
حقانية منصور حكمت في رواية ماركس عن الشيوعية 
  

مدخل: 
فــي ثــالث مــناســبات خــالل االعــوام الــثالثــة املــاضــية فــي مــناســبة اســبو ع مــنصور حــكمت، تحــدثــنا 
عـــن الـــشيوعـــية الـــعمالـــية واملـــنهجية الـــثوريـــة، وعـــن مـــنصور حـــكمت واالفـــق الـــلينيني الـــذي كـــان عـــلى 
شــكل نــدوتــني فــي بــغداد، وقــراءة فــي مــوضــوعــات مــاركــسية عــند مــنصور حــكمت ونشــرتــها جــميعها 
(مجـلة املـد-اعـداد ٨-٩-١٠) . الـيوم نـريـد التحـدث عـن روايـة مـنصور حـكمت لـلشيوعـية والـتي هـي 

رواية محقة ملاركس عن الشيوعية والطبقة العاملة. 
طــبعا كــما بــني مــنصور حــكمت فــي جــمعية مــاركــس وفــي نــدوتــها الــثانــية، يــمكن لــكل تــيار ســياســي 
مـن الـتيارات الـتي تـبنت الـشيوعـية، ان تـكون لـديـه روايـة عـن الـشيوعـية، مـثلما اشـار الـى روايـة مـاو 
عـــــن الـــــشيوعـــــية وروايـــــة ســـــتالـــــني عـــــن الـــــشيوعـــــية وروايـــــة الـــــيساريـــــن الـــــديـــــمقراطـــــيني فـــــي اوربـــــا عـــــن 
الــشيوعــية، حــيث صــنفها بــصواب الــشيوعــية الــقومــية والــشيوعــية املــعاديــة لــالمــبريــالــية واملــعاديــة ضــد 
االسـتبداد والـشيوعـية الـديـمقراطـية واالصـالحـية، كـما فـي احـزاب الـشيوعـية الـتقليديـة فـي مـنطقتنا 
والــــشيوعــــية االصــــالحــــية والــــديــــمقراطــــية فــــي اوربــــا املــــتمثلة بــــاالحــــزاب الــــشيوعــــية فــــي اوربــــا، وبــــني 
مــنصور حــكمت الــفصل بــينها وبــني روايــة مــاركــس عــن الــشيوعــية. وال يــكتفي بهــذا الــقدر بــل يــذهــب 
لــنقد الــتصور الــسائــد بــتفسير تــلك الــروايــات عــلى انــها “تحــريــفية”. فــكما اشــار حــكمت ان مــاركــس 
فــــي (الــــبيان الــــشيوعــــي) لــــم يتحــــدث عــــن االشــــتراكــــية التحــــريــــفية عــــندمــــا صــــنف االشــــتراكــــيات فــــي 
عـصره، االشـتراكـية االقـطاعـية واالشـتراكـية الـطوبـاويـة واالشـتراكـية الـبرجـوازيـة الـصغيرة، فـقد شـرح 
بـاسـهاب وفـي جـميع كـتابـاتـه الـالحـقة اي مـاركـس عـن اشـتراكـية الـطبقة الـعامـلة، الـرايـة االشـتراكـية 
الـــتي يحـــملها الـــتيار الـــشيوعـــي الـــواعـــي واملتحـــزب واملـــدافـــع عـــن املـــصالـــح املســـتقلة والـــعامـــة لـــلطبقة 
الــعامــلة فــي كــل مــرحــلة مــن مــراحــل نــضالــها عــلى الــصعيد االقــتصادي والــسياســي واالجــتماعــي. 
هـــذه هـــي روايـــة مـــاركـــس عـــن الـــشيوعـــية، روايـــة عـــن طـــبقة لـــها رســـالـــتها الـــتاريـــخية لتحـــريـــر نـــفسها 
واملـرتـبط بتحـريـر املـجتمع بـرمـته. هـنا مـربـط الـفرس مـثلما يـقولـون والـذي لـم يسـتسيغه الـذيـن اشهـروا 

سيوفهم من املصنفني انفسهم في خانة اليسار بوجه الشيوعية العمالية ومنصور حكمت.  
ويجــدر بــالــذكــر فــي هــذه املــناســبة،  ان الــدلــيل الــذي يــسوقــه مــخالــفي الــشيوعــية الــعمالــية والــحكمتية 
ضـــد الـــبطالن الـــنظري والـــسياســـي والحـــزبـــي لـــلشيوعـــية الـــعمالـــية بـــاالنـــشقاقـــات الـــتي حـــدثـــت فـــي 
صــفوف احــزابــها. هــنا ال يــدخــل هــذا الــطيف مــن الــيسار فــي جــدال فــكري وســياســي مــع الــشيوعــية 
الـعمالـية وحـقانـيتها فـي روايـتها عـن شـيوعـية مـاركـس، النـهم مـجبريـن اذا دخـلوا هـذا الجـدال فـيجب 
الــدخــول فــي الــصراع مــع الــصرح الــفكري والــفلسفي والــسياســي ملــاركــس، وهــذا يــكشف ظهــروهــم 
ويـرفـع الـغطاء عـنهم ، وتـسقط كـل ادعـاءاتـهم املـاركـسية الـتي طـاملـا كـانـت بـمثابـة حـلية يـتزيـنون بـها 
ومـــا زال يـــتمسكون بـــها، ال الن املـــاركـــسية مـــا زالـــت مـــوديـــل او نـــموذج التـــخاذهـــا فـــي نـــضالـــهم كـــما 
كـانـت قـبل انـهيار الـكتلة الشـرقـية وانـتهاء الحـرب الـباردة، بـل النـها جـزء مـن تـرف فـكري واداة فـعالـة 
فــــي تــــفسير الــــظواهــــر االقــــتصاديــــة والــــسياســــية واالجــــتماعــــية او كــــما يــــسميها الحــــزب الــــشيوعــــي 



الــعراقــي “الــتراث املــاركــسي” اي مــثل بــقية االنــتيكات الــتراثــية. ومــع هــذا اذا اخــذنــا بــنفس مــنطق 
اولـــئك ومـــن خـــاللـــه نســـتنتج صـــحة او عـــدم صـــحة روايـــة مـــاركـــس لـــلشيوعـــية، فـــيمكن ذكـــر االنـــشقاق 
الـذي حـدثـت فـي االمـمية االولـى ومـن ثـم االمـمية الـثانـية الـذي انـهال لـينني عـليه بـالـنقد الـالذع عـندمـا 
ايـدت اكـثريـة احـزابـها بـرجـوازيـتها فـي حـربـها الـلصوصـية كـما يـسميها وهـي الحـرب الـعاملـية االولـى. 
ومـــع هـــذا لـــم يـــضع احـــد عـــالمـــة اســـتقهام عـــلى املـــاركـــسية واحـــزابـــها فـــي تـــلك الـــحقبة مـــن لـــدن هـــذا 
الــيسار.  بــيد ان هــذا ال يــعني ان ال نــأخــذ بــنظر االعــتبار االنــشقاقــات الــتي حــدثــت فــي االحــزاب 
الــشيوعــية الــعمالــية ونــدرس اســسها الــفكريــة واالجــتماعــية ومــمارســتها الــعملية الــتي ســنشير الــيها 

في نهاية هذا البحث.  
عــلى الــعموم اذا ذهــبنا فــي تــفسير مــاركــس لــلشيوعــية كــتيار لــه جــميع مــقومــاتــه الــفكريــة والــسياســية 
واالجـتماعـية داخـل الـطبقة الـعامـلة الـذي بـينه مـنصور حـكمت فـي جـميع كـتابـاتـه ونـضالـه مـنذ ثـورة 
١٩٧٩ وحـــتى رحـــيله عـــن الـــحياة، ونتخـــذ مـــنه مـــعيار فـــي تـــقييم تـــيارنـــا الـــسياســـي ومـــدى بـــعدنـــا او 
قـربـنا مـن الـشيوعـية، فـيمكن بـسهولـة االسـتنتاج ملـاذا هـذا الـهجوم عـلى الـشيوعـية الـعمالـية ومـنصور 
حــكمت بــاســلحة تــكاد تــكون بــدائــية او انتهــت صــالحــيتها واصــبحت خــارج نــطاق الخــدمــة ولــم يــبق 

موديلها. 

النضال الفكري: 

ان الــــنضال الــــفكري ملــــنصور حــــكمت الــــذي تــــلخص بــــفصل الــــشيوعــــية عــــن الــــقومــــية والــــديــــمقراطــــية 
واالصـالحـية الـبرجـوازيـة واحـدة مـن املـعالـم الـبارزة الـتي مهـدت الـطريـق ونـفضت الـغبار عـن شـيوعـية 
مـاركـس. لـقد تجـلى هـذا الـنضال فـي مـوضـوعـاتـه الـتي جـاءت عـلى شـكل ابـحاث فـي (اخـتالفـاتـنا) و 

( الديمقراطية بني االدعاءات والوقائع ) و ( املاركسية والعالم املعاصر ).   
لـم يـكن هـذا الـطريـق مـعبدا امـام مـنصور حـكمت، بـل واكـثر مـن ذلـك اذا احـدثـنا مـقارنـة بـني املـرحـلة 
الـتي كـتب فـيها (الـبيان الـشيوعـي) وبـني املـرحـلة الـتي جـاء فـيها مـنصور حـكمت. فـفي زمـن مـاركـس 
لـم يـكن هـناك صـرحـا وبـناًء اسـمه (االتـحاد الـسوفـيتي) الـذي سـوق عـلى انـه االشـتراكـية والـشيوعـية. 
ان طــبع اذهــان البشــر بهــذه الــروايــة، روايــة االتــحاد الــسوفــيتي بــانــه صــرح الــشيوعــية واالشــتراكــية، 
وبــاتــفاق غــير رســمي بــني طــرفــني، طــرف الــبرجــوازيــة فــي الشــرق وطــرف الــبرجــوازيــة فــي الــغرب وكــل 
حسـب مـصالـحه. فـاالول كـان مـن مـصلحته تـسويـق روايـة مـاركـس عـلى انـها روايـة قـومـية لـلشيوعـية 
الـقومـية الـروسـية الـتي مـثلها سـتالـني لـبناء مشـروع الـهيمنة الـروسـية، مشـروع راسـمالـية الـدولـة عـلى 
صـــعيد االقـــتصاد، والـــثانـــي كـــي يتخـــذه ذريـــعة بـــالـــهجوم عـــلى شـــيوعـــية مـــاركـــس، لـــلدعـــايـــة مـــن اجـــل 
راسـمالـية الـسوق، وعـلى الـصعيد الـسياسـي تـصويـر املـاركـسية والـشيوعـية بـانـها دكـتاتـوريـة وتـعمل 

على قمع الحريات بكل اشكالها.  
لـقد تـرك هـذا الـنوع مـن الـروايـة لـشيوعـية مـاركـس عـبئا وثـقال عـلى ذهـن  املـجتمع البشـري بـرمـته الـى 
درجـــة ال يـــمكن الـــتفكير او الـــنظر خـــارج اطـــار هـــاتـــني الـــروايـــتني لـــلشيوعـــية ولـــكن بـــماهـــية ومـــحتوى 
واحــد. وجــميع الــتفسيرات بــكل انــواعــها ملــا حــدث فــي االتــحاد الــسوفــيتي مــن ايــجابــيات وســلبيات، 
وتـــفسيرات املـــعسكر املـــنافـــس واملـــخالـــف وهـــو الـــغربـــي ايـــضا بـــاالحـــتذاء او عـــبر تـــسويـــقه لـــنموذجـــه 



االقـــتصادي والـــسياســـي او بـــنقده، فـــلم تـــتجاوزر االطـــر الـــديـــمقراطـــية فـــي افـــضل االحـــوال. بـــيد ان 
الـنظرة الـثاقـبة ملـنصور حـكمت الـتي تـكمن بـروايـته لـشيوعـية مـاركـس ومـنهجه الـفكري حـول الـصراع 
الــطبقي والــطبقات املــتصارعــة عــشية الــثورة الــروســية ١٩١٧ بــفصليها شــباط واكــتوبــر، اســتطاعــت 
ان تـــكتشف املـــاهـــية الـــحقيقية وتـــميط الـــلثام عـــن (االتـــحاد الـــسوفـــيتي) والـــذي عـــبر عـــنها فـــي بـــحثه 
(تجـــــــربـــــــة ثـــــــورة الـــــــعمال فـــــــي االتـــــــحاد الـــــــسوفـــــــيتي). ان التحـــــــليل الـــــــنظري واالقـــــــتصادي لـــــــلمجتمع 
الــسوفــيتي الــذي تــمكن مــنه مــنصور حــكمت، لــفك شــفرة االتــحاد الــسوفــيتي االقــتصاديــة، اســتطاع 
مـــن خـــاللـــه تســـليح جـــيل كـــامـــل مـــن الـــشيوعـــيني املـــعاصـــريـــن بـــحصانـــة فـــكريـــة وســـياســـية، بـــحيث لـــم 
يــطأطــا الــرأس امــام عــاصــفة انــهيار االتــحاد الــسوفــيتي وارتــفاع زعــيق انــهيار الــشيوعــية واالتــحاد 
الــسوفــيتي. ان هــذا التحــليل ســلط الــضوء عــلى جــميع املــطبات الــتي جــاءت فــي طــريــق الــشيوعــيني 
الــذيــن تــمسكوا بــروايــة مــاركــس و اعــاد الــبريــق لــها مــنصور حــكمت بــعد انــهيار االتــحاد الــسوفــيتي. 
واســتطاع ذلــك الــجيل مــن تخــطي تــلك املــطبات بــسهولــة الــتي جــاءت فــي كــتابــات مــنصور حــكمت؛ 
(االوضـــاع الـــدولـــية ومـــكانـــة الـــشيوعـــية) و (تـــطورات اوربـــا الشـــرقـــية وافـــاق االشـــتراكـــية الـــعمالـــية) و 
(نـهايـة الحـرب الـباردة وافـاق االشـتراكـية الـعمالـية) و (عـواقـب احـداث االتـحاد الـسوفـيتي). ان نـظرة 
مـــنصور حـــكمت لـــلتحوالت الـــتي حـــدثـــت بـــعد ثـــورة اكـــتوبـــر واالتـــحاد الـــسوفـــيتي ثـــم ملـــا بـــعد انـــهيار 
االتــحاد الــسوفــيتي لــم يــكن ان تــقوم لــها قــائــمة  دون مــنهجية مــاركــس فــي راس املــال وااليــديــلوجــية 
االملـانـية الـذي هـو نـفسه اي حـكمت، يـصف بـه مـاركـس فـي نـقده لـبرودون والسـال فـي (اخـتالفـاتـنا). 
بـيد ان نـقده لـم يـقتصر عـند حـدود فـصل املـاركـسية والـشيوعـية عـن االيـدلـوجـيات الـقومـية فـي الـروايـة 
الســتالــينية واملــاويــة لــلشيوعــية الــتي تــشكلت مــنها االحــزاب الــشيوعــية وتــمحورت حــولــها فــي الــعالــم 
الـثالـث فحسـب، بـل سـدد ضـربـة نـظريـة لـها مـرة عـند تـفنيد مـاهـية الـبرجـوازيـة الـوطـنية فـي مـوضـوعـته 
(اســطورة الــبرجــوازيــة الــوطــنية)  ومــرة اخــرى فــي (االمــة، الــقومــية وبــرنــامــج الــشيوعــية الــعمالــية) عــبر 
قــراءة مــاركــسية، واعــطاء مــوقــفا شــيوعــيا وبــمنهجية مــاركــس فــي تحــليله لــلظلم الــقومــي والــقومــية بــعد 

موضوعة لينني في حق تقرير املصير لالمم املضطهدة. 
لـــقد تـــم تـــصفية حـــساب الـــشيوعـــية مـــع الـــقومـــية الـــتي كـــانـــت واحـــدة مـــن املـــسائـــل الـــتي رســـمت ذهـــن 
الــطبقة الــعامــلة وخــاصــة فــي مــنطقتنا. فــلقد ربــطت الــروايــة الــقومــية لــلشيوعــية، كــل مــاســي الــطبقة 
الـــعامـــلة مـــن شـــروط وظـــروف الـــعمال وقـــلة االجـــور وانـــعدام الـــضمان االجـــتماعـــي والـــبطالـــة  وانـــعدام 

الحريات بالنضال ضد االستعمار واالمبريالية.  
بـــعبارة اخـــرى انتشـــل مـــنصور حـــكمت شـــيوعـــية مـــاركـــس مـــن مـــنظومـــة الـــنزعـــة املـــعاديـــة لـــالمـــبريـــالـــية 
(انــتي امــبريــالــية) الــتي هــي الــشكل االخــر لــروايــة الــشيوعــية عــن الــقومــية. لــقد بــني مــنصور حــكمت 
فــــي ســــلسلة كــــتابــــاتــــه االقــــتصاديــــة ان دول مــــثل ايــــران وتــــركــــيا املــــعروفــــة بــــعنوان ( الــــدول الــــتابــــعة 
لـــالمـــبريـــالـــية) هـــي تـــابـــعة لـــلدول االمـــبريـــالـــية وانـــها تـــسعى عـــن طـــريـــق تشـــديـــد ظـــروف عـــمل الـــعمال 
النـــتزاع جـــزء مـــن فـــائـــض الـــقيمة الـــذي تســـتولـــي عـــليه الـــدول االمـــبريـــالـــية. بـــمعنى اخـــر ان الـــنضال 
والــنزعــة ضــد االمــبريــالــية هــي مــسعى الــبرجــوازيــة املحــلية لتحســني حــظوظــها بــالــحصول عــلى ســهم 
مــن راس املــال الــعاملــي، و لــيس لــها اي مــكان فــي الــنضال الــطبقي الــعمالــي، بــل انــه يعبئ الــعمال 
لـصالـح الـبرجـوازيـة املحـلية. وهـنا يـؤكـد مـنصور حـكمت مـن جـديـد عـلى مـا ذهـب الـيه لـينني فـي نـقده 



لـالمـبريـالـية الـتي هـي اعـلى مـراحـل الـراسـمالـية ولـكن هـذه املـرة بـنقد الـنظام الـسياسـي الـبرجـوازي 
االسـتبدادي ويـبني عـن ان صـراعـه مـع االمـبريـالـية الـى جـانـب الحـركـات االخـرى هـو صـراع لـتقاسـم 

ربح استثمار الطبقة العاملة.  

النضال السياسي:  

ان روايــــة مــــاركــــس عــــن الــــتاريــــخ تــــختلف كــــليا عــــن كــــل الــــروايــــات الــــشيوعــــية الــــقومــــية واالصــــالحــــية 
والــديــمقراطــية. فــماركــس بــني وبــشكل مــادي كــيف ان تــطور الــتاريــخ البشــري هــو حــصيلة الــصراع 
الـــطبقي. حـــصيلة دخـــول االفـــراد مـــن اجـــل الـــحفاظ عـــلى وجـــودهـــم املـــادي فـــي عـــالقـــات اجـــتماعـــية 
مــتبادلــة وتــنتظم ضــمن عــملية االنــتاج واعــادة االنــتاج، والــسؤال الــذي يــطرحــه مــاركــس الــذي يــعيده 
مــــنصور حــــكمت فــــي مــــوضــــوعــــه ( الــــصراع الــــطبقي واالحــــزاب الــــسياســــية) كــــيف يــــتغير املــــجتمع؟ 
وبـشكل مـختصر  ومـلخص ان دور ووعـي االنـسان ومـكانـته فـي عـملية االنـتاج الـتي تـعني بـالـنهايـة 
مـوقـعه الـطبقي هـو الـذي يـؤثـر  بـشكل عـملي عـلى تـطبيق الـقوانـني املـوضـوعـية لـلتاريـخ. وهـكذا يـوضـح 
لــنا مــنصور حــكمت مــا ســعى الــيه مــاركــس، ان تــطور الــتاريــخ والــتغيير فــي املــجتمع االنــسانــي هــو 
حــصيلة الــنضال الــطبقي. فــالــطبقات االجــتماعــية وعــلى اســاس عــالقــات االنــتاج تــدخــل فــي صــراع 

فيما بينها لحل التناقضات التي تواجهها في كل مرحلة من مراحل االنسانية. 
 وعـليه فـمن املـمكن ان تجـد كـل اشـكال املـقوالت الـسياسـية فـي روايـة الـشيوعـيات املـذكـورة اال مـقولـة 
الـــــصراع الـــــطبقي، بـــــل واكـــــثر مـــــن ذلـــــك هـــــناك فـــــبركـــــات واضـــــحة لـــــصياغـــــات اخـــــرى مـــــثل تـــــأســـــيس 
الــــجبهات كجــــزء مــــن تــــعبئة املــــجتمع مــــن اجــــل تــــحقيق مــــصالــــحها، مــــثل الــــجبهة الــــقومــــية والــــجبهة 
الــشعبية والــجبهة التحــرريــة والــجبهة الــديــمقراطــية..الــخ  لــاللــتفاف وطــمس مــقولــة الــصراع الــطبقي. 
ان تـلك الـجبهات هـي تـعبير عـن مـصالـح طـبقية مـعينة ومحـددة فـي مـرحـلة تـاريـخية مـعينة، مـصالـح 
تــمثلها احــزاب ســياســية وفــق تــقالــيدهــا الــفكريــة والــسياســية واالجــتماعــية و الــنضالــية لــترســم افــاق 
محـددة لـطبقتها، وتـعمل عـلى سـيادة كـل افـاقـها عـلى سـيادة افـاق الـطبقات االجـتماعـية االخـرى فـي 

املجتمع. 
ان مـقولـة الـصراع الـطبقي الـتي اكـد عـليها مـنصور حـكمت بـعد مـاركـس بـالنسـبة ملـنظومـتنا الـفكريـة 
والــــسياســــية هــــي جــــزء اســــاســــي مــــنها، وهــــي املــــعيار فــــي تــــقييم حــــركــــتنا وحــــركــــة جــــميع الــــتيارات 
الـسياسـية فـي املـجتمع. ان تـطور نـضال الـطبقة الـعامـلة ودفـعها الـى االمـام مـرتـبط بـمكانـة وارتـباط 
الحـــزب الـــشيوعـــي الـــعمالـــي فـــي نـــضال الـــطبقة الـــعامـــلة. والـــتي ســـاعـــرج عـــليه الحـــقا وهـــي الـــنقطة 

االساسية بالنسبة للبحث الذي نقدمه. 

النضال االجتماعي:  

لـقد تـم تـحويـل الـشيوعـية او روايـات الـقومـية واالصـالحـية والـديـمقراطـية لـشيوعـية مـاركـس الـى روايـات 
الـنهوض بـاالقـتصاد، االصـالح االقـتصادي، بـناء االقـتصاد الـوطـني، الـنهوض بـالـصناعـة الـوطـنية، 
الـقضاء عـلى االسـتعمار والـصهيونـية (فـي مـنطقتنا)، الـنضال ضـد االمـبريـالـية.الـخ، و تـم تجـريـدهـا 



ايـضا مـن الـنضاالت االجـتماعـية الـتي لـلبرجـوازيـة مـصلحة مـباشـرة بـعدم الـذهـاب الـيها او مـد الـيد 
ها فـي سـوق الـعمل  الـيها، اال فـي حـدود خـدمـة مـصالـحها الـطبقية . مـثل جـر املـرأة مـن الـبيت و زجّـ
فـــي مـــنتصف الـــقرن املـــاضـــي بـــالنســـبة لـــلبلدان الـــتي تخـــلصت مـــن االســـتعمار او عـــند بـــزوغ فجـــر 
الــبرجــوازيــة فــي الــقرن الــتاســع العشــر بســبب حــاجــتها الــطبقية لــليد الــعامــلة، او فــي دك والــنضال 
ضــــد بــــقايــــا االقــــطاع واالفــــكار االقــــطاعــــية والخــــرافــــات الــــديــــنية الــــتي كــــانــــت عــــائــــقا مــــباشــــرا امــــام 
االســــتيالء عــــلى االرض وادخــــال عــــالقــــات االنــــتاج الــــراســــمالــــية عــــليها وازالــــة الــــعوائــــق امــــام الــــتطور 

الراسمالي. 
 لـــــقد بـــــني مـــــاركـــــس ان كـــــل اشـــــكال االظـــــطهاد مـــــن الـــــظلم الـــــجنسي والـــــعرقـــــي والـــــديـــــني والـــــقومـــــي 
واالجــــتماعــــي مــــرتــــبط بــــاســــاس االســــتثمار، مــــرتــــبط بــــالــــعمل املــــأجــــور وراســــمال. ان اشــــكال الــــظلم 
املـذكـورة هـي جـزء مـن عـملية زيـادة ربـحية رأس املـال. وعـليه ان شـرط  تحـرر املـجتمع مـرتـبط بتحـرر 
الـطبقة الـعامـلة. فـعندمـا يـلغى الـعمل املـأجـور وراسـمال املـال يـختفي مـعهم كـل اشـكال الـظلم الـذي 
اسـس لـه. ولـذلـك ان نـضال الـطبقة الـعامـلة ال يـقتصر عـلى نـضالـه االقـتصادي، بـل يـتعدى ذلـك الـى 
نــضال ســياســي واجــتماعــي فــي خــضم الــصراع الــطبقي. فــكما يــبني مــنصور حــكمت فــي “ عــلى 
هـامـش تـقريـر االوضـاع الـدولـية ومـكانـة الـشيوعـية ” ان تـحسن اوضـاع الـطبقة الـعامـلة سـيصب املـاء 
فـي طـاحـونـة الـشيوعـية. مـن هـذا املـنظور ووفـق هـذه املـنهجية يـمكن رؤيـة بـرنـامـج (عـالـم افـضل) الـذي 
يــــوضــــح مــــنطقه فــــي تحــــليل الــــنظام الــــراســــمالــــي الــــعاملــــي املــــعاصــــر  بــــمنهجية (الــــبيان الــــشيوعــــي)، 
ويــطرح فــي الجــزء االول مــنه االصــالحــات االقــتصاديــة والــسياســية واالجــتماعــية والــتي هــي مــقدمــة 
لــلثورة الــشيوعــية. ان الــبرنــامــج املــذكــور هــو رؤيــة تــيار ســياســي مــعني فــي تــقليد الــشيوعــية الــعمالــية 
كــميل مــن املــيول داخــل الــطبقة الــعامــلة ويــحاول جــر املــجتمع الــيه وتــعبئته نــحو انــهاء الــنظام الــقائــم 
عـلى اسـاس اسـتثمار الـعامـل-االنـسان. فـموضـوعـة الـحقوق والحـريـات الـفرديـة املـدنـية واملـساواة او 
الــقضاء عــلى الــتمييز  تــحتل مــكانــة بــارزة فــي الــبرنــامــج. بــمعنى اخــر ان الــنضال االجــتماعــي هــو 
جـزء بـارز مـن نـضال الـتيار الـشيوعـي الـذي يسـتعيض عـنه مـنصور حـكمت بـالـشيوعـية الـعمالـية كـما 

يشرحها لنا بالتفصيل في موضوعه (اختالفاتنا).  
ان واحــدة مــن اركــان الــنضال االجــتماعــي لــلشيوعــية هــي قــضية املــرأة. ان تحــرر املــرأة هــو مــعيار 
لتحــــرر املــــجتمع، وهــــي الجــــملة الــــتي اطــــلقها انجــــلز، تتجســــد بــــشكل واضــــح فــــي (عــــالــــم افــــضل)، 
ويــخصص مــنصور حــكمت عــدة مــواد وبــنود لــتحقيق مــساواة املــرأة الــتامــة مــع الــرجــل فــي املــجتمع 
عـلى الـُصعد الـقانـونـية واالجـتماعـية والـسياسـية واالقـتصاديـة.  لـقد كـان اسـتخدام مـقولـة ( املـساواة 
املــطلقة ) و ( املــساواة الــكامــلة ) هــي مــقولــة حــكمتية بــامــتياز، بــينما جــاءت فــي ادبــيات الــبرجــوازيــة 
وحــتى قــوانــينها فــي املــجتمع عــلى هــيئة مــساواة شــكلية حــتى فــي اكــثر الــبلدان تشــدقــا بــالــحضارة 
واملــدنــية والــديــمقراطــية فــي الــغرب. ان الــنضال االجــتماعــي لتحــرر املــرأة وانــهاء كــل اشــكال املــظالــم 
بـحقها هـو ركـن اسـاسـي فـي الـنضال الـشيوعـي والـطبقة الـعامـلة. ان تـجسيد مـقولـة تحـرر املـرأة هـو 
جـزء مـن تحـرر الـطبقة الـعامـلة، هـو احـد الـشواخـص  الـرئـيسية لـلشيوعـية الـعمالـية الـتي كـما اشـرنـا  

, في برنامج عالم افضل. 



ويـمضي الـنضال االجـتماعـي مـن اجـل املـساواة الـتامـة بـني املـرأة والـرجـل الـى الـنضال ضـد الـديـن، 
النضال ضد االسالم كايدلوجية لجناح من اجنحة الطبقة البرجوازية في الشرق. 

ان الـنضال ضـد الـديـن واالفـكار الـرجـعية والخـرافـات الـذي غُـضَّ الـطرف عـنه بـل وتـبريـره دون املـس 
بـه، فـي كـل الـروايـات الـشيوعـية وعـلى االقـل الـروايـة الـشيوعـية الشـرقـية تـحت ذريـعة ان املـجتمع غـير 
مهيئ، ان الـــناس متخـــلفني، فـــبركـــة وتـــحضير ارواح “ثـــوريـــة” مـــن عـــمق الـــتاريـــخ، وان هـــناك مـــا فـــي 
الــــديــــن جــــزء ثــــوري يــــجب اســــتغاللــــه، كــــل تــــلك الــــترهــــات، وقــــف مــــنصور حــــكمت ضــــدهــــا كجــــزء مــــن 
االيـديـلويـجية الـبرجـوازيـة وبـنيتها الـفوقـية. واذا قـال مـاركـس ان نـقد الـديـن اسـاس اي نـقد فـي (نـقد 
فــلسقة الــحق عــند هيجــل) فــأن مــنصور حــكمت شــن نــضاال ضــد االســالم الــسياســي وافــكاره الــتي 
ابــــتلت بــــلدان الشــــرق بــــها، بــــحيث اصــــبحت الــــشيوعــــية الــــعمالــــية وبــــخالف كــــل الــــتيارات الــــسياســــية 
وبـخالف كـل الـروايـات عـن الـشيوعـية، رمـزا لـلوقـوف بـوجـه الحـركـات االسـالمـية فـي الـوقـت الـذي وقـف 
جـــــزء مـــــن الـــــيسار مـــــعها تـــــحت يـــــافـــــطة مـــــواجـــــهة االمـــــبريـــــالـــــية. لـــــقد بـــــني مـــــنصور حـــــكمت االســـــس 
االقــتصاديــة والــسياســية لهــذه الــتيارات الــتي كــانــت يــومــا مــا مــدعــومــة مــن قــبل الــغرب (االمــبريــالــي) 
فــي مــواجهــته الــشيوعــية والــعامــل وكــل االفــكار التحــرريــة. وهــنا ثــمة مــسالــة ال بــد مــن االشــارة الــيها 
وهـــي ان نـــقد االســـالم الـــسياســـي بـــالنســـبة لـــلشيوعـــية الـــعمالـــية لـــيس مـــنبعها حـــركـــة (انـــتي اســـالم) 
وهــــي اشــــبه بحــــركــــة (انــــتي االمــــبريــــالــــية) بــــل مــــن زوايــــة طــــبقية، مــــن مــــنهجية نــــقد اكــــثر الــــتصورات 
واالفــكار عــفونــة لــجناح مــن اجــنحة الــبرجــوازيــة. ان نــقد االفــكار االســالمــية، الــنضال ضــد الــتيارات 
االســالمــية هــو جــزء مــن الــنضال الــفكري والــسياســي لــلشيوعــية ضــد واحــدة مــن اكــثر االيــدلــوجــيات 

البرجوازية معادية للعامل واملرأة وكل عناوين التحرر في املجتمع.  
ان روايـــة مـــاركـــس عـــن الـــشيوعـــية والـــنضال الـــشيوعـــي، الـــفكري والـــسياســـي واالجـــتماعـــي، بـــعد ان 
اركــن جــانــبا تــحت وابــل مــن الــتصورات والــتفسيرات غــير الــعمالــية، او مــن زاويــة طــبقة اخــرى وهــي 
الــبرجــوازيــة بــتياراتــها الــسياســية املــختلفة، او تــحويــل مــاركــس الــى اكــاديــمي وانــتزاع الــروح الــثوريــة 
مـنه، او تـحويـله الـى مـومـياءات وكـومـة مـن الـدراسـات والـنظريـات، لـقد انـتزع مـنصور حـكمت مـاركـس 
مــن هــذا الــركــام ليســلط الــضوء عــليه مــن جــديــد  كــثوري مــتقد نــاضــل مــن اجــل قــلب الــعالــم املــقلوب 

واعادة الكرامة والقيمة لالنسان وانهاء اغترابه االبدي.   
وهــكذا اذا قــال مــاركــس عــلى ان اثــمن راس مــال هــو االنــسان، فــان مــنصور حــكمت يتحــدث بــنفس 
الـروايـة عـن مـسالـة االعـدام ومـناهـضته لـها وقـضية االجـهاض والـنضال ضـد الـعنصريـة وكـل اشـكال 
الــتمييز، الــدفــاع عــن حــريــة الــتعبير. يــقول مــنصور حــكمت فــي مــقابــلة مــع مجــلة (هــمسكتي) تــحت 
عـــنوان (افـــول االســـالم الـــسياســـي) فـــي ظـــل ســـلطة املـــجالـــس ال يـــعتبر تـــأســـيس احـــزاب اســـالمـــية 
جــــريــــمة او حــــتى الــــتفكير بــــتاســــيس عــــالــــم اســــالمــــي جــــريــــمة، انــــه جــــزء مــــن حــــريــــة الــــتعبير والــــحياة 
الـــسياســـية الـــتي تـــصونـــها الســـلطة املـــجالـــسية. ان اعـــادة الـــهيبة والـــكرامـــة والـــقيمة لـــالنـــسان الـــتي 
تــشكل مــنظومــة مــاركــس الــنضالــية يجســدهــا مــنصور حــكمت ويــعيد الــوهــج لــها فــي مجــمل تــاريــخه 
الــــنضالــــي الــــذي هــــو تــــعبير واضــــح دون اي لــــبس عــــن روايــــة مــــاركــــس لــــلشيوعــــية، لــــشيوعــــية الــــطبقة 

العاملة. 
  



شيوعية االقتدار السياسي ملنصور حكمت: 

الـــــيوم وفـــــي هـــــذا املـــــناســـــبة  نســـــتغل فـــــرصـــــة بـــــشن هـــــجوم عـــــلى األفـــــكار والـــــتصورات الـــــبرجـــــوازيـــــة 
والــبرجــوازيــة الــصغيرة الــتي مــا زالــت ســائــدة فــي تــفسيرهــا ملــاركــس، وهــي بــحق تــقف عــائــقا فــكريــا 

ويجثم كالكابوس على ادمغة الطبقة العاملة.   
 ان الــهجوم عــلى مــنصور حــكمت وعــلى التحــزب والــتقالــيد الحــزبــية والــشيوعــية الــعمالــية كــمنظومــة 
حـــزبـــية يـــكمن بـــانـــتهاك حـــكمت لـــلمقدســـات الـــتي أرســـيت مـــن قـــبل الـــيسار بـــشكل عـــام ومـــنذ هـــزيـــمة 
طـبقتنا بـعد ثـورة أكـتوبـر عـلى يـد الـتيار الـقومـي الـروسـي بـقيادة سـتالـني، نـقول ذلـك االنـتهاك يـكمن 
بـــنفض الـــغبار واعـــادة الـــبريـــق ملـــاركـــس والـــشيوعـــية والـــثورة الـــعمالـــية. لـــقد حـــاولـــت الـــبرجـــوازيـــة وبـــكل 

تياراتها السياسية بتغيير رواية ماركس عن الشيوعية كما اشرنا الى روايات مختلفة،  
إن مجـــمل الـــنضال الـــشيوعـــي فـــي املـــياديـــن الـــفكريـــة والـــسياســـية واالجـــتماعـــية الـــتي تحـــدثـــنا عـــنها، 
يــــعبر عــــنها مــــنصور حــــكمت ويــــربــــطها عــــبر ديــــنامــــية مــــتسقة؛ بــــني املــــمارســــة االجــــتماعــــية الــــيومــــية 
لــلشيوعــية وبــني التحــزب وهــو واحــد مــن أســاس  كــل الــصرح الــفكريــة والــفلسفية والــسياســية الــذي 
يسـتند عـليها مـاركـس. ان الـشيوعـية وانـهاء كـل مـآسـي البشـر مـن الـفقر والحـروب واالوبـئة والـدعـارة 
والــــالمــــساواة الــــجنسية والــــعرقــــية والــــقومــــية وبــــيع األعــــضاء البشــــريــــة..الــــخ لــــن تحــــدث دون الــــتدخــــل 
الـواعـي لـالنـسان، وهـذا اإلنـسان ال يـنظر الـيه بـشكل فـرد وبـشكله املجـرد مـثل سـوبـرمـان مـن صـنع 
اســتوديــوهــات هــولــويــود، هــذا الــفرد لــن يهــبط مــن الــسماء، وال هــو املــسيح الــذي يــبعث حــيا او مهــدي 
املــنتظر الــذي يــنتظر خــراب الــدنــيا كــي يظهــر لــنا كــمنقذ. انــه االنــسان الــذي يــبيع قــوت عــمله بــشكل 
يـومـي كـي يسـتطيع ان يـحيا و تـحيا مـعه عـائـلته ويـتحول فـي االقـتصاد الـسياسـي الـذي تحـدث عـنه 
مـاركـس فـي مجـلداتـه (رأس املـال) الـى طـبقة مـنتجة لـكنها مسـتغلة مـن قـبل حـفنة مـن الـرأسـمالـيني. 
وكــما بــني مــاركــس كــلما زادت األربــاح الــتي تــنتجها الــطبقة الــعامــلة كــلما ازدادت فــقرهــا وشــقائــها. 
اي أن انـــهاء كـــل تـــلك املـــآســـي ال يـــتم دون تـــدخـــل لـــلطبقة الـــعامـــلة وتـــيارهـــا الـــواعـــي و املتحـــزب وهـــو 

التيار الشيوعي. 
ال يــمكن الــفصل بــني الــعنصر الحــزبــي والــعنصر املــمارســاتــي الــعملي لــلشيوعــية فــي أســس الــبنية 
الـفكريـة ملـنصور حـكمت. وهـنا كـعب اخـيل هـذا الـتفسير املـعادي او املـغايـر واملـفبرك لـروايـة مـاركـس 
لـلشيوعـية، اي اولـئك الـذي يـعزون الـتغيير فـي املـجتمع امـا تـرحـيله الـى زمـن اخـر بـحجة عـدم نـضوج 
الـظروف املـوضـوعـية او ربـطه بـالـيات الـعمل الـسياسـي لـلبرجـوازيـة مـثل صـناديـق االنـتخابـات وتـدخـل 

األمم املتحدة وأمريكا..الخ.  
إن روايــة الــهجوم عــلى التحــزب والحــزبــية بــحجة حــريــة الــفرد ومــمارســة الــنقد الــديــمقراطــي، وتــفسير 
الـــشيوعـــية عـــلى أنـــها روايـــة املضطهـــديـــن لـــوصـــف أوضـــاعـــهم بـــعيدا عـــن أســـس الـــنظام الـــراســـمالـــي، 
والـقفز هـنا وهـناك لـلتعبير عـن اقـسام اجـتماعـية مـختلفة ومـطالـبها سـواء كـانـت ديـمقراطـية او قـومـية 
او مــعاديــة لــالمــبريــالــية، روايــة كــل شــيء كــما يــقول مــنصور حــكمت فــي نــفس الــندوة إال أنــها ليســت 
روايـة مـاركـس لـلشيوعـية والـطبقة الـعامـلة الـتي هـي وحـدة مـترابـطة كـرزمـة مـتكامـلة ال يـمكن الـفصل 

بينها.  



ان االرادويــة الــتي يتحــدث عــنها مــنصور حــكمت والــتي يــجب ان تــكون جــزء مــن مــنظومــتنا الــعملية 
ونـهجنا لـلشيوعـية هـي تـفسير مـاركـس فـي نـقده ملـاديـة فـيوربـاخ، وهـي الـعنصر الـواعـي بـالـتغيير. ان 
هــذا هــو صــلب املــنهجية الــثوريــة لــلشيوعــية الــعمالــية، لــشيوعــية مــنصور حــكمت الــتي رواهــا مــاركــس 

للشيوعية. 
اي بــــــعبارة اخــــــرى ان الــــــشيوعــــــية اذا اريــــــد لــــــها الحــــــظ، وان تــــــحضى بــــــمكانــــــة ســــــياســــــية واعــــــتبار 
اجــــتماعــــي وتــــكون جــــزء مــــن خــــيارات املــــجتمع، عــــليها فــــي اغــــتنام الــــفرصــــة او خــــلق الــــفرصــــة نــــحو 

االقتدار السياسي.  
وبـــــعكس الـــــتيارات الـــــبرجـــــوازيـــــة الـــــصغيرة الـــــتي خـــــرج مـــــنها كـــــل اشـــــكال الـــــيسار، يـــــعلمنا مـــــنصور 
حـــكمت، عـــندمـــا ال تـــكون الـــشيوعـــية احـــدى الـــخيارات الـــفاعـــلة أمـــام الـــطبقة الـــعامـــلة، وعـــندمـــا تـــكون 
الــــقومــــية والــــديــــمقراطــــية هــــي الــــتي مــــطروحــــة فــــي املــــجتمع، فــــان الــــطبقة الــــعامــــلة تــــبحث عــــن مــــنفذ 
لتحسني أوضاعها و معيشتها وحياتها، فليس امامها اال ان تختار واحدة من البدائل املطروحة. 

إن املــهمة الــتي أنجــزهــا مــنصور حــكمت بــدقــة مــتناهــية وبــسعي مــتواصــل دون كــلل تــكمن بــاعــادة 
الـشيوعـية، شـيوعـية مـاركـس، شـيوعـية الـرسـالـة الـتاريـخية لـلطبقة الـعامـلة، وتـتلخص بـطرح الـشيوعـية 
فـي املـجتمع كـواحـدة مـن الـخيارات أمـام البشـر، والـتي هـي حـصيلة سـنوات مـن الـنضال الـضاري 

على جميع االصعدة املذكورة.  
وكــي تــتحول الــنظريــة الــتي يــصفها مــنصور حــكمت فــي (الــندوة الــثانــية لجــمعية مــاركــس) الــى قــوة 
مـــاديـــة، الـــى حـــركـــة واقـــعية تجـــر اقـــسام مـــن املـــجتمع، فـــيكون عـــبر املـــمارســـة الـــعملية. وان املـــمارســـة 

العملية تجسدها أحزاب سياسية وتعبر عن مصالح طبقية محددة في املجتمع.  
ان الـشيوعـية الـعمالـية، شـيوعـية مـاركـس ليسـت نـقطة ضـعفها النـها ال تـؤمـن بـالـديـن، او كـما يـسميها 
مــعارضــيها بــأنــها ملحــدة، ولــيس النــها مــتطرفــة وغــير واقــعية فــي الــوقــت الــذي اصــبحت اكــثر انــواع 
تــطرفــا ووحــشية ضــد اإلنــسان هــو الــواقــع املــوضــوعــي املــفروض عــلى البشــر كــما هــو حــال الــعراق 
وايــــران وافــــغانســــتان فــــي ظــــل الــــتيارات االســــالمــــية ومــــليشياتــــها، بــــل النــــها اي الــــشيوعــــية لــــم تــــضع 
نـفسها كـواحـدة مـن الـخيارات أمـام املـجتمع، تـطرح نـفسها بـديـل ومـنقذ لـلمجتمع؛  تـرد عـلى مـعضلة 

االمن واألمان والفقر والعوز في املجتمع. 
أن أكـثر الـنظريـات مـثل (إدارة الـتوحـش-ابـو بـكر نـاجـي) الـتي أرسـيت عـلى أسـاسـها “دولـة الـخالفـة 
االســالمــية” داعــش وتــمددت فــي ثــلث مــساحــة الــعراق وجــزء مــن ســوريــة، أصــبحت واقــعا مــاديــا النــه 
كـانـت هـناك قـوى جسـدتـها عـلى الـصعيد الـعملي. أي بـشكل آخـر مـهما كـانـت الـشيوعـية لـها مـسعا 
انـــسانـــيا، ومـــهما كـــانـــت مـــتطرفـــة بـــالـــدفـــاع عـــن االنـــسان، لـــن يـــكون محـــل انـــتخاب الـــناس لـــها اذا لـــم 
تــــطرح نــــفسها مــــن الــــخيارات املــــتصارعــــة عــــلى صــــعيد الســــلطة فــــي املــــجتمع. وهــــذا مــــا عــــبر عــــنها 

منصور حكمت في الحزب والسلطة والحزب والشخصيات والندوة االولى لجمعية ماركس. 
 




