان التقدم الهائل في المواصالت مثل الطيران .  السبعينيات من القرن العشرين، من قوة الرأسمال

المدني والنقل البحري وفي االتصاالت مثل االنترنيت، يمكن الرأسمال من بسط  سالسل اإلنتاج 

فيكون للرأسمال الخيار في توظيف العمال، في دول تكون فيها .  والتوزيع في جميع أنحاء العالم

وبذلك يستخدم الرأسمال، قطاع .  االيدي العاملة رخيصة، بدال من الدول التي تكون فيها األجور عالية

من القوى العاملة،  ضد قطاع اخر، وفي النتيجة يؤدي الى تحول في ميزان القوى لصالح الرأس 

 .  المال
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التطور التكنولوجي، هو سالح يمك ن أصحاب االمتيازات من األغنياء على المستوى العالمي، من 

تعتبر مسالة االستحواذ على مصادر التكنولوجيا .  الحفاظ  على وتوسيع امتيازاتهم بمرور الوقت

% 10من سكان العالم %  4والتطور احد اسباب التباين في الثروة على مستوى العالم، بحيث يمتلك 

 . من الثروة العالمية

 

 !للبرشية  خيارات أخرى

يحتاج  ال.  ان االبتكار واالختراع يحدث في يومنا هذا، بالرغم من الراسمالية، وليس بسبب الرأسمالية

المجتمع إلى ملكية خاصة الدوات اإلنتاج والهوس بالربح حتى يكون مجتمعا ديناميكيا، من الناحية 

الجشع هو  .يمكن ان يكون لننسان الكثير من الدوافع، نحو االبتكار والعمل، عدا  الجشع.  التكنولوجية

احد صفات االنسان، ولكن بيمكان المجتمع، من االستمرار والتطورعن طريق االعتماد وتنمية 

ويمكن ان يكون الدافع لالستثمار في االختراع و التكنلوجيا هو حاجة .  الصفات اإليجابية لننسان

باإلمكان تشجيع االبداع والتطور بطريقة اكثر إنسانية .  االنسان و إبداعية االنسان بدال من حافز الربح

النمو والتطور التكنولوجي في خدمة البشرية ويمكن ان يكون .  واقل استغاللية وتدميرا للبيئة

 .  يمكن تقوية الميل نحو االبتكار وجعل المجتمع اكثر مساواة في نفس الوقتو. ورفاهيتها

  

الطالق طاقات المجتمع نحو االبتكار واالبداع، يجب ان يكون التعليم مجانيا للجميع، ويجب مساعدة 

الطبقة العاملة على تجاوز عالم الحاجة، لكي يكون بيمكانها االنضمام الى العملية االبتكارية، ويجب 

توزيع الموارد العامة بين األفراد والمجتمعات بشكل اكثر عدال، والقضاء على التمييز وسياسات 

الهجرة المقيدة للغاية والممارسات االجتماعية األخرى،التي تستبعد أعداًدا كبيرة من العمال من 

الغاء حقوق الملكية الفكرية سوف يخدم االبتكار والتطور التكنولوجي، ان .  المشاركة في  االقتصاد

وسيحد من إمكانية  استخدام المعرفة التكنلوجية  من قبل االغنياء لزيادة عدم المساواة وإعادة انتاجه  

في المجتمع، وسيحد من قدرة المناطق الغنية على استخدام المعرفة التكنولوجية كسالح إلنشاء عدم 

 .المساواة وإعادة إنتاجه في االقتصاد العالمي

 

هناك الكثير، من النقاشات في األوساط البرجوازية، وفي االعالم، عما اذا كانت التكنولوجيا مضرة 

يجب ان يكون واضحا ان المشكلة ليست في التكنولوجيا، بحد ذاتها، بل المشكلة .  اومفيدة لننسان

 . تطبيق التكنولوجيا، أي هل تستخدم لخلق أرباح لحفنة قليلة، او لزيادة رفاهية األغلبية تكمن في

 

فالتكنولوجيا يمكن ان تكون محررة، ولكن لكي يحدث هذا، يجب استعمال التكنولوجيا من اجل تحرير 

فنوعية المجتمع اإلنساني ستكون افضل بمرات اذا اعطينا المزيد من الوقت .   العمال من كد العمل

 .للناس لقضاء اوقات فراغهم مع عوائلهم واصدقائهم وفي التعلم والتدريب وفي االستجمام

 

بيمكان البشرية استخدام التكنلوجيا والتطور في القوة اإلنتاجية، لتوفير الوقت للعمال، وجعل الحياة 

اسهل، وفي زيادة رفاهية المجتمع، بدالً من زيادة أرباح حفنة من األغنياء، وبدال من الزيادة 

المستمرة في إنتاج السلع، االمر الذي يؤدي الى استنفاد الموارد وتوليد النفايات بمعدالت كبيرة 

معدل وكمية اإلنتاج، وكمية االستهالك، فبدال من االهتمام بسرعة تراكم األرباح، و.  وتدمير البيئة

يمكن ان نهتم بنوعية الحياة التي نوفرها للجميع و بنوع البضاعة التي نود ان ننتجها ونوع المدن التي 

 .نود ان نبنيها، والتاثير الذي نتركه على البئية
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اما النمو المركب المستمر :  يجب ان تتحرر البشرية من الحتمية التي تحكم االقتصاد الرأسمالي

 . والتراكم المفرط او االزمات االقتصادية الكارثية

 

 .يمكن أن تكون التبعات االجتماعية للتغير التكنولوجي مختلفة تماًما عما هي عليه اليوم

ان استخدام التكنلوجيا لزيادة عدم المساواة العالمية، وتدمير البيئة الذي يكشف عن نفسه على شكل 

ان هذه اآلثار المدمرة ليست ميزات .  كوارث بيئية بوتيرة متسارعة هو ليس الخيار الوحيد للبشرية

 .ضرورية للتطور التكنولوجي، بل إنها سمات ضرورية للتغير التكنولوجي في  ظل الرأسمالية

كيف يتم استخدام التكنولوجيا هو السؤال السياسي وااليديولوجي واألخالقي الذي على البشرية 

 .الجواب عليه

 

عندما يصبح العامل اكثر .  يجب ان تفكر البشرية في كيفية التعامل مع المكننة والذكاء االصطناعي

احدى هذه الطرق هي :  إنتاجية من خالل التكنولوجيا، هناك طريقتين يمكن للمجتمع أي يسلكها

مانتبعه االن، وهو العمل حسب منطق الرأسمال، أي تحقيق اكبر قدر من الربح، لذا يتم تسريح جزء 

من االيدي العاملة، الن الجزء المتبقي بامكانه انتاج نفس الكمية من اإلنتاج، ويحتفظ صاحب العمل 

الن .  ولكن لهذا السبيل تاثير كارثي على المجتمع.  باألجور التي كان يدفعها من قبل، على شكل أرباح

جزء من العمال ليس لهم وظائف، ويعني تضرر المجتمع الذي يعيشون فيه، حيث يعني ضعف القوة 

ولكن هناك سبيل اخر،حيث يمكن استخدام .  الشرائية ويعني قلة الضرائب التي تدخل خزينة الدولة ألخ

. الزيادة في اإلنتاجية من اجل تقليل ساعات عمل كل العمال، و زيادة وقت الفراغ والنشاط الترفيهي

لذا سيكون للتكنولوجيا تاثير كارثي على المجتمع، .  هذا السبيل اليتوافق مع منطق النظام الرأسمالي

وهذا المهمة التي .  التغلب على الرأسمالية في ظل الرأسمالية، وللتغلب على هذا التاثير الكارثي، يجب

 .تواجه البشرية،  أصبحت ملحة جدا
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 !منظامت عاملية وتغريات بنيوية

 رؤية جديدة
 
نقابات العمالية صالت او عالقات طبقية وثيقة بين العمال من اجل الحد من المنافسة فيما بينهم، اي ال

بين العمال انفسهم من جانب، ومن الجانب االخر، البداء مقاومة جماعية بوجه تجميد االجور او 

يضاف الى ذلك تطور هذين الشقين وفق الحقب الـتأريخية المختلفة، وفق مطالب .  تخفيضها او غيرها

لست بصدد استقصاء تاريخي لهذا التيار من منظمات عمالية رصينة على االقل في .  مختلفة للعمال

إن دراسة النضال النقابي والحركة النقابية، كحركة سياسية، على الصعيد العالمي، من .  بداية نشوئها

وجه نظر ماركسي في هذه المرحلة، هو قضية مهمة لفهم جانب مهم من نضال الطبقة العاملة عبر 

اذ أود .  ابحث هنا قضية مغايرة او قضية مختلفة عن تاريخ النضال النقابي.  تاريخ النظام الراسمالي

ان اطرح عدد من جوانب النضال العمالي على الصعيد العالمي، ونوعية المنظمات التي ال بد ان 

وخصوصا اننا امام تطورات تأريخية هائلة في .  تتمخض عن النضال العمالي الراهن بوجه الرأسمال

وبالتالي اننا امام .  عملية انتاج واسلوب البيع والشراء، وتغيرات جبارة على صعيد القوى المنتجة

تغيرات كبيرة في اساليب االنتاج واتساعها عموديا وأفقيا، باالخص في ميدان التكنولوجيا الصناعية 

والتكنولوجيا الذكية والرقمية بصورة عامة من جانب، و سحب استثمارات من القطاعات الصناعية 

، في العديد من البلدان نتيجة لتطور "انظر القطاع الصناعي في العراق للمثال فحسب"الكالسيكية، 

واتساع القدرة االنتاجية للشركات العالمية الكبيرة التي تستثمر في قطاعات مختلفة، ونتيجة لتقسيم 

 . العمل العالمي وفق مصالح هذه الشركات من جانب اخر

 

التغيرات التي طرأت على البنية االنتاجية بصورة عامة، وتؤدي الى تغيرات كبيرة في تركيبة ادت 

 سامان کریم
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"يقول ماركس بهذا الصدد.  الطبقة العاملة، وبالتالي، تنظيمها الحزبي و الجماهيري ومع اكتساب : 

قدرات انتاجية جديدة، يغير الناس اسلوب انتاجهم، ومع اسلوب االنتاج كل العالقات الضرورية التي 
ان (.  952بؤس الفلسفة ص ." )التعدوا ان تكون العالقات الضرورية لهذا االسلوب الخاص لالنتاج

النقابات العمالية اساسا نتيجة او تنظيم  لبنية االقتصاد القومي الرأسمالي او لألسواق الوطنية وفق 
ان ".  الوطني"بمعنى اخر، تموضعت هذه المنظمة وفق ما يستلزمه الراسمال .  التعريف الدارج

البنوك واالصول و السندات "تطور الرأسمالية والقدرة االنتاجية، طاقة وحجم رأس المال المالي، 
، وتكوين شبكة كبيرة من الشركات االحتكارية التي تدير العالم بقوة .."المالية و اسواق المال 

، االحتكار و المنافسة بين اقوى "البلد الذي تاسست فيه الشركة"، "بلدها االم"السالح او بقوة 
المحتكرين في العالم، ومحاوالت دؤوبة لتراكم الربح جراء هذه الصراع الشرس هي  كلها من تحدد 

بالتالي، هي التي تشكل بنية للتغيرات التي طرأت على تركيبة الطبقة .  مسارات حركة رأس المال
بحيث نرى اليوم، وبصورة واضحة وشفافة، طبقة عاملة .  العاملة على الصعيدين العالمي و المحلي

ليس على صعيد الفكر والثقافة، بل على صعيد السياسة والسلطة .  عالمية وبرجوازية عالمية
وهكذا :"لقد تحققت بالفعل رؤية ماركس حين يقول .  السياسية، المؤسسات الدولية والقوانين الدولية
، كما الشيوعية التي هي صعيد التاريخ العالمي تمامافان البروليتاريا ال يمكن ان توجد اال على 

الوجود  ".تاريخي عالمي"نشاطها، ال يمكن ان تصادف على االطالق اال من حيث هي وجود 
االيدولوجية . )وبكالم اخر وجود االفراد المرتبط مباشرة بالتاريخ العالميالتاريخي العالمي لالفراد، 

 .(انجلز-ماركس/االلمانية
 

في بداية القول، اريد أن أقر بإن النقابات العمالية، كمنظمات و اتحادات عمالية على الصعيد 
العالمي، أصبحت جزءأ او تمثل حركة سياسية معينة ومحددة، شقت طريقها عبر تأريخ النضال 

وعليه، اقر بأن .  الطبقي، وسيطر عليها االفق البرجوازي منذ بدايات نشؤئها، وبالتحديد في بريطانيا
اشارات ماركس حول النقابة والنقابات وخصوصا في بدايات النضال العمالي في بريطانيا في القرن 

نقابات تعمل كدرع للعمال في معاركهم :"يقول ماركس.  تاسع العشر لم تعد تنفع في مرحلتنا الراهنة
)  مع اصحاب العمل ان هذه الجملة لهي عميقة المعاني في (.   ماركس/  922بؤس الفلسفة ص " 

وقتها، لكنها ال تقول لنا في هذه المرحلة قضية واقعية بفعل التحوالت الكبيرة التي طرأت على 
الخط السائد على الحركة النقابية في هذه المرحلة ان .  الحركة النقابية خالل القرنين الماضيين

يتماشى مع ما تتطلبه اتجاهات الراسمالية ومطالب السوق  بصورة عامة، وبالتحديد مع الشركات 
من عدمه في النقابات، و ال يتعلق ببناء "  بمشاركة ماركسيين"  بحثي هنا ال يتعلق ابدأ .  العالمية

 . ان هذا بحث أخر اتطرق اليه بصورة ملخصة ادناه. نقابات من قبل ماركسيين من عدمه
 

ان النقابات العمالية، وفق هذا التصور، لم تعد درعا فحسب، بل أصبحت عائقا امام تطور العالقات 
تكمن مشكلتنا في هذه المرحلة بأن الحركة النقابية بصورة .   والصالت النضالية الطبقية بين العمال

عامة، وبالتحديد اتحادات النقابات العمالية بصورة خاصة ال تقدر على حمل معاناة الطبقة العاملة 
ليس .   بطبيعة االحال هناك إستثناءات معينة، اوحاالت خاصة في عدد من البلدان.  ومطاليبها الفورية

بامكان النقابات ان تحمل االحتجاجات العمالية ومطاليبها على اكتافها، وتقودها كمنظومة طبيعية لهم 
وسيطأ في احسن احوالها، اصبحت .  نضالية  -نحو تحقيق هذه المطاليب او تمارسها بصورة طبقية 

ان نضال اتحادات العمال في اوربا واالساليب التي تتبعها في ادارة النضال، وخصوصا في  .نزيها  
 . إدارة المفاوضات مع البرجوازية، توضح هذا االمر بصورة قاطعة
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سيطرت البرجوازية .  لقد تم تحجيم دور النقابات في مجرى سياق تأريخي شاق من النضال الطبقي
يقول أنجلز في هذا .  كحركة سياسية على هذا التيار او المنظمومة االجتماعية العمالية

االستنتاج بأن الحركة البروليتارية االنكليزية في شكلها التقليدي الميثاقي القديم ال بد أن :"الصدد 
بيد انه من الصعب التنبوء بما سيكونه هذا .  تضمحل تماما قبل أن تتطور نحو شكل حي جديد

انني اشعر بأن نقلة جونز األخيرة، مثلها مثل المحاوالت السابقة لها، والناجحة بقدر أو .  الشكل
البروليتاريا االنكليزية تتبرجز أكثر بآخر، لعقد تحالف من هذا النوع، تجد تفسيرها في واقع أن 

فاكثر، وأن هذه األمة، األكثر بورجوازية بين سائر االمم، تريد بالتالي، كما هو ظاهر للعيان، أن 
وبديهي أن هذا طبيعي .  تملك ارستقراطية بورجوازية وبروليتاريا برجوازية إلى جانب البورجوازية

وال عالج لذلك سوى بضع سنوات رديئة للغاية، لكن ال ينبغي .  بالنسبة إلى أمة تستغل العالم بأسره
 7مانشستر -انجلز الى ماركس... )االعتماد على ذلك كثيرا منذ أن اكتشفت االراضي الحاوية للذهب

دارالطليعة للطباعة   -جورج طرابيشي  -ترجمة/  انجلز-مراسالت ماركس/8251تشرين االول 
وجونز كان يساريا و صديقا .  التأكيد مني–  8271اغسطس -الطبعة االولى اب/  والنشر بيروت

 (. لماركس و انجلز
 

 ملحة عن منظامت العامل العاملية

ان المنظمات العالمية العمالية موجودة ولديها نوعا من الحضور، لكن حضورها يقع في خانة 
 . المجتمع المدني بصورة عامة، مع قليل من االستثناءات

 
 San Francisco  تبّنى ميثاق األمم المّتحدة الذي أعلن عنه في  : WFTUاتحاد النقابات العالمي   

نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال : "8225حزيران  -  يونيو 92في 

المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا  يعجز عنها 
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال /   الوصف

ومن اهداف ."  صفحة االتحاد :المصدر /"  والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية
مكافحة الحرب وأسباب الحرب والعمل من اجل :"....  المؤتمر التأسيسي لالتحاد النقابات العالمي

احد المهام "هو أول قرار اتخذه كونغرس باريس، اذ أعلن أن   "التوصل إلى سالم دائم ومستقر

والحركات النقابية من جميع البلدان هو الكفاح من اجل القضاء الكامل  WFTU  األساسية لـــ

ونحن نسلم بان قوات رد الفعل ال تريد االتعاظ بالحرب األلمانية واليابانية   -والسريع على الفاشية 
يجب أن تتخذ اليد العاملة في العالم إجراءات .  التي دمرت تماما الفاشية و استأصلت إمكانياتها

و يعلن المؤتمر العالمي أن العمل يجب أن يكون يقظا /  لضمان أن هذه القوات ال يمكن أن تهيمن 
القرار الثاني اتخذه (/   اتفاقات بوتسدام)باستمرار لمنع أي تردد أو ضعف في تطبيق هذه القرارات 

مؤتمر النقابات العالمية األول و الذي حدد المبادئ األساسية لميثاق حقوق نقابات العمال 
وأكد كونغرس باريس مجددا وبقوة في قراره الثاني المطالب .  واحتياجاتهم العاجلة كمطاليب

حق الشعب العامل في تنظيم نفسه، التحرر من كل شكل من أشكال التمييز القائم :  األساسية للعمال
على أساس العرق أو العقيدة أو اللون أو الجنس ؛  الحق في العمل واإلجازات مدفوعة األجر ؛ 

؛  الضمان االجتماعي (  السكن ، والغذاء ، الخ)المساواة في دفع األجور ومستوى اعلى من المعيشة 
حق "وكان القرار بخصوص .  وتوفير ضمانات ضد البطالة، المرض، والحوادث والشيخوخة

االنتصار على الفاشية استند " :قد طرح بوضوح شعار االستقالل الوطني"  الشعب في تقرير المصير

على كل من القوة العسكرية التابعة لألمم المتحدة و النضال النشط للشعوب لضمان تمتعهم الكامل 
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صفحة اتحاد :  المصدر (».  بالحريات األساسية و الحق في تقرير المصير واالستقالل الوطني

 (.النقابات العالمي

 
وتأسس االتحاد  8222سنة /من ديسمبر 7جرى إنشقاق سياسي داخل اتحاد النقابات العالمي في 

انه إنشقاق على اساس الرؤية السياسية و الصراع السياسي  .ICFTU))الدولي لنقابات العمال الحرة 

حيث سيطرت الكتلة السوفيتية على اتحاد النقابات .  بين المعسكرين األمبرياليين السوفيتي والغربي
ومع بدء الحرب الباردة، انشقت االتحادات العمالية التابعة للبلدان العربية عن االتحاد .  العالمي

،  AFL-CIO  الجمهوريات األمريكية:  حيث انشقت اتحادات .  8222العالمي في اجتماع لندن في 
حضر ..."  اإلسبانية UGT  اإليطالي ، و انفصلت CISL  الفرنسي ، و FO  البريطاني ، و TUC  و

اندمج االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة مع  االتحاد  7779في سنة .  دولة 02مؤتمر لندن ممثلوا 

من الجدير بالذكر ان خلفية  .ITUCاالتحاد الدولي لنقابات العمال   وشكلوا ( WCL )  العالمي للعمل

الوسطية والتعاون "  االتحاد العالمي للعمل هي خلفية دينية مسيحية، وكانت اطروحتها تميل الى 

 ".السلمي بين العمال ورأس المال ومبادئ التوزيع العادل لالرباح

 

في التقرير .  ابلد 409مليون عامل في  400مايقارب   ITUCيمثل االتحاد الدولي لنقابات العمال 

، سجلت انتهاكات كبيرة على المستوى العالمي من حيث رفض  7746االخير لهذا االتحاد لسنة 

حيث بلغ حجم انتهاك حق المفاوضة .  المفاوضات الجماعية وانتهك حق االضراب والتظاهرات

من %  00من بلدان العالم، وبلغ ضرب او منع التظاهرات واالضرابات العمالية  %  07الجماعية في 

 ITUC Global Rights 9102  -الصفحة االنكليزية 7746./ سي. يو.تي .وفق تقرير أي" )البلدان

Index/ the world worst countries for workers    (     ... اذكر هذه االنتهاكات الموثقة

إلستبيان الحالة اليائسة للطبقة العاملة على الصعيد العالمي ومدى تراجعها  التنظيمي وثقافة وتقليد 

 . االتحاد الطبقي و التضامن والتعاضد الطبقي

 

ويشمل او يكسب العمال في  0222  سنة  تأسس:    "U G U  "االتحاد العالمي للمهارات والخدمات 

قطاعات مختلفة من األمن، التجارة، المالية، األلعاب،  التعبئة والتغليف، خدمات التجميل، 

، وسائل اإلعالم، الترفيه والفنون، البريد (ICTS)  المعلومات، االتصال، التكنولوجيا والخدمات

والخدمات اللوجستية، الرعاية الخاصة والتأمين االجتماعي، الرياضة، والصناعات السياحية وكذلك 

يمثل االتحاد الحالة التي طرأت على التغيرات والتطورات  ....المهنيين والمديرين ، النساء والشباب

على صعيد القوى المنتجة و الثورة العلمية والتكنولوجية الرابعة، ماتسمى بالتكنولوجيا الذكية 

وان اعضائها .  تعبر عن تلك المهن الرقمية والذكية الجديدة"  المهارات"  والرقمية، خصوصا ان أسم 

مليوناً من جانب، ومن جانب اخر يشمل كافة المراتب  77على الصعيد العالمي قليلين، ال يتعدى 

الوظيفية بما فيها مدراء الفروع الذين يمثلون ارستقراطية برجوازية، ومن الناحية السياسية يميلون 

 . الى المحافظين بصورة عامة

 

االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي تأسس سنة هناك نقابات دولية و قارية اخرى وايضا 

فمن اسم االتحاد العربي هذا نعرف ان ليس محتواه قومي فحسب، بل ان سبب تشكيله ايضا .  4609

 . وفقاً للمرحلة التي تشكل فيه االتحاد

ان كل هذه االتحادات وغيرها دوليا واقليميا و محليا بنيت على اساس وركيزة واضحة لتطور القوة 

المنتجة واساليب اتتاجية واضحة المعالم منذ الحرب العالمية االولى، و خصوصا بعد انتهاء الحرب 
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القصد من ذكر جدار برلين ليس لبعده السياسي  والعالمي .  العالمية الثانية لغاية سقوط جدار برلين

فحسب، بل اساسا الن هذ الحدث الكبير قد واكب او حدث بموازاة االنطالقة السريعة لظاهرة العولمة 

بمعناها الواسع، وفي مقدمتها ظهور الشركات العالمية العمالقة بقوة على المسرح االقتصادي العالمي 

 .كظاهرة جديدة

 

 تغريات اساليب االنتاج وبنية الرشكات العاملية

لقد جرت تغيرات وتطورات كبيرة، ثورة تقنية جبارة على كافة الصعد، الصناعية والتكنولوجيا  

الرقمية و الذكية، في القطاع الزراعي وصناعة الزراعة  والمواد الغذائية، ناهيك عن الثورة 

المعلوماتية واالتصاالتية العمالقة خالل ثالثة عقود المنصرمة بموازاة تمركز الرأسمال في الشركات 

الشركات العالمية الكبرى، او ما تسمى بالشركات العابرة للقارات او متعددة .  العالمية الكبرى

القوميات هي  شركات وصلت الى اعلى درجات التمركز افقيا وعموديا وفي قطاعات مختلفة، حيث 

تموضعت كل تلك الشركات كشركات احتكارية على الصعيد العالمي في قطاعات مختلفة وتسيطر 

 . بصورة مطلقة على السوق العالمي برمته

 

المختلفة و الرأسمال (  7)والتروستات  (4)ان الشركات العالمية هي تركيز وتراكم لرأسمال الكارتالت 

في كيان واحد، تمارس "  البنوك و السندات والبوند واالسهم ومشتقاتها العديدة واسواقها"  المالي

تواكب .   نشاطها على الكوكب كله، ولربما خارجه في استثمارات الفضاء لبعض الشركات العالمية

ظاهرة الشركات العالمية بصورة مباشرة ظاهرة العولمة، بمعنى ان العولمة هي توأم لهذه الشركات  

وتمارس العولمة على كافة المستويات اإلنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية واإلدارية 

بمعنى ان إتجاه الرأسمال العالمي، وبفعل تطورات سابقة، تركزت ...  واللوجستينة والبحثية والنقل و

بمعنى ان الشركات العالمية هي التي تدير الرأسمال ونظامه على .  بفعل التاريخ في هذه الشركات

ان الصراع الحالي والشرس في عالمنا المعاصر هو اساسا صراع بين تلك .  الصعيد العالمي

اقصد االسواق الناشئة، االستحواذ :  مناطق النفوذ)الشركات العالمية لنستحواذ على مناطق النفوذ، 

مثل ما يجري بين "او الدمج بالقوة مع الشركات المحلية واالقليمية االصغر، ازاحة المنافسين الكبار، 

( والخ....  ، الصراع على االسواق في السودان والجزائر ومصر "هواوي الصينية و ابل االمريكية

تجري هذه العملية او هذه الغربلة في إعادة تقسيم النفود او إعادة تقسيم العالم مجددا على حساب 

الشركات العالمية االمريكية و من هنا نواجه صعوبات كبيرة على صعيدين االقتصادي والسياسي و 

نرى ذلك الصراع .  بطبيعة الحال نواجه الحروب المستمرة بالوكالة، كما نراه في منطقتنا,  العسكري

 2.0حيث بلغ إجمالي حجم الصفقات  7740بين الشركات الكبرى بوضوح وفق االرقام لسنة 

في المائة عن العام الذي سبقه وأدنى رقم منذ عام  4، بانخفاض  7740تريليون دوالر في عام 

لكنه شهد أيضا السنة الرابعة على التوالي التي تجاوزت .  ، وفقا لبيانات طومسون رويترز 7741

 Margerإن عمليات االندماج والشراء   . تريليون دوالر، وهو رقم قياسي 2فيها مستويات الصفقات 

& Acquisitio  للسنة الرابعة على التوالي(  ثالثة االف مليار)  تريليون دوالر 2العالمية تتجاوز .

على الصعيد "  االستحواذ والسيطرة"  وهذا يوضح حجم وضخامة صفقات الشراء واالندماج ،

تريليون  42العالمي، خصوصا اذا نجمع اربعة سنوات متتالية نصل الى رقم خيالي، أكثر من 

دوالر،وهذا يعبر او يمثل الصراع السياسي بين القوى االقتصادية الكبرى عالميا في كل بقعة من 

 . كوكبنا

مباشرة او  العملية االنتاجية على الصعيد العالمي بصورة تدير الشركات العالمية الكبرى بهذا المعنى 
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وبهذا المعنى، تدير السياسة والقوانين .  الظلغبر مباشرة عبر شركات محلية اصغر او شركات 

أو عبر (  صاحب الشركات االم)بواسطة الدولة .  العالمية ايضا عبر قناة وسطية او بصورة مباشرة

البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية في البنك والصندوق النقد الدوليين او بنك البريكس او 

وعليه، نرى تهديدات ترامب الرئيس االمريكي لشركة هواوي وعلي بابا الصينية لصالح .  شنغهاي

وادناه نذكر اربعة نماذج .  والخ..  ايبل و امازون االمريكيتين،  اللروس نفط مقابل اكسون موبايل  

 . مختلفة لهذه الشركات الكبرى الستبيان ضخامتها وقدرتها

 

شركة السيارات فوكس واغن العالمية التي اصبحت الرقم االول عالميا في صناعة السيارات بعد 

مصنع موزعة في  477الف عامل و  977لديها .   استحواذها او شراءها لشركة بورشة للسيارات

آودي، سيات، سكودا، المبورغيني، :  وتضم مجموعة فوكس واغن الشركات التالية ايضا.  بقاع العالم

وتربعت على الرقم .  السويدية للسيارات   و بوغاتي، و تمتلك الشركة حصص في شركة سكانيا  بنتلى

االول للشركات العالمية على صعيد صناعة السيارات، وتاتي في المرتبة الثانية تويوتا، وبعدها 

 .جنرال موتورز االمريكية

 

 55مشغل اتصاالت من أكبر  10، فكانت تقدم خدماتها إلى  7744اما شركة هواوي، واعتبارا من  

شركة حول العالم،  8555أما شركاتها، فيتجاوز عددها  .مشغل من مشغلي االتصاالت في العالم
، 2102في عام   ولقد تفوقت شركة هواوي على شركة إريكسون.  وتقدم خدمات لثلث سكان العالم

 9581في عام   كأكبر ُمصنِّع لمعدات االتصاالت السلكية والالسلكية في العالم، وتخطت شركة أبل
ويعمل فيها .  في العالم، بعد شركة سامسونج لإللكترونيات  باعتبارها ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية

 . 9587عامل وفق احصائيات لسنة  875555
 

، وهي شركة عالمية من أكبر الشركات السويدية في العالم متخصصة في  IKEA  هناك شركة إيكيا
دولة في العالم، وهي أكبر شركة منتجة  21فرعا  في  211صناعة األثاث، عدد فروعها تجاوز الـ 

 . 9581عامل وفق احصائيات  988555لألثاث في العالم، ولديها 
 

اما شركة اكسون موبيل االمريكية للطاقة فتعد ثاني اكبر شركة عالمية لنفط والغاز، ولديها اعمال 
مثل اكس تي او ,  وفروع في كل انحاء العالم، كما لديها اكثر من عشرة شركات كبيرة تابعة لها

... واكسون نفط غاز  ,Essoيسو للطاقة وموبيال وئيريا للطاقة وموبيال لالنتاج النيجيري، وئ
ولكن ارقام العمال تشمل فقط العمال الذين يعملون .  9581الف عامل وفق احصائيات  78ولديها 

بصورة مباشرة ألكسون موبيال وال يشمل الشركات التابعة وال الشركات التي تعمل معها ضمنا  مثل 
على اية حال، هذه نبذة قصيرة وقصيرة جدأ عن أربعة شركات .  شركة نفط  الجنوب او ارامكو

 .عالمية كبرى وفي قطاعات صناعية مختلفة
 

تفرض الشركات العالمية سياساتها وقوانينها على الدول بصورة عامة وفق ضخامة االمكانيات 
حيث يتعلق  ،هنا يشمل كل الدول بما فيها الكبرى)  االقتصادية والقوة السوقية والضغوط السياسية 

على هذا االساس، الشركات العالمية الكبرى تفرض شروطها على (.  بشركات عالمية غير تابعة لها
الدول، وخصوصا تلك الدول المدينة او الحديثة او الفاشلة او الدول التي تحتاج الى استثمارات 

مثل العراق والبلدان العربية وبعض دول جنوب اسيا، افريقا، امريكا الالتينية و اوروبا :  اجنبية
ان محتوى المفاوضات سريا .  ونرى ذلك في مفاوضات العقود النفطية مع العراق.  الشرقية
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او مثال مارايناه في االقرار على قانون او .  وخصوصا ذلك الذي يتعلق بالعمال وحقوقهم وجنسيتهم
كشف وزير اذ ".  بالوطنية"وتدمير البنية الصناعية العراقية او ماتسمى "  التمويل الذاتي"قرار 

الصناعة العراقي السابق المنتمي إلى التيار الصدري محمد صاحب الدراجي في حوار مع جريدة 
لنقل ان الصناعة في العراق، النها ليست وزارة :)  وقال 9587مارس  97ايالف األلكترونية في 

من صادراتنا هي  22.5من موازنة العراق، ومن الكفر االن ان %  82الصناعة االن، كانت تدّر 
للنفط، فالناتج االجمالي للبلد ال تضيف إليه الصناعة اي شيء، وانما تأخذ من موازنة الدولة لدفع 

اكتوبر 91ويقول في لقاء اخر مع قناة هنا بغداد الفضائية في .(  الرواتب، وهي كارثة اقتصادية
مصنع تابع  155عشرة االالف معمل في القطاع الخاص و  85555أغلق : )  مايلي نصه 9587

يقول لك ال :  أهم عمل من اعمال وزير الصناعة هي ان: )ويستطرد قائال"    9551للدولة بعد سنة 
 (.التاكيد مني()تعمل

 
من الواضح اعاله ان تدمير الصناعات الكالسكية هو جزء من سياسة الشركات العالمية وفق تقسيم 

ليس بامكان وزير الصناعة ان يعمل والتدعوه الحكومة للعمل، بل ان من .  العمل العالمي ايضا
المفترض من الحكومة العراقية ومثيالتها من الحكومات ان تنصاع لقوى الشركات الكبرى، سواء 

ان السياسات االقتصادية .  -امريكا–وهنا في العراق .  عبر البنوك العالمية او عبر قوة البلدان الكبرى
والحال كهذا، فان الشركات العالمية .  لبريمر تفسر هذا المسار وهذا االتجاه التاريخي للراس المال

الكبرى هي التي تحدد في شركة نفط الجنوب في العراق على سبيل المثال الشروط وتفرض على 
و تعديالته الالحقة في سنة  9552الحكومة العراقية ان تطبقها وفق قانون االستثمار العراقي لسنة  

وعليه ان شركة .  ، وهو قانون برمته لصالح المستثمر االجنبي والمستثمر بصورة عامة9585
 China National Petroleumوشركة النفط الوطنية الصينية  و   BP    النفط البريطانية 

Corporation (CNPC)    او الشركة االيطاليةEni  في  حقل الزبير هي التي تفرض شروطها

والحكومة العراقية، كحكومة برجوازية، تراعي وعليها ان تراعي مصالح .  على الحكومة العراقية
الرأسمالية الكبرى وفق تقسيم العمل العالمي ووفق الشروط الالزمة لتطوير وتوسيع الطاقة االنتاجية 

بمعنى ان السلطات البرجوازية الحالية كلها على الصعيد العالمي، على الرغم ....  لشركات نفطها
من االختالف بين الدول، هي سلطة وقوة لصالح هذه الشركات العالمية الكبرى، فيما العكس ليس 

 .  صحيحا
 

 !كيف نبببببببببببببببببنظم ؟

بمعنى ان .  التنظميات الراهنة بصورة عامة هي عديمة المحتوى وتجاوزتها المرحلة بصورة تامة
النقابات واالتحادات المهنية المختلفة على صعيد البلدان المختلفة من جانب، و المنظمات العالمية 

اصبحت كلها عقيمة، ...  التي ذكرناها اعاله، والتي تجمعت فيها تلك االتحادات القطرية او الوطنية
وليس بامكانها ان تواكب العصر والمرحلة الراهنة نتيجة لتلك التطورات البنيوية في بنية اساليب 

الموضوع هو حدوث .  إذا ، نحن امام حالة موضوعية وليست فكرية.  االنتاج والقوى المنتجة
. تغييرات نوعية في اساليب االنتاج، طاقة وحجم القوة االنتاجية، التقدم وثورة التكنولوجيا الرقمية

وهذه قضية .  كل ذلك ادى الى تموضع العامل تموضعا امميا  بغض النظر عن وجوده الجغرافي
ان العامل في شركة نفط الجنوب في البصرة، في شركة دانا غاز  في .  مهمة يجب ان ندركها

كردستان العراق، في شركة ايكيا في المانيا او في شركات عالمية واقليمية اخرى سواء أ يدرك هذا 
. ام ال، فهو ينتج عالميا، ويشتري احتياجاته اليومية الضرورية في السوق العالمية و ليس المحلية
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بمعنى لم تعد هناك اسواق داخلية، بل لدينا سوق عالمي كبيرة يتم فيه بيع وشراء السلع بصورة 
وهناك تظهر العالقات االجتماعية والطبقية بصورة غير مباشرة او عبر .  مباشرة وغير مباشرة

نحن موضوعيا امام انسان عالمي ومنتوج .  السوق، عملية البيع والشراء بين افراد الطبقة العاملة
نظمت البرجوازية ورسخت .  سواء أكان هذا االنسان برجوازيا  او عامال ، فاالمر سيان.  عالمي

 . امورها وعالقاتها العالمية بامتياز عبر اليات و اساليب مختلفة
 

في كل هذه البلدان، .  للشركات العالمية فروع، مكاتب، مصانع ومؤسسات مختلفة في اكثر من بلد
لديها عمال يعملون لصالح الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر الشركات التابعة او فروعها 
او الشركات التي تضمن مصالحها دون ان تكون تابعة لها بصورة مباشرة مثل شركة نفط الجنوب، 

ينتظم العمال في كل بلد، اذا كان هناك تنظيم، في .  وغيرها...شركة ارامكو او شركة قطر للبترول 
نقابات واتحادات مختلفة مثل عمال شركة ايكيا في الصين وامريكا وبلجيكا وتركيا، ولكن ليس لديهم 

لكل اتحاد او نقابة برنامجها وفق سياق قانوني ومهني .  تنظيم في السعودية او اي كيان تنظيمي
. هناك فرق مثال بين قوانين اوروبا الغربية والقوانين في امريكا والصين مثال.  محدد في البلد المعني

اما بخصوص  شركة ايكيا، فلديها مصلحة واضحة ومحددة، وهي نمو نسبة االرباح السنوية، اي 
واعادة تنظيم االنتاج وتوسيعه و تركيزه وتمركزه واعادة انتاجه وفق "  تراكم فائض القيمة"

اذن للشركة مصلحة .  التكنولوجيا الجديدة او الذكية واستعمال الروبوتات في القطاع اللوجستي مثال
من عرق العمال، ولكن العمال متوزعين على "  الربح"واحدة ومحددة وهي انتزاع اكثر مايمكن من 

مثال !!.  البلدان والمنظمات المختلفة وتحت رحمة القوانين المختلفة و حقوق و اجور مختلفة ايضا
ليس لعمال ايكيا في السعودية الحقوق نفسها التي يتمتع بها عمال ايكيا في السويد وبلجيكا و المانيا 

لماذا ليست لدينا منظمة عالمية تمارس نشاطها على صعيد الشركات . وهنا نواجه مشكلة كبيرة. مثال
كيف نواجه .  ان هذا السؤال مطروح امام الحركة العمالية وبصورة فورية واليمكن تاجيله!  العالمية؟

عالمية، –كيف ننظم النضال االقتصادي واليومي للعمال كطبقة اممية !  الراسمال و الرأسمالية؟
ان هذا االتجاه هو اتجاه خطاه الرأسمال و توسع رقعته و .  وليس طبقة قومية وتتفاعل في اطار قومي

تركزه وتمركزه في شكل مغاير عن الشركات القومية او حتى كارتالت معينة الحتكار سلعة او قطاع 

تمركز على شكل شركات عالمية بعد ان ولدت في رحم المنافسة الشرسة لالحتكارات السابقة، .  ما

وبعد مخاض من عمليات الدمج والشراء المختلفة، وبالتالي المنافسة، ومن ثم االحتكار، وهكذا مع 

 . تطور عالقات االنتاج الراسمالية

 

يعمل في هذه الشركة :  مثال في العراق، وفي شركة نفط الجنوب، نرى ظاهرة مثيرة للدهشة وهي

ومن هذا الجزء .  من خارج العراق 77741عامل عراقي، و  02060الف عامل منهم  06619

االف عامل من  0777وهناك .  ينطقون بالعربية واكثريتهم من مصر  1220الخارجي، لدينا 

. وهناك عمال من كل من الصين و اذربيجان و االكوادور و االرجنتين واسبانيا وايطاليا.  بريطانيا

هناك اجور مختلفة وحقوق مختلفة للعمال .  هذا هو الحال في مدينة البصرة وشركاتها الكبيرة

ليس بامكان العمال االجانب ان يشتركوا في التظاهرات وال .  العراقيين مع باقي عمال طبقتهم

االعتصامات، وليس بامكانهم ان يكونوا اعضاءأ في االتحادات العمالية الموجودة في شركة النفط 

ان القوانين .  ونرى مثل هذا النموذج في الشركات العالمية التي لديها فروع و مصانع مختلفة.  الجنوب

التي تطبق على كافة اقسام الشركة هي وفق قوانين االستثمار العراقي، لكن القضية الرئيسية 

للمستثمر هي فرض شروطه، بمعنى ال يستثمر االموال وال يوفر التكنولوجيا المتطورة اذا كان العقد 

وعليه، تسري االمور على كل القطاعات في شركة نفط الجنوب .  او االستثمار خارج نطاق سيطرته
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تسير وفق مشيئة هذه .  وهي بارمة العقد مع الشركات العالمية، كما ذكرنا اعاله، عبر وزارة النفط

ولو أن مصلحة شركة نفط .  الشركات، وليس وفق مشيئة الحكومة العراقية او شركة نفط الجنوب

من الجدير بالذكر ان شركة نفط الجنوب ليس شركة .  الجنوب هي نفسها مع الشركات العالمية الكبرى

تابعة للشركات العالمية، لكن ضمنيا وبصورة غير مباشرة تعمل في رحم هذه الشركات، عبر عملية 

 . االنتاج والشحن والعمليات اللوجستية والنقل ومد الخطوط وعمليات الكشف

 

ال بد ان اشير الى اتجاه برجوازي جديد، وهو الديمقراطية االجتماعية الجديدة التي يمثلها كوكبة 

اكتوبر  40انظر فوكوياما  )كبيرة من االقتصاديين والسياسيين البرجوازيين الكبار من امثال فوكوياما

، بول كروغمان، جيفري ساكس، (يعيد النظر في افكاره  the New Statesmanفي مجلة   7740

جوزيف ستيجلز، وحتى عدد من المليارديرات وتيار واسع في صفوف االشتراكية الديمقراطية او 

يرى هذا االتجاه وجوب جعل الراسمالية اكثر انسانية، يرى ضرورة تدخل ...  اليسار البرجوازي

الدولة بصورة محدودة في السوق وفرض ضرائب تصاعدية على الراسماليين الكبار وتقليل ساعات 

ان هذا التيار يتمتع بقوة مؤثرة في .  الخ...العمل في سبيل توظيف العاطلين ويؤيد النقابات العمالية و

 . صفوف الحزب العمال البريطاني وذا نفوذ طفيف في صفوف الحزب الديمقراطي االمريكي

 

اي نضال الطبقة العاملة في اية .  ان النضال اساسا هو نضاالً ضد الرأسمال وضد عالقاته االنتاجية

وينبثق من هناك .  مرحلة كانت هو نضال بوجه الخط او التيار السائد لحركة الرأسمال وسيطرته

النضال الضروري والفوري لبناء منظمات عمالية على اساس النضال العمالي لتحسين حالتها 

و يتمحور هذا االساس حول بناء منظمات، اتحادات، تجمعات، روابط وصالت .  المعاشية والنضالية

عمالية نضالية على أساس الشركات العالمية، عبر توثيق الصلة بين القادة العماليين في فروع 

... ومؤسسات تلك الشركة في البلدان المختلفة كبداية لبناء منظمات واتحادات وعالقات نضالية مؤثرة

او ".  الوطن"او,  دولة-كان هناك سابقا اطار قومي او قومية.  بهذا المعنى تغيير البنية بصورة جذرية

، كارتالت و تروستات، وبعد ذلك ظهور "الوطن"ان الرأسمالية نظمت سوقها وراسمالها على اساس 

اما الراسمالية .  الشركات العالمية الكبرى في هذا االطار كنهاية لهذه المرحلة وبداية لمرحلة العولمة

العالمية، فمنذ منتصف الثمانيات في القرن الماضي، تجاوزت هذه المرحلة بالكامل على االقل على 

الصعيد االقتصادي، وعليه يستوجب نضال العمال بصورة موحدة ضمن اطار الشركة العالمية 

الواحدة بوجه الراسمال وادارته وسلطته الجبارة، باالخص وقف االنتاج عبر االضراب في كافة 

انه اسلوب وعمل نضالي جبار .  مصانع الشركة العالمية التي تتواجد في البلدان المختلفة بوقت واحد

الن نضال العمال في فرع واحد من الشركة، .  يتطلب بناء المنظمة على هذه االساس الموضوعي

وحتى لو نجح و تحققت مطالبه، سيكون مؤقتا، وبالتالي، سيكون استردادها من جانب الشركة مسألة 

باالخص ان الشركات العالمية تحتاج الى اتحادات او منظمات عمالية على االقل .  الوقت ليس اال

اي في سبيل تنظيم .  شكليا وذلك لتنظيم السوق او سوق سلعتهم ومنافسة الشركات العالمية االخرى

االحتكارات والمنافسة الشديدة فيما بينهم و خصوصا اؤلئك التي ينتجون او يصنعون السلعة ذاتها، 

اما تنظيم امورهم، فيعني تهيئة .  اقول امورهم وليس امور العمال!!"  امورهم"يستوجب عليهم تنظيم 

كافة االجزاء المناسبة تكنولوجيا، بحثيا، لوجستيا واتصاالتيا ونقل المواد واغراق السوق في لحظات 

كل هذه االمور تتطلب منهم، اي من البرجوازية .  معينة، او حتى وقف االنتاج في لحظات اخرى

الكبيرة، نوعا من التنظيم مع العمال، نوعا من االتصال مع العمال عبر ممثليهم، ومن هناك تنبثق 

.  امورهم"ضرورة نقابات واتحادات نقابية لتنظيم  اننا في هكذا مرحلة عالمية، اذ  يقول القائد !!" 

و رئيس االتحاد العام للنقابات العمالية االلمانية في خطابه بمناسبة اول من "  راينر هوفمان"العمالي 
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في العصر الرقمي، لن يكون العمل على المستوى الوطني، وإنما على المستوى : "7746ايار سنة 

علينا ان نرقص في .  هذا هو مصيرنا العالمي كما حدده ماركس قبل قرن ونيف ."األوروبي والعالمي

 . المكان الذي يرقص فيه العمال، وليس العكس صحيحا

 

اريد ان أشير الى محور مهم، وهو محور عدم وجود صحوة للحركة العمالية وشجاعتها القديمة كما 

يجب ان تنبثق هذه .  يشير التاريخ اليها في بدايات القرن الماضي او حتى في الماضي القريب

ان هذه قضية عملية وسياسية .  الصحوة والجرأة من حالة النضال الطبقي كضرورة لمرحلتنا الراهنة

بمعنى ان المناخ الفكري والسياسي على صعيد الراي العالم العالمي، وبطبيعة .  ونظرية في أن واحد

الحال المحلي، ليس مناخا يساعد على نشر تقاليد النضال الطبقي والتحليل الطبقي وقضية االتحاد 

ان هذه مشكلة كبيرة تعيق من حركة العمال صوب اتحاد قواهم  وتنظيم انفسهم .  والتضامن العمالي

اما اعادة الصحوة العمالية وتجاوز حقبة الركود الحالي التي بدأت منذ ما يقارب .  في منظمات عمالية

اربعين عاماً يعتمد او مرهون الى حد كبير بجيل من الماركسين الذين يتصدون لكل جوانب هذه 

المرحلة، بما فيها اجابات شافية فكرية ونظرية ضد كل االتجاهات البرجوازية السائدة ومفكريها 

 .  الكبار، ناهيك عن المسائل العملية الفورية المطروحة امام الحركة العمالية

 

مثل المجالس، :  هل هذا االتجاه يعني اهمال او شطب او عدم بناء المنظمات النضالية للعمال:  وأخيرا 

ال يتناقض التنظيم العمالي .  بطبيعة الحال كال!  ؟"الوطني"  النقابات او اللجان العمالية على االساس 

مع االتجاه الذي طرحته اعاله شريطة ان يكون نضاليا، شريطة ان يمثل "  الوطني"على االساس 

العمال وتطلعاتهم ومنتخب من صفوفهم عبر تجمعات عامة او تصويت عام في قطاع معين أو كما 

براي علينا ان نشترك شرط ان تكون !  هل نشترك في النقابات؟...  يقال عبر النضال القاعدي الواسع

ان وجودنا في النقابات .  نقابة نضالية، وليست نقابة صفراء او حكومية او تشكلها االحزاب في السلطة

النضالية، ولو هي قليلة بصورة عامة، يعنى وجودنا مع العمال ومعاناتهم ومشاكلهم، وبالتالي، التاثير 

براي !  هل نؤيد النقابات النضالية؟.  ان هذا هو حال طبقتنا في عالمنا المعاصر.  عليهم  ونتأثر بهم

كما علينا ان نساعد العمال لبناء نقابات نضالية، .  نعم، علينا ان نكون معهم ونساندهم ونكون قوة معهم

اقصد بالنضالية هو ان تعتمد المنظمة على العمال واالجتماعات .  منها"  النضالية"بطبيعة الحال اقول 

العمالية والتصويت وممثلية العمال، ومن جانب اخر، نضالية بمعنى ما يؤكده ماركس، حيث يقول 

في تعاقدهم بخصوص بيع ,  ان العمال يتوحدون بغية الحصول على نوع من المساواة مع الرأسمالي"

/ المجلد االول/  رأس المال)  . "  لنقابات العمال(  االساس المنطقي)هذا هو المبدأ العقلي .  عملهمقوة 

 (.  فالح عبدالجبار. الترجمة د/ 4400ص 
 انتهي البحث 

 7746سبتمبر  70 

 

 

 :الهوامش

الحيلولة دون  معينة غايته  منتجين لبضاعةفهو اتفاق بين مجموعة (:  عقد او ميثاق)    -كارتل (:  4)

يمكن تعريفه  .(اتحاد احتكاري لصانعي السلع والمنتجات)هبوط أسعار تلك البضاعة؛ فالكارتل 
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أو المشروعات الكبرى على تثبيت أسعار منتجاتها، وتوزيع   اتفاق بين عدد من الشركات :بمعنى آخر

مثال .  احتكارية  في المناطق والقطاعات والدول المختلفة بهدف التوصل إلى أرباح  حصص السوق

 .منظمة اوبك كارتل نفطي: على ذلك

 

هو عبارة عن تكتل يجمع بين عدة مؤسسات بحيث تفقد كل واحدة منها علي أثر ذلك :  التروست(:7)

و قد ينشأ التروست نتيجة إندماج بين مؤسستين أو شراء .  إستقالليتها المالية و شخصيتها القانونية

نتخاب إلالتروست عبارة عن إتفاق قانوني تجمع فيه األسهم مع حق المؤسسات في ا.  مؤسسة ألخرى

، وإنتشر بها، وذلك 46وظهر ألول مرة في الواليات المتحدة مع نهاية القرن .  دارةإلداخل مجلس ا

من أجل الزيادة في قوة الشركات و السيطرة علي مختلف الصناعات لغرض تخفيض التكاليف ورفع 

 . حجم المبيعات
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 !بصدد تروتسيك، ستالني وثورة اكتوبر
 "(البلشفي االخري"كلمة حول سرية مخترصة لرتوتسيك باسم )

 

 

في الحقيقة ان .   اطلعت على مقال معد حول تروتسكي في صفحات الفيسبوك من قبل رفيق لي

مالحظاتي التتعلق بالمقال بحد ذاته والذي هو اعداد، بقدر ما تتعلق بالمواضيع المطروحة ومنهجية 

 .بايجاز الورد مالحظاتي هنا. اليسار بتناول المواضيع والقضايا

 

، مشهودتان لكل 4670، وحتى قبلها في ثورة 4640ان دور تروتسكي ومساهمته في ثورة اكتوبر 

بيد ان .  ليس في هذا جدال.  انها مساهمة شيوعية تاريخية قل نظيرها.  مطلع على الثورة وشخصياتها

التصوير الذي يضفيه المقال هو احادي الجانب وغير موضوعي، مع درجة من المبالغة النابعة من 

االنتماء االيديولوجي لخطه السياسي اكثر من كونه تحليل موضوعي لشخصيته ودوره او شخصية 

 . ودور ومساهمة خصمه، ستالين

 

اقدر من لينين في بعض الجوانب "الدور الذي يضفيه على تروتسكي انه يقف بموازاة لينين و

برايي بدون لينين، وبدون طروحات نيسان لينين، يصعب الحديث عن ثورة اكتوبر، او ".  العملية

على االقل ثورة عمالية بهذا الحجم واالهمية التاريخية، وبدون هذه الثورة التي يعد لينين مهندسها، 

كاستراتيجية وتكتيكات،  ال اعتقد احد يتحدث اليوم عن تروتسكي او ستالين او بوخارين وكامنيف 

لقد صنعت اسمائهم الثورة واوصلتهم لعلياء السماء، لكانوا في احسن االحوال اشتراكيين من .....  او 

 . بين مئات االشتراكيين الذين مروا في التاريخ دون ان يذكر احد اسمائهم

 

ان التصوير الذي يضفيه المقال او االعداد في مجمل الجوانب التي يتطرق لها هو سطحي، ال اقصد 

وأعتقد أغلب الشعب "اذ يقول .  بالمعنى االخالقي للكلمة، بل يتناول سطح الظواهر، وليس جوهرها

الروسي أن تروتسكي سوف يخلف لينين في رئاسة الحزب ولكن ستالين كان ذا سلطة قوية ونفوذ 

داخل الحزب فتسلم سكرتارية الحزب ثم تسلم رئاسة اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

وزعامة ستالين كانت تعني نهاية السلطة العمالية التي الجلها قامت الثورة وتغلبت البيروقراطية 

من حيث الحادثة التاريخية، كتاريخ وواقعة، عرض لينين ".  وسلطة الفرد على حكم السوفيتات

سكرتارية اللجنة المركزية والحزب في اجتماع المكتب السياسي، وطرحه عليهم فرداً فرداً، وطرحه 

اوالً على تروتسكي ورفض قبول المنصب، وبعدها على االخرين ورفضوه، وكان ستالين اخر من 

اذا االخرين ال يستلموا هذه المسؤولية، اني مستعد "طرح عليه هذه المسؤولية، وقبلها تحت سبب 
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إال "كما ان عبارة .  ان جزء من ذلك يعود لشخصية ستالين الحزبية، المتحزبة بشكل قوي".  الستالمها

م لم يحضر تروتسكي الجنازة لعدم تواجده في المدينة وقتها، فيما أعلن 4671أنه بعد موت لينين عام 

ليست جدية وذلك الن ستالين نفسه "!  ستالين نفسه خليفة للزعيم واتهم تروتسكي بقلة االحترام للينين

 "!نفسه كخليفة للزعيم"كان االمين العام للحزب، ولهذا لم يكن يحتاج الى اعالن 

 

لماذا نهاية !  ؟"زعامة ستالين كانت تعني نهاية السلطة العمالية"ولكن سؤال يطرح نفسه لماذا ان 

ثورة بهذا الحجم، ثورة غيرت العالم بهذا الحد، مرهونة بشخص واحد وقرارات شخص واحد 

او "  الثورة الدائمة"و"  الثورة العالمية"يعني لو اتى تروتسكي، باطروحة .  ومؤامرات شخص واحد

ان هذا .  باي دليل واثبات!  ؟"انتهت السلطة العمالية"لما !  كامينيف او بوخارين النتصرت الثورة؟

احالة التاريخ والحركات االجتماعية والطبقات وصراعاتها واختزالها الى تحليل اشخاص، ونوايا 

ان هزيمة ثورة ماليين العمال .  ، وليس تحليل موضوعي(قل موقف من شخص)مبيتة الشخاص 

والفالحين، حزب من مئات االالف من االعضاء وعشرات االالف من الكوادر، ثورة بهذا الحجم 

، اي احالة القضية "المؤمراتي"ان هذا التحليل والتحليل .  والكبر اليمكن ان تنتهي على يد شخص

كلها الى دسائس ومؤامرات لهو، من الناحية المنهجية، خاطيء تماماً وغير ماركسي، وغير مادي 

 ! اشخاص" شيطنة"ان هذا تحليل . وغير اجتماعي

 

 !اين تكمن هزمية الثورة؟...ولكن 

كانت خاطئة، وال الن الثورة "  االشتراكية في بلد واحد"لماذا فشلت الثورة؟ لقد فشلت  ال الن 

ان التحليل المادي والموضوعي ".  الثورة الدائمة والثورة العالمية"والبالشفة  لم يتخذوا سبيل 

الماركسي الينطلق من المقوالت والمفاهيم، بل ينطلق من تقييم الظاهرة بذاتها، بالقوى االجتماعية 

الواقعية الحية في المجتمع، باالفاق االجتماعية للحركات والطبقات والمسارات االقتصادية 

اليمكن ان ننظر للثورة دون ان ننظر لالفاق التي تسيرها، والتي هي .  واالجتماعية التاريخية للمجتمع

 . افاق واقعية المال واهداف واقعية في المجتمع

 

كان هناك افقان اجتماعيان قويان في المجتمع، يسعيان الى دفع المجتمع كل .  الوضح هذه المسالة

افق برجوازي تحديثي، تصنيعي، قومي، يريد ان يرى روسيا بلد متقدم كسائر .  صوب جهته واهدافه

، على قول لينين، "اصطبل اوجيانوس"بلدان اوربا المتقدمة، افق ناقم على تخلف روسيا وكونها 

وتنشد ان يكون لروسيا جيش قوي، وقد كان هذا افق حي وقوي في المجتمع وفي حركاته االجتماعية 

وكال االفقان حيان وقويان في المجتمع، .  وكان هناك افق الثورة العمالية واالشتراكية.  والسياسية

اذا كانت مصلحة البرجوازية معروفة بهذا .  ويشترك كالهما في رؤية روسيا بلد متطور ومتقدم

الصدد، فان مصلحة الحركة االشتراكية ايضا كانت ترى في ان روسيا متقدمة يعني تطور الراسمالية 

وازاحة عالقات ماقبل االنتاج الراسمالي، وبالتالي تطور الطبقة العاملة وتعبيد الطريق امام ارضية 

 .السبيل االشتراكي وقواه

 

. انتزع البالشفة السلطة السياسية، من ايدي القيصرية والبرجوازية، وهذه الخطوة االولى المهمة 

ولكن، واستنادا الى استنتاج ماركس من دروس كومونة باريس، هناك خطوة اكثر اهمية، بدونها 

اال وهي التحويل االقتصادي االشتراكي .  هباءا منثورا(  انتزاع السلطة السياسية)يتحول النصر االول 

عجز البالشفة في اداء هذه المهمة، ولم يكن للبالشفة .  للمجتمع، الغاء الملكية الخاصة والعمل الماجور
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لم تتوفر للينين وال للجنة المركزية للحزب، .  اي تصور حول االفق االقتصادي االشتراكي للثورة

وجزء منه لمسار التطورات واالوضاع التي مرت بها الثورة، الفرصة لمناقشة هذا االمر، اي كيفية 

اذ لم يجري الحزب الشيوعي وقبله الحزب االشتراكي .  التحويل االقتصادي االشتراكي للمجتمع

، اي حين طرحت ماذا ينبغي ان يكون عليه االقتصاد 4671الديمقراطي الروسي اي نقاش جدي قبل 

 .في روسيا

 

اكتفى بملكية الدولة، راسمالية .  اي رؤية بهذا الصدد(  خطا ستالين وتروتسكي)لم يكن لكال الطرفان  

ونظرا لكون هذا االفق قد عجز عن الرد .  الدولة والقطاع العام والبرمجة والتخطيط والخطة الخمسية

على هذه القضية، كان هناك افق اجتماعي حي وواقعي وينبض وحاضر، االفق البرجوازي االول، 

لقد غابت اللينينية، التي مايزت نفسها عن البرجوازية في كل .  التحديثي والتصنيعي القومي

وبغياب االفق االقتصادي االشتراكي، تحول االفق .  المنعطفات، في ردها على هذه القضية الحساسة

البرجوازي المذكور هو االفق الوحيد الحاضر والواقعي في المجتمع، وتحول ستالين والحزب 

وعبر هذا، .  اي تحول الحزب، بستالينه وغيره، الى منفذ لهذا االفق.  البلشفي الى اداة هذا السبيل

استردت البرجوازية القومية الروسية سلطتها السياسية مرة اخرى، ولكن عبر الحزب الشيوعي 

 .واسدل الستار على ثورة العمال. السوفيتي نفسه هذه المرة

 

وللدقة واالنصاف ان نسخة الحزب البلشفي للبديل االقتصادي لالشتراكي هي النسخة التي ورثها من 

االممية الثانية، في وقت لم يحالف لينين وال غيره، رغم ان لينين كان من الناحية العملية عاجزا عن 

اذ .  كان في ايامه االخيرة نوعا ما 4671القيام بمثل هذا الدور، الن حين طرحت هذه المسالة في 

الغاء الملكية الخاصة :  تمثل محور تصور االممية الثانية للطابع االشتراكي لالقتصاد حول مسالتين

ولهذا، فان بوسع راسمالية الدولة ان .  وانهاء الفوضى في االنتاج، وهما نقديها االساسيين للراسمالية

، والخطة والبرمجة االقتصادية هي بديل الثاني (الغاء الملكية الخاصة)تكون بديل ورد على االول 

وفق هذا التصور، ان الغاء العمل المأجور، اساس اشتراكية ماركس، (.  فوضى االنتاج الراسمالي)

غائب بتاتا عن هذه النسخة من التحويل االشتراكي لالقتصاد، وبالتالي بقى اقتصاداً راسمالياً، 

 .راسمالية دولة

 

 !؟...سوء فهم ام ".... الثورة الدامئة"

بناء "كما تتلخص محاججة التروتسكيون، يتحدث المقال عن ان سبب اخفاق الثورة هو اتخاذها سبيل 

، الن "مواصلة الثورة وادامتها ونقلها الى البلدان االخرى"، بينما كان يجب "االشتراكية في بلد واحد

البلدان االخرى، وتحديداُ المانيا التي كانت على اعتاب ثورة ايضاً، هي بلد اكثر صناعية وان 

االقتصاد العالمي متداخل ومتشابك، والتستطيع الثورة في روسيا ان تنتصر دون دفع الثورة نحو 

اي  ان اطروحة "!!!  امميتهم"المانيا وبقية البلدان وادامتها، ويستنتجون من هذا االمر انه داللة 

والثورة العالمية الدائمة هي تصور وذا "  محليين"هي تصور وذا داللة "  االشتراكية في بلد واحد"

 "! امميين"داللة 

 

الثورات المنتظرة، "  ركود غبار"حين بلغت الثورة الى مرحلة البناء االقتصادي  للمجتمع من جهة، و

المناص لنا من الشروع :  لم يبق امام تصور قوي وواقعي في داخل الحزب الشيوعي السوفيتي وهو

ببناء االقتصاد السوفيتي، وان ال ننتظر، النه من الناحية الواقعية، اصبح بناء االقتصاد امراً اليمكن 
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 .حول هذا االمر( 4670-4671)تاخيره، ولهذا جرت المباحثات االقتصادية 

 

بيد ان جناح .  ان رد جناح ستالين كان هو الرد الواقعي النه جناح سلطة، والمفر له من الرد

تروتسكي، بوصفه جناحاً معارضاً، بين عن انعدام صلته بالوضعية وبالواقع وبمتطلبات المجتمع 

ليس بوسع رد جناح .  فالثورة في البلدان االخرى مثل المانيا وغيرها انتهت.  الفورية والملحة

من جهة اخرى، اليدلل باي شيء على .  تروتسكي ان يكون ردأ على قضية اجتماعية ومجتمعية ملحة

فاالممية هي انجاز الثورة االشتراكية في بلدك بحيث تكون منارة لالشتراكيين االخرين او في .  اممية

اذا كان رد جناح ستالين ضرورة ملحة تمسك بالخناق، كان الرد االخر تهرباً من .  البلدان االخرى

اذ لو كان لينين على قيد الحياة، لكان من المؤكد ان يقرر .  القضية، تهرباً من القضية الملحة والفورية

على مواصلة الثورة لالخير، واحالل المجتمع االشتراكي، دون ان ينطلق من ثورات عمال البلدان 

اقول من المؤكد، برايي، الن .  االخرى، ودون ان يوقف تكتيكه او استراتيجيته على هذا العامل

 . منهجية لينين منهجية ممارساتية متدخلة وثورية

 

انهم اليقولون لنا كيف ان بناء االشتراكية في بلد واحد وعدم الدفع بالثورة الدائمة من جهة اخرى،  

انهما يشتركان بالفهم ذاته لالشتراكية من الناحية )؟ "االشتراكية"منعا االتحاد السوفيتي من بناء 

من الواضح ان الغرب لم يقم بالتعامالت التجارية مع االتحاد السوفيتي   (.االقتصادية دون شك

او فرنسا   "اشتراكية"ولكن أيعقل بان وجود المانيا   .وفرض عليه حصار تكنولوجي ومالي وتجاري

ولكن يجب ان نكون واضحين بان االتحاد السوفيتي، ورغم !  ، لكان الوضع مختلفا؟"اشتراكية"

الحضر المفروض عليه، وبرغم الحرب العالمية األولى والغزو الخارجي والحرب االهلية والتخلف 

والدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، تمكن من تحقيق واحدا من اعلى معدالت   االقتصادي

بحلول الستينات .  فقط الصين تمكنت من مجارات هذا اإلنجاز.  النمو االقتصادي في تاريخ البشرية

سنة بعد الحرب العالمية الثانية تمكن االتحاد السوفيتي من  27-77والسبعينات أي في غضون 

فماذا منع االتحاد السوفيتي من تبني االقتصاد االشتراكي؟؟ لم .  التحول الى ثاني اكبر دولة في العالم

ان مشكلة االتحاد السوفيتي .  يكن الن النمو االقتصادي كان ضعيفا، كما انه لم يكن غياب التكنلوجيا

النه بدون المانيا، حقق هذا التطور .  او غيرها"  المانيا"التكمن بمشكلة نمو اقتصاده حتى يحتاج الى 

 . االقتصادي والسياسي العالمي بحيث وضع نصف العالم تحت نفوذه في عقود قليلة

 

 !  ماركس ولينني ونظريتها لدى تروتسيك؟" ثورة دامئة"

اصبحا "  العالم واالقتصاد العالميين"ان الثورة الدائمة التعني ادامة الثورة من بلد الى اخر الن 

االشتراكية التنجح في بلد "متداخلين والراسمالية العالمية واحدة وتتحدد باالقتصاد العالمي، وان 

من البديهي ان التنطلق ثورات في امكنة مختلفة وفي ".  عالميين"الن االقتصاد والراسمالية "  واحد

ان واحد، الن توازنات القوى بين البرجوازية والطبقة العاملة، درجة االزمة السياسية، وضعية 

الصراع الطبقي في البلد، ادوات وقدرات واالعيب الطبقة البرجوازية الحاكمة، اقتدار الطبقة العاملة 

ودرجة وعيها وتحزبها في حزبها او تنظيمها في مجالسها ونقاباتها واتحاداتها، مدى تمتعها بحزب 

شيوعي ثوري قوي واجتماعي ومتين ومتراص ومدى قدرة الحزب والطبقة على جر الجماهير 

ولهذا فامكانية .  الساخطة على ظلم واضطهاد الراسمال هي كلها امور مختلفة وتتفاوت بين بلد واخر

اندالعها في عدة بلدان هو احتمال ضئيل جدا بدرجة اليمكن اعتباره عنصر في الموضوع، ناهيك 

في المنظومة الفكرية للتروتسكية يعد ....   عن وضع هذا العنصر كامر عقائدي او استراتيجي او
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 .ابتعاد جدي عن ماركس والماركسية

 

فالثورة .  انهما شيئان يختلفان كليا.  الثورة الدائمة عند ماركس الربط لها بمايروج له التروتسكيون

الدائمة عند ماركس ولينين ومنصور حكمت تعني ادامة الثورة وعدم توقفها حتى ارساء المجتمع 

" المرحلة"تجمع القوى لـ"  مرحلة"اي االنتقال من ثورة الى ثورة داخل الثورة، وفي كل .  االشتراكي

اي التقف الثورة عند تحقيق المطاليب .  الالحقة من الثورة في صيرورة وعملية واحدة مستمرة ودائمة

الديمقراطية، بل تحققها وتجمع القوى مرة اخرى لتنتقل الى ثورة االطاحة بالسلطة السياسية 

للبرجوازية، والتقف عند اطاحة السلطة السياسية، بل تعود لتجمع القوى الن تديم ثورتها لتطيح 

بالسلطة االقتصادية للبرجوازية والغاء الملكية الخاصة وتحقيق البرنامج االقتصادي لالشتراكية 

اي تعميق الثورة واالنتقال بالثورة الى مستويات اعلى واعلى لحين ارساء مجتمع الحرية .  الخ...و

ان هذه ما تعنيه الثورة الدائمة وليس تلك النسخة المستندة والمستقاة من امر عملي، .  والمساواة التامين

المطروح عليها في منتصف عشرينات القرن "  مالعمل"تكتيكي، اي اوضاع الثورة الروسية و

وبالتالي تحويل هذه المعضلة العملية الواقعية الى امر عقائدي وجزء من عقيدة ماركس .  المنصرم

بضرورة اندالع الثورات على صعيد عالمي، وهذا اقرب الى الخيال منه الى واقع، )!!!(  ولينين 

 .مثلما ذكرت، ارتباطا بعناصر وعوامل كثيرة تخص كل مجتمع بذاته

 

"تكتيك"من جهة اخرى، ان  ، والجماعة حولوه الى استراتيجية وحقيقة "الدفع بالثورة العالمية" 

انها نموذج للسذاجة السياسية وانعدام .  ماركسية الجدال فيها، هي خاطئة سياسية وتكتيكياً وعملياً 

 .الوضح افكاري حول هذه النقطة. الخبرة وحتى النضج السياسي

 

لو غدا تحققت الثورة االشتراكية في العراق وانتزع العمال السلطة، فان اول خطوة سنقوم بها برايي 

هو ترسيخ انتصار الثورة، سنرسل افضل اناس الثورة وابرعهم في دبلوماسية مكثفة مع دول الجوار 

ودول العالم المؤثرة، نوضح للعالم اجمع اننا بلد ليس في عداء مع احد، ان كل ماتريده جماهير 

العراق هو ان تبني مجتمعها بالشكل الذي تريده هي، ليس الحد حق على مجتمع ينشد بناء اقتصاده 

على اساس التعاون، الرفاه والسعادة والحرية والمساواة، ونعمل كل ما من شانه، حتى عقد 

المساومات السياسية الضرورية من اجل ان نصدع الجدار الذي تسعى البرجوازية لخنقنا به او 

، فالبشرية "اسد اخر"او "  صدام اخر"الحصار الذي تفرضه علينا، ليس بوسعهم ان يجعلوا منا 

جمعاء ترى ان هذا بلد منفتح، ال اسوار، وال حصون وقالع منغلقة ومجهولة، رفع راية مساواة 

المراة التامة بالرجل، ضمان البطالة لكل عاطل عن العمل، ارسى قوانين عمل للعمال باوسع اشكال 

الضمانات والحقوق، حقوق االطفال معلومة، حقوق المتهمين كذلك، حرياته وحقوقه الحد والحصر 

ان هذا ليس .  الخ سنزيل الضغط علينا وننقله عليهم...لها، السلطة بيد الجماهير المنظمة في مجالسها و

وستنفك عقدتنا مع اول تبادل تجاري مع .  سهالً، بل شاقاً وصعباً الى ابعد الحدود ولكن البد من سلوكه

 . احد

 

ان هذا تعامل اكثر سياسية وعملياً وتكتيكياً وليس جلب عداء االخرين علينا تحت عبارة ثورية شكالً 

ولهذا، فان االمر   .  انه نهج اناس الربط لهم باي ثورة، اللهم اال ثورة لفظية.  وفراغة المحتوى عمالً 

، وانما تحوير لها بمايخدم "الثورة الدائمة"الطروحة ماركس حول "  سوء فهم"اليتعلق االمر بـ

انه تشويه سافر الطروحة ماركس، .  الرؤية السياسية لتروتسكي في واقع محدد من الثورة الروسية

 !الثورة ومسارها المقبل" مالعمل"تشويه اقتضته الرد النظري على المعضلة العملية، معضلة 
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الحزب "لقد تحدث منصور حكمت عن موضوعة السلطة السياسية في بحثه المهم والتاريخي، 

ونظراً البتعاد تيارات اليسار غير العمالي عن منهج ماركس ولينين، ونظرا لشيوع ".  والمجتمع

تحول الماركسية الى اداة بيد اقسام اخرى ساخطة من الطبقة البرجوازية الحاكمة ذاتها، فان االحزاب 

اليسارية لمابعد لينين هي احزاب الربط لها بموضوعة السلطة السياسية، جماعات ضغط على الطبقة 

انه يسار على هامش المجتمع، يسار بمحافله .  الحاكمة، ان كان ضغطها محسوساً او ملموساً 

ومنظماته المحفلية كل فخره هو امانته لماركس ودفاعه عن الماركسية والطبقة، وبهذا الشكل من 

 .الدفاع

 

ان اطروحة الثورة الدائمة، حسب فهم التروتسكيين، هي اطروحة جماعة كسائر الجماعات اليسارية  

التي اسقطت مسالة السلطة السياسية من برنامج عملها اليومي والواقعي، حولته الى هدف مجهول، 

انه انتظار ان يسود العالم الظلم حتى يحل المهدي .  بعيد المنال، في يوم ما، حتمية تاريخية والخ

انه انتظار يوم اليحدث، وهو ان يهب عمال العالم في ان واحد ودفعة واحدة في .  المنتظر ويغير الدنيا

انه طرح تهرب من ان الثورة هي امر اليوم في !!!  ليقيموا ثورتهم ويطيحوا بالبرجوازية"  العالم"

 .العراق، في تونس، او في اي نقطة راسمالية في العالم

 

هذا التيار، التجد للتحزب مكاناً لديها، التحزب بالمعنى اللينيني، "  احزاب"ولهذا، ان نظرت الى 

النها التحتاجه، ليس لديها مهام !  لماذا؟.  والتحزب بالمعنى الذي تؤكد عليه حركتنا، الشيوعية العمالية

.  وان وجد هذا، فال يتعدى ادعاء التسنده اي ممارسة واقعية.  لينين، تغيير المجتمع الذي تتواجد فيه

، االممية والثورة "نظري"انها تتهرب من عمل شيء ما في مكان وجودها بحجة وتحت مبرر 

ولهذا نجد كل من اراد ان .  او باالحرى ان هذه النظرية هي لتبرير ممارستها الواقعية.  العالمية

اليكون متحزباً، وان الينهمك بهم اجتماعي ملموس وهادف وذا صبر وطول بال، وان اليقوم بامر ما 

" الثورة العالمية"، يلجأ الى التروتسكية و مخدر (والحزب اهم اطار لذلك)جدي وجماعي ومؤثر 

ان تقليدهم هو االنشغال بالرفاق ونشاطاتهم في ذاك البلد البعيد، في امريكا ".  الرفاق االممين"و

او تلك ويعتبروها جزء من "  البعيدة"الذي شاركوا في تلك الحركة ...  الالتينية او بنغالدش او 

منشغلين انشغال .  نشاطهم، ويريحوا ضميرهم على هذا االساس، في بعد كامل عن فهم لينين وماركس

الى "  سياسة الحكومة االسترالية ضد الالجئين"المثقف المعترض مدبجين المقاالت والبيانات من 

، "التضامن مع الشعب اليوناني"الى "  من القمع في المكسيك"، "االزمة االجتماعية في نيكاراغوا"

، يتحدثون عن كل شيء بعبارات "ازمة منظمة التحرير الفلسطينية"الى "  من اوضاع اوكرانيا"

ماركسية عامة وعديمة المحتوى ودون اي ممارسة او امتداد اجتماعي سياسي واقعي وعملي في 

يكفي محفل مثقفين .  ان هذا النمط من االعمال اليحتاج حزب.  ان هذا هو فهمهم لالممية.  مكان محدد

ولهذا ان اختالفنا كشيوعية عمالية مع فصائل مثل هذه، في جانب اساسي، اختالف متعلق .  معزولين

 .  بنمط واسلوب العمل الشيوعي

 

ان مهمتي االممية في العراق او مصر مثال هي اعداد الطبقة العاملة في مكان وجودي وميدان  

ان الشيوعية والدور .  نضالي المباشر من اجل الثورة االشتراكية للطبقة العاملة في بلدي المحدد

االممي هو ان اوحد وانظم العمال في العراق وارد على العوائق السياسية والعملية التي تحول دون 

وحدتهم وتنظيمهم واقتدارهم، عمال العراق الذين هم جزء من طبقة عالمية ومن صف عالمي، من 

ان ذلك هو اكبر خدمة اممية يقدمها الشيوعيون في العراق للطبقة العاملة .  اجل الثورة االشتراكية

انها .  انه تهرب من القيام بعمل شيوعي، باسم الشيوعية، في مكان تواجدها.  العالمية واالممية
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 .   اشتراكية الطبقات الوسطى، الطبقات المثقفة

 

كان هناك .  الورد هذا المثال الحي عن منصور حكمت نفسه في منتصف تسعينات القرن المنصرم

كان للحزب الشيوعي العمالي في ايران عالقات .  رفيق عضو اللجنة المركزية اسمه بهمن شفيق

اوضاع ايران ملتهبة، ومنصور حكمت يعد الحزب .  واسعة مع القادة العمال واالشتراكيين في العالم

ويرص صفوفه من اجل تهيئة الحزب الي لحظة قادمة تنفلت بها االوضاع في ايران، اذ االزمة 

السياسية خانقة الى ابعد الحدود، والطبقة الحاكمة متزلزلة االقدام الى ابعد الحدود والجماهير العمالية 

 . والفئات الكادحة والمحرومة في احتجاجات متواصلة

 

واكد .  رفض منصور حكمت ذلك الطرح.  قدم بهمن شفيق طرح للمكتب السياسي حول تشكيل اممية

ان مهمتنا اليوم، وباالخص في االوضاع الراهنة الحساسة في ايران، هي ان توظف كل جهودنا نحو 

ان .  اذ مثل هكذا اوضاع التتكرر يوميا.  انتصار الطبقة العاملة والشيوعية في ايران:  هدف محدد

، هو طرح يحرف الحزب عن مهمته "االممية"طرح بهمن، رغم شكله الجذاب والمغري والمرصع بـ

. انه اضاعة بؤرة وبوصلة عملنا.  المباشرة والهائه في عمل شيوعي على العموم عن الثورة في ايران

" جرة قلم"عندها بـ.  لنقم مثلما قام به البالشفة، انتصروا، اصبحوا منارة لكل عمال وشيوعي العالم

سنبني امميتنا، الن انتصار الشيوعيون والطبقة العاملة في بلد مهم مثل ايران يعني تغيير التوازن 

الطبقي على الصعيد العالمي، يعني سترنوا انظار الشيوعيين في العالم لنا، وستذكر اسمائكم كما ذكر 

 ...   لينين وتروتسكي وبوخارين وسفردلوف و

 

 !تعامل انتقايئ: تروتسيك... ستالني

روسيا، "  شمر"يرتكز مجمل بحث موالو تروتسكي الى بعث اللعنات تلو اللعنات الف مرة يوميا الى 

يصوروه انه اصل كل مصائب .  الخ...ستالين، بانه اصل كل المصائب، ببيروقراطيته، باجرامه، بـ

 . ان تعاملهم غير واقعي، غير موضوعي وغير منصف. االشتراكية  واالشتراكيين في العالم

 

ينبغي ان ننظر لستالين وتروتسكي كظاهرة ممتدة واليمكن تقييمهما بصورة صائبة بمعزل عن 

. ليس بوسع مقطع سياسي واحد او مرحلة سياسية معينة ان تحدد شخصية كل منهما.  خطهما السياسي

ستالين، .  لو وضعنا فضاضته جانباً، كان ستالين شيوعيا استثنائيا على امتداد تاريخ الحزب البلشفي

اليمكن اغفال دوره .  بخالف تروتسكي، صاحب خط، حزبي بلشفي منضبط الى ابعد الحدود، صلد

التاريخي واالستثنائي على امتداد تاريخ الحزب االشتراكي الديمقراطي في روسيا وحتى اندالع 

في ايام المد، كان شيوعياً وحزبيا متحزباً، كما هو الحال .  الثورة وانتزاع البالشفة للسلطة السياسية

صلداً قويا وراسخاً نحو هدفه بمعزل عن االوضاع، اوضاع ايام االستبداد ام ايام .  في ايام الجزر

افنى ...  سطى على البنوك و.  وتراجعها"  تقلصها"، ايام تنامي وتوسع تنظيمات الحزب او "االنفتاح"

فهذه قصة اخرى اليمكن تفسيرها  4671حياته كلها من اجل حزب الثورة االشتراكية، اما مابعد 

تروتسكي يبزغ نجمه فقط في االوضاع الثورية، يتصاعد حضوره مع تصاعد .   شخصياً او سلوكياً 

حضور الثورة، ويتالشى بتالشيها، بحيث التستطيع ان تكتب كلمتين عن مساهمته في ايام غير ايام 

وفي مراحل كثيرة، كان في .  على طول الخط قريباً من المنشفية"  البلشفي االخير"كان .   الثورات

اذ اليعرف احد دوره او مساهمته في تطوير الحركة االشتراكية .  صراعات حامية مع لينين والبلشفية

 .لقد غاب تماماً ! 4640-4670في روسيا او حتى على الصعيد العالمي مابين ثورتي 
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كالهما كانا شيوعيان، ولم يبقيا شيوعيان، بمعنى شيوعية وممارسة ماركس،  حين اضاعا كالهما 

احدهما بالتحول الى حامل راية البرجوازية القومية .  بوصلة الشيوعية تحت ستار ورايات مختلفة

الصائب من الناحية المنهجية، واالخر الى معارض "  االشتراكية في بلد واحد"الروسية تحت شعار 

المور فنية، تكتيكية، ممارساتية لخصمه دون اي تمايز يذكر من ناحية االفق االقتصادي االشتراكي 

ابتعدا عن الشيوعية لغياب واضاعتهما واضاعة .  للمجتمع الذي هو فيصل اشتراكية اي طرف

الحركة الشيوعية في روسيا للخط السياسي اللينيني في النقاشات االقتصادية التي جرت في منتصف 

 .عشرينات القرن المنصرم

 

ان الشيوعية التعني ترداد العبارات الماركسية العامة، التعني الحديث عن الطبقة العاملة والثورة 

. االشتراكية وغيرها، فمئات الجماعات والمكاتب الفكرية تحدثت او تتحدث يومياً بهذه الطريقة

ورغم كونهما في حزب واحد .  ان الشيوعية هي خط سياسي بالدرجة االساس.  التعني انها شيوعية

لسنوات طويلة، فان البلشفية والمنشفية على سبيل المثال هما خطوط سياسية، احدهما  شيوعي 

 .     واالخر غير شيوعي

 

ضيع كالهما بوصلة الشيوعية مع ضياع بوصله افق الثورة، اي التحويل االقتصادي االشتراكي 

للمجتمع، اي تحقيق البديل البرجوازي القومي التصنيعي التحديثي الذي اصبح ستالين حامل رايته 

ان محور نقده هو البيروقراطية، .  ليس لتروتسكي بديالً اقتصاديا يختلف عن ستالين.  ومنفذه

ديكتاتورية ستالين او انتقادات هامشية حول الموقف من النقابات وغيرها، وليس لديه اي مالحظة 

اي لو .  انهما يشتركان باالفق ذاته.  جدية على تصور خط ستالين للبناء االقتصادي للمجتمع الروسي

رمت الحياة بتروتسكي لرئاسة الحزب والبلد، لما راينا نسخة اخرى من االتحاد السوفيتي، يمكن ان 

هذه العنفية والفظاظة هي )نراها نفسها ولكن ربما باقل فظاظة، اقل عنفية او شيء من هذا القبيل، 

، ولكن لن تكون روسيا بيد (عنفية بديل طبقة، البرجوازية، قبل ان يكون امراً شخصياً برايي

 .تروتسكي شيء اخر

 

ان هزيمة جناح تروتسكي، وقبل ان يعود الى وحشية وفظاظة وبيروقراطية ستالين،  فانه يعود الى 

والتطور االقتصادي "  االنتصارات"الن ...  هزيمة وفشل طرحه حول الثورة العالمية والدائمة و

االشتراكية في "المذهل الذي حققه جناح ستالين والخط الرسمي للحزب الشيوعي السوفيتي تحت اسم 

اذ بعقود قليلة، جرت .  كانت من القوة بدرجة بحيث سحبت البساط من اقدام جناح تروتسكي"  بلد واحد

نقلة مذهلة في االقتصاد السوفيتي وحقق منجزات لم تتمكن الراسمالية الغربية من تحقيقها فيما اليقل 

جرت هذه النجاحات الهائلة والمذهلة في ثالثينيات القرن المنصرم، اي حين كان الغرب .  عن قرن

، كانت اوربا كلها "الركود الكبير"يمر باسوأ ازمة اقتصادية رت بها البلدان الراسمالية، بمرحلة 

ترسف بالبطالة ويساق عشرات  االالف يوميا الى البطالة، واالتحاد السوفيتي يشهد نقص في االيدي 

في الوقت الذي كان العالم الراسمالي الغربي يشهد اغالق عشرات االف المشاريع، كان !!  العاملة

ان هذا سر انزواء تروتسكي وخطه !!  االتحاد السوفيتي يبني الصروح تلو الصروح االقتصادية

ان نقد تروتسكي لجناح ستالين هو نقد .  السياسي، ولم تكن البيروقراطية والقمع السياسي اصل القضية

انه تعامل خاطيء من الناحية المنهجية ان ينظر احد الى ستالين مابعد .   ديمقراطي وليس اشتراكي

لماقبل الثورة وسنوات النضال "  الجوانب االيجابية"ويعممها على "  ممارساته الوحشية"و 4671

ان هذه الوحشية التي .  الصعبة والشاقة للحزب االشتراكي الديمقراطي الروسي وابان الثورة والخ

طالت قادة الثورة واشرف رجاالتها واكثرهم ثورية وتضحية التمثل سوى انتقام البرجوازية 
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المنتصرة وبديلها والتي وجدت في الحزب الشيوعي السوفيتي وجناح ستالين ممثالً لها، فيما يعمد 

" المشرقة"او سنوات الثورة وجوانبها  4670التروتسكيون، وبانتهازية، الى تعميم مرحلة ثورة 

ان هذا التعامل انتقائي .  في مراحل ليست قليلة"  غير المشرق"لتروتسكي على كل تاريخه السياسي و

لقد عكس هذا باسطع االشكال اسحق دوتشر في ثالثيته حول سيرة .  وانتهازي من الناحية السياسية

حياة تروتسكي وسيرة حياة ستالين، اذ تضمنت وصفاً واقعياً وموضوعياً واجتماعياً وحتى شخصياً 

 .لكال الشخصيتين بنقاط قوتهما وضعفهما وبدورهم التاريخي الخاص

 

هو  4640وباالخص في  4670في ختام مقالي هذا، اود ان اؤكد على ان دور تروتسكي في ثورتي 

ولكن، ونظراً النحايزهم الفكري والعقائدي، يفتقد .  ليس في هذا ادنى شك.  استثنائي وتاريخي خاص

 . رفاقنا التروتسكيين اي مقاربة موضوعية تعطيه مكانة واقعية لخطه السياسي وتاريخه النضالي ككل

اوصي كل من ينشد نقداً اشتراكياً لتجربة ثورة اكتوبر وخلفياتها ومساراتها، ان يقرأ بحث منصور 

انه رد ماركسي عميق على .  لمنصور حكمت"  تجربة ثورة العمال في االتحاد السوفيتي"حكمت 

 . الثورة ومالبساتها

 

 : ال يفوتني ان استشهد هنا بخطاب ماركس الى العصبة الشيوعية

 

 كارل ماركس

 م  خطاب الص العصبة الشيوعية

 في المانيا 0242-0248حول ثورا  0851ابريل 

لقد راينا كيف سيصل الديمقراطيون الى الحكم في الحركة القادمة، وكيف سيجبرون على اقتراح "

ماهي االجراءات التي يجب ان يقترحها :  وقد يسال سائل.  اجراءات ذات طابع اشتراكي نوعا ما

العمال في المقابل؟ اليستطيع العمال طبعاً ان يقترحوا اجراءات ذات طابع شيوعي مباشر منذ بداية 

 :ولكن بامكانهم ان يقوموا بمايلي. الحركة

على االجهاز على النظام االجتماعي القديم بان (  البرجوازيين)عليهم ان يجبروا الديمقراطيين /  4

يفتحوا فيه اكبر عدد ممكن من الثغرات، وعلى عرقلة خط سيره المنتظم وعلى توريط 

انفسهم، باالضافة الى وضع اكبر عدد ممكن من وسائل االنتاج بين ايدي الدولة كوسائل 

 .النقل، المصانع وسكك الحديد والخ

على العمال ان يدفعوا باقتراحات الديمقراطيين، التي لن تكون ثورية مطلقاً، بل اصالحية /  7

مثالً، .  ليس اال، الى اقصى االبعاد محولين اياها الى هجمات مباشرة على الملكية الفردية

عندما تقترح البرجوازية الصغيرة شراء سكك الحديد والمصانع، على العمال ان يطالبوا بان 

واذا .  تصادر الدولة سكك الحديد والمصانع هذه لكونها ملكاً للرجعيين راساً وبدون تعويض

اقترح الديمقراطيون ضريبة نسبية، على العمال ان يطالبوا بضريبة تصاعدية، واذا اقترح 

الديمقراطيون انفسهم ضريبة تصاعدية معدلة، على العمال ان يصروا على ضريبة تكون 

نسبياً مرتفعة بحيث تؤدي الى تحطيم راس المال الكبير، واذا طالب الديمقراطيون بتسوية 

وهكذا تسير مطالب العمال دائماً وابداً .  ديون الدولة، على العمال ان يطالبوا باعالن افالسها

 .على هدى تنازالت الديمقراطيين واجراءاتهم

وفي حال عدم تمكن العمال االلمان من استالم الحكم وتحقيق مصالحهم الطبقية دون المرور 

بمرحلة كاملة من التطور الثوري، فمن المؤكد هذه المرة ان اول فصل من هذه الماساة 

الثورية المداهمة سوف يصادف انتصار طبقتهم في فرنسا، فيسرع بالتالي من تحقيق 
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 .ثورتهم

ولكن عليهم ان يبذلوا اقصى جهدهم الحراز النصر االكيد بواسطة توعية انفسهم على 

مصالحهم الطبقية، وتبنيهم باسرع وقت ممكن لموقف حزبي مستقل، وبرفضهم ان تحرفهم 

العبارات الخبيثة التي يرددها ديمقراطيو البرجوازية الصغيرة، ولو لحظة واحدة، عن تنظيم 

 ".الثورة الدائمة: يجب ان يكون شعار نضالهم. حزب البروليتاريا بشكل مستقل
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 حول اسباب وجذور اإلصالحية واالنتهازية

 يف الحركة الشيوعية
 

ان األحزاب السياسية تجسيد مادي وتنظيمي للحركات االجتماعية ، واألحزاب هي انعكاس بهذا القمدر 

او ذاك للتشكيلة االجتماعية وللصراع الطبقي في كل مجتمع وال توجد أحزاب طبمقميمة صمرف ونمقميمة 

لكن االحزاب الطبقية خاصة الشيوعميمة المتمي تمممثمل مصمالمح المعمممال ..تمثل طبقة بعينها مائة بالمائة 

والكادحين عموما يمكن ان تظم ايضا عناصر من المثقفين والبرجوازية الصغيرة وحتى المبمرجموازيمة 

الكبيرة منحازون فكريا وسياسيا لقضية العمال ولديهم وعي اجتمماعمي وسميماسمي بمالصمراع المطمبمقمي 

والمراحل التاريخية لتطور المجتمعات وحتمية االشتراكية عبر تطور وصراع تاريمخمي بميمن المعمممل 

وقد لعبت النظرية الماركسية دورا حاسما في تشكيل األحزاب االشتراكميمة والشميموعميمة وراس المال، 

ألم تتبنى تلك االحزاب  النظرية الممماركسميمة؟  .. باعتبارها تجسيد عيني للحركة العمالية ضد الرأسمال

وعبر سنوات طويلة من الكفاح حاولت تلك االحزاب تنظيمم  ..وكانت تسمى ايديولوجية الطبقة العاملة 

الطبقة العاملة والتعبير عن تطلعاتها ومصالحها التاريخية في ضرورة انهاء النظام الرأسمممالمي وبمنماء 

وكانت ثورة اكمتموبمر فمي روسميما عمام .  مجتمع اشتراكي على مستوى البلدان المتقدمة في بداية االمر

غيرت معالم البشرية أصبحت قضية االشتراكية والحرية مطروحة على جمدول اعمممال )) التي  4640

التاريخ  وجسدت ثورة اكتوبر في الميدان العملي إرادة الطبقة العاملة في تغيير المممجمتمممع  وتمحمقميمق 

الحريات والحقوق السياسية للجماهير والسيطرة السياسية للعمال وتقليص ساعات المعمممل قميماسما لممما 

موجود في الدول الرأسمالية واعلنت مساواة المرأة مع الرجل وتحقيق الحقوق القومية للقوميمات المتمي 

لمكمنمهما لمم  ((. كانت تضمها االمبراطورية الروسية وبذات خطوات في طريق التحول نحو االشتراكية 

 .تستكمل شروط نجاحها ال سباب متعددة ليس هدف هذا المقال الخوض فيها 
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وفيما بعد فان الذي حدث ان االتجاهات الوطنية والقومية البرجوازية الصغيرة تغلبت عملمى االتمجماه   

العمالي في توجهات الشيوعيين التقليديين في معظم االقطار ألسباب متعددة منها ما هو محلمي وممنمهما 

ما هو عالمي ، من األسباب المحلية خاصة في البلدان العربية  قلة عدد  البروليتاريا وسلبيتها وجهلمهما 

وغياب األرضيمة الممماديمة .وتخلفها واألهم خضوعها لأليديولوجيات السائدة الوطنية والقومية والدينية 

وضمعمف ..بسبب التطور الالمتكافيء الذي فرضته الرأسممالميمة المعمالممميمة ، لوجودها التصنيع الواسع 

ان االلتزام بمالمنمظمريمة المثموريمة مسمألمة .  وانعدام التربية النظرية والفكرية بالروح الطبقية   الماركسية

  .جوهرية كما ان الطابع العمالي ألي حزب شيوعي هي مسألة جوهرية ايضا

 

تمجمسميمداً  "اما هل إن االحزاب الشيوعية وقبلها االشتراكية الديمقراطية  في بداية نشأتها لم تكن تمثمل 

كما يقال او هي نشأت كأحزاب تمممثمل "  للحركة االحتجاجية للطبقة العاملة بوجه االستغالل الرأسمالي

فهذا غير صحيح لقمد   .يسار البرجوازية او فيما اصطلح فيما بعد على تسميتها بالشيوعية البرجوازية 

كانت األحزاب االشتراكية الديمقراطية والشيوعية في البداية  فعال تعبير عن نضال المطمبمقمة المعمامملمة 

االجتماعية لمألنمظمممة المرأسمممالميمة -ولكن نتيجة للتحوالت االقتصادية  ..وتجسيدا لحركتها االحتجاجية

والحروب تبرجزت العديد من القيادات المكونة غالبيتها من مثقفين   لم تشكل المبمرولميمتماريما اال نسمبمة 

قليلة بينهم  في البلدان الرأسمالية  المتقدمة وكذلك  نتيجة لظروف التطمور السملمممي والمرفماه المنمسمبمي 

وحصول البروليتاريا على بعض المكاسب االقتصادية من فمتمات مموائمد المبمرجموازيمة المرأسمممالميمة ، 

وضمور الصراعات الطبقية خالل مراحل طويلة من األنظممة المقمممعميمة والمديمكمتماتموريمة فمي المعمالمم 

المتخلف  نشأت النظريات التحريفية واالنتهازية واإلصالحية في صفوف تنظيممات المطمبمقمة المعمامملمة 

التي هي تعبير عن سيادة االتجاهات غير العمالية الموجودة في داخل تملمك االحمزاب سمواء األحمزاب 

وكان وما يزال انحراف وانحطان احزاب البروليتارياا  .االشتراكية الديمقراطية او األحزاب الشيوعية 

وتمعمبميمر عممملمي ونمظمري عمن انمحمسمار  اجتماعية وتاريخية وليس حيثا آنياا    سيرورا   تعبير ع 

التنازل النظري الذي يقود الى الخيمانمة السميماسميمة كممما  :الصراع الطبقي واهم مظاهر ذلك االنحطاط 

مما يدفع تلك األحزاب الى السقوط فمي دائمرة  ...أي التنازل عن فكرة الثورة االجتماعية ..يقول لينين 

التي هي مجرد عقد االجتماعات وتنظيم المؤتمرات وإصدار البيانات التي تحماول  "الممارسة اليومية"

على النمظمام االجمتممماعمي المقمائمم وممممارسمة  "تحسينات"من خاللها دفع الطبقات السائدة على اجراء  

ذلكم هو جوهر الممارسة اإلصالحية التي وقعمت فميمهما ..مع الطبقات الحاكمة   سياسة التعاون الطبقي

هذا إضافة لنحباط الذي أصاب هذه األحزاب بمعمد انمهميمار .األحزاب االشتراكية والشيوعية التقليدية  

في منظور االحزاب الشيوعية وكان يمعمتمبمر "  اشتراكية"االتحاد السوفييتي الذي كان يمثل اول تجربة 

وقمد رافمق ذلمك االنمهميمار لمغمط نمظمري وسميماسمي ودعمايمة مضمادة .  النموذج الهادي لتلك االحزاب 

علمى .لالشتراكية والشيوعية اطلقتها ابواق االعالم في العالم الرأسمالي وفالسفته ومفكريه المأجورين 

 !!!!ان الشيوعية انتهت وفشلت 

 

ان ما كان يجب على  األحزاب الشيوعية عموما مالحظته  والعمل به دائمما همو االلمتمزام بمالمنمظمريمة 

الماركسية الثورية واستخدامها في النضال الطبقي واالجتماعي أي المزج بين المنمظمريمة والمممممارسمة 

الثورية بمعنى استخدام النظرية  بشكل خالق كأداة لتحليل الواقع والعمل ضمن سياقاته ولميمس اسمقماط 

الواقع على النظرية وجعلها مقدسة وجامدة تمثل الدوغمائية السميماسميمة ، والمتمأكميمد عملمى ان المثمورة 

 .االجتماعية هي الهدف المنشود وليس االرتهان لنماذج تجارب سياسية لم تكن تمثل االشتراكية الحقة 

ان مجرد التأكيد على كون تلك االحزاب كانت تجسد الحركة االحتجاجية للطبقة المعمامملمة لميمس كمافميما 

وهو ال يعصم من السقوط في شباك االنتهازية واإلصالحية ، المسألة هي السياسة المثموريمة والمتمربميمة 
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المنهجية المستمرة لجميع أعضاء التنظيم باختالف انحداراتهم الطبقية بالروح المعمممالميمة واسمتمنمهماض 

الروح النضالية والقدرة على المبادرة الخالقة والقدرة على تنظيم الشبماب وتمعمبمئمتمهمم بماتمجماه المهمدف 

الثوري وجعل ذلك الهدف نصب اعين الجميع دائما ، ضياع الهدف وفمقمدانمه يمعمنمي فمقمدان المحممماس 

القيام بكل ذلمك ضمروري وضمروري جمدا لمتمجمنمب  ..واألمل والحلم الذي هو تجسيد للهدف المنشود 

 .السقوط في الشيخوخة السياسية عرقوب اخيل  كل حركة ثورية 

 

وبناء على معطيات التجارب السياسية السابقة والحالية فأن  القيادات المكونة في الغالب من شمريمحمة  

هي اول من يهبط الى منحدر اإلصالحية واالنتهازية وخيانة المثمورة ألنمهما تممملمك المتمحمكمم  )المثقفين 

والسيطرة على الجماهير وتجري دائما وراء امتيازات ومصالح طبقية خاصة بها وتمخمضمع لضمغموط 

الطبقات الحاكمة  واأليديولوجيات السائدة  ،  كما تمتلمك المقمدرة عملمى المتمبمريمر السميماسمي لمممخمتملمف 

والصعبة  والواقع المتغير لتبرير ممارساتها وتراجعاتها السياسميمة    السياسات وتتعلل بالظروف المعقدة

 .وتحالفاتها االنتهازية مع القوى الرجعية او الطبقات الحاكمة 

 

لقد كانت القواعد الحزبية  على مر التاريخ اكثر ثورية من القيادات ولعلنا نعرف كيف استنجمد لميمنميمن 

لممماذا  .. 4640بالقواعد في مواجهة البالشفة المحافمظميمن المذيمن رفضموا المذهماب المى المثمورة عمام 

اصبحت تجربة لينين امثولة وعبرة ؟؟ ألنها استندت الى تربية الجماهير بروح الصراع الطبقي تربيمة 

ثورية ولم تهادن او تساوم االتجاهات غير العمالية داخل الحزب البلشفي ووضعمت المهمدف المممنمشمود 

نصب أعين الجماهير وكانت تتوافق مع اندفاع الجماهير وحمركمتمهما المى األممام ووضمعمت حسمابمات 

وعندما تغلبت االتجاهات البيروقراطية والبمرجموازيمة االنمتمهمازيمة  نمتميمجمة  .ظرفية صحيحة وثورية 

بميمروقمراطميمة ممتمبمرجمزة وتسململ  "طمبمقمة "انحطاط الحزب البلشفي في عهد ستالين وخلفاؤه  ونشوء 

العناصر المعبأة  بالفكر الرأسمالي سقطت التجربة السوفيتية  في سياق سيرورة تاريخية امتمدت فمتمرة 

 .  طويلة

 

ومن اجل السير باالتجاه الصحيح  البد من تعليم وتربية الطبقة العاملة والجمماهميمر فمي سميماق نضمال 

اجتماعي مباشر واإلشارة دائما الى أساسيات النظرية الثورية وتحليل الظرف العالمي الراهن والميمات 

عمل الرأسمالية اإلمبريالية و إعادة نشر النظرية الثورية لكي تطلع عليمهما أوسمع المجممماهميمر يمعمتمبمر 

هناك كثير ممن المممنماضملميمن المبمسمطماء  ..مسألة حاسمة في إعادة التأسيس لحركة ثورية مناضلة حقا 

يدركون بالبداهة طبيعة الممارسات اإلصالحية واالنتهازية لكنهم ال يملكون األدوات النظريمة لمنمقمدهما 

 ..وتفكيكها 

 

ولذلك البد من مساعدة هؤالء على التسلح برؤية نقدية ماركسية وادراك ان الممممارسمات اإلصمالحميمة 

واالنتهازية وسياسة التعاون الطبقي تؤدي الى األضرار بمصالح المعمممال والمفمقمراء وقضميمة المثمورة 

االشتراكية وتساعد دائما الرجعية والقوى المضادة البرجوازية بمختلف مسمياتها في االنمتمصمار عملمى 

 .تطلعات  الجماهير 

 

 ااو اايف واقاعاي ومصاياري  ان ايف التغيير واالشتراكية في منظور الحزب الشاياوعاي الاعاماالاي
اي يجب ويمكن تحقيقه اليوم في المجتمع الحالي ، حيث تتوفر كل المستلزمات الممموضموعميمة  وراا 

االقتصادية لبنائها وتحقيقها مرهون  بماإلرادة والمممممارسمة المثموريمة المواعميمة لملمعمممال والمجممماهميمر 

فاذا تمكنت الطبقة العاملة والجماهير الكادحة الساعية  للممسماواة فمي الموقمت المراهمن ممن  .المحرومة
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تنظيم نفسها حول حزبها العمالي  الثوري واذا عملت على تكوين اطار واسع لملمتمنمظميمم المجممماهميمري 

االجتماعي من اجل تحقيق هذه الرسالة التاريخية، عند ذلك يمكن الشروع في بناء مجتمع جمديمد يمقموم 

  .ي عادل والرفاه والغاء الفوارق الطبقية واالجتماعية في ظل نظام اشتراكوالحرية على المساواة 
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 : لشيوعية العامليةا

 !*الطابع االجتامعي والتغيري
 

ثورة "، "الثورة االشتراكية"بـ الى حد كبير لقد ارتبطت الشيوعية في اذهاننا واذهان الكثيرين

وغيرها من اشكال "  سلطة مجالس العمال"، "الحكومة العمالية"، "ديكتاتورية البروليتاريا"، "العمال

بيد ان العمل الشيوعي هو اوسع .  كل هذا صحيح وفي مكانه.  التغيير الجذري والحاسم في المجتمع

اذ باالضافة الى االهداف النهائية اعاله، اهداف التغيير االجتماعي االوسع والشامل .  من هذا بكثير

للمجتمع، فانه يعني تغيير حياة الناس بالمعنى الخاص للكلمة، المجتمع اليوم وممارسة هذا التاثير كل 

الشيوعية التي التغير :  اذ انها لمقولة معروفة التي طالما رددناها.  فالشيوعية ليست الثورة فقط.  لحظة

 ". شيوعية"حياة احد ليست بشيوعية، يمكن ان تكون اي شيء اال 

 

تحدث .  ألوضح المسالة اكثر عبر مثال من ممارسة قائد الشيوعية العمالية، منصور حكمت، نفسه

رفاق لنا عن انه، بعد انتصار قوى الثورة المضادة بقيادة االسالميين والهجمة الدموية للجمهورية 

االسالمية على الشيوعيين والتحررين، انتقلت منظمة كومه له االيرانية الى العمل المسلح في جبال 

وبعد .  كردستان، واقامت معسكراتها ونظمت قواها المسلحة هناك على الحدود العراقية االيرانية

اشهر من  الهجمة الشرسة على اليسار في ايران والتي راح ضحيتها عشرات االالف، لم يبق لرفاق 

من (  والتي كان منصور حكمت واخرين اعضاء قياديين فيها)  منظمة اتحاد المناضلين الشيوعيين 

وفي .  ملجأ سوى الذهاب الى كردستان وااللتحاق بمقرات كومه له في مناطق بعيدة عن ايادي النظام

احد االيام من ايامه االولى، وحين كان هناك تجمع لكثير من رفاق القوى المسلحة، حضر منصور 

 .حكمت بينهم

 

عن امور كثيرة هنا وهناك عن االسلحة ونوعيتها، وحسناتها "  دردشة"يذكر رفاقنا انهم كانوا في  

ومساوئها، وعن المقر وما فيه، الواجبات والحراسات، الدوريات والمفارز، نقاط قوة القوى المسلحة 

حياة انسان "  تخص"والخ من امور ....  ونواقصها، والكثير من االمور التي تخص الحزب ونشاطه

. للحضور"  العادية"هذه،  وجه منصور حكمت مجموعة من االسئلة "  الدردشة"وفي اجواء .  مسلح

مع وجودكم او بوجودكم، هل يشعر الفالح في !  ماهي عالقتكم بالقرى القريبة منكم؟:  محاورها هي

؟ هل تحسن وضع المراة في القرى القريبة "  اسياده"امام "  ظهره غدا اقوى"القرية الفالنية هناك بان 

منكم، قرى بعيدة عن ايادي الجمهورية االسالمية، وهل تشعرون بأن وضعها قد طرأ عليه تغير 

اياديها غدت "هل تشعرون ان قائمة مكتسباتها وحقوقها اصبحت اطول و ان!  بسبب تواجدكم؟
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هل !  ، هل  باتت المدنية في تلك المنطقة اقوى، والرجعية والتخلف بفعل وتحت ضغطكم؟!؟"اطول

هل ارباب العمل واالقطاعيين !  اصبح عود مقاومة العمال والعمال الزراعيين اشد بوجودكم؟

حسبما ينقل الراوي لهذه القصة اصاب !  تساورهم مشاعر القلق وعدم االرتياح جراء وجودكم؟

وتحدث بعدها .  اذ لم يعتادوا مثل هذا النوع من االسئلة، وهذا النوع من المواضيع!  الجميع الذهول؟

عن الشيوعية يعني تغيير حياة الناس، واالقتدار المسلح الشيوعي يعني تغيير حياة الناس صوب 

 .امانيها وامالها واهدافها

 

 !يقول الرفاق لقد كانت الموضوعة جديدة كلياً علينا، نفكر بالف مسالة ومسالة اال هذه

اين ينبض قلب "والمنشور تحت اسم 7777كما يستهل منصور حكمت في  خطابه التاريخي عام 

مليون طفل في  ٨١طبقاً الحصائيات االمم المتحدة نفسها، يموت كل عام  :  بالفكرة التالية"  الشيوعية

مليون في العام انهم ليسوا اطفال يموتون في الحرب، انهم  ٨١!  العالم جراء امراض يمكن درءها

ليسوا اطفال يموتون اثر حوادث ما، ليسوا اناس يلقون حتفهم في المعامل او اعمال البناء، انهم ليسوا 

انهم اناس يموتون بسبب امراض قابلة للدرء، حيث توجد ...  اطفال يموتون بسبب اعمال قتل

 ٩١ساعة، ومن ثم على  ٧٨يوم وبعدها على  ٩٩٩مليون على  ٧١تعالوا وقسموا هؤالء ...  لقاحات

  !مع كل شهيق وزفير لنا يلفظ طفل في مكان ما من العالم انفاسه... ثانية ٩١دقيقة و وبعدها على 

التي شرعت بها خطابي  وحتى "اي خالل نفس المدة القصيرة !  مع كل شهيق وزفير يموت طفل

 .ان هذا يحدث االن. طفل ٩١١-٩١١، رحل "االن

 

اصبحنا شيوعيين ال من اجل نظرات ماركس، وبراعة تكتيكات لينين السياسية، ال من اجل اطروحة 

غدونا شيوعيين النهاء هذه الجريمة ....  وال...  فائض القيمة، وال من اجل ولعنا بكتابات لينين، وال

 !التي ترتكب بحق االطفال كل ثانية

 

ولهذا يعد امراً مفهوماً، بالنسبة للمنظومة الفكرية والسياسية للشيوعية العمالية، ان يبدأ منصور 

"، بعبارة"عالم افضل"، "برنامج الحزب الشيوعي العمالي"حكمت بكتابة  لقد كان تغيير العالم : 

 .". واقامة عالم افضل واحداً من االماني واالهداف الدائمة لالنسان طوال التاريخ البشري

 

من المعروف ان التغيير االساسي والجذري لحياة الناس، انهاء الظلم واالستغالل واقامة الحريات 

والحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية، انهاء الجوع والفقر والبطالة، ازالة االرضية 

الخ يتم عبر ...االقتصادية واالجتماعية لتجارة الجنس والمخدرات و االدمان والجريمة غيرها و

الثورة، عبر فعل راديكالي قوي وجذري في المجتمع اال وهو انهاء عمر الطبقة البرجوازية الحاكمة 

بيد ان تغيير حياة الناس هو امر يومي، .  التي هي اساس كل مصائب وويالت المجتمع المعاصر

كل مسالة او قضية سواء اكانت فردية او اجتماعية يمكن ويجب .  حياتي، نضالي بالمعنى االجتماعي

ان يكون لنا، نحن الشيوعيين، دور فيها، بدءاً من المنزل الى المحلة وصوالً الى اكبر االهداف 

 . االجتماعية

 

اليمكن ان تكون شيوعي وترى بام عينيك وضع اختك او النساء في البيت، يئنون  تحت عبودية 

العمل المنزلي، يتعرض للتمييز واالستغالل والظلم، تصادر حرياتهم وتداس على كرامتهم بالف شكل 

وشكل دون ان يكون لك اي دور في انهاء هذا الظلم وعلى االقل تقليله، اليمكن ان يبقى وضعها هذا 

ويساورك الشعور بالغبطة والرضا بان تاتي الى البيت حامالً كتاب روزا لكوكسمبورغ وتخرج منه 

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 فارس محمود



031 

اين دورك الشيوعي، اين تاثيرك على حياة اقرب "!!!  فاهم كل االوضاع"حامالً كتاب لينين، وبانك 

اليمكن ان تكون !  اين دورك في االرتقاء بوعيهم الفكري واالجتماعي والسياسي؟!  الناس اليك؟

اليمكن "!  للذكر حظ االنثيين"شيوعياً وترتضي لنفسك حين يتم تقسم االرث ان تتعامل مع اختك وفق 

وغيرها ...."  لو لم يكن اكبر مني لكنت"او منطق "  االكبر اوال"ان يكون تعاملك مع اخيك وفق مبدأ 

 ! من افكار، ممارسات وتقاليد بالية ورجعية

 

نعم اننا نسعى لتسييد افكارنا وقيمنا وممارستنا االنسانية، ومن المؤكد انها مهمة ليست سهلة على 

لماذا الصبر الكبير الن الطبقات الحاكمة .  االطالق، عبر االقناع، عبر التوضيح والصبر الكبير فقط

، "امور الجدال فيها"، "بديهيات"والمضطهدة قد ثبتت الكثير من االمور على امتداد عقود وكانها 

طبيعة وذات "، جزء من "النزعة والنزوع االنساني الغريزي لالنسان"، جزء من "خالدة لالبد"

وفي بعض االحيان قد التبلغ مساعينا  ماننشده، ولكننا على االقل سعينا، على االقل حاولنا، ".  البشر

اخرى غير ما هو سائد ومناهض للمرأة "  اخالقيات"على االقل طرحنا رد او تعامل او سلوك و

والطفل والشاب والخ، على االقل غرسنا ثقافة وسلوك اخر اكثر انسانية، سلوك وثقافة شيوعية 

 . ومتمدنة وراقية

 

ان الطبقة الحاكمة، وبتياراتها وتقاليدها الفكرية والسياسية واالجتماعية، بافكارها وتقاليدها تشيع 

وتنفق الماليين كل لحظة لترسيخ وتجذير قيمها ومنظومتها التي هدفها تابيد بقاء  النظام الراسمالي 

بوسعك ان القيت نظرة عابرة على اية مسالة من مسائل عالم مجتمعنا .  وتبرر مصائبه وويالته

فماركس .  الراسمالي المعاصر، سترى كيف انتجت هذه القيم واالفكار لتخدم منظومة طبقية حاكمة

اذ ليس بالوسع ان يكون موقفك تجاه ".  االفكار السائدة في المجتمع هي افكار الطبقات السائدة"يقول 

هو نفس الموقف ....(  استاذ، دكتور، مهندس، )بائعة الجنس، السرقة، المدمنين، االلقاب من مثل 

الشائع والعام هو منطق طبقة، تقف ورائه "  التقليدي"فهذا المنطق .  المغروس في المجتمع"  التقليدي"

ان كان موقفك هو ذات الموقف .  افكار ومنظومة طبقة استغاللية تؤبد عبر ذلك بقاءها وديمومتها

 ! التقليدي المغروس في المجتمع، فماهي حكمتك اذن، ماهي فلسفة وجودك؟

 

ولهذا فان الشيوعية هي التغيير، وان الشيوعية التي التغير حياة احد هي ليست شيوعية، في احسن 

الشيوعية التي .  االحوال شيوعية اناس طيبين، بيضاء االيدي، ولكن لالسف الياتي على ايديهم الكثير

التجعل حياة انسان اسعد، والفرح اكبر، والفهم اوضح، وتمد يد العون في حل معضالت ومشاكل 

. الناس، وتنمي المعارضة واالحتجاج وتقوي وضع اليد باليد، اي التنظيم والوحدة هي ليست شيوعية

ان شيوعية .  ال اكثر"  ترف فكري"انها في افضل االحوال شيوعية مكتبية او مدرسية او شيوعية 

ان البرجوازية تنشد ان تتحول وتختزل الشيوعية الى امر .  ماركس ومنصور حكمت هي شيء اخر

"وحدة وصراع االضداد"، "نفي النفي"، "مقوالت"صرف، "  افكار"بحت، "  فكري" صراع " 

اي شيوعية !  وغيرها"  منهج لدراسة علم التاريخ"، "بنى تحتية وبنى فوقية"، "فائض قيمة"، "طبقي

 .الترتبط بتغيير حياة احد

 

ان احد االساليب المعروفة للطبقة البرجوازية الحاكمة هي ان تقوم البرجوازيات باغراق االسواق  

، تعوم "فكرية صرف"  اذ ال ضير لها من شيوعية".  الممارسة"المزال منها "  الماركسية"بتلك الكتب 

جنب "غير ممارساتية، شيوعية تسير  االفكار، شيوعية"  سفسطة"في عالم االفكار ونقاش االفكار و

، اي عديمة التاثير وليس على جدول اعمالها اي لمحة او لمسة نحو "الى جنب الناس وقضاياهم
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 .    التاثير والتغيير

 

 .انها ممارسة. انها ليست افكار وعقائد. للمساواة والتحرر والشيوعية معنى عملي

انظروا الى االسالميين، انهم نموذج واضح، وان يكن رجعي دون شك، على هذا النوع من 

حين يحضر االسالميون في محلة، يمارسوا هذا .  الممارسة، اي التدخل في محل السكن والعمل

الضغط او ذاك على الفتيات من اجل ان يتحجبن، يمارسون الضغوطات المادية والمعنوية على من 

اليصوم او يصلي، في ايام الجمع يسعون يوميا الى جر اكبر عدد ممكن من الناس لصالة الجمعة، 

يتحدثون مع اب الشاب الفالني حتى يغير تسريحته او ملبسه، يسعون القناع مجلس البلدية باغالق 

المسرح او محل المشروبات الفالني، في الجامعات يزيدون من الفصل الجنسي لحد الحديث عن ليس 

الفصل بين الجنسين في الجامعة، بل فصل الجامعات والكليات استنادا الى الجنس، ويضغطون بكل 

وبهذه الطريقة يؤسلمون المحلة .  االشكال على االطفال من اجل ان يقتفوا خطاهم في المحلة والمدرسة

 . ان هذا عمل سياسي وهادف. والجامعة والمدرسة

 

حين يتواجد الشيوعيين في محلة !  االجتماعي الهادف؟-ان كان هذا هو عملهم، ماهو عملنا السياسي

يجب ان تشعر المرأة والفتاة بحرية اكبر مقارنة بوجود غيرهم، يجب ان يشعر الشباب بان الفرح 

والسعادة واحترام حريتهم يكون اكبر بوجود الشيوعيين، كما ينبغي ان يشعر الطفل بالفرح واحترام 

في المحلة التي .  االخرين له ولرغباته وحاجاته بصورة اكبر ككائن انساني اليقل مكانة عن احد

يتواجد فيها الشيوعيين، والفضل يعود لتواجدهم وحضورهم المؤثر، تصبح الحرية بالمعنى الشامل 

للكلمة اوسع، يتراجع العنف المنزلي، يتراجع العنف المدرسي، يصبح ضرب المراة والطفل، امرا 

نشاز ومخجل، ومبعث ازدراء االغلبية، الخدمات افضل، االمان بالمعنى الواسع للكلمة اكثر، يضيق 

الخناق اكبر على التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي لالطفال، يتعمق التمدن والعصرية اكبر 

تصبح امكانية التعاضد االجتماعي اوسع، وتغدوا امكانية مساعدة االخرين لبعضهم البعض .  الخ....و

تغدوا الحياة في .  في ايجاد فرصة عمل اوسع، وخلق شبكات اوسع من الدعم االجتماعي اكبر واكبر

انعدام احكام "ظل الشيوعيين اكثر انسانية، اكثر تحمالً وصبرا وسعة بال، اكثر احتراما، اكثر 

 .الخ...، اكثر اعطاء فسحة مجال لالخرين وحقهم وحريتهم واختياراتهم و"مسبقة

 

الشيوعية .  الخ فحسب....فالشيوعية ليست سياسة، جرائد، ادبيات، احزاب، تكتيكات واستراتيجية و

تعني الحياة، تخص حياة الناس اليوم وليس غدا، ومن ابسط درجات ومساعي التغيير الى اكبرها، الى 

النفكر باالشتراكية للمستقبل، .  اننا نريد تغيير حياة الناس اليوم.  الثورة العمالية والحكومة االشتراكية

اننا ننشدها ".  لمالئمة البنية الفوقية مع البنية التحتية"و"  تطور البنية التحتية"لالجيال القادمة، لحين  

اليوم، دع االجيال المقبلة تفكر بها "  نتعب انفسنا"اليوم، اذ لو كان االمر يخص االجيال المقبلة، لماذا 

 !وتقيمها

ولهذا يعد امراً واضحاً لنا هذه المكانة الخاصة التي نمنحها للعمل القاعدي، للعمل في االحياء 

 .والمحالت واماكن العمل والدراسة في ممارستنا الشيوعية وتنظيمنا الشيوعي

 

ان الشيوعية التي تبغي التغيير هي شيوعية المناص لها من ان تكون شيوعية متفائلة، تبث التفاؤل 

، "كئيبة"ليس بوسع شيوعية ".  بشوشة"باالخرين، مفعمة باالمل كي تبث االمل باالخرين، 

ان شيوعية .  هنا وهناك باالنسان ان تبعث امل في قلب احد"  تنثر الشكوك"و"  عبوسة"، "مزمجرة"

هي ليست بشيوعية "...  تصيغ  من االخرين اعداء وهميين"و"  الالجدوى"و"  االنتحار"تتحدث عن 
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مثلما يقول لينين ان تلك هي سمات الطبقات المتهالكة، سمات الطبقة البرجوازية الصغيرة .  اصال

 . الننا حزب طبقة صاعدة" حركة صاعدة"المتهافتة، واننا 

 

على امتداد قرون (  لمصلحة لها)للطبقة البرجوازية الحاكمة تقاليد راسخة سواء بنتها او توارثتها 

المجتمع، اليمكن "  مسلمات"و"  بديهيات"انها سعت وتسعى لتصويرها على انها جزء من .  مديدة

 ! بوضوح" التقديس"يمكن رؤية مصلحتها الطبقية في هذا ". خطوط حمراء"المس بها، 

 

لنجرب كسرها، سترى انها هشة، سترى ان دعاتها غير قادرين على .  بوسعنا ان نكسر هذه التقاليد

العمل !  وحتى لو دافعوا عنها، فسيكون بمنطق متهافت امام منطقك الشيوعي.  الدفاع عنها لدقائق

لماذا النستطيع ان .  العمل المنزلي هو عمل المرأة وفق اغلب الرؤى غير الشيوعية.  المنزلي نموذجاً 

ان كسرناه سنكسب قوى لنا، سنكسب احترام وتعاطف وتقدير كل النساء الالئي يرزحن !  نكسره؟

جرب ان تقوم به، سترى غدا ان النساء وقد ارتقين بنضالهن من اجل .  تحت عبأ هذا العمل المقيت

ستنال احترام النساء وقوى .  فرض مشاركة الرجل لهن في امور المنزل كانسانين متساوين الواجبات

ضغطا اكبر دفاعا عن حقهن ولتبني الرجال مسؤولياتهم  والفتياتالتحرر، وستمارس النساء 

جانب اخر هو عدم المشاركة في الرياء االجتماعي، وما اكثره في مجتمع يرسف في ظل .  االجتماعية

من الضروري ان نتجنب  اشكال التعامالت ذات المفردات االسالمية او المتخلفة !   منظومة االسالم؟

. غيرها....  من مثل التحايا، ان نتجنب العادات والقيم والممارسات ذات االصول الدينية والطائفية و

يجب ان نسن تقاليد اخرى في المجتمع، تقاليد انسانية بعيدة كل البعد عن نظيرتها الرجعية والمتخلفة 

 ....وهناك امثلة كثيرة في الحياة اليومية على ذلك. في المجتمع

 

على الشيوعيين ان يتحولوا الى رمز للعصرية، للدفاع عن القيم المتقدمة والمكاسب التي حققتها 

على الشيوعيين ان يضعوا اقدامهم في .  البشرية التقدمية واولها الطبقة العاملة والتحررين طيلة قرون

ليس للشيوعيين اثر في المحلة والجامعة والمعمل .  المجتمع ويغيروه في كل زاوية من زوايا وجودهم

والمدرسة والمنتدى، يعني ان الشيوعية غير موجودة من االساس هناك حتى لو ضجت وحفلت هذه 

 "!المفكرين الشيوعيين"االماكن بالشيوعيين و

 

وتحدث منصور "  لقد فسر الفالسفة العالم لحد االن، بيد انه ينبغي تغييره"  لقد تحدث ماركس عن 

، ينبغي "ان مجمل قصة حياتنا هي تغيير حياة االنسان"حكمت عن الهدف ذاته بعبارة اخرى 

هذه هي اساس !  االستلهام من منهجيتهم بوصفها اداة لتغيير العالم وايقاف العالم المقلوب على قدميه

 . شيوعيتنا، الشيوعية العمالية

 
لجمع من كوادر الحزب   7746ندوة قدمها فارس محمود في اوائل تموز خالصة المقال اعاله هي *

 .  دونت لغرض النشر. الشيوعي العمالي العراقي في بغداد ضمن برنامج لجنة التنظيم المركزي
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 !من اجل بناء حزب سيايس موحد
 29تقييم لبحث الوضع السيايس للحزب يف البيلينيوم 

 
لقد عربنا تلك املرحلة يف جوانب لياسا  .  ادناه رسالة مهمة لريبوار احمد حول وضع الحزب

ولكا نظراً الهمية املواضيع املطروحة فيها ومنهجيتها وتحزبها، والاتاصاورات الاتاي .  قليلة
وفاق تاقالايادناا، "  الخالفات السايااساياة" ، " حزب سيايس واجتامعي" تحويها فيام يخص 

والتجارب الغنية التي توفرها ومواضيع كثرية وغنية، واالهم ما هذا، ان الاحاركاة ...  املحفلية و
الشيوعية يف العراق غري محصنة ما اعادة تكرار مثل هذه التجارب، وان يكا باشكال اخارى، 

 . ارتاينا نرشها

 رئيس التحرير

  

ايلول  71وقد كتبته في (  الحزب الى اين، اي تصوير للحزب)ان هذا الموضوع هو امتداد لبحث 

لقد نوقش في البلينوم بصورة واسعة ،وقد تم .  للجنة المركزية 27وطرحته لالجتماع الموسع  7749

وبعد ذلك، ومن اجل ادامة هذه التوجهات وضعت هذا البحث .  التاكيد عليه بصورة جيدة الى حد ما

بين ايدي المكتب السياسي عبر الرفيق مؤيد احمد وطلبت ايصال كال البحثين الى صفوف الحزب 

الى اي حد وصل بايدي صفوف الحزب ام ال، فاالن على كوادر الحزب   .بوصفها كتابات داخلية

 !واعضائه ان يحكموا

 

و مع اي اختالف مع وجهات نظرنا ، فان ما جاء في .  يخيم الوضع السياسي للحزب على اذهاننا

درجة من    قد وحد، وعلي االقل، وجهات نظرنا حول ان اوضاع الحزب على 27ال    البلينيوم

التدهور تصل لحد القلق، بحيث اصبح الحديث عن تقييم الوضع السياسي للحزب و االشارة الى 

. المعضالت وسبل اخراج الحزب من هذه االوضاع امرا ومسالة حياتية وال يمكن التغاضي عنها

وفي الوقت نفسه اصبحت مسالة ايجاد رؤية مشتركة داخل قيادة الحزب هو شرط مسبق اساسي 

، و بعد ان قرأت واطلعت على اعداد 27فمع اقتراب موعد عقد البلينيوم .  للخروج من هذه االوضاع

وكذلك الحال من خالل تبادل وجهات النظر مع بعض الرفاق الذين   –نشرة ـ نحو البلينيوم 

يسألونني عن رأيي بشأن اوضاع الحزب ومعضالته، احسست باني افكر بأمر الحزب    كانوا

والمشاكل التي تعترضه واوضاعه بشكل مغاير ويختلف عن االراء االخرى، وتولدت لدي قناعة بانه 

اقوم بتدوين ارائي و تصوراتي و ان اضعها امام کل القيادة    االفضل ومن االکثر اصولية ان   من

بشكل متساو، وان اوفر فرصة للكل الن يتفقوا او يختلفوا مع تلك االراء او ان يتخذوا اي موقف اخر 

 9102/  اکتوبر/  8/ العدد  

 ریبوار احمد 



034 

الى اين يتجه الحزب ، و اي تصور )  و بهذا الصدد، قمت بكتابة .  منها بشكل اسهل وشفاف

اي بعد )     و صدور عديدين اخرين بعدها  -نحو البلينيوم –   وبعد ان نشرت في نشرة(  للحزب؟ 

واالطالع على ما جاءت بها من ابحاث ، اقتنعت بعدم وجود اي (  العدد الذي نشر فيه البحث اعاله

تغيرات، وان االوضاع باقية على نفس المسار، وان ما طرحته في بحثي لم ياخذ حقه من 

بما سيكون عليه جواب البلينيوم حوله و حول هذا الظرف الذي    و احدث لدي قلق.  والتفكير   البحث

 يمر به الحزب االن، خصوصا ان ما ركزت عليه في بحثي كانا امران اساسيان هما؛

 

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي، بمعنى حزب في الميدان السياسي و الجداالت و االحداث /  اوال

واالحتجاجات و بمعنی انه تشكيل سياسي و تنظيمي و نسيج حزبي يدفع بممارسة شيوعية مشتركة 

لالرتقاء باستعدادات الطبقة العاملة نحو الثورة العمالية، وطرح بديل وسياسة وتكتيك    وواضحة

وعليه، .  شيوعي واضح الوضاع المجتمع الحالية و الية مشاكل ومعضالت قادمة، لم يعد حزبا قائما

و على ضوء المقياس البسيط جدا الي حزب سياسي، ال كحزب اجتماعي، فان حزبنا، ماعدا االسم 

حزبا، .  الذي يحمله ، بات فاقدا الي دور ملموس له في المجتمع بكل المقاييس العملية والسياسية

يواجه    باالضافة الی مشاكله الداخلية التي ترمي به الى مصير غير معلوم ، فانه في الميدان السياسي

خطر التالشي واالندثار التام الذي سيدفع، ومن االن، الن يبتعد عنه افراده الشيوعيون الذين كانوا 

 .ملتفين حول اسمه

 

اذا مااراد شخص ما ان يعدد اسباب هذه االوضاع بشكل منصف، فانها كثيرة و متنوعة، منها /  ثانيا

صعوبة االوضاع السياسية واالجتماعيه للعراق والمنطقة والعالم، وصعوبة العمل في ظل هذه 

االوضاع، الضعف العام لمكانة الشيوعية والصراع الطبقي و االنقطاع التاريخي للشيوعية عن 

الطبقة العاملة، الضربات التي تعرضت لها بشكل خاص حركة حزبية تعرف بالحركة الشيوعية 

والتقاليد داخل حزبنا والتي جاءت معه منذ يوم والدته    العمالية، المعضالت السياسية واالجتماعية

الى    ولكن وبغض النظر عما ذكرته، فان هناك عامال ذاتيا يدفع االن بالحزب بوضوح.  الخ.…و

لحزب موحد في دستور االعمال، فالحزب منقسم    حافه االنهيار، اال وهو عدم وجود مشروع سياسي

ووجود محفلية تنخر ما بداخله، بحيث انه غير سياسية على نفسه من اعاله الى اسفله في استقطابات 

. وعمل حزبي موحد   تعمل لمشروع سياسي حزبي موحد   ماعادت هناك اية هيئة او مؤسسة حزبية

ان قيادة الحزب، ومن خلفهم الكوادر واالعضاء الذين مازال لهم صالت تنظيمية مع الحزب او قيادته 

غارقين في جداالت محفلية، فالحزب ما بات عاجزا عن تعبئة المجتمع حول سياسات وبديل الشيوعي 

فحسب، بل انه يهدر قواە يوميا جراء صراعات االستقطابات    وخوض الصراع مع البرجوازية

و فيما يخص العوامل الذاتية، فاني اختصرها اليوم بجملة واحدة و .  والمحفلية القائمة داخل الحزب

 .قد حلت اليوم محل مشروع حزبي سياسي موحد، و ساقوم بتوضيح ذلك اكثر الحقا  المحفليةهي ان 

سياسي ريادي و    من حسن الحظ ان يتواجد وفد الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني بخط و توجه

يلعب دورا جيد و ايجابي في هذا البلينيوم في مواجهة هذه االوضاع ويقدم له الشكر كونه كان بمثابة 

كما، و في الوقت .  بداية خطوة البعاد الحزب من هذه االوضاع، و هنا اود ان اثمن دور هذا الوفد

نفسه، يبدو ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي اصبحت تشعر اكثر لحساسية 

الوضع بحيث انها القت الضوء عليه، و بات كل عضو فيها يقوم بدور ما و حسب رؤيته باالجابة 

و هنا بامكاننا ان نقول بان هذه تعد بداية .  على هذه االوضاع و االصرار على ضرورة الخروج منها

و لكن، ومع كل هذا، فبرأيي ان ما حدث في البلينيوم، لم يكن سوى مستهل قيام بخطوة في هذا .  جيدة

وان لم يمارس االصرار والتاكيد بقوة وبشكل مستمر علي هذا التوجه والتصوير االنتقادي، .  الطريق
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الي نتائج عملية و سياسية نهائية، واذا ما    و اذا لم يتم تعميقه و تجذيره ليتحول في نهاية المطاف

اوهمنا انفسنا باننا قد تخطينا هذه المرحلة او تصورنا باننا قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المسار 

فانا، وبعد اطالعي من خالل وفد .  وعلينا ان ال نقلق، فسنرى بالتاكيد انفسنا سريعا في المربع االول 

الحزب الكوردستاني، على تقرير عمل البلينيوم واالطالع على الجداالت واالبحاث والنتائج التي تم 

، اعتقد ان علينا ان نقي م اوضاع الحزب 27قراءة البيان الختامي للبلينيوم ال    التوصل اليها، وكذلك

بشكل اكثر جدية وصراحة، ان نواجه هذه االوضاع بمنظور نقدي اعمق واوضح واكثر جرأة، وعلى 

، (الحزب الى اين واي تصور للحزب؟ )  للتصورات التي جاءت في بحثي    هذا االساس، وامتدادا

وهنا ارى من المناسب ان اقي م ابحاث ونتائج .  اصر الرفاق في وفد الحزب الكوردستاني في البلينيوم

البلينوم من وجهة نظري، وان اضعها بين ايدي الرفاق امال فی ان تساعد بالتعجيل ببناء حزب 

 .سياسي موحد والخروج من االوضاع الحالية

 

 حزب ،اجتامعي ، سيايس

كل حزب سياسي    االحزاب االجتماعية هي دوما احزاب سياسية، و لكن ليس لزاما ان يكون

وما حدث في البلينيوم هو ان التقييمات لمكانة الحزب واالوضاع السياسية .  اجتماعيا ايضا   حزبا

الحالية للحزب احيانا كانت تنحو للقول بان الحزب، كحزب سياسي واجتماعي ال يتمتع بدور ومكانة، 

بال شك ان الشيوعية، و الجل ان تتمکن من القيام بثورة عمالية، تحتاج الى .  و من هنا تم توجيه النقد

و لكن اذا ما اردت، وعلى هذا المقياس، ان تقيم اوضاع الحزب الحالية، .  حزب سياسي اجتماعي

ستضل طريقك، ويُقلل من قيمة هذا النقد، كون ان الهوة بين المكانة الحالية لحزبنا وبين حزب 

فقد ال يكون الحزب االجتماعي كبيرا جدا، و لكنه في كل .  اجتماعي من االتساع بحيث يصعب قياسها

سياسي متجذر في داخل طبقة او جزء ما من المجتمع لدرجة يتعذر اجتثاثه منها او    االحوال حزب

حزب يمتلك رؤيه وتقاليد و اسلوب عمله وتصوراته العامة و نظرته للعالم .  محوه من الساحة

ما الى ذلك من امور تحولت واصبحت تقليد مثب ت في المجتمع، وان جداالته السياسية …  وتحالفاته و

وبصمته    لجزء من المجتمع   واحداثه قد امست منظومة فكرية وعملية   والطبقية وتفاعله مع المجتمع

ان الحزب الشيوعي .  واضحة حتى على صعيد االدب والفن والثقافة والفکر والممارسة و الخ

العراقي هو حزب قومي اصالحي، وانه يبدو صغيرا اذا ما قارناه االن مع احزاب اخرى كثيرة، و 

لكنه في نهاية االمر حزبا اجتماعيا بامكانك رؤية مكانته و تقاليده ومنظومته الفكرية و نظرته للعالم 

 .لتنظيماته ال وجود فيها   في زوايا المجتمع، حتى تلك التي. …و

 

واذا ما رجعنا خطوة عن االحزاب االجتماعية، فتوجد هناك احزاب سياسية اخرى هي ليست   

ولكنها احزاب سياسية تملك دورا ولها مكانة في المجتمع وفي .  احزابا اجتماعية بمعنى الكلمة

تدخل في سجاالت و    الصراعات و االحداث، بحيث بامكان هذه االحزاب ان تجمع حولها القوى و ان

جداالت فكرية و سياسية واجتماعية مع احزاب وحركات اجتماعية اخرى، لتصل في بعض االحيان 

ذات شهرة واسعة و تمتلك    هذه االحزاب ، على الرغم من كونها غير اجتماعية،   الی ان تصبح

تنظم حياتها الداخلية وعملها الموحد    جماهير واسعة، ذات نفوذ واسع على اصعدة مختلفة،

و تظهر علی المستوی .  واختالفاتها الداخلية من خالل قوانين وضوابط و تقاليد حزب سياسي

ولكن، ونظرا لکونها   .االجتماعی و فی ميدان السياسة کجسد وخطاب وموقف وسياسة وعمل واحد

بارزة وفاعلة و ذات    احزابا   ان تصبح   الممكن، في ظروف و احداث ما   احزابا ال اجتماعية، فمن

فعلى   .متنوعة، و من الممكن ايضا ان تنحذف   دور، و ان تتراجع في ظروف و اوضاع والسباب
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حزبنا حزبا اجتماعيا، ولم يكن اجتماعيا في اي    في تسعينيات القرن المنصرم، ما كان   سبيل المثال،

في العراق كان حزبا سياسيا معروفا  7772وقت، و لكن في كوردستان في فترة التسعينيات و بعد 

والى حد ما محبوبا وله جماهيره ودوره السياسي، امتلك تنظيمات واسعة، ومنظمات جماهيرية كبيرة 

الحزاب وحركات اخرى و كان يردون ”  ازعاجا“متنوعة تعمل تحت قيادته و نفوذه، كان يشكل 

و …على ما يطرحه هذا الحزب من سياسات، و يتعرضون له، و حصلت لهم مواجهات عديدة معه 

 . الخ

 

ان تقييمي للحزب اليوم ال من معيار حزب اجتماعي، بل بمقياس حزب سياسي موحد مرتبط بتقاليد 

وله دور ملموس في المجتمع، هو دور ايل لالضمحالل بكل ما تحويه الكلمة من معان    حزب سياسی

ففي بحثي السابق، اشرت الى ذلك من منظور مراقب خارجى، و .  سياسية وفكرية وتنظيمية وعملية 

باختصار، اود ان اقول بان منظوري لتقييم واقع حال الحزب اليوم ليس من .  كذلك من منظور داخلي

زاوية انه لم يظهر کحزب اجتماعي، بل ما اود قوله انه حتی کحزب سياسي معارض قد فقد دوره 

ان انكار هذه الحقيقة وابداء الالمباالة تجاهها هو بحد ذاته واقع مخيف .  الهامشي واآليل للتالشي

والتشتت،    التي تسير بالحزب نحو االضمحالل   وعقبة جدية امام التوقف لتغيير هذه االوضاع

وبمعنى اخر ان انسجام القيادة، او على االقل جزء كبير منها و کوادرها، على هذا التقييم هو شرط 

 .مسبق للخروج من هذه االوضاع

 

 ملاذا االوضاع عىل هذا الشكل؟

ان االسباب الذاتية لهذا االمر، وبغض النظر عن الظروف الموضوعية التي ليس لنا دور فيها و ال لنا 

وبشكل اساسي بسحب اليد من    يد فيها والتي عرقلت والتزال تقدمنا، تتمثل حاليا

وابراز حزب سياسي موحد، وعوضا عن ذلك، تم التوجه بمشاريع مختلفة من اجل    بناء   مشروع

لقد تحولت المشاغل الى جداالت و صراعات و استقطابات .  ماقبل التحزب   العودة الى محفلية فترة

وبدال عن ان تكون انشغاال بابراز وبناء حزب سياسي موحد علی صعيد المجتمع وبمواجهة .  محفلية

الحرکات البرجوازية، وبدال من انشاء جهاز حزبي و سياسي لتنظيم و قيادة نضال الطبقة العاملة، 

الحزب الشيوعي العمالي العراقي اليجاد اقطاب ومحافل    بات التركيز منصبا علی تسخير ماتبقى من

وكما ذكرت في مقالي السابق ، بانه، و لحد اللحظة، تنبع السجاالت والمشاريع المتعلقة .  في داخله

باهم االبحاث والجداالت و االختالفات او تستمد من هذه االستقطابات و التمحفل ال من الحزب و 

 .والخ.. المجتمع، الحزب والطبقة العاملة، الحزب والسلطة السياسية 

 

، واشبه بما كانت عليه في مرحله 4991   ان المكانة الحالية للحزب هي اسوء مما كانت عليه في عام

في تلك الفترة لم يبلغ فيه الدور السياسي و    وهو ان االول الى الثاني، مع اختالف     مابعد البلينيوم

من حيث ان الشيوعية كانت من    الصفر كما هو عليه االن، وال   االجتماعي الى مستوى اقرب الى

. ناحية المکانة السياسية واالجتماعية ومن الماتريال البشري ما يؤهلها لبناء حزب سياسي قوي

انذاك، وعندما كنا منغمسين ومنشغلين بالمحفلية، اتى منصور حكمت ليقول ان هذا ليس حزبا، 

ادامة االساليب المحفلية في قالب حزبي، وانكم، باعتباركم قادة لهذا الحزب    هو عبارة عن   بل

وجود حزب    العراقي، ان لم تقرروا على انهاء العمل المحفلي وبناء حزب موحد، فاننا سنعتبر مکان

شيوعي في العراق شاغرا و سنتدخل كحزب شيوعي عمالی ايراني بشكل مباشر في ميدان    سياسي

 .*وتم تصويب قرار بهذا الصدد. العمل السياسي في العراق
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بشكل كبير وواضحين وضوح الشمس اذا لم نرد اغماض    بارزين   ان المحفلية و االستقطاب  

وساحبة معها الى هذا االستقطاب كل ما تصل اليه    اساسيين   اعيننا، فقيادة الحزب منقسمة الى قطبين

من االصطفاف خلف احد هذين    متردديين او لم يحسموا امرهم   واذا هناك رفاق  .يدها من تنظيمات

وفي الواقع فعال وليس كادعاء، ان اي من هذين .  قلق و عدم ارتياح   القطبين، تنتاب االخير مشاعر

لماذا الدور السياسي و االجتماعي للحزب هو بهذه الشاكلة؟ :  سؤال    القطبين غير مهتم باالجابة على

لتقوية نفوذها اكثر، و     وان تاتي بمشاريع   جاهدة ان تقوي محفلها   كتلة   تحاول كل   وبدال من ذلك،

مثال ان عقد المؤتمر لطرف هو .  ان تحصل على المراكز و المناصب الحزبية المهمة بشكل اكبر

سبيل ما لتحقيق هذا الغرض، و بالنسبة للطرف المقابل يكون رفض المؤتمر يكون سبيأل لتحقيق 

غيرها،    او الحط من قيمة   يسعى طرف ما الی الغرض ذاته عبر ابراز هذه النشرة.  الهدف ذاته

يغالي طرف بدور الحزب ويتحدث عن تقدمه وتطوره، فيما .  وينطبق االمر كذلك على الجهة االخرى

يرى الطرف االخر العكس، يريد طرف ما ابراز هذا التنظيم الجماهيري او الجانبي الفالني، فيما 

يعتقد الطرف االخر ابراز غيره، اذ يستند کل طرف بال شك الى مجموعة من الحقائق يستخدمها هذا 

صحيح .  في حين ان كل هذه الحقائق هي ليست اصل المسألة او اصل االختالفات.  الطرف ضد ذاك

ال من اجل بناء حزب    وادلة، لكن يتم ابرازها في الصراعات المحفلية   انها جميعا نقاط وحقائق

سياسي، وليس الغاية من اي من هذه االنتقادات التي يطلقونها ضد بعضهما البعض تقوية موقع 

المجتمع، وان الدليل الواضح على ذلك هو عدم استطاعة كل طرف احراز    الشيوعية والحزب داخل

ولم يستطع ان .  تقدم اكبر في تلك المواقع والميادين التي بيديه مقارنة بتلك التي بيد الطرف المقابل

فمن جهة، في الوقت الذي يقف الحزب امام .  يجسد نموذجا للعمل الشيوعي في الميدان الذي بيده

المجتمع دون سياسة، دون تكتيك، دون ممارسة، دون تنظيمات وهيكل، دون مال وامكانات، دون 

كالم واعالم، صامت دون خطاب، اليشغل هذا االمر بال اي شخص او كتلة او يشكل هما لها، 

كوادر الى البلينوم تهيمن على اجواء جلسة المكتب  2والتحدث اي ازمة جراء ذلك، بيد ان دعوة 

السياسي ويصبح مكان سجاالت حادة، علما ان موضوعة الدعوة ليس لها دور يذكر في مواجهة 

 !هل يستوجب االمر ان اتي بنماذج اكثر؟. المشاكل التي اشرنا اليها

 

 التنظري للمحفلية

كل ظاهرة سياسية البد ان يتم التنظير لها، والمحفلية يتم التنظير لها بحجج من مثل وجود االختالفات 

في الحقيقة، ال ارى اية اهمية لهذا التنظير الذي هو تبرير الوضاع .  الخ…الفكرية والسياسية و

: ففي البداية، البد ان اؤكد على مقولة منصور حكمت التي هي.  الحزب هذه وال اقبل بهذا االستقطاب

السياسية هو ما يبعث على التساؤل ال    ان عدم وجود االختالفات السياسية داخل االحزاب“

. فالناس هم ليسوا نسخا متطابقة عن بعضهم البعض، حتى يفكروا بنفس الشكل و الطريقة.  ”وجودها

وتظهر الجداالت بين    فبال شك، يظهر تباين في التقييمات واالراء امام اية مسألة او حدث وظرف

وبعد ان تأخذ هذه الجداالت كفايتها من النقاش، يقوم الحزب في االخير .  االراء المختلفة

فاالحزاب السياسية ال تستطيع تفادي .  بهذا الشكل   و كل الحزب يدفع بقراراته.  تجاهها   قراره   بحسم

وجود اختالفات سياسية وفكرية داخلها، وهذا االمر اصال غير ممكن ، فعلى االحزاب هضم خالفاتها 

كان وجود االختالفات سببا يدعو الى    فاذا ما.  لتستثمر منها الفائدة   و توجيهها الى الوجهة الصحيحة

عدم االنسجام والتكتل وفيما بعد الى االنفصال ، فذلك سيؤدي الى عالم خال من االحزاب، وان تفند 

 . نظرية التحزب وتفقد معناها
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اتخاذ موقف من وضع سياسي معين، او منظمة    ال يمكن ان يتم تاسيس حزب شيوعي الجل

جماهيرية او جانبية، او من اجل مشروع حزبي معين او حول بالتفورم لالجابة على معضالت 

يظهر    الخ، وحالما…  مجتمع في مرحلة من المراحل، او لالجابة على وضع سياسي مؤقت و

ان اساس حزبنا هو في وحدتنا حول .  الخالف على كيفية معالجتها يتفرق هذا الحزب الى اجزاء

التصورات المعينة للشيوعية، والى النظرة الشاملة للعالم، والى نقد محدد للراسمالية والى تقاليد 

وبعد سنوات عدة من    ونحن، وعلى هذه االسس المهمة،.  الخ…و..حزبية و سياسية للتحزب، و 

العمل والتقارب تحت قيادة معتبرة وذا نفوذ توحدنا، قررنا ان نؤسس حزبا موحدا، وافترضنا بان 

الجميع كان متفقا على ان الحزب هو ليس فرقة مؤدلجة لمجموعة من البشر بحيث على كل فرد فيه 

ان يفكر ويقرر بشكل متماثل، بل هو جهاز سياسي واجتماعي لجمع وتنظيم وقيادة طبقة وتوحيد عمل 

االسس االساسية،    طيف واسع من فعاليها السياسيين للعمل في اطر اهداف مشتركة، و على تلك

وجود اختالفات في التصورات حول مسائل صغيرة كانت ام كبيرة، بصف متحد يعمل    بالرغم من

على  ،حزب.  ومقررات حزب سياسي، و ان نخرج ببراكتيك واحد و مشترك   في ظل تقاليد وقوانين

 .قول كورش مدرسي، متعدد االراء وذا سياسة وممارسة واحدة

 

فاختالف .  عادة ما تظهر االختالفات والتصورات المختلفة في داخل االحزاب السياسية بشكل يومي

و في .  تضيق عليها   التصورات ال يعد من المحرمات، بل ان المحرم ذاته هو ان تمنعها وان

حسب التصورات الخاصة    وجود الصفوف المختلفة والتكتالت والعمل   االحزاب السياسية ايضا يعد

بخالف و لهذا اؤكد على تعبير .  عمال غير اصولي ويتنافى مع التحزب بخالف المقررات الحزبيةو 

بتشكيل كتلة بشكل اصولي، و لكن التكتل    ، النه في اي حزب يمكن القيامالمقررات الحزبية

اليوم التنطبق عليه مواصفات عمل الكتلة الحزبية، و ساتناول الحقا هذه المسالة، الني االن    القائم

 .اريد ان انتهي من موضوع التنظير للمحفلية

 

تقوم كل مجموعة بالعمل وفق ما تفكر به، فلم يعد    ان التكتل الحالي الموجود داخل الحزب هو ان  

فبدءا، وعلى ضوء .  االختالفات و هذا امر غير واقعي   بحجة وجود   التفكير الحزبي الموحد قائما،

بحجة وجود    تقاليد التحزب الشيوعي، اليُسمح الي فرد او افراد ان يقرروا و يعملوا بانفسهم

اختالفات ، فاي اصطفاف او تكتل او تنظيم مغاير في صفوف الحزب و هيئاتة الحزبية يعد تكتال و 

يتناقض بشدة مع التحزب الشيوعي اال في حالة تشكيل الكتلة الحزبية المعلنة، وهذه تتم وفق اجراءات 

و لكن و بغض النظر عن هذا و ذاك ، انا اود التاكيد عل  ان هذا التكتل .  و اصول معينة مقرة حزبيا

القائم اليوم ال ينطلق من وجود اختالفات سياسية ولم يتشكل على اساس اختالفات سياسية، الن 

و    نفسها،   بامكاننا ان نبين العديد من االختالفات العميقة الموجودة داخل اي واحدة من هذه الكتل

كيف يمكن ان يكون الستقطاب مثل هذا   .التي قد ال تقل عن الخالفات التي لها مع الكتلة المقابلة لها

اساس سياسي؟ فعلى سبيل المثال، يقال ان هناك اختالف في التصورات مع الطرف االخر يتمحور 

حول دور و مكانة التنظيمات الجماهيرية و الجانبية، او اختالفات حول اولوياتنا في العمل داخل 

الخ من ..  للمجتمع او الوضع السياسي الحالي وبناء الحزب و   الطبقة العاملة او بالتفورم الحزب

هناك خالفات حول المسائل ذاتها و    االختالفات، ولكن، و في الوقت ذاته، انه، وفي داخل كل كتلة،

مسائل اخرى اكثر جدية منها لكنها ال تشكل خالفا و التقف حائال دون استمرار العمل 

تختلف مع    في ان هذه الكتلة   فمثال جزء من الخالفات يظهر)!(.  المحفلي لذات الكتلة    المشترك

الكتلة االخرى حول تقييم االوضاع السياسية الحالية و مهام الحزب، و يظهر ايضا انهم في داخل 
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كتلتهم متحدون حول هذا االختالف، في حين ان هناك اختالفات كثيرة فيما بينهم بدءا من التكتيك 

و في الطرف االخر، تجد ان قسم منهم يعلن بصراحة عدم قناعته ببرنامج .  االستراتجية   وحتی

الحزب، باعتباره اهم وثيقة لهذا الحزب و هذه الحركة، حتى ان البعض قد تخطى بين ليلة وضحاها 

و   .منصور حكمت، فيما يصر اخرين من نفس الجهة بشكل قوي على تمسكهم بالشيوعية العمالية

و سؤال هو كيف، وعلى اي اساس نظري شيوعي،   .هذان المثاالن لتوضيح ما اروم اليه   يكفي

االجابة على مسالة المنظمات الجماهيرية اهم و اعمق من االختالف على    يكون االختالف في

كيف يمكن لرفاق ان يتحدوا، وان تكون لهم رؤية مشتركة والبراكتيك ذاته مع رفاق   برنامج الحزب؟

اخرين يرفضون برنامج الحزب، و لكنهم ال يستطيعون العمل بشكل مشترك مع رفاق اخرين 

مستعدين ان يقدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن هذا البرنامج؟ و لكن يختلفون على تقييم هذه 

البالتفورم؟ وبالشكل ذاته يوجه السؤال الى الجانب االخر وهو اذا ماكان    الجانبية او ذلك   المنظمة

االختالف السياسي الرئيسي لهذه التكتل، فعلى اي اساس تتحدون مع رفاق تختلفوا معهم من التكتيك 

وحتى االستراتيجية، ولكنكم ال تستطيعون االتحاد مع رفاق يختلفون معكم حول االوضاع السياسية او 

او    من عدم عقده او حول تقييم هذه النشرة الجانبية   االدارية للحزب او حول عقد المؤتمر الحزبي

تعتمد كل من هذه الكتل على التغافل عن الخالفات    سياسي   على اي اساس.  الخ ؟ …  تلك و

ترشيح سكرتير    الموجودة في داخلها، ويظهروا ككتلة مقابل كتلة اخرى، ويقفوا، وبشكل متحد، ازاء

االخرى، و لكن وعلى نفس    المكتب السياسي ومن ثم المناصب   اللجنة المركزية او شكل وتركيبة

 بشكل مشترك مع الكتلة االخرى؟  الدرجة من الخالفات او اقل منها، ال يستطيعوا القيام بعمل حزبي

الخ …بال شك اليمكننا انكار حقيقة وجود اختالفات فكرية وسياسية واختالفات حول اساليب العمل و 

بدون اختالفات داخلية، باستثناء    انني وبصراحة اليمكنني تصور وجود حزب ما  .داخل الحشعع

يضع اعضاءها االقفال على عقولهم و اليتحركون اال باشارة من المرشد    التي تلك الفرق المؤدلجة 

و لكن تاكيدي هنا ياتي من ان هذا االستقطاب الحالي في داخل الحزب لم يتشكل على .  االمر الناهي

سوف لن اتي    اساس اختالف سياسي، و قد ضربت مثال على ذلك، فما هو سبب هذا االستقطاب اذا؟

وال من افكاري ، فقد اجاب اشخاص عديدون على هذا السؤال من قبل، و لكن    بالجواب من عندي

لالسف يتم التغافل عنه و كانه لم يقال ، فكلما ضغط علينا هذا النقد، يبعدنا خطوة عن هذه االسباب، و 

عندما ال يبقى هذا الضغط ، و عندما تواجهنا صعوبات واخفاقات في تثبيت ارائنا وقصدنا داخل 

الحزب، عندها تظهر تقاليد اليسار التقليدي و غير االجتماعية لتسحبنا اليها والى ما كنا عليه سابقا، 

فالتقليد المحفلي يكون سبيال .  وتصبح التقاليد المحفلية هي الطريق لتحقيق الغايات والتصورات الذاتية

للدفع بالغايات والنظرات الذاتية ومقاومة تلك السياسات والضوابط الحزبية التي تقف حائال امام 

ماهي االسباب؟ هو ان التحزب الشيوعي هو :  وعليه، فان الجواب على.  االراء الذاتية او المحفلية

كثيرا عن    مرحلة اعلى من التنظيم ، فالتصورات و اساليب العمل و التقاليد، القيم و الياتها تختلف

ان ما نالحظه االن داخل الحزب .  التي غرق بها اليسار التقليدي لسنوات عدة   محفلية ماقبل التحزب

هو محفلية تقاوم التقاليد الحزبية، تقاليد ممانعة بحيث ان مجموعه تقوم على اساس محفلي و 

على ضوء ما يروه    ايديولوجي تقدس هذه العالقة بينهما و توحد افرادها للعمل بشكل مشترك

تعتمد المحفلية في عملها علي تقارب .  مناسبا لهم، وقد ال يكون لهذا ادنى صلة بالثورة العمالية   هم

ف، ان االلتحاق  امزجة االعضاء ودرجة تقاربهم من بعض و الثقة و النفوذ غير المدون وغير المعر 

لتوسع حجم المحفل حدود يجعل عبوره اشبه    لهذا السبب، فان.  بالمحفل مرهون بالذوبان في ذلك

في حين ان للحزب السياسي موازين وبرنامج وسياسة مكتوبة ومدونة و مصادق عليها .  بالمستحيل

وعلى االساس ذاته، يقوم بتنظيم االفراد في المجتمع في هيئة حزبية، .  ويعمل على ضوءها و يدفع بها

افراد ليس بالضرورة ان يعرفوا بعضا، ومن الممكن ان ال تتوافق امزجتهم وميولهم 
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مختلفتين و    فالقيم التي اشرت اليها في كال الحالتين.  االختالف التام   لدرجة   وتصرفاتهم،

الحدود المرسومة لها، اما الثانية،    تكبر و تتسع اكثر من   متناقضتين، فاالولى من الصعوبة لها ان

فاالولى، .  فبامكانها ان تربط وترص ابناء الطبقة والحركة الواحدة من ادنى الى اقصى حدود العالم

التستمد اي الهام سياسي من االعداد للثورة العمالية، متعطشو كثيرا للبقاء لالبد في هامش المجتمع 

وصراعاته، وفي اقصى االحوال، يصيغ عامل ضغط لنفسه وشخصياته، ويجعله مادة لصيانة 

للثورة    اما الثانية، اي التحزب الشيوعي، يستمد الهامه مباشرة من اعداد المستلزمات الذاتيه.  الصف

فاذا كان الي قيم او الزامات او صالت او اعتبارات لها مكان في هذا، فهو امر مهم، واذا لم .  العمالية

ان الثورة العمالية تستلزم التحزب الشيوعي والتنظيم الواسع للطبقة .  يكن له مكان، فاليكون ذا قيمة

العاملة، وان هذه الصفوف يمكن تنظيمها حول تقاليد، ضوابط، قوانين سياسية واجتماعية، وان اطار 

الصالت والثقة والواجبات المحفلية وااليديولوجية واالخالقية والمزاجية والسالئقية لهذا الغرض هو 

فاصل الموضوع ليس حسن او سوء نية االفراد، بل ان .  امر ضيق وعديم الفائدة ومعيق ومكبل

تقاليد و قيم المحفلية و ان نقوم    المسالة هي اننا اذا اردنا التحزب، فعلينا ان نتخلص من كل اشكال

تقف خلفها عالقات    فقيم المحفلية تثقل على ذهن البشر، قيم محفلية.  بنقدها و ان نحرر انفسنا منها

ومصالح محفلية وال يمكن القضاء عليها وضربها وتفنيد محتواها اال عندما تحل محلها تقاليد وقيم 

ان المحفلية هي تقليد، ان لم يُجتْث، يعود اليها االفراد دوما عندما يواجهوا معوقات او .  حزبية

محدوديات في تثبيت اهدافهم داخل حزب سياسي، ولمواجهة هذه المعوقات والمحدوديات التي تقف 

حائال امام تحقيق غاياتهم، يلجأوا الى المحفلية السابقة التي عاشوا بها وعملوا بها وقيمها التي الزالت 

من االشخاص يريد الحصول على (  س)ان :  المثال التالي   ولتوضيح ذلك ساورد.  باقية ولم تتحطم

منصب، كرئيس تحرير صحيفة او يكون عضوا في اللجنة المركزية او المكتب السياسي او مسؤوال 

غير ذلك، فبدال من ان يكلف نفسه قليال ليثبت قدرته وامكانيته …  عن احدى المشاريع الحزبية او 

التي تؤهله لشغل هذا المنصب من خالل سلسلة من االعمال و الفعاليات الحزبية، يعتقد ان من 

و بالمقابل من .  تشوبها منفعة تبادلية   االسهل له الوصول اليه من خالل اقامة وانشاء عالقات محفلية

في حين   .يتم الرد على هذه المحفلية بنفس السنن، وحينها ستغطي المحفلية كل الحزب   هذا االمر،

انه، وفي االحزاب السياسية، هناك طرق اصولية وحزبية يمكن اللجوء لها لمواجهة المحدوديات 

و هي .  فبالتحزب فقط يمكن مواجهة المحفلية، ال بالمحفلية المقابلة.  والعوائق لتثبيت كل شخص ارائه

في االحزاب .  قصة جزء من تاريخ حياتنا في حركة اليسار العراقي و التي هي مستمرة لحد االن

رأي    السياسية، بامكان االفراد التعبيرعن اراءهم، ومهما كانت، بشكل حر و ان يحاولوا جعلها

الن يتم    و لكن ال يسمح باي مستوى كان.  االكثرية وان يتم المصادقة عليها، من خالل اليات حزبية

ابداء رايه و ان يحاول اثباته ، لكن    وفقا الراء االشخاص، فبامكان الكل هنا   تسيير العمل الحزبي

 .فان الكل ملزم بالعمل بسياسات الحزب و مقرراته  وفي نفس الوقت

 

 الحزب السيايس و االختالف السيايس 

اليمكن تالفي حدوث االختالف السياسي داخل االحزاب فهو امر المفر منه، و اليمكن ان يعد بحد  

اذ يستحيل ان يفكر االفراد بشكل .  فمن الممكن، بل ويجب ان تكون نتائجه ايجابية  .سلبيا   ذاته امرا

فكل واحد من هؤالء له تقييماته .  والمسائل والمعضالت والمشاكل   واحد امام االوضاع واالحداث

من الممكن لهذا االختالف ان يصبح اساسا للتقوية و االثراء .  وتحليالته واجوبتة المختلفة دوما

الفكري و السياسي والعملي للحزب و هو على الدوا م يفلتر ويغربل العمل الحزبي و 

ان فن السياسة يكمن في كيفية ادارة هذه الخالفات و دفعها في االتجاه الصحيح .  وينضجه   السياسي
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وبهذا الخصوص، وعلى اكثر االصعدة عمومية والمستويات، نواجه .  من اجل انضاج الحزب اكثر

نوعين من اشكال التعامل؛ فمن منظور اليسار التقليدي، حيث ال يكون للتحزب السياسي و االجتماعي 

و هناك خالف على مسالة واحدة، يتم هنا  47مسائل متفق عليها من  6اهمية تذكر، اذا ما كانت هناك 

ففي اليسار   .المتفق عليها و يتم ربط مصيرالتنظيم بنقطة الخالف الوحيدة 6نسيان المسائل ال 

” انا اختلف“التقليدي، عادة ما يصبح الخالف شعارا و نوع من الغرور و التفاخر، وتصبح عبارة 

محل تفاخر لمرددها و يتم ابراز االختالفات كدليل على الثبات و االصرار االكثر طبقية و راديكالية، 

اما بالنسبة لحزب سياسي، فاالمر بالعكس من ذلك، حيث يتم .  والعكس يدل علی مساومة و انتهازية

المشتركة التي بوسعها توحيد وانسجام الصف الشيوعي بشكل اكبر، بعدها يتم    التاكيد على النقاط

الخالف و البحث بشكل سياسي و واعي وهادف لتبلغ نتيجة مثمرة تخدم و تقوي التحزب    تداول نقاط

مفخرة ودليل على االصرار و    االنشقاق بالنسبة لليسار التقليدي   في احيان عدة، يعد.  الشيوعي 

الثبات و رفض للمساومة، اما بالنسبة للحزب السياسي، فاالنشقاق هو امر مقلق و يبعث على مراجعة 

في الحزب .  النفس وربما يٶدى الی التضعيف، واليلجا اليها اال اذا ما اصبح امر ال يمكن تالفيه

السياسي، تاتي االختالفات على مستويات عدة، و لكل مستوى هناك شكل و طريقة للتعامل معه و 

و للتوضيح اكثر، اردت هنا ان اتحدث عن ثالثه مستويات، و لكل واحدة منها اضع و من .  ادارته

اني ال اقصد ان في العالم الواقعي وفي .  وجهه نظري سبل ادارتها و التعامل معها بشكل مناسب

االحزاب السياسية، فان االختالفات ومسار تعمق او تخفيف وتيرة هذه الخالفات، طبقا لقانون، تظهر 

ان ما اتحدث عنه ليس قانونا، بل تجريد او بعض من االمثلة من .  بهذه االشكال فقط وتمر بهذا المسار

و اال فليس من الممكن، عبر النظرية .  مستويات الخالفات التي اريد منها ايضاح طريقة تعاملي معها

والتحليل، ان يتنبأ بشكل دقيق ومقولب بشكل محدد لکيفية ظهور االختالفات وتقدمها وان يوضع 

لثالث مستويات من الخالفات و كيفية    المسار والحلول المسبقه لها، وفي توضيحي هذا اقدم امثلة

 :التعامل معها بشكل اصولي

مختلفة في الحزب السياسي    و اقصد به ان وجود اراء و تصورات:   االختالف بشكل عام  /االولى

و ما اريد قوله هو انه، وفي مسار العمل الحزبي و في مسار الرد على .  هو امر ال يمكن تالفيه

و .  فان احتمال حدوث خالف داخل قيادة وكوادر وهيئات الحزب هو امرا واردا   تطرأ،   المسائل التي

من الرفاق ان يقع (  س)  ل    فمن الممكن اليوم.  من غير الضروري هنا ان يحصل استقطاب ما

من يوافقه في (  س )من المحتمل ان يجد (.  ص)اختالف مع االغلبية، و يحدث ذلك غدا لـ    في

متوافق مع (  س)االختالف اناس ما، و غدا يحصل على تاييد من اخرين، ومن الممكن ان يكون 

ان .  االغلبية غدا فى قضية، و اشخاص اخرين لهم راي يختلف مع االغلبية والخط الرسمي للحزب

على الحزب دائما ان يكون له سعة صدر ويوفر المجال الكافي لطرح االراء والتصورات المختلفة، 

وان يخلق االجواء لطرح االراء المختلفة بشكل حر والرد عليها باعتبارها مسالة طبيعية وعادية 

بالنسبة لالنسان الحزبي الذي له اختالف مع الخط الرسمي والمقررات الحزبية، عليه .  وحتى ايجابية

الحزب من الناحية    هي الثراء و تقوية   هذه االختالفات   الغاية من   ان يضع بنظر اعتباره ان

و ان يحاول جعل التصورات التي يحملها تصورات الحزب، غايتة هي ان يقنع الحزب .  السياسية

بتصوراته التي يعتقدها صحيحة، و متى ما كانت المصلحة الحزبية هي القاعدة وهي االصل، فعندها 

يكون الشكل الحزبي والمالئم والمفيد هو ان يقوم بطرح رؤيته في الهيئة الحزبية التي يعمل بها وان 

ببث الخالف في كل زاوية من زوايا الحزب او    برؤيته، ال ان يسعى   يبذل ما بوسعه الن يقنع الهيئة

قريبين منه، او في ميدان العمل الحزبي    كانوا سابقا او حاليا و الي سبب من االسباب   مع رفاق

حيث يكون له فيها تاثير او نفوذ ويقوم بالدفع بسياسة تتفق مع رؤيته و رؤية مؤيديه غير مصادق 

الن ذلك يتعارض مع هدفه، ای تقوية .  عليها حزبيا وتختلف او تتعارض مع سياسات الحزب
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لذا ان .  و بالعکس سيؤدي الى خلق حالة ال انسجام و يلحق الضرر بالعمل الحزبي المشترك   الحزب،

تمكن ، و بعد اتاحة المجال امام اجراء نقاشات و جداالت كافية في داخل الهيئة الحزبية، من 

الحق و لمؤيديه في الهيئة الحزبية ان    يعطى له   حينها   بشكل جمعي، و ان لم يتمكن من ذلك   اقناعها

. وان يقوموا بايصاله من خالل اليات حزبية الى الهيئة الحزبية االعلى   يكون لهم تصور خاص

يتم تعميمها داخليا على مستوى الحزب، و في    وهناك، وعلى ضوء طلب اصحاب هذا التصور،

حالة خلو محتوى هذا التصور من اي تهديد امني على سالمة الحزب يتم تعميمها ونشرها حتی بشكل 

ان واجب الحزب هنا هو توفير الوسائل االصولية التاحة الفرصة للرفاق ممن يملكون .  علني

وبالنتيجة، وفي   .الخ…تصورات مخالفة للتبليغ لتصوراتهم سواء بشكل مكتوب او اقامة سيمنارات و

وعلى كل الحزب .  المراجع الحزبية ذات الصالحية عليها، حينها تصبح من المقررات   حالة مصادقة

المستوى الذي يرتبط به البحث ان يلتزم بها، اما في حالة عدم حصول المصادقة وعدم    او على

كتصور خاص    اقتناع اصحاب التوجه المخالف بعدم صحة طرحهم، فيحق لهم ان يحتفظوا به

اصحاب )و لكن، في الوقت نفسه، ال يحق لهم .  وال يستطيع احد اجبارهم على التراجع عنه   بهم،

ان يؤطروا عملهم الحزبي بهذه    و مؤيديهم، و باي شكل او تحت ايه ذريعة،(  الرأي المخالف

فان هذا يعد تصرفا    و في الوقت نفسه،.  مهامهم الحزبية   التصورات او ان يضعوها في جدول

مخالف للتحزب بشكل كامل و غير اصولي ان يقوم اي شخص عضو في هيئة حزبية، وباالخص في 

الهيئات القيادية، ان يبرز نفسه بانه مخالف للخط الرسمي للهيئة التي يعمل فيها، و من دون ان يمرر 

 . و الحصول على نتيجة منها ذاتها  خالفاته ويطرحها للجدل و النقاش داخل هيئته

 

وبهذا الخصوص، وقبل سنوات عدة، كتبت رسالة الى رفيق كان له خالفات مع الحزب، كنت حينها 

اليوم ال اشغل اي منصب حزبي، و لكن فقط كتبت له بشكل شخصي، و ابديت له رأيي    كما

الشخصي حول كيفية التعامل مع هذه المسالة، و اعتقد ان عرض بعض مما جاء فيها سيساعد في 

اني افهم االمر على الشكل ”  وفي قسم منها جاء  7/9/7742فالرسالة كانت في .  توضيح الموضوع 

اي    هناك حكمة حزبية مهمة للحزب والعمل الحزبي عندما يقال بوجوب التعامل مع مساله ان:  التالي

على انه امر مفيد و ايجابي من اجل  شخص له اختالف او نقد لسياسة الحزب او العمل الحزبي، 

وعليه، وقبل كل .  انضاج سياسة الحزب وتعزيزها وتساهم في رسم خط سياسي صحيح للحزب

شيء، يجب ان توضع هذه االختالفات بين يدي الحزب، وان يتم العمل على ايصالها الى 

واما ان يقررها ويصادق عليها او ان يقنع صاحبها بان بحثه غير مالئم او صائب، وان   .مفيدة   نتائج

ان هذا هو .  لم يتم التوصل الي من هذين الحلين، عندها يجب ان نفكر بها من منظور او بشكل اخر

ان افكر بهذه الطريقة التي اعتبر فيها ان الحزب هو .  استنتاج صائب من العمل الجماعي كحزب

الحزب، كذلك الحال    واالساسی وليست ابحاثي، و لهذا ابذل قصارى جهدي الن تخدم ابحاثي   المهم

لذلك ابذل مابوسعي من جهد الن اوصل ابحاثي داخل .  هي تصوراتي تجاه ابحاثك وابحاث االخرين

فاذا ناخذ منصور .  الحزب الى نتائج مثمرة، ان اقنع بها رفاقي، وبهذا اكون اسديت خدمة للحزب

حكمت نموذجا نضعه امام اعيننا، فمتى ما كان لديه بحث مهم، كان يحاول بكل الوسائل ان يقنع بها 

 ”.كل الحزب، و كان هدفه من ذلك ان يخلق سياسة صحيحة للحزب

الخروج من    هو   من هذا المستوى من االختالفات   المقصود  :تبلور خط سياسي مختلف/  ثانيا  

وضع حاالت فردية بالشكل الذي تظهر كل مرة حول موضوع ما في حياة الحزب الروتينية، في كل 

انه مستوى اعلى من .  مرة يبدي شخص او اشخاص ما اختالفاتهم حول مسالة او عدة مسائل

التكتيكي او  –   الخالفات، مثال ان يشعر شخص او اشخاص بانهم يختلفون مع الخط السياسي

اساليب العمل او السياسة التنظمية او مع اسلوب التعامل مع المنظمات الجماهيرية    استراتيجية او مع
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ان االختالف مع هذا النوع من المسائل، كما .  او الجانبية او قسما من هذه، ويطرحون بدائلهم حولها

ان يكون هناك جدل وتحليل وبديل مختلف هو بالتأكيد    اسلفت سابقا، وعلى هذا المستوى، يعني

الحزبيه التي تبدى فيها    يختلف عن الجدل و النقاشات التي تحدث حول ايه مساله في االجتماعات

كافيا  وهناك اختالفات تطرح في الهيئات الحزبية، وبالرغم من اخذها وقتا .  وجهات نظر مختلفة

خط    لتتبلور و بالتدريج لتصبح في نمط ما على شكل   للنقاش و الجدل، اال انها تستعصي على الحل

سياسي مختلف وخطا مخالفا للخط الرسمي للحزب في اطار االسس الماركسية و العامة للحزب، 

يصبح من المتعذر على اصحاب هذا الخط العمل ضمن السياسة    لدرجة.  وتظهر كخط مختلف

و حتى في هذا المستوى .  داخل الحزب هو الحل   عندها يصبح تشكيل الكتله الحزبية.  المقررة للحزب

من الخالف، ووفقا لالصول و الموازين الحزبية، اليسمح الي شخص و بدواعي وجود اختالفات من 

او وجود خط سياسي مختلف، ان يسير العمل الحزبي وفق ما يراه هو، او بخالف السياسة    هذا القبيل

الرسمية، بل عليه اوال ان يضع اختالفاته امام الحزب و ان يوضح انتقاداته للخط الرسمي للحزب 

و على الحزب، وفقا .  وان يطرح بدائله ومع كل هذا عليه بتقديم طلب رسمي لتاسيس كتلة حزبية

حينها يحق للكتلة الحزبية، و .  عمل الكتلة الحزبية المقررة، ان يمنح الموافقه علي تشكيلها   لضوابط

بطرح خالفاتها مع الخط    المتبعة و المقرر عليها حزبيا ان تقوم   عمل الكتل الحزبية   حسب ضوابط

الرسمي للحزب و طرح بدائلها في داخل الحزب، و ان تسعى للحصول علي التاييد في اوساط 

الحزب و ان تجمع المؤيدين حولها ومن خالل اليات يمكن من خاللها ان تجعل من بدائلها خطا 

وللكتله الحزبية ايضا الحق في ان ترشح اي من افرادها الي من المناصب و الهيئات   .رسميا للحزب

الحزبية و ان تسعى لسيادة خطها وممارستها في الحزب ، و هنا البد من ان اؤكد على بعض من 

 :النقاط

لتأسيس الكتلة    ان تشكيل الكتلة الحزبية ال يعني اهمال الضوابط الحزبية، بل ان شرطها االول   ـ4   

ففي الواقع انه في حاله وجود خالفات .  هو ان تتعهد خطيا بااللتزام الكلي بجميع الضوابط الحزبية

اكثر من اي وقت، النه    بلغت مستوى تشكيل كتلة، فان االلتزام التام بالموازين الحزبية يصبح مهما

في اجواء تسودها التوافق الفكري تكون مسالة االلتزام بالضوابط الحزبية ايسر و اكثر سالسة حيث 

االلتزام    التاكيد على مراعاة   اما في حالة وجود خالفات، فان.  تنتفي اسباب خرق تلك الضوابط

 .بالضوابط هو الكفيل بضمان سير العمل الحزبي والحفاظ على وحدة الحزب

للخط الرسمي    ـ و اثناء قيام الكتله بممارسة عملها ككتله باالشكال التي وضحتها اعاله، فان 0  

للحزب حقه في ان يبرز ككتلة امام الكتلة الحزبية المتشكلة، و ان يرد على انتقاداتها وان ينتقد بدائلها 

حول الخط الرسمي، و للخط الرسمي ايضا الحق في ترشيح اعضاءه على    وان يستجمع القوى

تحت    الحزب و هيئاته   مستوى الهيئات الحزبية، وان يحاول ومن خالل االليات الحزبية ان يضع

و بعد فتره من العمل الكتلوي، وعلى ضوء مستوى االختالفات فان المرجع الحزبي .  سيطرته

 .المقرر، كالمؤتمر الحزبي العام مثال، سيقوم بتقرير مصير هذا االمر

ثالثا   وهي عندما تصل الخالفات الي مستوى يصبح االنفصال امرا  :  انفصال المسارات /ِِ

بل ان    وهنا يصبح عمل الكتلة عاجزا عن قنونة الخالفات وايصالها لنتائج فحسب،.  موضوعيا

فمن الجائز ان .  الخالفات والصراعات لهي من الحد التي تتجاوز امر البقاء في حزب سياسي واحد

يصل الصراع واالختالف ليشمل المسائل الصغيرة و الكبيرة في الحزب، من برنامج و سياسات و 

استراتيجية و اساليب عمل وتحزب ونقد النظام الراسمالي و تصورات مختلفة حول الصراع الطبقي 

المختلفة    الخالفات الى مستوى تمثيل الحركة والتقاليد   و ماشابه ذلك ، او من الممكن ان تصل…  و

يمكن ان يصل مستوى كهذا من الخالفات داخل .  التي في المجتمع الى داخل الحزب و المتضادة 

نتيجه خلل والدي يعود الى فتره تاسيس    واسبابها مختلفة، منها اسباب تاريخية او   االحزاب السياسية
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والمجتمع،    بين الحزب السياسي   الحزب او من الممكن ان يكون بسبب العالقة الواسعة و الحية

فمثلما يمكن من خالل هذه العالقة ان تنتقل التصورات واالفاق والسياسات والتقاليد الحزبية الى 

تنتقل تصورات وافاق وتقاليد المجتمع الى الحزب، وقد يكون لهذا وزنا كبيرا في    المجتمع، كذلك

 .اوضاع معينة وخصوصا اثناء التحوالت السياسية الكبيرة

 

ولكن، وفي هذه الحالة ايضا، و .  في مستوئ ما من االختالفات، يصبح االنفصال امرا ال مفر منه

بناءا على التقاليد الشيوعية، البد من ان تكون هذه الخالفات شفافة وواضحة، ال في داخل الحزب 

فحسب، بل وعلى صعيد المجتمع ايضا، لكي يتسنى للكل االطالع على هذه الخالفات والتعرف على 

على .  الي من هذه الطرق   وان يحدد المرء اختياره السياسي بشكل واعي.  اسباب انفصال المسارات

. العكس من هذا يتم تحديد هذا االختيار بشكل يستند الى الحسابات المحفلية، بشكل الواع و خاطيء

انها تحتاج الى قوى واعية .  فالشيوعية ليست بحاجه الى اختيارات ال واعية تؤثر سلبا على عملها

ان تجربة منصور حكمت بهذا الصدد مازالت دليال جدير باالستفاده .  تملك قناعة او رؤية واضحة

فهو، وبعد محاوالت ونضال طويل من اجل تبيان االختالفات، و بعد كتابة العديد من االبحاث .  منه

وعقد العديد من السيمينارات والكونفرانسات والبلينيومات والمؤتمرات الحزبية واالجتماعات 

. المختلفة من اجل توضيح اراءه، وفي خضم تحوالت عالمية كبرى، مضى نحو فصل خطه وطريقه

وفوق كل ذلك، في كل تلك االجواء، لم يكن مستعدا على تكريس دقائق من وقته للمماحكات السرية 

او المحفلية او للتاثير على االشخاص من خالل اعمال الهمس المحفلي او االستفادة من صالته او 

فهو، و بدال من ان يدعوا االخرين من .  عالقاته الشخصية او العاطفية او غيرها و جرهم الى خطه

ان االعضاء غير ملزمين باتخاذ قرار    لاللتحاق بخطه السياسي، اعلن و اكد على   صفوف الحزب

سريع ودون تروي وخصوصا اولئك الذين يفكرون باالنضمام الى خط الشيوعية العمالية، ومن 

معمق وان يقوموا بتقييم ووزن هذه االختالفات، ومن ثم    االفضل لهم التأني و التفكير باالمر بشكل

ان تلك القوة التي ستلتحق بالخط .  اعتمادا على قناعتهم الكاملة بالشيوعية العمالية   اختيار هذا الخط

السياسي للشيوعية، حتى وان كانت ضعيفة في اول االمر، يمكن تحويلها الى قوة كبيرة بسرعة طالما 

و يصح .  تتمحور حول خط سياسي شيوعي متدخل ومندمج بالحركة العمالية المناهضة للراسمالية

 .ايضا ان كانت قوة كبيرة، فباالمكان ان تضعف بسرعة وتصبح هامشية على صعيد المجتمع  العكس

امرا ال مفر منه    وفي خالفات من هذا المستوى، يصبح انفصال الشيوعية عن الخطوط االخرى

ويصبح في الوقت ذاته سبيال لتقدم الشيوعية، كما حدث في انفصال البلشفية عن    وضروري،

الذي استغرق سنوات طويلة، او انفصال خط الشيوعية العمالية في الحزب الشيوعي    المنشفية

االيراني الذي استغرق هو االخر سنوات عدة من الجدل و االبحاث و تشكيل مركز الشيوعية العمالية 

وكتلة الشيوعية العمالية، و بعد ان توضحت كل االختالفات واتخذت اشكالها، وفي كلتي الحالتين كان 

 .لفصل الخط الشيوعي اسس لالنتشار واالقتدار السريع

 

 

 :لتقييما

من اجل بناء حزب سياسي  27ان عنوان البحث هو تقييم اوضاع الحزب في اطار ابحاث البلنيوم ال

وبما معناه انه ليس بحثا .  وعلى هذا االساس، لم ارد و ال اسعى الن اخرج عن هذا النطاق.  موحد

يركز الضوء على تحليل بحث    سياسيا عاما عن كيفيه بناء حزب سياسي موحد، بل هو تقييم محدد

ان الغاية من هذا البحث هو تقوية و .  معين في بلينيوم حزبي، والبد من ان ينظر اليه وفق هذا االطار
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و المكانة السياسية واالجتماعية الحالية للحزب واالسباب التي ادت    دفع للتصورات النقدية لالوضاع

معينة مرتبط بمقدار ما تقف قيادة هذا    هذا المسار الى نتيجة   وان وصول  .الثارتها في هذا البلينيوم

 .الحزب و كوادره خلفه واعطاءه قوة دفع اكبر

 

لكن المعضلة االكبر هي كما لو ان الطريدة في مكان، فيما .  يقف حزبنا في مكانة سياسية سيئة للغاية 

فالحزب اليمتلك سياسة، والخطاب، وال دور وبراكتيك، وبال .  يصوب الصياد نحو مكان اخر

فاالسباب هي انه لم يعد .  وكل هذه هي نتائج وليست اسباب.  الخ.…تنظيمات او نفوذ او امكانيات و

في الدستور وجود مشروع لتاسيس وبناء حزب سياسي موحد لكي يفكر ويسعى ويخطط لكيفية تامين 

ان مشروع حزب سياسي قد اخلى مكانه لمشروع عمل . او كسب كل واحدة منها ويضعها في دستوره

وبدال من تقاليد واصول ومباديء وضوابط حزب سياسي، راجت تقاليد .  محفلي وبرزت المحفلية

وعلى اساسه، و بدال من ان يكون هناك حزب .  وثقة والتزامات واسلوب عمل محفلي ماقبل حزبي

ان هذه .  على صعيد الحزب مسبب له شلل تام   موحد ذو براكتيك متحد، شاع استقطاب اخذ بالتشكل

وصفوف العمال الطليعيين    تجربة عمرها ربع قرن، اصابت المجتمع   االوضاع، وخصوصا بعد

والفعالين الشيوعيين باالحباط و الشك والتردد، التي ترسخت ال على ضوء تقييمات سياسية وعلمية، 

. وجراء الدوران في حلقة مغلقة وحتى التراجع على امتداد ربع قرن(  امبريزم)بل استنادا للتجربة 

وفي قلب كل هذه الوضع، فان مكانه الحزب في المجتمع و دوره في الميدان السياسي والعملي 

 .والنفوذ والخطاب السياسي وتنظيماته اخذة باالنحدار اكثر فاكثر

 

لكن .  اختالفات في االراء والتصورات، وهي ظاهرة عادية وطبيعية   ففي داخل الحزب، تتواجد 

اوضاع االصطفافات وحالة انعدام االنسجام الموجودة في الحزب من قيادته حتى كوادره هي ليست 

المجتمع والحركة العمالية    حول سياسة وعمل الحزب تجاه   نتيجة لتلك االختالفات في داخل الحزب

والانسجام وتراجع عن االصرار    ، بل هي نتيجه اختالفات   والمشكالت التي يواجهها المجتمع

والتصميم على بناء حزب سياسي موحد، ليحل محله اللجوء الى اعادة احياء او االصح قوله هو 

هذه القيم التي فرض عليها التراجع في السابق في .  رواج القيم المحفلية المقيتة واعادة الدور لها

التصور المحفلي، ان جزء من    فحسب.  لكنها لم تقتلع من جذورها في اي وقت من االوقات    حزبنا،

قوى الحزب تعد فائضه وال حاجه لها، و من المستحسن االستغناء عنها، قوة معيقة، وستوفر الكثير 

من الراحة اذا ما تم االستغناء عنها، وان تبقى فقط تلك القوة التى تقبل بالنفوذ، قوة موثوقة و تعمل 

كافة    و لكن من منظور حزب سياسي، تعد.  بمزاج مشترك وتسمع لبعضها االخر

قسم فائض عن    والشخصيات واالفراد و مؤيدي الحزب شيء حياتي و مهم، وليس هناك   القوى

فاالحزاب السياسيه توجد الثقة بين اعضائها وفي صفوفها ال من خالل الثقة الشخصية بين .  الحاجة

من خالل    االفراد وتقارب امزجتهم وعن طريق محاباتهم وتملق بعضهم البعض، بل يتم ايجادها

بالمقررات والقوانين الحزبية والثقة بين صفوفه، افراد اليعرفون    االصرار على التحزب وااللتزام

فالتصميم السياسي المشترك هو السبيل الممكن والمثمر لبناء .  بعضهم البعض ولم يروا بعضا من قبل

فوفق التصورات السائدة، تكون القوى التي لدينا غير منسجمة ومشتتة ومبعثرة .  حزب سياسي موحد

ووفق التصور ذاته، الينتهي مسار التشتت واالنشقاقات ابدا، واليكون بامكاننا بناء حزب .  وتائهة

 .سياسي

ومقاومة     ماهو اال ادعاء   بحجة وجود اختالفات ان التنظير للمحفلية وقيمها واالستقطابات الحالية  

فالمحفلية تستطيع ان تتعامى عن وجود خالفات و صراعات عديده تعيش .  محفلية بوجه التحزب

ولكنها، في خارج اطار المحفل، تبحث عن اصغر االمور من .  بداخلها في سبيل مصلحتها المحفلية
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يقوم    الحزب السياسي ال يخشى من االختالف وال يغض الطرف عنه، بل.  اجل ايجاد االختالفات 

قد ال تتكرر لنا فرصة تفنيد وانهاء المحفلية و بناء  بهضمه و يستخلص النتائج منه لتقويه صفوفه 

واالدهى من ذلك انه، وبعد تجربة    .  27كالفرصة التي اوجدتها ابحاث البلنيوم ال    حزب سياسي

تستوجب الفرصة االن ان .  ربع قرن غير مثمرة، فان الفرص واالمكانيات امامنا تضيق اكثر و اكثر

نشن، وللمرة االخيرة، الحرب علي المحفلية و جميع القيم غير الحزبية، وان نتمكن من اقتالع 

حزب    كوادر هذا الحزب و الفعاليين العماليين والشيوعيين في مشروع بناء   جذورها، وان نعمل مع

سياسي موحد، وان نزج في الميدان صفا سياسيا واسعا من الشيوعيين العماليين والعمال المفعمين 

ان الوصول بهذا المشروع الى نتائج مثمرة اليتم بالطريقة .  فالفرصه مازالت متاحة.  بالتفاؤل

. تتصورها وترسمها عقلية اليسار التقليدي الذي يتطلب عقودا واعمار اجيال عده للوصول اليها   التي

شيوعي، فاني علي يقين اننا، وبالرغم من    بقناعة ووضوح نظر   فاذا ما اخذنا هذا االمر بتصميم و

االوضاع الصعبة التي يمر بها العراق والمنطقة، سنجد بعد سنة ال اقول اکثر، اننا قد حققنا منجزات 

و في اطار هذا المشروع ، ستفقد الكثير من .  كبيرة متمثلة في مؤتمر سياسي لحزب سياسي موحد

االختالفات و الصراعات ارضيتها، وان الخالفات الواقعية والسياسية االخرى الموجودة سيتم 

وان ذلك .  هضمها واستخالص النتائج االيجابية منها لتزيدنا دفعا وقوة وان يتم ادارتها بشكل حزبي

الصحيح والممكن، وبامكانه ان يعيد االمل للصف    بالنسبه لحزبنا و للشيوعية في العراق هو الحل

لسنوات    الشيوعي بدال من تعميق روح التشاؤم الحالية والتبعثر، االمل باولئك الشيوعيين الذين كانوا

طموحات    بانفسهم من اجل تنظيم الثورة العمالية و تحقيق   و مازالوا مستعدين للعمل، بل و للتضحية

انني و من خالل اطالعي علي جميع المشاكل .  ومرفه   عالم افضل وحر   ومن اجل   الشيوعيين

والخالفات الحالية، و حسب فهمي لشيوعيه ماركس، ال ارى وجود اي مبرر يمنعنا من ان نتحد 

، واذا ما عجزنا عن تحقيق .من مكانة بعضنا البعض   جميعا حول هذا المشروع وان نسند ونقوي

 . ذلك، فاننا سنعرض الحزب الى نتائج خطيرة وسنخرج جميعا خاسرين

٧١٠٩-١-٧٨ 
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