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مدخل
كانت مشكلة الماركسٌة التً راجت خالالل العوالود الماةالٌة تتمفالل الً
أنها كانت إما "شفوٌة" ،أي ال تووم على الوعً بل على السماع ،أو نص ٌّة
تحفالالب بعالالف األ كالالار والمفالالارٌم ،وتكالالرر بعالالف التصالالورات دو أ تمتلالال
"العول الماركسً" .لهالاا كانالت ال ماركسالٌة الً جورررالا ،وإ كانالت تكالرر
بع الالف المص الالطلحات والمف الالارٌم والمواس الالؾ الماركس الالٌة .ور الالو األم الالر ال الالاي
ٌفرف االنطالق م تحدٌد معنى الماركسالٌة ،وبالتالالً الموسالؾ مال التالرا
الماركس الالً ،أي اا الت الالرا ال الالاي كتب الالس ك الالل م الال م الالارك /إنجل الالل ولٌن الالٌ
وتروتسكً وبلٌخانوؾ وماو و.....
إا  ،ما رً الماركسٌة؟ وكٌؾ نتعامالل مالا التالرا الفكالري الالاي كتبالس
الماركسٌٌ ؟
راا سإال مهم وأساسً لكل م ٌسعى إلالى هالم الماركسالٌة ،وبالتالالً
هم تعاملها ما ااتها .لكً تتؤس ماركسٌة ح ّوة ،وٌكو رنا ماركسالٌو
لٌ صورٌا ً بل بالفعل.
رالالام مشالالكلة أولالالى حكمالالت الماركسالالٌة الالً الالالوط العربالالً ،المشالالكلة
األخرى تمفلت ً أ التركٌل على النول ،والحفالب ،منالا وعالً الواسالا ،منالا
النبر إلى الواسا العربً .لهاا بلت الماركسٌة الرائجة سطحٌة ،ألنها بعٌدة
ع وعً الواسا ووعً آلٌات تؽٌٌرم.
****
لهاا كا م الةروري أ ٌجري تلم مارٌة الماركسٌة ،و هم آلٌالة
التعامل ما الترا الماركسً بعٌداً ع المنطالق النصالً .مال أجالل أ تكالو
"أداة" تحلٌل وبح  ،وبالتالً وعً .م أجل أ تكالو منهجٌالة تفكٌالر سبالل
أ تكالالو مفالالارٌم ومصالالطلحات وأ كالالار ومواسالالؾ .ولكالالً ال ٌكالالو دورنالالا رالالو
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عك كرة لمارك أو إنجلالل أو لٌنالٌ  ،أو أي مفكالر آخالر ،علالى وسعنالا ،أو
على واسعة عندنا ،لكً نصل إلى مواسؾ مفٌرة للسالخرٌة .مال أجالل أ نعالً
راا الواسا ،ورام الواسعة ،مباشرة استناداً إلى منهجٌة ولٌ إلى نص.
ورو األمر الاي ٌفرف اإلشارة إلى الوةاٌا التالً ٌتشالكل منهالا الواسالا
العربً ،م أجل بلورة آلٌات التؽٌٌر.
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( )1

حول األٌدٌولوجٌا
الش ال أ رس الا ً ٌوالالوم بالالٌ اإلرادة والموةالالوع ،العامالالل اإلرادي والعامالالل
توحالدرما .وإاا كالا الصالراع الطبوالً ٌجالري
الموةوعً ،رؼم الحاجة إلالى ّ
ً الواسا ،لهاا تع ّبر الطبوات الفوٌرة المةطهدة ع ااتها م خالل أعمال
مختلفة ،بعةها سلبً وبعةها إٌجابً .وإاا كا رالاا الصالراع ٌبوالى مؽلوالاً،
بمعنى أنس ٌؤتً كالرد عالل عفالوي علالى حالالة االسالتؽالل التالً تحالدفها الطبوالة
المسالتؽِلة الحاكمالالة ،الال ٌسالالتطٌا التجالالاول النالوعً لهالالام الحالالة ،حٌال تبوالالى
الطبوات المست َؽلة ،المةطهدة ،مست َؽلة مةطهدة ،برؼم ما ٌمك أ ٌحووس
سالالالال » معاشالالالالً ،وبالتالالالالالً ٌجالالالالري الصالالالالراع الطبوالالالالً
نةالالالالالها مالالالال «تح ّ
«موةوعٌا ً» ً إطار مؽلق .الن نوطالة التجالاول تتمفالل الً اتسالاع التمالاٌل
الطبوً ،تفالاسم الصالراع الطبوالً .ورنالا نحال ال نوصالد تفالاسم االسالتؽالل والط،
هام خطوة ال ُب َّد منها ،لكنها ال تالإدي إلالى الوصالول إلالى نوطالة التجالاول وإ
كانالالت تهٌالالا لهالالا .الالالاي ٌُحالال ِد الوطٌعالالة وٌحوالالق التجالالاول ،وٌسالالم بتفالالاسم
الصراع الطبوً ،رو عامل إرادي ٌتعلق بالوعً والتنبٌم معا ً.
ناا كا نةال الطبوالة العاملالة ،والطبوالات المةالطهدة عمومالاً ،ال ٌسالم
لهالالا بالالؤ تبلالالور «وعٌهالالا» المتناسالالم مالالا مصالالالحها .ورنالالا ٌمكال أ نةالالٌؾ
مسؤلة «صؽٌرة» رً الوعً الشالمولً المتناسالم مالا المصالالحة الشالمولٌة
لتجاول مسؤلة «الوعً» الجلئً المنتج عال مصالال جلئٌالة ،رالً مطلبٌالة،
معاشٌة (استصادٌة ً األسالا ) .إاا كالا النةالال العفالوي ال ٌسالم بتبلالور
الوعً المعبر ع المصلحة الشمولٌة للطبوالة ،الن تبلالور الالوعً العالام الً
المجتما الاي رو انعكا للتبلور الطبوً أساسا ً (لك مالا التؤكٌالد أنالس لالٌ
انعكاسالا ً مٌكانٌكٌالا ً) رالالو طرٌالالق الخالالرول مال الحلوالالة المؽلوالالة رالالام .ورالالاا مالالا
أسمام لٌنٌ اكتسام الوعً م خارل الطبوة( .)1رنا ٌجم أ نشٌر إلالى أ
الوجود الموةوعً للطبوة العاملة ٌعك نفسس ً صورتٌ  :على الصالعٌد
( )

- 1لٌنٌ "ما العمل؟" دار التودم – موسكو ( 1968ص .)56-44
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الفكالالري ،علالالى صالالعٌد الالالوعً ،الالً صالالورة وعالالً جلئالالً ،رالالو الالالاي ٌإس ال
للنةال المطلبً .وصورة وعً شمولً ٌتبلور ً الفلسفة المادٌة الجدلٌة.
وإاا كالالا االنعكالالا األول للالالوعً ٌبالالدو انعكاس الا ً مٌكانٌكٌ الاً ،الالن اإلنعكالالا
الف الالانً ٌب الالدو معو الالداً .ور الالاا ال الالاي ٌمٌ الالل ب الالٌ مص الاللحة «واسعٌ الالة» لطبو الالة،
ومص الاللحة «مس الالتوبلٌة» .أي ٌمٌ الالل ب الالٌ «الواس الالا» والحل الالم ،الواس الالا ؼٌ الالر
الالالواسعً والحلالالم الالالواسعً .ورالالو الالالاي ٌمٌالالل بالالٌ الالالوعً اللائالالؾ والالالوعً
الحوٌوً.
رالالام الصالالٌؽة مال الفهالالم توجالالد إشالالكالٌة محالالددة ،أو أنهالالا توةال إشالالكالٌة
محددة ،رً إشكالٌة الوعً الشمولً .ناا كانت البروؾ العامالة تسالهم الً
تفاسم الصراع الطبوً الن انتكاسالة رالاا الصالراع تبالدو نتٌجالة ؼٌالام الالوعً
الشالالمولً ،الالالاي ٌعنالالً الالالوعً األٌالالدٌولوجً ،المع ّبالالر ع ال مصالاللحة الطبوالالة
العاملة.
رن الالا ننتو الالل لمناسش الالة ر الالام الوة الالٌة ،سة الالٌة ال الالوعً المع َّب الالر عنالالالس الالالً
أٌالالدٌولوجٌا ،األ كالالار والمفالالارٌم األٌدٌولوجٌالالة المعبالالرة ع ال مصالاللحة الطبوالالة
العاملالالة .إ نوطالالة التجالالاول رالالً اكتسالالام الالالوعً الشالالمولً ،الالالوعً العلمالالً.
وإاا كانالالت الطبوالالة العاملالالة ال تسالالتطٌا ال ال  ،بمعنالالى أ رالالاا الالالوعً ال ٌنمالالو
«ااتٌا ً» داخلها ،ن بلورتس وإٌصالالس مال مهمالة ئالة سالادرة علالى الال  .رنالا
ٌالالؤتً دور الحالاللم مالال خالالالل إتحالالاد رالالام الفئالالة بالطبوالالة (ولالالٌ العكالال )،
اندماجها ٌها .وبالتالً السعً م أجل بلورة تصالور أٌالدٌولوجً ٌع ّبالر عال
رإٌة الطبوة العاملة ،وٌنطلق م مصلحتها .لكال رالام األٌالدٌولوجٌا تتجسالد
الالً برنالالامج نةالالال طبوالالً ٌحالالوي مسالالؤلتٌ  ،التصال ّالور االستصالالادي والمطالالالم
االستص الالادٌة ،والتص الالور السٌاس الالً والنة الالال السٌاس الالً .ل الالاا ك الالا ة الالرورٌا ً
« حالالص» األٌالالدٌولوجٌا السالالائدة الالً الالالوط العربالالً انطالس الا ً م ال جالالاوررا
ووصوالً إلى تجسٌداتها.
والش أ رام الوةٌة رامة ،خصوصا ً بعد التجربة الطوٌلة التً نشطت
ٌها الحركة الماركسٌة ،وبعالد التطالورات السٌاسالٌة والفكرٌالة التالً تحووالت.
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وإاا كانت الماركسٌة سد أصبحت األكفر انتشاراً خالالل الوالر العشالرٌ علالى
صالالعٌد الحركالالة السالالاعٌة نحالالو التوالالدم ،والالد كالالا ةالالرورٌا ً نوالالد تصالالور محالالدد
الالً المج الالال السٌاس الالً و الالط ،ب الالل وأساس الالا ً الالً المج الالال
للماركس الالٌة ،ل الالٌ
األٌدٌولوجً .ولك األرم رو محاولالة بلالورة تصالور أٌالدٌولوجً معالٌ ٌع ّبالر
عال مصاللحة الطبوالة العاملالة العربٌالة ،والفالحالٌ الفوالرا العالرم .إ تبلالالور
رالالإال الالً «كٌالالا » مسالالؤلة الالً ؼاٌالالة األرمٌالالة بعالالدما « ّ
سلمالالت» الحركالالة
الماركسٌة المعبرة عنهم ااتها إلى الحد الالاي جعالل دوررالا فانوٌالا ً ومسالاعداً
لالالٌ إال .إ التمالالاٌل مهمالالة المرحلالالة الرارن الة ،وال توالالدم بالالدو تحوٌالالق رالالاا
التماٌل .م رالً الطبوالة العاملالة العربٌالة؟ ومالا رالً مصالالحها ،االستصالادٌة
والسٌاسٌة؟ ما رو دوررا؟ ما موسفها م الطبوالات األخالرى؟ مالا رالو طرٌالق
نةالها؟
رام مهمة رارنة....
لك ال م ال الةالالروري البالالد بهالالا .لهالالاا سالالوؾ نتنالالاول فالالال مسالالائل ؼالالدا
توةالالالالٌحها أم الالالالراً ة الالالالرورٌا ً :األٌ الالالالدٌولوجٌا ونو الالالالد الماركس الالالالٌة الرائج الالالالة،
األٌدولوجٌا والبرنامج ،بنٌة الحلم الطبوٌة.

( )2

نود األٌدٌولوجٌا
تنبا أرمٌة الوةٌة األٌدٌولوجٌة م ارتباطها ببرنالامج النةالال الفالوري.
إ سٌمة المالنهج األساسالٌة تتوالوم الً سدرتالس علالى تحلٌالل البالروؾ الواسعٌالة
و هم اإلشكاالت الوائمة ،وم فم تحدٌد أسالٌم التؽٌٌر الفورٌة الوادرة على
تحوٌق التؽٌٌر المطلوم .ولود كانت مشكلة الخالط الشالٌوعً التولٌالدي( )1أنالس
لم ٌستطا تحلٌل البروؾ الواسعٌة بسالبم الجمالود النبالري الالاي استشالرى.
( - )1نوص الالد ب الالالخط الش الالٌوعً التولٌ الالدي ،جمل الالة مف الالارٌم وأ ك الالار انتش الالرت ل الالدى األح الاللام
الشٌوعٌة .والبد مال أ ننالوم إلالى أ بعالف رالام األحاللام طالرك أ كالاراً مختلفالة الً تالرات
معٌنة .لك ال لم ٌلػ إمكانٌة تجرٌد تصور م ّعٌ أل كاررا.
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ولهاا ن االرتمام بالوةٌة األٌدٌولوجٌة نابا مال الحاجالة لبلالورة البرنالامج
الوادر علالى توحٌالد الجمالارٌر الشالعبٌة ،وعلالى تحوٌالق االنتصالار .والبرنالامج
لٌ األرداؾ العامة وط ،بل أنس التصور النابا م رإٌة مرحلالة تارٌخٌالة،
ومعر ة حركة التطور ً األمة .ورو بال لٌ الشعارات العامالة والط ،بالل
أنس الرإٌة التً تكو الشعارات نتاجا ً لها .وكال الخطوات التالً تسالهم الً
تحوٌق تودم األمة.
وسةٌة األٌدٌولوجٌا رً الوةٌة األكفر أرمٌة الً التنبالٌم ،ألنهالا أسالا
العمل كلس .هً «اللاوٌة» التً ٌُنبر م خاللها ،ورالً الرإٌالة التالً ٌوالوم
على أساسها العمل الفوري كلس.
األٌدٌولوجٌا أوالً وأساسا ً منهج ً التحلٌل ،ورً فانٌا ً منبومة األ كالار
حول العالم والحٌاة عموما ً( ،)2وانطالسا ً م ال ن تبنً أٌدٌولوجٌا فورٌالة
سالالوؾ ٌفالالرف تبنالالً برنامجالا ً فورٌالاً ،وبنٌالالة تنبٌمٌالالة فورٌالالة .واألٌالالدٌولوجٌا
الفورٌة ً عصرنا الحاةر رالً األٌالدٌولوجٌا العلمٌالة ،التالً أرسالى أسسالها
كل م مارك  ،إنجلل ولٌنٌ .
وم راا المنطلق ،الن تحدٌالد رإٌالة صالحٌحة ٌمالا ٌتعلالق باألٌالدٌولوجٌا
رالالالو أسالالالا تحدٌالالالد البرنالالالامج وبنالالالا الحالالاللم ،وتحوٌالالالق الفالالالورة الوومٌالالالة
الدٌموراطٌة .و ً راا المجال لم ٌعد رنا خٌار ،خصوصا ً بالنسبة للشعوم
المتخلفالالة ،لالالٌ لسالالبم إال أل التطالالورات العالمٌالالة ،وتطالالور العلالالم سالالد حسالالما
المعركالالة نبرٌالاً ،مال خالالالل ارتبالالاط التوالالدم بالخٌالالار االشالالتراكً .والالد أصالالبحت
الماركسٌة رً األٌدٌولوجٌا الفورٌالة الوحٌالدة ،ولهالاا نشالؤت بالاررة التح ّالول
م الوومٌالة واللٌبرالٌالة إلالى الماركسالٌة انطالسالا ً مال رإٌالة واعٌالة ،أو علالى
أسالالا عفالالوي( .)3لكالال النوطالالة الجوررٌالالة رنالالا تتمفالالل الالً وجالالود رإٌتالالٌ

( - )2المالالنهج لالالٌ األٌالالدٌولوجٌا ،لكنالالس الجالالل الجالالورري ٌهالالا ،األسالالا الالالاي تبنالالى علٌالالس
منبومة األ كار .األٌدٌولوجٌا «نسق م اآلرا واأل كار :السٌاسٌة والوانونٌالة واألخالسٌالة
والجمالٌة والدٌنٌة والفلسفٌة» ،و«وسد تكو األٌدٌولوجٌا علمٌة ،وسالد تكالو ؼٌالر علمٌالة:
أي سد تكو انعكاساًًَ صادسا ً أو لائفالا ً للواسالا» (الموسالوعة الفلسالفٌة .دار الطلٌعالة بٌالروت
ط ،1981 ،4ص .)68أما المنهج هالو «طرٌوالة للحصالول علالى تالردد ارنالً للموةالوع سٌالد
الدراسة» .والمنهج العلمً «ٌرتبط ارتباطا ً ال ٌنفصم بالنبرٌة» (نف الطبعة .ص.)205
( - )3الش أ سبم بهور مالا ٌمكال أ نطلالق علٌالس ،الموجالة الفانٌالة مال األحاللام والوالوى
والتحوالت العالمٌة ،وتحدٌداً انتصالار الفالورات
الماركسٌة ،رو ألمة الحركة الوومٌة محلٌاً،
ّ
ً الصٌ  ،و ٌتنام،وكوبا ،وكمبودٌا...الخ .راا التحول ً ،بل األلمة المحلٌة ،د الا ئالات
متلاٌدة م البرجوالٌة الصالؽٌرة ،إلالى تبنالً الماركسالٌة ،بشالكل عفالوي إلالى حالد كبٌالر .لهالاا
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متناسةالالتٌ تسالالودا صالالفوؾ الماركسالالٌٌ  ،الرإٌالالة األولالالى :ورالالً الرإٌالالة
الجامدة ،التً تووم على أسالا «النوالل» وتردٌالد الشالعارات .والفانٌالة :رالً
الرإٌالالة العلمٌ الالة الفورٌ الالة الوائمالالة عل الالى أس الالا التحلٌالالل الملم الالو للواس الالا
الملمو  .ولما كانت الرإٌة األولى لها جالاوررا وامتالداداتها ،ورالً الرإٌالة
السائدة ،كا م الةروري نودرا ،نود منطق النوالل ،والتمسال بالشالعارات،
وٌحولالس إلالى تحلٌالل مفالالً،
ونود الجمود ألنس ٌخرل التحلٌالل عال كونالس مادٌالا ً،
ّ
ؼٌالالر واسعالالًٌ ،الالرى مالالا سٌالالل الالً الماةالالً ،أو الالً بالالروؾ مختلفالالة ع ال برو نالالا،
وبالتالً هو ال ٌحلل واسعنالا .كمالا أنالس ال ٌسالتطٌا تحدٌالد أسال التطالور المسالتوبلً
بجعلس الماةً رو المستوبل.
لالالال ٌجالالم نوالالد الجمالالود الالالاي لحالالق بالالالفكر الماركسالالً خالالالل السالالنوات
الخمسالالٌ الماةالالٌة ،أي ٌجالالم نوالالد الخالالط الشالالٌوعً التولٌالالدي بهالالدؾ إعالالادة
الالالروك العلمٌالالة للماركسالالٌة ةالالد الجمالالود ،وإعالالادة الالالروك الفورٌالالة لهالالا ةالالد
اإلصالحٌة ،والالروك الدٌموراطٌالة ،روك البحال والدراسالة ،النوالد والنوالا ،
رام الروك التً ؼابت منا رٌم ستالٌ على الحاللم الشالٌوعً السالو ٌٌتً
و الالرف وحدانٌالالة الفكالالرة ،ووحدانٌالالة الوائالالد .إ المالالنهج المالالادي الجالالدلً رالالو
المالالنهج الالالاي ٌالالرتبط بمصالالال الطبوالالات الجارٌالالة دائم الا ً الالً سالالعٌها لتحوٌالالق
أرالدا ها ،وصالالوالً إلالى تحوٌالالق االشالالتراكٌة .ورالو المالالنهج الصالحٌ الالالاي مال
خالل امتالكس نسالتطٌا هالم بالروؾ بالدنالا ،وتحدٌالد أرالداؾ فورتنالا .لالال الن
نوالالد الجمالالود الالالاي أصالالب سالالمة لالالدى األحالاللام الشالالٌوعٌة عموم الاً ،رالالو مهمالالة
أساسالالٌة لك الالً ٌبوالالى الم الالنهج طرٌو الالة الالً الوص الالول إل الالى هالالم دسٌ الالق لبرو ن الالا،
وللبروؾ العالمٌة المحٌطة.
إ الال رالالو المالدخل الحوٌوالالً لتحدٌالالد أرالداؾ نةالالالنا ،و هالم واسعنالالا همالا ً
علمٌالالاًٌ ،سالالهم الالً تؤسالالٌ نبرٌالالة فورٌالالة تهٌالالا البالالروؾ لتحوٌالالق فالالورة
جارٌالالة ،تحوالالق مصالالال الجمالالارٌر الشالالعبٌة ،مصالاللحة األمالالة أساس الاً ،وكالالال
مصلحة الطبوة العاملة العربٌة.

المنهج المادي حوٌوة واسعة:
إ اعتمالالاد المالالنهج المالادي الجالالدلً منهجالا ً الالً التحلٌالالل وتحدٌالالد المواسالالؾ

جالالرى استبالالا رالالام التجالالارم الجدٌالالدة بالالدل استبالالا
األحلام الشٌوعٌة.

التجربالالة السالالو ٌٌتٌة ،كمالالا كانالالت تفعالالل
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السٌاسالالٌة واألٌدٌولوجٌالالة ،نالالاتج ع ال أنالالس المالالنهج العلمالالً الوحٌالالد( )4الالالاي
تؤكدت صحتس خالل سر م اللما .
()5
ولود جا المنهج المالادي الجالدلً تعبٌالراً عال مسالار التطالور الفلسالفً ،
الاي بدأ منا الورو الودٌمة ،وبشالكل خالاص منالا نشالؤت الفلسالفة الٌونانٌالة.
وكا راا المسار ٌحمل ً أحشائس اتجارا ً مادٌاً ،كا جنٌنٌا ً لمال الٌونالا ،
لكنس تطور ما تطور الحٌالاة االجتماعٌالة ،وتوالدم العلالوم .وبهالر واةالحا ً الً
الفلسفة العربٌة خالل عصور الدراررا ،مما جعل الربط ممكنا ً بٌ الفلسالفة
الٌونانٌة ،والفلسفة األوروبٌة الحدٌفة .إ التودم الفلسفً الاي حالد خالالل
العصالالور المختلف الالة ك الالا ٌبالالرل الجان الالم العوالن الالً ،ةالالد االتجار الالات الؽٌبٌ الالة
المفالٌة .وكانت الفورة البرجوالٌة رً الوابلة التً أنجبت الفلسفة المادٌالة،
ألنها أسالهمت إسالهاما ً كبٌالراً الً توالدم العلالوم الطبٌعٌالة ،وألنهالا أسالهمت الً
تطور الفلسالفة عمومالاً ،مال خالالل البالروؾ المالئمالة التالً أوجالدتها ،نتٌجالة
إسالالواطها كالالل أشالالكال الومالالا األٌالالدٌولوجً التالالً كانالالت سالالائدة خالالالل العصالالور
السابوة لها ،ومنها عصر اإلسطاع بشكل خاص ،حٌال تحكمالت األٌالدٌولوجٌا
الالروتٌالالة بكالالل تطالالور .سالالمحت بحرٌالالة الالالرأي والتعبٌالالر والبحال  ،رؼالالم أنهالالا
عادت و رةت سٌوداً على ال  ،بعدما عاشالت الرأسالمالٌة ألمالة حالادة كالادت
تطٌ بها ،وساعدت رام البروؾ على نود السما  ،ونود األرف.
كمالالا جالالا المالالنهج المالالادي الجالالدلً تعبٌالالراً عالال ارتبالالاط اإلنسالالا بالحٌالالاة
المادٌ الالة الالً مرحلته الالا المتودم الالة ،مرحل الالة الص الالناعة الحدٌف الالة ،ؤص الالب أداة
تحلٌلها .وكا نشو الطبوة العاملة تعبٌراً عال رالام المرحلالة مال االرتبالاط.
لود كا انتصار الرأسمالٌة ٌع ّبر ع انتصار ئة اجتماعٌة سلٌلة العدد تملال
رأ المال والصناعة ،وتوجس الدولة لخدمة صالحها ً .الموابل أوجد راا
الوةالالا الطبوالالة العاملالالة التالالً أصالالبحت تمفالالل أكفرٌالالة السالالكا  .ورالالً أكفرٌالالة
مسحوسة ال تمل سوى مجهودرا العةاللً ،وال تعالٌ إال إاا وجالدت عمالالً.
ورالالً مجبالالرة علالالى بٌالالا سالالوة عملهالالا «بالالالمفرق»( .)6أمالالا وسالالد بالالرلت الطبوالالة
العاملة ،والداد عددرا لتمفل أكفرٌة المجتما ً الدول الصناعٌة المتودمة،
لود أصب انتصاررا ٌعنً انتصار األكفرٌة ،وكا المالنهج المالادي الجالدلً،
( )

- 4مورٌ كونفور «الفلسفة المفتوحالة .والمجتمالا المفتالوك« ،رد علالى نوالد كالارل بالوبر
للماركسالالٌة» «الجالالل األول» نحالالو لسالالفة مفتوحالالة ،ترجمالالة الالاروق عبالالد الوالالادر ،دار األدم
والفوا ة (بٌروت) ط 1دٌسمبر ( .1979ص.)57
( )
المكونالالة الفالفالالة» دار التوالالدم م موسالالكو
- 5لٌنالالٌ «مصالالادر الماركسالالٌة الفالفالالة ،وأسسالالامها
ّ
(ص5م )6و(ص.)12
( )
- 6مارك  ،انجلل «بٌا الحلم الشٌوعً» دار التودم م موسكو ،دو تارٌخ( ،ص.)49
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ٌعنً خدمة األؼلبٌة الساحوة ً المجتما ،ولهاا إتحدا.)7(...
وأصب المنهج المادي الجدلً منهج الطبوة العاملة ،المالنهج الالاي تالرى مال
خاللالالس العالالالم ،وأحالالرى البالالروؾ االستصالالادٌة االجتماعٌالالة السٌاسالالٌة المحٌطالالة،
وتحدد م خاللس النبرٌة الفورٌة ،نبرٌتها م أجل التؽٌٌر الفوري.
وإاا كالا تطالور الفكالر الفلسالفً منفصالالً عال تطالور الطبوالة العاملالالة« ،إا
أنس ال ٌمكال للعمالال أ ٌحصاللوا علالى رالاا الالوعً إال مال خالارجهم»« ،أمالا
التع الالالالٌم االش الالالتراكٌة و الالالد انبفو الالالت ع الالال النبرٌ الالالات الفلس الالالفٌة والتارٌخٌ الالالة
واالستصادٌة التً وةالعها المتعلمالو مال ممفلالً الطبوالات المالكالة ،وةالعها
المفوفالالو »( ،)8الالن مهمالالة الحالاللم الماركسالالً تتوالالوم أوالً الالً الالالربط بالالٌ
«التعالالالٌم االشالالتراكٌة» والطبوالالة العاملالالة ،و إدخالالال الالالوعً للطبوالالة العاملالالة.
ورالالاا الالالدور رالالو الالالاي أدى إلالالى انتصالالار فالالورة أكتالالوبر الالً روسالالٌا ،لكالال
بالتحالؾ ما الفالحٌ الفورا  ،كما أشار لٌنٌ .
لوالالد جالالا ت التطالالورات التالالً شالالهدرا العالالالم خالالالل الوالالر الماةالالً لتبالالرل
أرمٌالالة المالالنهج المالالادي الجالالدلً وتإكالالد صالالحتس .وٌمكالال مالحبالالة الالال مالال
البوارر التالٌة:
أوالً :إ العلالالوم الطبٌعٌ الالة ،أفبتالالت ص الالحة مالالا ج الالا بالالس الم الالنهج الم الالادي
الجدلً ،وأكدت ما سام علٌس .رؼم أنهالا أبالرلت نوالاط ةالعؾ ٌالس ،الشال الً
أنها تحتال إلى بح .
فانٌا ً :ولود انتصرت الشعوم التً اعتنوتالس ،ؤصالبحت االشالتراكٌة نبامالا ً
عالمٌ الالالاًٌ ،ن الالالا النب الالالام الرأس الالالمالً ،وتلاٌ الالالدت األم الالالم المتجه الالالة ص الالالوم
االشتراكٌة(*).
فالفا ً :كما أ مفكري النبام الرأسمالً اتجهوا لالستعانة بس لفهم ألمالات
النبام الرأسمالً ،ولمعالجة إشكاالتس ،وحاولوا االستفادة م ال ً إطالة
عمر نبامهم .والش ً أ كل النبرٌات التً ع ّبرت ع البرجوالٌة بهالام
الصٌؽة أو تل اسالتندت إلالى كالرة مالا الً الماركسالٌة ،كمالا أصالبحت مفالارٌم
ماركسالالٌة جالالل عةالالوي مالال علالالم االجتمالالاع البرجالالوالي ،وعلالالم االستصالالاد
( )

- 7م الةروري التنوٌس إلى أ تح ّالول الرأسالمالٌة إلالى إمبرٌالٌالة ،تسالٌطر علالى العالالم ،سالد
أدى إلى تؽٌر ً رام المعادلة ،حٌال أصالب ممكنالا ً للبرجوالٌالة التالً تنهالم شالعوم البلالدا
المتخلفة ،إجالرا تحالوٌلً .البنٌالة الطبوٌالة الً البلالد الرأسالمالً جعالل الطبوالة العاملالة أسلٌالة،
تمفل فل السكا تورٌباً ،بسبم الودرة على توسٌا الفئالات المتوسالطة ،بمالا ٌناسالم التطالور
التكنولوجً الهائل .وبال الحدٌ رنا ٌشتمل المرحلة األولى م نشو الرأسمالٌة وط.
( )
- 8لٌنٌ «ما العمل؟» دار التودم م موسكو م (39م .)40
(*)
-لكنها عادت وانهارت ،ورام حادفة تحتال إلى تحلٌل.
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البرجوالي.
لود شهد المنهج المادي الجدلً موجة عارمة م التشالكٌ واالسالتخفاؾ
حٌ توصل إلٌس مارك وإنجلل ،حٌ س َّنت البرجوالٌة كل حرابهالا إلفبالات
بطالنس ،ولهلٌمتالس ،لكنهالا شاللت .ورالً ألٌالوم تعتالرؾ شالٌئا ً شالٌئا ً بالس ،وإ
حاولت االستفادة مال نوالاط ةالعفس ،ولكال أساسالا ً مال أخطالا التجالارم التالً
صالبا ً الً بداٌالة
سامت على أساسس ،إلةالعا س ورلٌمتالس .وإاا كالا الهجالوم من ّ
األمر على جورر المنهج ،أي على سوانٌنس األساسٌة ،والد تح ّالول الٌالوم إلالى
الهجوم على التجارم التً تعتمالدم طرٌوالة الً التحلٌالل ،كمالا علالى إفالارة كالل
النعرات ما سبل الرأسمالٌة ةدم ،أي نعرات الوبلٌة والطائفٌة،خصوصالا ً الً
البلدا المتخلفة حٌ ٌمك إفارة مفالل رالام النعالرات .ورالاا ٌعب ّالر عال عجالل
ً مواجهتس وجارة.
إ صالالحة المالالنهج تنطلالالق م ال أنالالس ٌوالالوم علالالى العلالالم ،والعلالالم ٌبح ال الالً
البالالروؾ الواسعٌالالة ،وٌالالدر الوةالالاٌا الملموسالالة ،وال ٌبحالال الالً الؽٌالالم أو
ٌدر التخٌالت .وكلما تودمت العلوم الطبٌعٌة ،وتطورت الصناعة ،الدادت
أرمٌة راا المنهج ،وتوطدت أركانس.

البلدا المتخلفة وارتباط التحرر باالشتراكٌة:
الً ،لوالالد ارتالالبط تحرررالالا
و الالً البلالالدا المتخلفالالة تبالالرل الوةالالٌة بشالالكل جلال ّ
باالشتراكٌة ،انتصرت الشعوم التً سادتها أحاللام ماركسالٌة ،ورلمالت كالل
التجارم األخرى ،رؼم التوالدم الالاي حصالل ،والالاي ٌتفالاوت مال تجربالة إلالى
أخرى ،ومال موسالا إلالى آخالر .وإاا كالا ممكنالا ً االسالتوالل السٌاسالً لبلالدانها
لو الالد اختلف الالت األم الالور ،من الالا أ أوج الالدت الرأس الالمالٌة نبام الالا ً عالمٌ الالا ً ٌعتم الالد
السالالٌطرة االستصالالادٌة بالالدالً ع ال االحالالتالل العسالالكري .إ أوجالالس الصالالراع بالالٌ
البلدا المتخلفالة والبلالدا الرأسالمالٌة ال توتصالر علالى الصالراع السٌاسالً أو
االستصادي االجتماعً ،بل تطالال الجانالم األٌالدٌولوجً ،حٌال ارتالبط التحالرر
مالالالال االسالالالالتعمار اإلمبرٌالالالالالً بالصالالالالراع ةالالالالد األٌالالالالدٌولوجٌا البرجوالٌالالالالة.
البرجوالٌة رً التً تستعمر األمم المتخلفالة وأي تالب ألٌالدٌولوجٌتها ٌفوالد
الصراع صفتس الجارٌة ،لٌتحول إلالى صالراع مال أجالل االسالتوالل السٌاسالً،
ولٌ الالادة ال الالدور االستص الالادي للفئ الالات البرجوالٌ الالة المحلٌ الالة ،ة الالم عالس الالات
االرتباط بالسالوق الرأسالمالٌة .ورالاا مالا حالد الً السالنوات الماةالٌة ،حٌال
اسالالتطاعت البرجوالٌالالة أو البرجوالٌالالة الصالالؽٌرة إٌجالالاد أشالالكال م ال «الالالدول
المسالالتولة» ،لك ال االمبرٌالٌالالة اسالالتطاعت الالً الموابالالل إٌجالالاد عالسالالات تبعٌالالة
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جدٌدة أعادت السٌطرة علٌها.
ةم ال ن الماركسٌة رً األٌدٌولوجٌا الجارٌة ً الصراع الجالاري
بالالٌ االسالالتعمار (سدٌمالالس وحدٌفالالس) ،وبالالٌ الجمالالارٌر الشالالعبٌة التالالً تعبالالر ع ال
إرادة التؽٌٌ الالالالر .الماركس الالالالٌة ر الالالالً األٌ الالالالدٌولوجٌا النو الالالالٌف ل ٌ الالالالدٌولوجٌا
البرجوالٌة ،والتً تع ّبر ع مصال الطبوات األكفر سحوا ً و وراً .ولمالا كالا
التطور الرأسمالً المستول ً لم ؼدت ٌس الرأسمالٌة نباما ً عالمٌا ً ؼٌر
ممك ( ، )9بسبم طالابا المنا سالة الحالرة الالاي ٌمفالل جالورر الرأسالمالٌة ،الن
المشالالروع الماركسالالً ٌبالالدو رالالو الوحٌالالد الممكال  .ألنالالس الوحٌالالد الالالاي ٌتؤسال
على الةد م النبام الرأسمالً العالمً ،ألنالس ٌنطلالق مال الحاجالة للخالرول
م سٌطرة راا النبام.
أما على الصعٌد العربً ،والد ارتالبط التحالرر باالشالتراكٌة ،وحسالمت رالام
الوةالالٌة لالالدى أسسالالام أساسالالٌة م ال المفوفالالٌ  ،ولالالدى الطلٌعالالة السٌاسالالٌة ،بعالالد
انهٌالالارات كبٌالالرة شالالهدتها الحركالالة الوومٌالالة العربٌالالة ،خالالالل األعالالوام المائالالة
الماة الالٌة .لو الالد ش الالل المفك الالرو البرجوالٌ الالو الالً بن الالا فوا الالة برجوالٌ الالة
متماس الالكة ،مندمج الالة ب الالالواسا العرب الالً ،وتس الالهم الالً إٌج الالاد أرة الالٌة التؽٌٌ الالر
الرأس الالمالً المس الالتول ،نتٌج الالة ا تو الالاد البنٌ الالة الرأس الالمالٌة ،ونتٌج الالة اس الالتفارة
االحتالل الرأسمالً األوروبً للوط العربً ل ٌدٌولوجٌا األصولٌة الدٌنٌة،
وكال نتٌجة محاربة الووى االستعمارٌة ااتها لهالاا االتجالام ،ألنهالا حرصالت
علالالى بوالالا البنٌالالة مالالا سبالالل رأسالالمالٌة ،أي بوالالا البنٌالالة اإلسطاعٌالالة والعشالالائرٌة
(البدوٌالالة) ،وبوالالا تعبٌراتهالالا األٌدٌولوجٌالالة (االتجارالالات األكفالالر سالاللفٌة الالً
ال الالدٌ ) .وج الالا ت الفئ الالات المفوف الالة والوٌ الالادات السٌاس الالٌة م الال البرجوالٌالالالة
الصؽٌرة بعد اندحار المفوفٌ البرجوالٌٌ  ،وةالٌاع أ كالاررم لتطالرك أ كالاراً
أكفر تشوٌهاً،نتٌجة تشربها باأل كار األٌدٌولوجٌة السائدة ،وتعلمها علالى ٌالد
المفوفٌ الرأسمالٌٌ ً مرحلة انحطاط الفكر البرجالوالي ،وخصوصالا ً بعالد
تف الالاسم ألم الالات الرأس الالمالٌة ،و الالً ب الالروؾ اتة الال ٌه الالا عج الالل البرجوالٌ الالة
المحلٌالالة ،وبالتالالالً عجالالل المشالالروع الرأسالالمالً ،وألنهالالا ال تطالالرك مشالالروعا ً
ؼٌالالر المشالالروع الرأسالالمالً ،بسالالبم طبٌعتهالالا كفئالالة مالكالالة ،وتسالالعى للٌالالادة
ملكٌتها ..لهاا لم تإس كراً راسخاً ،ولم تستطا تحوٌق التؽٌٌر المنشود.
ولالالال اتجهالالت أسسالالام منهالالا إلالالى الماركسالالٌة بعالالد التجربالالة المالالرة التالالً
عاشالالتها ،والفشالالل الالالاي واجهتالالس .وسالالد أسالالهم رالالاا الفشالالل الالً إسنالالاع ئالالات
متلاٌدة م المناةلٌ بؤ الماركسٌة رً طرٌق الخالص.
( )

- 9سالالمٌر أم الالٌ «عالس الالة الت الالارٌخ الرأسالالمالً ب الالالفكر االٌ الالدٌولوجً العرب الالً» دار الحداف الالة
(بٌروت) ط( ،1983 ،1ص ،)20و(ص.)81
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لك أٌة ماركسٌة؟
ود تواجدت األحلام الشٌوعٌة ،منا ستة عوالود ولالم تحوالق أي انتصالار.
وكا راا الفشل م األسبام التً جعلت المناةاللٌ ٌنخرطالو الً صالفوؾ
األحلام الوومٌة .كٌؾ ٌمك العالودة إلالى ماركسالٌة شاللت؟ رؼالم الال عالاد
المناةلو لها ً فوبها المالاوي بعالد الفالورة الفوا ٌالة الً الصالٌ التالً أدت
إلى انتشار موجة الٌسار الجدٌد ،أو ً فوبها الفٌتنامً .لكال األلمالة طالالت
الٌسار الجدٌد انوسم وتفتت ،ولم ٌحوق أٌة خطالوة إلالى األمالام .لهالاا ٌطالرك
السإال ،أي ماركسٌة؟

الصراعات ً الماركسٌة:
إ السالالإال حالالول «أٌالالة ماركسالالٌة؟» لالالٌ جدٌالالداً ،وال رالالو نتالالال الصالالراع
األٌدٌولوجً ً الوط العربً ،ود عاشت الماركسالٌة منالا نشالؤتها صالراعا ً
تمحور حول اتجارٌ  :األول جامد وشكلًٌ ،تمس بالشعارات ،وٌبتعالد عال
التحلٌل ،وٌردد النصوص وٌهمل المنهج ،والفانً علمً فوريٌ ،نطلالق مال
أ الماركسٌة منهج أساساً ،منهج لتحلٌل البروؾ الواسعٌالة ،بهالدؾ إجالرا
عملٌة تؽٌٌر فورٌة تخدم الطبوات األكفر وراً.
()10
بدأ الصراع لم مالارك  ،ممالا دعالام إلالى التؤكٌالد أنالس لالٌ ماركسالٌا ً
حالالٌ وجالالد م ال ٌتمس ال بالالالمووالت الجالالارلة ،أي بالنتالالائج ،وٌتناسالالى منطالالق
التحلٌل الاي ساد إلٌها،منطلوالا ً مال أ العلالم ٌوالؾ ةالد الجمالود ،وٌوالوم علالى
التحلٌالالل ،تحلٌالالل البالالروؾ الواسعٌالالة ،وٌنطلالالق مالال أ الواسالالا رالالو «المالالادة
الخالام» ،التالالً جٌالالم تركٌالالل المجهالر علٌهالالا «لفحصالالها» ودراسالالتها للوصالالول
تطوع الواسا
إلى نتائج علمٌة .وال ٌووم على التمس باأل كار المسبوة التً ّ
لمصلحتها.
بعالد مالارك م ّالرت الماركسالٌة بالالؤربا مراحالل ،المرحلالة األولالى كانالت مالالا
بهالالور برنشالالتاٌ  ،فالالم األممٌالالة الفانٌالالة ،ورؼالالم التنالالاسف بٌنهمالالا الالً مرحلالالة
محالالددة ،والالد مالالفال حالالالة واحالالدة .برنشالالتاٌ «طال ّالوع» الماركسالالٌة للرأسالالمالٌة
بتحوٌلها إلى أٌدٌولوجٌا إصالحٌة رالد ها لالٌ التؽٌٌالر الفالوري الجالاري بالل
«ترسٌالالا» عٌالالوم الرأسالالمالٌة ،وجالالا ت األممٌالالة الفانٌالالة لكالالً تكمالالل مالالا بالالدأم
(

)

- 10انجلل «رسائل حول المادٌة التارٌخٌة» دار التودم موسكو (ص.)4
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برنشتاٌ بتكرٌ األٌدٌولوجٌا اإلصالحٌة .لهالاا أكالد لٌنالٌ أ رالام النلعالة
«ترمالالً إلالالى ستالالل الماركسالالٌة عالال طرٌالالق اللطا الالة م وخنوهالالا بالمعانوالالة،
بالالاالعتراؾ الملعالالوم بجمٌالالا م الجوانالالم والعناصالالر ،العلمٌالالة ع الالً م الالً
الماركسالٌة ،باسالتفنا جانالم م التحالرٌف م والم الدٌماؼوحٌالة م والم الطوبوٌالة
البالنكٌة م وبتعبٌر آخر ،توصد رام النلعة أ نستخلص م الماركسالٌة كالل
ما رو موبالول بنبالر البورجوالٌالة اللٌبرالٌالة ،بمالا الً الال النةالال مال أجالل
اإلصالالالالالحات ،والنة الالالالال الطبو الالالالً (باس الالالالتفنا دٌكتاتورٌ الالالالة البرولٌتارٌ الالالالا)،
واالعتراؾ (العام) (بالمفل العلٌا االشتراكٌة) ،واالستعاةة عال الرأسالمالٌة
(بنبالام جدٌالد) ،وأ تنبالا م والط م روك الماركسالٌة الالخ ،روحهالا الفالوري م
والالط»( ،)11ولوالالد كالالر رالالاا الخالالط ،الالالاي كالالا خطالالا ً عالمٌالالا ً شالالمل البلالالدا
الرأسمالٌة وروسٌا وامتد إلى البلدا المختلفة ٌما بعد ،كر منطوا ً جامداً
ٌعتمد النصوص ،وٌبتعد ع التحلٌل .رؼم أنس ابتسر الماركسٌة وأخا منهالا
ما ٌخدم تصوراتس.
وكانت المرحلة الفانٌة ما بهور لٌنٌ والحلم البلشفً ،والد لعالم دوراً
أساسالالالالٌا ً الالالالً الصالالالالراع ةالالالالد الجمالالالالود النبالالالالري ،و الالالالً تكالالالالرٌ علمٌالالالالة
الماركسٌة( .)12وةد اإلصالالحٌة السٌاسالٌة ،مال أجالل تؤكٌالد الالروك الفورٌالة
للماركسالٌة( .)13ولوالد انتصالر نبرٌالا ً كمالالا انتصالر سٌاسالٌا ً حالٌ اسالتولى علالالى
السلطة ً روسٌا الوٌصرٌة .لود تكر الخط العلمالً الفالوري الً الصالراع
ةد الوٌصرٌة ،وةالد الرأسالمالٌة العالمٌالة ،ومال خالالل الممارسالة الفورٌالة.
وكا منطلق لٌنٌ األساسً ٌووم على نوطتالٌ  ،أولهمالا :التحلٌالل الملمالو
للواسا الملمو  ،وفانٌهما أ الواسا أؼنالى مال كالل تصالوراتنا .لالال اعتمالد
التحلٌل والبح والدراسة لفهم البالروؾ الواسعٌالة ،علالى الةالد مال الجمالود
الوائم على تؤلٌس النصالوص وتودٌسالها .كالا مالا الفالورة ةالد اإلصالالك ،مالا
سٌادة البرولٌتارٌا للفورة ةد سٌادة البرجوالٌة ،لال نهةت الماركسٌة مال
وتحولت إلى حوٌوة ملموسة ،وانتشرت انتشار النار ً الهشٌم.
جدٌد،
َّ
جا ت المرحلة الفالفة ما صعود الستالٌنٌة ،ورؼم التؽٌٌالرات الجوررٌالة
التالالً أجرارالالا سالالتالٌ الالً االتحالالاد السالالو ٌٌتً ،والتالالً أسالالهمت الالً نهوةالالس
وتودمس ،إال أنس أعاد تكالرٌ منطالق الجمالود النبالري ،وتوالدٌ النصالوص،

(

)

- 11لٌنٌ «ا ال األممٌة الفانٌة» دار التودم م موسكو( ،ص 23م .)24
( )
- 12لٌنٌ «م رم أصالدسا  .الشالعم م وكٌالؾ ٌحالاربو االشالتراكٌٌ م الالدٌموراطٌٌ ؟» دار
التودم م موسكو .1970
( )
- 13لٌنٌ «خطتا االشتراكٌة الدٌموراطٌة ً الفورة الدٌموراطٌة» دارا لتودم م موسكو.
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وتعمالٌم «مالالنهج الووالالالم الجامالالدة»( ،)14حٌال لالالم تعالالد الماركسالالٌة متمٌالاللة م
علالالى الصالالعٌد المعر الالً م عال األٌالالدٌولوجٌا السالالائدة سبالالل فالالورة أكتالالوبر ،والالد
امتصالالت «بعالالف عناصالالر التوالٌالالد البٌلنطٌالالة المتؤصالاللة الالً روسالالٌا ،وبعالالف
عناصالالر أسالاللوم الالالروم االرفالالواك »( .)15ولوالالد سالالاد رالالاا الخالالط الالً الحركالالة
الشٌوعٌة العالمٌة لفتالرة طوٌلالة .واللال سوٌالا ً متماسالكاً ،ونوالدم رالو المهمالة
األكفر أساسٌة الٌوم ،لكً ٌصب ممكنا ً تحوٌق فالورة جارٌالة .وإ النهالوف
الفوري الجدٌد ً الوط العربً ٌجم أ ٌشمل ً احالد جوانبالس نوالداً جالدٌا ً
لهاا الخط ،م أجل تحوٌق عملٌة التؽٌٌالر الفورٌالة الجارٌالة .الالمطلوم رالو
اكتسالالام الالالوعً العلمالالً الوالالائم علالالى أسالالا المادٌالالة الجدلٌالالة ،والوالالادر علالالى
« الؽال» الواسا العربً الرار  .والستالٌنٌة ،وبما تعنٌس م جمالود علالى
الصعٌد النبري ،ال تسهم ً ال  ،بل توؾ حجر عفرة أمامالس ،ألنهالا تكالر
منطو الا ً ٌعتمالالد النصالالوص الجالالارلة ،التالالً تحالالدد الواسالالا سبالالل أ ٌوجالالد ،أنهالالا
تكر منطوا ً الروتٌا ً تماما ً.
المرحلالالة الرابعالالة بالالدأت مالالا انعوالالاد المالالإتمر العشالالرٌ للحالاللم الشالالٌوعً
السالالو ٌٌتً ،حٌالال انفتحالالت آ الالاق نوالالد السالالتالٌنٌة .والسالالمة األساسالالٌة التالالً
وسالالمت رالالاا النوالالد رالالً أنالالس تر ّكالالل علالالى جانالالم واحالالد ٌهالالاٌ ،تعلالالق بالالم«بدعالالة
توالالدٌ الفالالرد» ،ولالالم ٌطالالل الجوانالالم األخالالرى ،لهالالاا كالالا تجالالاول السالالتالٌنٌة
بطٌئا ً ً االتحاد السو ٌٌتً ،ولم ٌصل إلى مدٌاتس المطلوبة بعد .والشال أ
العودة إلى نود الستالٌنٌة ً االتحاد السو ٌٌتً ٌمفالل مرحلالة جدٌالدة بحاجالة
إلالالى االرتمالالام .الالً موابالالل ال ال نشالالؤت فالالال اتجارالالات جدٌالالدة ،ولوالالد مفلالالت
اتجارات جدٌدة ،وإ كا بعةها لم ٌعتبر أنس ٌمفل تجالاولاً للسالتالٌنٌة .والد
نشؤت الماوٌة منا أواسط الستٌنات ،بعالد تفالاسم الخالالؾ الصالٌنً السالو ٌٌتً
وعل الالى أف الالر الف الالورة الفوا ٌ الالة الكب الالرى الالً الص الالٌ  ،ور الالً تجرب الالة تمس الالكت
بالستالٌنٌة( ،)16رؼم سدرتها علالى االخالتالؾ مالا سالتالٌ الً حٌاتالس ،وكالال
سالالدرتها علالالى ربالالط الماركسالالٌة ببالالروؾ الصالالٌ ووعٌهالالا للماركسالالٌة وعٌالالا ً
صحٌحا ً .انتشرت الماوٌة (التً أطلق علٌها اسم الٌسار الجدٌد) ً منالاطق
مختلفالالة مال العالالالم علالالى ةالالو الهالاللائم التالالً كانالالت تعٌشالالها الشالالعوم ،وإفالالر
(

)

 «- 14بدعة تودٌ الفرد وأفررا ً كتام تارٌخ الحلم الشٌوعً ً االتحالاد السالو ٌٌتً»
بح نبري نشر بشكل ا تتاجٌة ً العدد  3سالنة  1956الً مجلالة سةالاٌا التالارٌخ ،وصالدر
على شكل كرا ٌما بعد.
( )
- 15اسالالحق دوٌتشالالر «س الالتالٌ  ،سالالٌرة سٌاس الالٌة» ترجمالالة الالوال طرابلسالالً .دار الطلٌع الالة
(بٌروت) ط 2تشرٌ الفانً ( .1972ص.)283
( )
- 16بهالاا الخصالالوص ٌمكال مراجعالالة كالرا «لمالالااا سالوط وشالالوؾ؟» صالادر عال دار النشالالر
باللؽات األجنبٌة بكٌ ( 1964ص.)4
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الموسؾ النودي الاي اتخاتس الصالٌ مال «الماركسالٌة السالو ٌاتٌة» الالحوالة
للستالٌنٌة .وأصب المفال الصٌنً مفال ٌحتاى كما كالا المفالال السالو ٌٌتً.
وركالالاا بلالالت سةالالٌة «النوالالل» رالالً السالالائدة ،والالد كالالا الخالالط الماركسالالً الالً
الماةً «ٌستلهم تعلٌمات موسكو المكتوبة وؼٌالر المكتوبالة ،ؤخالا ٌسالتلهم
أدبٌالالات بكالالٌ  .والفالالرق الالً نبرنالالا لالالٌ كبٌالالراً ،وإ اختلالالؾ الخطالالا  ،أل
التولٌ الالد والتبعٌ الالة مرة الالا عة الالاال داخ الالل الم الالدار الش الالٌوعٌة العالمٌ الالة،
جمالالدارا وشالالالرا وشالالورارا ،)17(»..ورؼالالم أنهالالا أفالالرت الالً مفالالارٌم الوالالوى
الماركسالالٌة الجدٌالالدة (الٌسالالار الجدٌالالد) ،وأصالالبحت مفالالاالً علالالى صالالعٌد حالالرم
الشعم ،والفورة الدٌموراطٌة ،ود بالرلت كفواعالة سالرعا مالا انتهالت ،رؼالم
استمرار تؤفٌررا ً «وعً» بعف االتجارات.
و الالً نف ال الوسالالت بهالالرت الشالالٌوعٌة األوروبٌالالة ،التالالً حاولالالت موائمالالة
الماركسٌة ما بالروؾ أوروبالا الً العصالر التكنولالوجً ،لكنهالا اتجهالت نحالو
اإلصالحٌة ،وإلى التكٌؾ ما وةا الرأسمالٌة ً مرحلتها اإلمبرٌالٌة .كمالا
بالالالالرلت اتجارالالالالات تالالالالدعو إلالالالالى تجالالالالاول الماركسالالالالٌة ،انطالسالالالالا ً مالالالال أنهالالالالا
«شاخت»(.)18
له الالاا ٌمك الال الو الالول أ «الٌس الالار الجدٌ الالد» ،ح الالاول اب الالدال جم الالل بجم الالل،
ونصالالوص بنصالالوص ،متجالالاولاً سةالالٌة المالالنهج ،التالالً أوالرالالا ماوتسالالً تونالالػ
ارتماما ً ال ٌستها بس(.)19
وتب الالدو االتجار الالات الجدٌ الالدة كمح الالاوالت لتجدٌ الالد المنط الالق ااتالالالس ،منطالالالق
«النوالالل» وتالالرداد النصالالوص ،بؤشالالكال وأؼطٌالالة جدٌالالدة .رؼالالم أنالالس ٌع ّبالالر ع ال
شالالعور بةالالرورة اإلشالالكالٌة التالالً عاشالالتها الماركسالالٌة .لكالال النوالالد لالالم ٌطالالل
المسؤلة الجوررٌة ،لم ٌوجس نحو «الجمود النبري» الاي اتخا شكل تؽٌٌم
المنهج المادي الجدلً ،والتمس بجمل وأ كار.
والنوالالد رنالالا رالالو محاولالالة للعالالودة إلالالى «روك» الماركسالالٌة ،ورالالام رالالً مهمالالة
المفوفٌ الفورٌٌ العرم الاٌ م واجبهم تكالرٌ الالروك العلمٌالة الفورٌالة الً
الماركسالٌة ،ةالالد الجمالود ،ونوالالل النصالوص ،والتمسال بالشالعارات العامالالة .كٌالالؾ
تؽدو الماركسٌة فورٌة؟ كٌؾ تحالا ب علالى كونهالا منهجالا ً علمٌالاً؟ كٌالؾ توالود إلالى
(

)

- 17ن الالاجً عل الالو «الخ الالط العلم الالً الف الالوري والف الالورة الوومٌ الالة الدٌموراطٌ الالة» دار ال الالرأي،
مإسسة الود تشرٌ األول ( .1976ص )12والكتام ٌناس تجربة منٌر شالفٌق تحدٌالداً،
وٌطرك نواط الخالؾ معس ،حٌنما كا ماوٌا ً.
( )
- 18مال الالالاٌ ٌرتبطالالو بهالالاا االتجالالام ،رربالالرت مالالاركول ،روجٌالالس ؼالالارودي .كمالالا بهالالر اتالالام
كري ٌعتبر نفسس أنس تجاول الماركسٌة ،ورو االتجام البنوي.
( )
ٌ- 19مكال مراجعالالة ماوتسالالً تونالالػ «أربالالا موالالاالت لسالالفٌة» دار النشالالر باللؽالالات األجنبٌالالة م
بكٌ .1968
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انتصار الفورة؟ وكٌؾ تستطٌا تنبٌم الجمارٌر الشعبٌة؟
راا األسئلة الصعبة رً التً تفصل بٌ المنهج المادي الجدلً والمالنهج
المفالً .بٌ الروك العلمٌة ،وروك المنطق الشكلً.

ً المنهج:
إ ردؾ الماركسٌة رالو تفسالٌر العالالم وتؽٌٌالرم ،أل رالد ها لالٌ إعطالا
تفسالالٌرات للبالالروؾ الواسعٌالالة والالط ،ورالالام رالالً مهمالالة الفالسالالفة الالً مختلالالؾ
مراحل التطور التارٌخً ،وإ كانت تفسٌراتهم تتطابق أو تتنالاسف إلالى رالاا
الح ّد أو اا ما الواسا ،بل أ رد ها أٌةا ً رو تحوٌق التؽٌٌالر الفالوري الالاي
ٌع ّبالالر ع ال أرالالداؾ الطبوالالات الفورٌالالة ،لالالال هالالً معنٌالالة بالالالبروؾ الواسعٌالالة
عناٌة كبٌرة ،معنٌة بتفسٌر الواسا ،أل عملٌة التؽٌٌر الفوري تتعلق بلمالا
ومكا محددٌ  ً ،بروؾ محددة وسةاٌا ملموسة .و الً رالاا اإلطالار إنهالا
لٌست لسفة وإ كانت الفلسفة جالل اً منهالا ،أو كانالت «النالواة التالً تتجمالا
حولها مختلؾ األجلا المكونالة للماركسالٌة»( .)20ورالً لٌسالت تؤرٌخالاً ،وإ
كا التؤرٌخ م بعف مشاربها .كما أنها لٌست علم اجتماع رؼم كونس نمى
وترعالرع الالً أحةالالانها .ورالالً لٌسالالت علالم االستصالالاد ،وإ كالالا أحالالد أركانهالالا
الفابتٌ  .إنها أوالً وأساسا ً عملٌة تحلٌل البروؾ الواسعٌة لتؽٌٌررا.
ورالالدؾ الفلسالالفة أو التالالؤرٌخ أو علالالم االجتمالالاع أو علالالم االستصالالاد أو علالالم
الالالنف  ،اإلسالالهام الالً تحوٌالالق الال ( .)21ورالالاا ال ٌعنالالً أننالالا ننالالتوص مال حوالالل
الفلسفة ،أو التالارٌخ أو االجتمالاع أو االستصالاد ...الالخ ،بالل ٌعنالً أننالا نحالاول
تحدٌد الوةٌة األكفر جوررٌة ،أما الوةاٌا األخرى ننها تنمو وتترعرع ً
أحةالانها ،لٌتكالالو مال كالل الال تصالالور شالامل عال العالالالم والحٌالاة .ورالالو مالالا
ٌسالالمى عالالادة باألٌالالدٌولوجٌا .أو ٌتحالالدد تصالالور ع ال الواسالالا العٌالالانً المحالالدد،
ورو ما ٌسمى عادة بالنبرٌة .لك راا التصور ال ٌكتسالم شالمولٌتس إال مال
خالالالل شالالمول التجربالالة العملٌالالة وتطوررالالا ،أي مالال خالالالل تطالالور البالالروؾ
المادٌالالة الواسعٌالالة .إ رالالدؾ الفلسالالفة والتالالؤرٌخ وعلالالم االجتمالالاع ..ألالالخ ،م ال
منبور ماركسً ،رو خدمة عملٌة التؽٌٌر الفورٌة دائما ً( .)22رالاا رالو معنالى
(

)

- 20رالاا رالالو رأي لٌنالالٌ الالً الفلسالالفة الالً الماركسالٌة ،أنبالالر ل .كونٌالالو «حالاللم عمالالالً مال طالالرال
جدٌد» دار اب خلدو (بٌروت) ترجمة محمد عٌتانً دو تارٌخ (ص.)37
( )
- 21حول مصالادر الماركسالٌة ٌمكال مراجعالة ،لٌنالٌ «مصالادر الماركسالٌة »...مصالدر سالبق
اكرم (ص21م .)58
( )
- 22كالالارل مالالارك  ،رٌالالدرٌ انجلالالل «االٌدٌولوجٌالالة األلمانٌالالة» ترجمالالة د .الالإاد أٌالالوم دار
دمشق (دمشق) دو طبعة ،ودو تارٌخ (ص.)653
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أولوٌة المادة على الفكر ،وأ الفكر رو انعكا للمادة.
لال ن الوةالٌة األساسالٌة دائمالا ً رالً كٌالؾ تخالدم حوالول العلالم المختلفالة
سةٌة التؽٌٌر الفوري؟ كٌؾ تسهم الفلسفة ً عملٌة التؽٌٌالر ،ال أ نتفصالم
عنها تتحول إلى مفٌولوجٌا؟ وكٌؾ ٌسهم التؤرٌخ ً خدمة نف الوةالٌة،
مالالادام التالالارٌخ رالالو سلسالاللة متصالاللة ،ومالالا دامالالت الماركسالالٌة توجالالم وةالالا
«الوة الالٌة الالً نط الالاق ت الالارٌخً مع الالٌ »()23؟ وكٌ الالؾ ٌخ الالدم ه الالم الب الالروؾ
االستصادٌة االجتماعٌة ،ووةا الطبوات عملٌة التؽٌٌالر الفالوري عٌنهالا؟ .إ
تطور حوول العلم المختلفة ٌجم أ ٌخدم رام الوةٌة بالاات.
إ كالالل الالال ٌعنالالً سةالالٌة جوررٌالالة ورالالً أ مالالنهج التحلٌالالل رالالو عمالالاد
األٌالالدٌولوجٌا ،ورالالو عمالالاد النبرٌالالة ،ورالالو أساسالالهما .أمالالا كالالل التصالالورات
والمواسالالؾ النبرٌالالة األخالالرى ،رؼالالم أرمٌتهالالا وسٌمتهالالا ،ننهالالا تالالرتبط بهالالام
الوةٌة ،إنها نتاجها ،إنها نتال إعمال العول ً الواسا .ومنهج التحلٌالل رالو
روك الماركسٌة ،صلبها ،جورررا .وراا ما حالاول مالارك  ،انجلالل ولٌنالٌ ،
التؤكٌد علٌالس .ولمالا كالا أساللوم النوالل رالو الالرائج منالا نهاٌالة الوالر التاسالا
عشر وبداٌة الور العشرٌ  ،ود كالرر لٌنالٌ رالام الفكالرة كفٌالراً ،وأكالد «أ
الدٌالكتٌ رً حوا ً نبرٌة المعر ة (لهٌؽل) وللماركسٌة .إ راا الجانم مال
األمور (لٌ جانبالاً ،أنالس جالورر األمالور) ،سالد أرملالس بلٌخالانوؾ ،نارٌال عال
بالالاسً الماركسالالٌٌ » ،وٌوالالول «الالالدٌالكتٌ رالالً روك الماركسالالٌة» .فالالم ٌعلالالق
علالى مراسالالت مالارك م إنجلاللٌ ،والول «إاا أردنالا أ نحالدد بكلمالة واحالدة
مركل المراسالت ،أي النوطة المركلٌة التً تلتوً عندرا جمٌا األ كار ،ن
ر الالام الكلم الالة ر الالً ال الالدٌالكتٌ  ،تطبٌ الالق ال الالدٌالكتٌ الم الالادي عل الالى االستص الالاد
السٌاسالالً ،والتالالارٌخ ،وعلالالوم الطبٌعالالة ،والفلسالالفة ،وسٌاسالالة وتكتٌال الطبوالالة
العاملة .)46(»...إ تؤكٌد رام الوةٌة لس أرمٌالة كبٌالرة ،ألنالس ٌسالم لنالا بالؤ
نحالالدد الخالالط الفاصالالل بالالٌ منطالالق التحلٌالالل ومنطالالق التمس ال بالنصالالوص .بالالٌ
المنطق المادي الجدلً والمنطق الوٌاسً الصوري.

(

)

- 23لٌنٌ «مالحبات انتوادٌة حول المسؤلة الوومٌة ،حالق األمالم الً تورٌالر مصالٌررا» دار
التودم موسكو ،دو تارٌخ (ص.)71
( )
- 24نو الالالً ع الال الٌ الالا م الالرسص «الماركس الالٌة الالً عص الالرنا» دار الطلٌع الالة (بٌ الالروت) ش الالباط
.)14(،1965
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كٌؾ؟
إ المالالنهج رالالو أداة التحلٌالالل م طرٌوالالة الالً التحلٌالالل م ،والمالالنهج المالالادي
الجدلً رو أداة التحلٌل العلمٌة الوحٌدة( ،)47ورالً الطرٌوالة التالً ٌوالوم علالى
أساسها تحلٌل البروؾ الملموسة ً اللما والمكا المحددٌ  .أما مجمالل
األ كالالار األخالالرى الالً الماركسالالٌة ،مفالالل دٌكتاتورٌالالة البرولٌتارٌالالا ،أو سالالانو
الالائف الوٌمالالة ،أو صالالراع الطبوالالات...الالالخ ،الالرؼم أرمٌتهالالا ،إال أنهالالا وجالالدت
اسالالتناداً إلالالى تحلٌالالل مالالادي جالالدلً ،ورالالً خاةالالعة لهالالاا التحلٌالالل دائم الاً ،الالناا
تحول الالت إل الالى ش الالعارات ،وإل الالى جم الالل ط ّنان الالة رنان الالة ،ارؼ الالة
انفص الاللت عن الالس ّ
المحتوى ،عدٌمة الجدوى ،وأصبحت نصوصا ً مح ّنطة .أل المطلوم أساسالا ً
رالالو تحدٌالالد سالالانو الالائف الوٌمالالة ،أو سالالانو الصالالراع الطبوالالً ...الالالخ ،ةالالم
البروؾ المحددة ولٌ ً الكتم ،أو علالى صالعٌد المماحكالات النبرٌالة .إ
اإلمسالالا بهالالام الوةالالٌة الجوررٌالالة ٌجعلنالالا نمٌالالل الفالالرق بالالٌ األٌالالدٌولوجٌا
باعتباررالالالا نسالالالوا ً مالالال األ كالالالار واآلرا السٌاسالالالٌة والوانونٌالالالة واألخالسٌالالالة
والجمالٌة والدٌنٌة والفلسفٌة ،وبٌ النبرٌة باعتباررا «نسق مال المعر الة
المعممالالة للجوانالالم المختلفالالة للواسالالا ...تالالرتبط ارتباط الا ً ال ٌنفصالالم بالممارسالالة
التً تةا مشكالت ملحة أمام المعر ة وتتطلم أ تحلها .ولهاا السبم ن
الممارسة جل ال ٌتجلأ م كل نبرٌة»( .)48األولالى تشالمل الوالوانٌ العامالة
للكو والحٌاة ،والفانٌة تشالكل الوالوانٌ الخاصالة لواسالا محالدد( .)49والمالنهج
رو الاي ٌسالم بوجالود عالسالة صالحٌحة بٌنهمالا ،أل ؼٌابالس ٌالإدي إلالى أحالد
مالالوسفٌ  ،إمالالا إحالالالل األٌالالدٌولوجٌا محالالل الواسالالا ،أي إلؽالالا الواسالالا والتمس ال
بم«الووانٌ العامة» ،أو الخةالوع للواسالا وبالتالالً العجالل عال «تنبٌالرم»،
أي العجالالل عالال رإٌالالة حركتالالس .ورالالاا ٌعنالالً ةالالرورة امالالتال الموالالدرة علالالى
(

)

 - 25رنا م ٌعتود أ المنهج العلمً ،رو لٌ بالةرورة المنهج المالادي الجالدلً ،ورالام
رإٌالة خاطئالة .الالعلم رالالو طرٌوالة التعامالل مالا المالالادة ،ورالو نوالٌف المفالٌالة م الفٌلٌوالا ةالالد
المٌتا ٌلٌوا م ولود دا الا لٌنالٌ عال الال  ،حٌال أكالد أ المالنهج المالادي الجالدلً «لالٌ شالٌئا ً
أكفالالر أو أسالالل م ال المالالنهج العلمالالً» .نو الالً ع ال مالالورٌ كونفالالورت «الفلسالالفة المفتوحالالة»..
مصالالدر سالالبق اكالالرم (ص )57وأكالالد مالالارك أنالالس المالالنهج العلمالالً الوحٌالالد .و«أ كالالل تفسالالٌر
علمً رو ً جوررم تفسٌر مادي ،أل العلم ٌعطً تفسٌرات طبٌعٌة للبوارر ،سالادرة علالى
تسلٌ اإلنسا م أجل إعادة تنبٌم العالالم» ،مالإلفٌ سالو ٌٌت «المادٌالة الدٌالكتٌكٌالة» دار
الجمارٌر (دمشق) (ص.)8
( )
«- 26الموسوعة الفلسفٌة» مصدر سبق اكرم (.)532
( )
 – 27المصدر نفسس.
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التحلٌ الالل العلم الالً ،الم الالادي الج الالدلً ،وتج الالاول منط الالق التمس الال بالش الالعارات،
والنصوص وإرمال «روك» الماركسٌة التً رً المنهج المادي الجدلً.
إ التمس ال «بالنتالالائج» وإرمالالال «روحهالالا» ٌوالالود إلالالى الجمالالود النبالالري،
وإلى سٌادة منطق الشعارات .والنتائج رً الوةاٌا النبرٌالة األساسالٌة التالً
تس الالهم الالً تك الالوٌ منبوم الالة م الال األ ك الالار ع الال الع الالالم والحٌ الالاة (الت الالً ر الالً
األٌالالدٌولوجٌا) ،أو النتالالائج التالالً تتعلالالق بلمالالا ومكالالا محالالددٌ ال ٌرتبطالالا
باللما والمكا الاٌ نعٌشهما (أي النبرٌة) .إ منهج التحلٌل رو أسا
العملٌالالة كلهالالا ،أمالالا «منبومالالة األ كالالار» ٌجالالم أ تدعمالالس ال أ تصالالب بالالدٌالً
عنس ونوٌةا ً لس .وبالتالً ن دراسة البروؾ الواسعٌة و ق المنهج المادي
الجالالدلً رالالً الطرٌوالالة العلمٌالالة المنا ٌالالة للتمس ال بجملالالة أ كالالار موجالالودة الالً
الكتم ،أل التمس بؤ كالار مسالبوة تخالص بالروؾ وألمالا أخالرى ٌع ّبالر عال
مالالنهج مفالالالً(ٌ )4:والالوم علالالى أسالالا أولوٌالالة األ كالالار ال أولوٌالالة الواسالالا .إنالالس
ٌنطلالق مال «سٌالا الؽائالم علالى الشالارد» .ورالً «عملٌالة ارنٌالة ٌوالوم بهالا
اإلنسا العربً بطرٌوة الشعورٌة»(;.)4
إ منطق التمس بالجمل الطنانة وبالنصوص الجارلة ،رو منطق مفالً
ً جوررم حتى وإ كانت الجمل والنصوص م نتالال مالارك  ،أو إنجلالل،
أو لٌنٌ  ،ألنس ٌكر منطق الالروت ً مختلؾ تالوٌنس.
أمالالا «النتالالائج» ،والعامالالة منهالالا تحدٌالالداً ،بعةالالها فبتالالت صالالحتس بالتجربالالة
العملٌة ،وم خالل التطور العلمً عموماً ،وبعةها فبت بطالنس ،وسد ٌكو
صحٌحا ً ةم البروؾ المحددة ً اللما والمكا  ،لكنالس لالم ٌصالب سانونالا ً
نتٌجة عدم تكالرارم الً الحٌالاة العملٌالة .والتفرٌالق بالٌ رالام وتلال مهالم رنالا،
ألنس ٌمٌل بٌ ما أصب الً عالداد الوالوانٌ العامالة ،ومالا رسالم الً سعالر آلالة
الحٌالالاة الررٌبالالة ،ودخالالل مصالالنفات التالالؤرٌخ .إ الحالالدٌ عالال األٌالالدٌولوجٌا
بعمومٌتها سوؾ ٌفرف عدداً م البوارر ،التً ٌمكال إجمالهالا بالفال رالً
التالٌة:
تحولالالت إلالالى سالالوانٌ  ،وللنتالالائج التالالً دخلالالت
 - 1النبالالر للنتالالائج التالالً ّ
مصنفات التالؤرٌخ ،نبالرة واحالدة ،الال تمٌٌالل بٌنهالا ،وال روسالات ،وكلهالا مال
تالالرا الماركسالالٌة ،بٌنمالالا الفالالرق واة ال بالالٌ المالالنهج كوةالالٌة ح ٌّالالة ،وبالالٌ
الوانو الاي فبتت علمٌتس ،وبٌ مصنفات التؤرٌخ ،التً أدرجت الً ملفالات
(

)

- 28ورنالالا ٌكم ال الفالالرق بالالٌ التمس ال بالالالمنهج كطرٌوالالة الالً التحلٌالالل ،وبالالٌ التمس ال بنتالالائج
التحلٌل التً ولدت ً بروؾ أخرى.
( )
- 29د .محمالد الجالالابري «نحال والتالرا  ،سالالرا ة معاصالالرة الً ترافنالالا الفلسالالفً» دار الطلٌعالالة
(بٌروت) ط 1نٌسا ( .1980ص 14و .)16وكال
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المالالإرخٌ لدراسالالتها ةالالم دراسالالتهم للتالالارٌخ إجمالالاالً ،بجوانبالالس المختلفالالة،
الفلسفٌة واالستصادٌة واالجتماعٌة واألدبٌة ،ولتارٌخ الماركسٌة تحدٌداً.
 - 2تحوٌالالل المالالنهج إلالالى جفالالة مٌتالالة ،بدراسالالة جانبالالس «الفلسالالفً» والالط
وإلؽا دورم التحلٌلً المرتبط بدراسة الواسا الموةوعً ،وبالتالالً تحوٌالل
المنجل الاي ٌستخدم ً الحصاد ،إلى تحفة ً معرف(.)53
 - 3التمس الال بك الالل م الالا ج الالا ت ب الالس الماركس الالٌة ،أي م الالا كتب الالس م الالارك
وانجل ولٌنٌ تحدٌالداً(( )53وربمالا تروتسالكً وسالتالٌ ومالاو تسالً تونالػ)،
واعتبارم صحٌحاً ،ومطلق الصحة.
ً
ورنا تبهر النبرة الالروتٌة واةحة تماما .كل ما جالا ت بالس الماركسالٌة
متساو ً الوٌمة النبرٌة والتارٌخٌة ،وكلالس صالحٌ ومطلالق الصالحة ،لالال
ٍ
ٌجم التمس بس تمسكا ً «صارما ً»ٌ .صب نوالدم لندسالة ،و سالواً ،وررطوالة،
وخروجا ً ع «العلم» ،وتخلٌا ً ع الماركسٌة.
وكل ال ٌطرل علٌنا سةٌة مهمالة ورالً رالل نسالتطٌا تخطالى مالارك ،
أو انجلل أو لٌنٌ الً سةالٌة معٌنالة؟ رالل نسالتطٌا أ نوالول أ واحالداً مالنهم
أخطؤ مفالً؟
إ راالت التودٌ منعالت الال الً السالنوات الماةالٌة ،لكال ٌمكال الوالول
مالال منطلالالق مالالادي جالالدلً ،ماركسالالً ،أننالالا نسالالتطٌا تخطئالالة أي منهم ،لوالالد
عاشوا ً مرحلة محددة ً اللمالا والمكالا ،ووعوا مالا اسالتطاعوا وعٌالس،
و الالق بالالرو هم ،وإمكانٌالالاتهم ،وإمكانٌالالات العصالالر الالالاي عاشالالوا ٌالالس ،وحللالالوا
صالل إلٌالس وعالٌهم .إ التؤكٌالد علالى «النسالبٌة» رنالا مهالم
الوةاٌا و ق مالا تو ّ
()54
(ورالالو الالً ج الالورر الم الالنهج المالالادي الج الالدلً)  .نس الالبٌة المعلوم الالات الت الالً
اس الالتطاعوا الحص الالول علٌها،لمانٌ الالا ً أو مكانٌ الالاً ،ونس الالبٌة التط الالور الفلس الالفً
ونسبٌة الحوٌوة أصالً .إننا اآل  ،وبعالد أكفالر مال سالر ونصالؾ علالى وجالود
مالالارك وإنجلالالل ،وأكفالالر م ال سالالر علالالى وجالالود لٌنالالٌ  ،نسالالتطٌا النبالالر إلالالى
ترافهم ،وآرائهم ،و ق معٌارٌ رما:
(

)

 - 30رالالاا مالالا علالالس سالالتالٌ حالالٌ «ادلالالج» المالالنهج .أنبالالر ،سالالتالٌ «المادٌالالة الدٌالكتٌكٌالالة
والمادٌة التارٌخٌة» دار دمشق (دمشق) دو تارٌخ.
( )
- 31نالالورد أسالالما مالالارك وانجلالالل ولٌنالالٌ  ،لالالٌ لسالالبم إال ألنهالالم «اإلعالالالم» األساسالالٌٌ ،
الالالاٌ ٌالالردد الماركسالالٌو بمختلالالؾ ئالالاتهم أسالالمائهم وأسالالوالهم .ورالالاا ال ٌنالالتوص مالال دور
الماركسٌٌ اآلخرٌ  ،الاٌ استمروا إلى النهاٌة ،أو الاٌ سوطوا ً منتصؾ الطرٌق.
( )
- 32أنبالر مالفالً :لٌنالٌ «المادٌالة والمالارم النوالدي التجرٌبالً» دار التوالدم م موسالكو 1981
(ص 147م  .)154وأٌةالا ً :انجلال «ةالد دورالرنج» دار التوالدم م موسالكو ( 1984ص40مال
.)170
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أم إ الوعً تطور عمومالاً ،وأصالب أكفالر شالمولٌة ،منطلوالٌ مال سالانو
التطور ً المنهج المادي الجدلً.
م م أنس أصب بنمكاننا دراسالة آفالاررم و الق رإٌالة أكفالر شالمولٌة ،سالوا
على صعٌد المكا واللما  ،أو على صعٌد فرا المعلومات ونتائج التجربالة
العلمٌة.
وراا ٌإرلنا إلبالرال الخطالؤ والصالوام ٌهالا ،الخطالؤ «المطلالق» (أي الالاي
كالالا خاطئ الا ً و الالق بالالرو هم التالالً عاشالالورا ،وبالالل خطالالؤ مالالا تطالالور البالالروؾ
بع الالدرم) ،والخط الالؤ النس الالبً (أي ال الالاي ك الالا ص الالحٌحا ً و الالق الب الالروؾ الت الالً
عاشالالورا ،لكنالالس لالالم ٌتحالالول إلالالى سالالانو ألنالالس لالالم ٌتكالالرر بعالالدرم) .والصالالوام
«المطلق» (أي الاي كا صوابا ً ةم برو الس) .وكالل الال رالو الالاي ٌؽنالً
المنهج وٌطور النبرٌة ،وٌبوً الماركسٌة ح ٌّة وفورٌة.
وراالت التوالدٌ رالً التالً سالادت إلالى الجمالود النبالري ونوالل النصالوص.
تحولت الماركسٌة إلى نصوص مودسة ال ٌُسم بنودرا ،أو تؽٌٌر حالرؾٍ
لود ّ
ٌها .وساد ال  ،إةا ة إلى الجمود النبري ،إلى إسواط منطق التحلٌالل ،أل
التؤلٌالالس ٌوالالود إلالالى الومالالا دائم الا ً .إ سالالمات منطالالق التمس ال بالنصالالوص رالالً
التالٌة:
 - 1الطفولٌالالة نبرٌ الا ً ،ألنالالس ٌتمسال بالشالالعارات العامالالة التالالً جالالا بهالالا
مارك  ً ،بروؾ أوروبا الرأسمالٌة ،أواسط الوالر التاسالا عشالر ،ورالً
شعارات تتعلق بدور الطبوة العاملة والفالورة االشالتراكٌة ...ألالخ الً بالروؾ
مختلفة .أدى راا االختالل إلى تبنً المنطق اإلصالحً عملٌا ً ،وانطالسالا ً مال
نف التحلٌل.
 - 2السالاللفٌة ،ألنالالس ٌالالردد أ كالالاراً سٌلالالت الالً الماةالالً ،سالالد ٌكالالو بعةالالها
صالالحٌحاً ،ولكنهالالا بجملتهالالا تعبالالر ع ال تحلٌالالل لبالالروؾ أوروبالالا أواسالالط الوالالر
التاسا عشر ،وبداٌة الوالر العشالرٌ وال تحلالل بالروؾ العالالم نهاٌالة الوالر
العشرٌ  ،وال تحلل برو نا ً كل األحوال.
 - 3تحالرٌم الدٌموراطٌالة ،وتكالالرٌ أساللوم الومالالا والتساللط ،أل رالالاا
المنطالالق ٌالالر ف التحلٌالالل ،كمالالا ٌالالر ف النوالالد ،انطالسالا ً مال أ رنالالا نصوصالا ً
جارلة ،الش ً صحتها.
إ الوةٌة المطروحة علٌنا الٌوم ،رً أي خط نرٌالد؟ الشالعارات والجمالل
الطنانة الرنانة ،أم التحلٌالل؟ المنطالق الالرالوتً ،أم المالنهج المالادي الجالدلً؟
وبالتالالالً ،مالالا رالالو مطالالروك علٌنالالا الٌالالوم رالالو ،كٌالالؾ ٌبوالالى المالالنهج المالالادي
الجالالدلً حٌ الا ً ومعاصالالراً؟ كٌالالؾ ٌتجالالاول السالاللفٌة؟ كٌالالؾ ٌبتعالالد ع ال الجمالالود،
و«الشعارات»؟
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ورالاا ٌتطلالم أوالً ،العالالودة إلالى األصالول ،إلالالى «نوالا » النبرٌالة ،بالالالتخلً
ع منطق التودٌ  ،وبتؤكٌد الروك العلمٌة ً الماركسٌة.
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( )5

األٌدٌولوجٌا والبرنامج
البرنامج رو نبرٌة الفورة لمرحلة محددة ،ورو ال ٌوالوم إال علالى أسالا
التحلٌل الملمو للواسا الملمو  .والنبرٌة بنا على ال رالً «انالدمال»
الم الالالنهج الم الالالادي الج الالالدلً ب الالالالبروؾ الموة الالالوعٌة .أي تحلٌ الالالل الب الالالروؾ
الموةوعٌة رام انطالسا ً م استٌعام المنهج ااتس.
رالالام رالالً الوٌمالالة األساسالالٌة للماركسالالٌة .إ عملٌالالة التؽٌٌالالر الفالالوري توالالوم
علالالى أسالالا برنالالامج فالالوري ٌتعلالالق بالالالبروؾ الواسعٌالالة ال ُمعاشالالة ،وال ٌتعلالالق
باأل كار العامة والجمل «المن ّ
شاة» .إ علم الجرٌمة علالم واسالا ،لكال حالٌ
ٌتعلالالق األمالالر بجرٌمالالة محالالددة ال تفٌالالد االسالالتعانة بالكتالالم ،بالالل بمعاٌنالالة الجفالالة،
الجفة المحددة ،وإ كانت الكتم الوانونٌة تعطً مالم عامالة ٌمكال اإل الادة
منها ،لك تبوى الوةٌة رً سةٌة الجفة المحددة.
ومنطق التحلٌل ٌووم على أسالا الالربط بالٌ الوالوانٌ العامالة والوالوانٌ
الخاصالالة المحالالددة ،والفصالالل بٌنهمالالا ٌوالالود إلالالى أحالالد اتجالالارٌ  :التجرٌبٌالالة أو
الجمود .إ المنهج المالادي الجالدلً رالو الً جالورر عملٌالة التؽٌٌالر الفالوري،
ورو موجهها ،لكنس لٌ شعاراتها على كالل حالال .إنالس طرٌوالة التحلٌالل التالً
توالالود إلالالى بلالالورة النبرٌالالة .إنالالس الصالالاعق ةالالم عملٌالالة التفجٌالالر .لالالال الالن
الوةٌة الصعبة رً سةالٌة «تحوٌالل» الوالوانٌ العامالة إلالى سالوانٌ خاصالة،
ولٌ م الممك تحوٌق ال دو الجدل المادي.
وإاا كنا ال نرٌد أ نحدد البرنامج رنا ،أل الموةوع كبٌالر ،ال ٌتسالا لالس
المجال ً معالجتنا رام  ،لك ما ٌهمنا رالو تحدٌالد مالمال عامالة تفٌالدنا الً
دراسة سةٌة النشاط الفوري ،ومادام البرنامج رو أسا العمالل التنبٌمالً،
وأل طبٌعالة البالروؾ التالالً ٌحالددرا البرنالالامج تحالدد شالالكل التنبالٌم وطبٌعتالالس.
ولك أٌةا ً لتؤكٌد أ األٌدٌولوجٌا والمنهج ،لٌسا شٌئا ً او سٌمة إاا لم ٌإدٌالا
إلى بلالورة نبرٌالة فورٌالة تخالص البالروؾ العٌانٌالة ،إاا لالم ٌإدٌالا إلالى تحدٌالد
برنالالامج الفالالورة .الالناا كالالا الجمالالود النبالالري سالد أدى إلالالى إحالالالل األٌالالدٌولوجٌا
محالالل البرنالالامج ،واعتبالالار األٌالالدٌولوجٌا رالالً البرنالالامج ،ممالالا ألؽالالى الخالالاص،
وةخم م سٌمة العام ،ن ؼٌام األٌدٌولوجٌا /المنهج لال ٌوالود إلالى تحدٌالد
البرنالالامج الفالالوري الصالالحٌ الالالاي ٌع ّبالالر عال حركالالة األمالالة الالً سالالعٌها للتوالالدم
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والوحدة ،مما ٌإدي إلى خلل واةال الً أسال العمالل التنبٌمالً .إ تحدٌالد
البرنالالامج ٌحتالالال إلالالى رإٌالالة أٌدٌولوجٌالالة ،ورالالام نوطالالة ال جالالدال ٌهالالا ،لك ال
البرنامج لٌ األٌدٌولوجٌا ،ولٌ المنهج ،إنس نتال ال  ،إنالس إعمالال الفكالر
ً الواسا.
والسإال األساسً الاي ٌطرك نفسس ً الوط العربً ٌتمفالل الً تحدٌالد
واسعنا .ما رو واس عنالا؟ مالا رالً برو نالا؟ مالا رالً إشالكاالت مجتمعنالا؟ مالا رالً
طبٌعالالة الفالالورة عنالالدنا؟ مالالا رالالو دور الطبوالالات المختلفالالة ٌهالالا؟ لم ال الوٌالالادة؟
باختصار إ المطلوم رو هم الواسا العٌانً بما ٌعنٌس م تالارٌخ مخاللو ،
ورار سائم ،ومسالتوبل محتمالل ،أي هالم حركالة تطالور الطبوالات ،وإ رالاتهالا
الفكرٌة ،بما ٌسم بتحدٌد الرإٌة اإلستراتٌجٌة ،التالً تجعالل التوالدم الفالوري
أمراً ممكنا ً .أل تحدٌد الرإٌة اإلستراتٌجٌة رو الالاي ٌوالود إلالى صالنا فالورة
حوٌوٌة ،الفورة علالم ،كمالا ٌوالول إنجلالل ،لهالاا علٌنالا أ نالتو رالاا العلالم(،)55
وبالت الالالً الالنح بحاج الالة إل الالى ال الالوعً العمٌ الالق ،وع الالً الماركس الالٌة ،ووع الالً
البروؾ الموةوعٌة .وإاا كانت اإلشكالٌة الماةٌة تكم ً ؼٌام الالوعً
ً راٌ المستوٌٌ  ،ن التؤكٌد على أرمٌة تو ررما سةالٌة ةالرورٌة لكالل
عمل فوري .إ المجتما العربً لم ٌدر بعالد ،ولالم ٌصالب المالنهج المالادي
الجدلً أداة التحلٌل األساسٌة ٌالس ،ممالا أبوالام «ؼرٌبالا ً» ،وٌالدر الً إطالار
«المستوردات» المختلفة ،تتبنالام ئالات اجتماعٌالة محالدودة ،محالدودة العالدد،
واألفر معا ً .ومشكلة الخالط الشالٌوعً التولٌالدي الً أنالس لالم ٌبحال الً سةالاٌا
المجتما العربً ،وما طرحس ال ٌعدو أ ٌكو «روام » عامة ،أو مواسؾ
مبنٌة على تحلٌالت أسرم إلى السطحٌة منها إلى مالمسة الواسا ،خصوصالا ً
أ منطق النول جعلس ٌردد ما كا «ٌنتج» ً بروؾ أخرى.
إ المالالنهج المالالادي الجالالدلً لالالم ٌنالالدمج الالً الواسالالا بعالالد ،لالالال لالالم ٌصالالب
المنهج الفوري الوحٌد عندنا ،رؼم أنس المنهج الفوري الوحٌد علالى الصالعٌد
الفلسفً ،وعلى الصعٌد التارٌخً .وألنس لم ٌندمج ً الواسالا بعالد والد بلالت
الرإٌ الالة العلمٌ الالة للب الالروؾ العٌانٌ الالة ؼائب الالة ،مم الالا أدى إل الالى ؼٌ الالام الرإٌ الالة
(

)

- 33لٌنٌ «ما العمل؟» مصدر سبق اكرم (.)35
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اإلستراتٌجٌة ،وؼٌام الودرة على تحدٌد التكتٌ الفوري ً كل مرحلالة مال
المراحل .ولود انعك كل ال على طبٌعة التنبٌم ،سوا ً تحدٌالد تكوٌنالس
ودورم ،أو ً سدرتس علالى التح ّالول إلالى طلٌعالة مناةاللة .ورالام رالً الوةالٌة
التً تهمنا ً رام الدراسة ،أل سةٌة التنبٌم لٌسالت سةالٌة «تونٌالة» ،بالل
أنها نابعة م رإٌة أٌدٌولوجٌة وم إسالتراتٌجٌة سٌاسالٌة واةالحتٌ  ،وإاا
ؼابتا ل ٌكالو ممكنالا ً تؤسالٌ تنبالٌم فالوري .أل التنبالٌم رالو عامالل توحٌالد
النشاط الفوري باألرالداؾ العامالة للفالورة مال خالالل الوالوة التالً تمتلال رإٌالة
شالالاملة ،والوالالادرة م ال خاللهالالا علالالى تحدٌالالد إسالالتراتٌجٌة النةالالال ،وتكتٌكالالس،
وتؤسٌ األرةٌة التً تسم بتكوٌ وعالً مطالابق لمصالال الطبوالات التالً
تع ّبر عنها .و ً نف الوست تمتل العناصر الماسكة للمام النشاط الفوري.
وبهاا المعنالى الن سةالٌة التنبالٌم مرتبطالة بالالخط السٌاسالً النبالري ،بالل
أنهالالا خاةالالعة لالالس .ول ال ٌكالالو ممكن الا ً هالالم سةالالٌة التنبالالٌم دو هالالم األسالالا
السٌاسً النبري الاي ٌحكمها ،وراا ٌفرف تحدٌد الرإٌالة السٌاسالٌة أوالً،
لكً ال تصب سةٌة التنبٌم سةٌة «نبرٌالة» محةالة ،وٌصالب البحال ٌهالا
ال ٌلم جورررا ،وال ٌةالعها الً إطاررالا الصالحٌ  .رؼالم صالعوبات تحدٌالد
الرإٌة السٌاسٌة ً راا البحال  ،ألنالس ٌوتصالر علالى دراسالة سةالٌة التنبالٌم،
وبالتالً ال ٌ ّتسا إال لدراسة الجوانم التً تم التنبٌم ااتها.
ٌفترف تحدٌد الرإٌة السٌاسٌة تحدٌد طبٌعة المجتما العربً م لواٌام
المختلفة ،وتحدٌداً م لاوٌالة البنٌالة االستصالادٌة م االجتماعٌالة التالً تسالكنس،
وتإدي إلى تحدٌد مدى استواللس أو تبعٌتس لمركل محدد ،وإلالى تحدٌالد وةالا
الطبوالالات ٌالالس ،فالالم شالالكل الصالالراع الالالاي ٌحكمهالالا .كمالالا ٌفتالالرف تحدٌالالد الرإٌالالة
السٌاسالالٌة دراسالالة المسالالؤلة الوومٌالالة وتحدٌالالد طابعهالالا ،وانعكاسالالها علالالى مجمالالل
النشالالاط السٌاسالالً ،وأساس الا ً انعكاسالالها علالالى الرإٌالالة السٌاسالالٌة ااتهالالا .وٌفتالالرف
تحدٌالالد الرإٌالالة السٌاسالالٌة ،أٌةالالا ً تحدٌالالد طبٌعالالة الفالالورة علالالى ةالالو النوطتالالٌ
السابوتٌ  ،وم فم تحدٌد دور الحلم ٌها.
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البنٌة االستصادٌة االجتماعٌة
تكونت البنٌة االستصالادٌة م االجتماعٌالة بفعالل النبالام اإلمبرٌالالً الالاي مالدّ
سطوتس نحو البلدا المتخلفة واتبعها لمركل سوي ،رو الشركات االحتكارٌالة
متعالالددة الجنسالالٌات .وكانالالت السالالٌطرة السٌاسالالٌة لالمبرٌالٌالالة مالالدخالً لتعمٌالالق
السٌطرة االستصادٌة ،ولتؤسالٌ بنٌالة استصالادٌة اجتماعٌالة مكملالة لمتطلبالات
رالالام الشالالركات .اتسالالم الوةالالا االستصالالادي المحلالالً بنمالالو مالالا ٌسالالمى عالالادة
الوطالالاع الفال ال الالً االستصالالاد ،أي الوطالالاع التجالالاري ،علالالى حسالالام الوطالالاعٌ
الصالالناعً واللراعالالً .والمجالالاالت التالالً تطالالور ٌهالالا الوطالالاع الصالالناعً رالالً
مجاالت استخرال المواد األولٌة اات الةالرورة للصالناعات الرأسالمالٌة ،أل
رالالدؾ الشالالركات االحتكارٌالالة رالالو الحصالالول علالالى المالالواد األولٌالالة الةالالرورٌة
للنمالالو الصالالناعً الالً المراكالالل الرأسالالمالٌة ،ومال فالالم تالالو ٌر األسالالواق الوالالادرة
علالالى اسالالتٌعام السالاللا التالالً تنتجهالالا رالالام المراكالالل .إ مالالا ٌنمالالو الالً البلالالدا
المتخلفالالة الواسعالالة الالً إطالالار السالالٌطرة اإلمبرٌالٌالالة رالالو كالالل مالالا ٌسالالاعد حركالالة
تصدٌر المواد األولٌة واستوبال السلا المصالنعة والط ،ومالا عالدا الال تجالري
المحا بة على البنى المتخلفة السابوة للرأسالمالٌة .لتصالب رالام المجتمعالات
مجتمعالالات اسالالتهالكٌة .ورالالام رالالً سالالمة البلالالدا الرأسالالمالٌة التابعالالة ،التالالً
تتؽلؽل ٌها العالسات الرأسمالٌة دو وجود سوى اإلنتال.
تإدي رام العالسة بٌ المركل الرأسمالً والبلدا الرأسمالٌة التابعة إلى
رجالالرة رأ المالالال المحلالالً (النالالاتج الوالالومً) إلالالى الخالالارل ،ممالالا ٌلٌالالد مالال
تخلفها وٌعمق م تبعٌتهالا .ولكال مال جهالة أخالرى ٌلٌالد مال والر الجمالارٌر
الشعبٌة.
و ً راا اإلطار تتكو طبوة تعمالل الً التجالارة والسمسالرة ،وتلعالم دور
الوسالالٌط بالالٌ المركالالل الرأسالالمالً والسالالوق المحلالالً ،ورالالً الالً رالالام العملٌالالة
تراكم فروات كبٌرة .كما أنها الً سٌاسالاتها االستصالادٌة ال تخالرل عال إطالار
أرالالداؾ الش الالركات االحتكارٌ الالة ،له الالاا ترك الالل نش الالاطها الالً الوط الالاع التج الالاري
تحدٌداً ،وال تعمل ً الصناعة ،إال ً المجالاالت التالً تسالم بهالا الشالركات
االحتكارٌة (الصناعات التحوٌلٌة).
التحول م نمط شبس إسطاعً إلالى نمالط رأسالمالً تبعالً
وإاا كانت عملٌة
ّ
سد أ رلت طبوالات مختلفالة ،الن سالٌطرة الشالركات االحتكارٌالة وتك ّالو طبوالة
مستؽِلة ناربة ٌوود إلى حالة إ وار مطلوة تطال الجمارٌر الشعبٌة كلها .مما
ٌوجد كتلالة واسالعة معنٌالة بالصالراع ةالد اإلمبرٌالٌالة ،كالال ةالد الرأسالمالٌة
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المحلٌالالة( .)56لكال الحالالدٌ عال كتلالالة واسالالعة ،أو عال الجمالالارٌر الشالالعبٌة ،ال
ٌهالالدؾ إلالالى الوفالالل عال الطبوالالات وتجالالاول وةالالا كالالل منهالالا ،والتناسةالالات ٌمالالا
بٌنها ،ومدى سدرة كل منها ً الصراع ةالد اإلمبرٌالٌالة ،ومال أجالل تحوٌالق
التودم الداخلً ،بل ٌهدؾ إلى توةالٌ سةالٌة رامالة رالً تبلالور كتلالة واسالعة
م ال الجمالالارٌر معنٌالالة بالصالالراع ةالالد اإلمبرٌالٌالالة ،ورالالام مسالالؤلة بحاجالالة إلالالى
الفهم لتحوٌق أرداؾ األمة كلها .رؼم ال البدّ م توةٌ وةالا كالل طبوالة
بشكل موجل.

الفالحو :
كالالا المجتمالالا العربالالً سبالالل بالالد التوسالالا االسالالتعماري األوروبالالً مجتمع الا ً
ةحت أكفر ً الوالر التاسالا عشالر
الحٌا ً تحكمس عالسات شبس إسطاعٌة ،تو ّ
بعالد اتجالالام الدولالالة العفمانٌالالة ،بفعالل الةالالؽط االسالالتعماري ،إلالالى تملٌال األرف
لإلسطاع .وكا المجتما الفالحً ٌحوي م على رامشس م مد اتسالعت لنشالاط
الحر ٌٌ  ،إةا ة إلى طبوة م التجار الاٌ كانوا ٌلعبو دوراً الً التجالارة
الداخلٌة ،وما الخارل .لالال كانالت رنالا مالد تجارٌالة كبٌالرة ،لهالا توالٌالدرا
وعالساتهالالا .فالالم انهالالار الرٌالالؾ بفعالالل أكفالالر م ال اعالالل أرمهالالا تطالالور متطلبالالات
الرأس الالالمالٌة العالمٌ الالالة ،وتمح الالالور حاجته الالالا عل الالالى الم الالالواد األولٌ الالالة (ال الالالنفط،
الخامات) ،تراجالا حاجتهالا لمنتجالات لراعٌالة ،رالام الحاجالة التالً د عتهالا الً
مرحلالالة إلالالى التركٌالالل علالالى تطالالور اإلنتالالال اللراعالالً (الوط ال  ،الحرٌالالر ،و الالً
بعف المراحل الوم  .)...مما سلل ارتمامها بالرٌؾ ،ؤرمل .رؼالم اسالتمرار
البنٌة الرٌفٌالة وسالٌادة طبوالة اإلسطالاع /التجالار إلالى أواسالط الوالر العشالرٌ ،
حٌ لعم وصول ئات م البرجوالٌة الصؽٌرة ً عدد م الالدول العربٌالة
إل الالى الس الاللطة ،واتجاره الالا إل الالى تص الالفٌة الفئ الالات المالك الالة الالً الرٌ الالؾ (بواٌ الالا
اإلسطاع) ،وسعٌها إلالى التصالنٌا ،وبنائهالا ألجهاللة دولالة ةالخمة (مإسسالات
دولة ،أجهلة أمال  ،جالٌ ) ،لعالم كالل الال دوراً الً انهٌالار الرٌالؾ ،ورجالرة
الفالحالالٌ للعمالالل الالً المدٌنالالة .وجالالا ارتفالالاع الالالنفط الالالاي أوجالالد الالرص عمالالل
و ٌرة ،وبمؽرٌات كبٌرة ،لٌكمل االنهٌار عبر الهجرة إلى البلدا النفطٌة.
تبلور وةا ً ،الرٌؾٌ ،تسم بانخفالاف حجالم سالكانس لمصاللحة المالد ،
ولم ٌعد ٌشكل ؼالبٌة السكا كما كا ً السابق ،إةا ة إلالى تنالاسص حجالم
األراةً الملروعة ،وتراجا نسبة دخل الرٌؾ ً الناتج الوومً اإلجمالالً
(

)

- 34بهاا الخصوص ٌمك مراجعة ،سعٌد المؽربً «الفورة ومشكالت التنبٌم» منشالورات
الوعً ( )1آم  ،1986وخصوصا ً الفصل األول.
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تراجعا ً كبٌراً .مما أدى إلى التحاق الرٌؾ بالمدٌنة م خالالل حاجتالس لساللعها
وخدماتها ،والى العمل ٌها.
و ً إطار رالاا الوةالا تنالاسص عالدد الفالحالٌ  ،وأخالات الوالٌم التالً كانالت
سالالائدة الالً التهالال ّدم ،وأصالالب الفالحالالٌ ٌعتمالالدو علالالى مصالالادر دخالالل ؼٌالالر
األرف ،ألنها لم تعد مصدراً ٌسم بتجدٌالد الحٌالاة ،خصوصالا ً بعالدما اتسالعت
الملكٌالالات الفردٌالالة الصالالؽٌرة التالالً ال تنالالتج مالالا ٌعٌالالل عائلالالة طٌلالالة أٌالالام السالالنة.
و الالاسم المش الالكلة اإلرم الالال ال الالاي مارس الالتس الدول الالة ،س الالوا م الال أج الالل ت الالو ٌر
مسالالتللمات تطالالور اللراعالالة (البالالاار ،المكننالالة) أو مسالالتللمات تالالو ٌر شالالروط
حٌالالاة معوولالالة (االرتمالالام الصالالحً ،التعلالالٌم ،وسالالائل التر ٌالالس) .ؤصالالب الرٌالالؾ
على شفا الفروغ لوال األموال الوادمة م العاملٌ ً المدٌنة ،أو ً دول
الالنفط .لهالاا تةالررت ئالات واسالالعة ،شالملت الفالحالٌ الفوالرا والمتوسالالطٌ
(إةا ة إلى العمال اللراعٌٌ ) ،حٌ لم تعد سادرة علالى العالٌ  ،بسالبم سلالة
دخله الالا م الال جه الالة ،وارتف الالاع أس الالعار الس الاللا ،والم الالواد األساس الالٌة ،والم الالواد
اللراعٌالالة (البالالاار…) ،نتٌجالالة ارتبالالاط الرٌالالؾ بالمدٌنالالة ،وبالتالالالً بالسالالوق
الرأسالالمالً العالالالمً ،م ال جهالالة أخالالرى .ولوالالد وجالالد الفالحالالو الالً السالالنوات
الماةٌة الحل ّ ً الهجرة إلى المدٌنة والعمل ً أجهلة الدولالة ،أو التح ّالول
إلى ّعمال ،أو الهجرة إلى دول النفط .وكالا رالاا الحالل ٌفالرغ الرٌالؾ ،وٌلٌالد
م خرابس ،لكنس ٌوجد وسائل العٌ لهالإال «المهالاجرٌ » ،لكال انخفالاف
أسعار النفط م جهة الاي حد منا الفمانٌنات (سبالل أ ٌرتفالا مال جدٌالد)،
وتفاسم األلمة االستصادٌة العامة الً المجتمالا ،أخالا ٌحال ّد مال الال  ،ألنالس ٌولالل
م رص العمل .مما ٌعنً تفاسم مشاكل الفالحٌ  ،واستعصا حلّها.
وإاا كا اإلصالك اللراعً الاي تحوق ما وصالول الفئالات الوسالطى إلالى
س م وةا سطاع م الفالحٌ  ،ود أدت التحوالت ً النبم
السلطة سد ح ّ
وتج الالاول دور الدول الالة االستص الالادي ،وتعم الالٌم اللٌبرالٌ الالة،إلى الس الالعً إلع الالادة
األرف المصادرة و ق سالوانٌ اإلصالالك اللراعالً إلالى مالكهالا اإلسطالاعٌٌ .
األمر الاي اسم م وةا الفالحٌ ولاد م إ واررم.

الطبوة العاملة:
بالالالدأت الطبوالالالة العاملالالالة الالالً النمالالالو مالالالا بداٌالالالة االصالالالطدام بالرأسالالالمالٌة
األوروبٌة ،حٌ أسامت ً إطار سعٌها السالتؽالل المجتمالا ،المشالارٌا التالً
أسهمت ً راا النمو .فم جا توسا المد لكً ٌوسا م رام الطبوة بفعل
الحاجالالة إلالالى األٌالالدي العاملالالة ،الالً البنالالا  ،والتجالالارة ،والصالالناعات المختلفالالة.
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والداد توسعها ما مرحلة التصالنٌا التالً سامالت بهالا «الدولالة الوطنٌالة» الً
إطار سعٌها لتحدٌ المجتما ،وتل التً سامت بهالا الرأسالمالٌة المحلٌالة الً
إطار عالستها بالشركات االحتكارٌة .لك راا التوسا بل ؼٌر كبٌالر النتالائج.
وإاا أةفنا العمال اللراعٌٌ ٌ ،مكننا الوول أ نسالبة الطبوالة العاملالة بلالػ25
 %م الووى العاملة تورٌبا ً(*) .لك فول الطبوة العاملالة األساسالً تركالل الً
اللراعة ،فم الوطاع الفال  ،وم فم ً الصناعة.
ولود شهدت الطبوة العاملالة الً الالوط العربالً خالالل السالنوات األربعالٌ
الماةالالٌة بالالاررتٌ متناسةالالتٌ  ،أولهمالالا تحوٌالالق بعالالف مطالبهالالا األساسالالٌة،
وتالو ٌر بالروؾ صالحٌة مالئمالالة نسالبٌاً ،الً الالالدول التالً وصاللت البرجوالٌالالة
الصؽٌرة ٌهالا إلالى الساللطة ،ممالا خلالق حالالة اسالتورار لالدٌها ،خصوصالا ً وأ
السٌاسالالة االستصالالادٌة الت الالً اتبعتهالالا ر الالام الالالدول أدت إل الالى اسالالتورار نس الالبً
ل سعار .وفانٌهما تفاسم حالة معمعا النةالال النوالابً المطلالً ،والسٌاسالً،
ً معبم الدول األخرى ،عدا الدول النفطٌة.
اختلؾ الوةالا منالا بداٌالة السالبعٌنات حالٌ أ الل نجالم «الدولالة الوطنٌالة»،
وشالالملت السالالٌطرة االمبرٌالٌالالة معبالالم ال الدول العربٌالالة ،ممالالا الالاسم م ال مشالالاكل
الطبوالالة العاملالالة الالً مختلالالؾ األسطالالار .لهالالاا أصالالبحت مشالالكلة انخفالالاف األجالالر
مشالكلة حوٌوٌالالة الالً بالل االرتفالالاع الهائالالل ألسالعار السالاللا والمالالواد األساسالالٌة،
عل الالى ة الالو االرتب الالاط بالس الالوق الرأس الالمال الع الالالمً ،والخة الالوع لمس الالتوى
األسعار ٌس.
لك رام الطبوة تعٌ مجموعة إشالكاالت رامالة أرمهالا صالالتها بالالرٌؾ،
سالالوا العمالالال الالاللراعٌٌ  ،أو حتالالى مختلالالؾ شالالرائ الطبوالالة العاملالالة ،أل
التكو الحدٌ لهام الطبوالة م عالدا سطاعالات محالددة م ٌجعالل صالالتها الرٌفٌالة
ّ
سوٌ الالة ،مم الالا ٌس الالهم الالً اس الالتمرار ت الالؤفٌر الرٌ الالؾ ٌه الالا (الع الالادات الرٌفٌ الالة،
األٌ الالالدٌولوجٌا والمفالالالالارٌم) ،ف الالالم تمركلرالالالالا الالالً الوطالالالالاع الفالالالالال (البنالالالالا ،
المواص الالالالت ،المالٌ الالالة والتج الالالارة ،اإلس الالالكا  ،المرا الالالق العام الالالة ،الخ الالالدمات
األخرى) ،الاي ال ٌساعد على توحدرا ،وال علالى تماسالكها ،رؼالم أ األلمالة
االستصادٌة تطالها ،وتلٌد م انسحاسها ،لٌ بسالبم تنالاسص درجالة تناسالم
األجور ما األسعار وط ،بل أل األلمة االستصادٌة ،تإدي إلى حالة الركالود
االستصالالادي التالالً تشالالمل مختلالالؾ سطاعالالات االستصالالاد ،ممالالا ٌلٌالالد مالال حجالالم
العاطلٌ ع العمل.

(*)

-أعتود أ راا الرسم تورٌبٌا.
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البرجوالٌة الصؽٌرة:
إاا كالالا المجتمالالا الفالحالالً ٌوجالالد برجوالٌالالة صالالؽٌرة الحٌالالة ،وحالالر ٌٌ
سالا
ٌوطنو المد  ،ن انهٌار الرٌؾ ،ما محدودٌة نمو الطبوالة العاملالة ،و َّ
م حجم البرجوالٌة الصؽٌرة المدٌنٌة ،التً تمركلت ً مإسسالات الدولالة
أساساً ،لكنهالا شالملت الوطاعالات المتعلمالة ،التالً عملالت الً الوطالاع الخالاص
(األطبالالا  ،المهندسالالو  ،المعلمالالو  .)...ولوالالد الدرالالرت رالالام الوطاعالالات مالالا
الدر الالار حرك الالة رأ الم الالال ،والنش الالاط االستص الالادي ال الالاي ح الالد بفع الالل ال الالنفط.
تكونت كتلة كبٌرة م البرجوالٌة الصؽٌرة ،التً عاشت حالة م البحبوحة.
والش ن األلمة االستصادٌة سد طالتها أٌةاً ،م جوانالم مختلفالة،منها
بط حركة رأ المال ،وتراجا النشاط االستصادي ،إ ال العدٌد م الدول
وبالتالً العجل عال لٌالادة األجالور ،أو اللجالو إلالى التسالرٌ  ،لتهلال الفئالات
الدنٌا ٌها ،وٌنحدر مستوى الفئات األخرى.
و الالً الموابالالل ٌالاللداد ؼنالالى ئالالة سلٌلالالة ال تتجالالاول نسالالبتها  %5م ال مجمالالل
السكا  ،رام الفئة التً ؼدت تحصالل علالى أكفالر مال نصالؾ الالدخل الوالومً،
والتالالً تعمالالل علالالى إخراجالالس إلالالى البلالالدا الرأسالالمالٌة لتكدٌسالالس الالً البنالالو
اإلمبرٌ الٌ الالة ،وٌتو الالوم نش الالاطها األساس الالً الالً الوط الالاع الفال الال أي التج الالارة
والخدمات.
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الوةٌة الوومٌة
ما ٌعتور الوةٌة الوومٌة الٌوم مشكلتٌ مترابطتٌ  ،التجلئة واالحتالل.
حٌال ؼالدت األمالة الواحالدة إفنتالٌ وعشالرٌ دولالة ،وأجاللا أساسالٌة محتلالة
( لسالالطٌ  ،الجالالوال  ،األرالالوال ،االسالالكندرو  ،سالالبتس وملٌلالالة) .ولوالالد تبلالالورت
رام الصٌؽة الً إطالار السالٌطرة االسالتعمارٌة الماةالٌة ،وتكرسالت الً إطالار
السٌطرة اإلمبرٌالٌة.
لك مشكلة التجلئة لٌست حدٌفة ،ود وجدت ما انهٌار الدولة المركلٌة
بعد سووط الدولة العباسٌة بفعل ألمة «نمو» البنٌة االستصادٌة االجتماعٌالة
وألمة «سٌطرة» العرم على الوومٌات األخرى ،راتا األلمتا عبرتا ع
نفسالالٌهما مالال خالالالل صالالراعات ماربٌالالة ،أو سومٌالالة ماربٌالالة ،أو طبوٌالالة ،أو
سٌاسٌة .لكنهما سادتا إلى انهٌار الدولة المركلٌة ،مما ت آ اق «إنوسالام»
الشالعم إلالى سبائالل وطوائالؾ ،وتحال ّالول الدولالة إلالى دوٌالالت متنالعالة .وتكال ّالو
نمالالط إنتالالاجً ٌسالالهم الالً الجالاللي (اإلسطالالاع الشالالرسً) .إال أنهالالا كرسالالت نمالالط
اإلنتال التجلٌئً الاي أبوى الدوٌالت ،والعالسات الوبلٌة الطائفٌة.
وحٌ بدأ االستعمار مال ّد سالٌطرتس ،بالدأ انطالسالا ً مال مخطالط مسالبق ٌهالدؾ
إلى «تطوٌر» التجلئة م خالل إعطائها صٌؽة سٌاسالٌة .لهالاا عنالدما رحالل
تالالر دوالً عدٌالالدة .ولتؤكٌالالد نجالالاك الالال عمالالل علالالى ربالالط االستصالالاد المحلالالً
بالالالمركل الرأسالالمالً مال خالالالل «تطالالوٌر مسالالتول» الستصالالاد كالالل بلالالد ،وبشالالكل
ٌجعل راا االستصاد بحاجة إلى لمركالل الرأسالمالً .حٌال ط ّالور ،الً المرحلالة
األولالالى ،أصالالناؾ محالالددة الالً اللراعالالة (الوط ال  ،الحرٌالالر )..وجعلهالالا لراعالالة
أحادٌة ،مما جعل الماللارعٌ ٌوعالو تحالت وطالؤة الحاجالة لتصالدٌررا للمركالل
طور ً ،المرحلة الفانٌة،
الرأسمالً ألنس الوحٌد الوادر على استٌرادرا .فم ّ
اسالالتخرال الخامالالات والالالنفط ،لٌصالالب مصالالدر الالالدخل األساسالالً ،ورالالو بالالدورم
بحاجة للمركل الرأسمالً لتسوٌوس.
وٌكم الهدؾ االستعماري م اإلمبرٌالً مال تكالرٌ التجلئالة ،الً إٌجالاد
كل البروؾ التالً تسالم بالسالٌطرة علالى الالوط العربالً ،مال خالالل ةالما
تشالالتت سالالوام األساسالالٌة ،البشالالرٌة واالستصالالادٌة والسٌاسالالٌة .لهالالاا ارتبطالالت
التجلئالة بتكالرٌ التخلالؾ االستصالادي االجتمالاعً ،والسٌاسالً الفكالري ،مال
أجل خلق البروؾ المناسبة الستمرار التبعٌة للمركل اإلمبرٌالً .إ توسالٌم
الوط العربً ٌهدؾ تحوٌق ؼرف إستراتٌجً م عسكري ٌتمفل ً الالتحكم
بكل منطوة م خالل عللهالا عال المنالاطق األخالرى ،وتالو ٌر الوالوى الاللمالة
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للسالالٌطرة علٌهالالا .كمالالا ٌهالالدؾ تحوٌالالق ؼالالرف استصالالادي اجتمالالاعً ٌتمفالالل الالً
تنمٌة ئة اجتماعٌة محلٌة تستفٌد م واسا التجلئة لتإسال كالل مصالالحها
على راا األسا  ،م خالل كونها الوسٌط االستصالادي بالٌ المركالل الرأسالمالً
والسالالوق المحلالالً ،وم ال خالالالل كونهالالا الحالالاكم السٌاسالالً الالالاي ٌعمالالل الالً إطالالار
السٌاسات اإلمبرٌالٌة.
وةم راا اإلطار ٌؤتً التدخل العسكري اإلمبرٌالً ،الاي ٌسعى للحفاب
على المصال اإلمبرٌالٌة التً رً ً جورررا مصالحها الً إبوالا السالوق
المحلً جل اً م نبامها الكونً ،أي بوائس خاةالعا ً «لالحتٌاجالات األساسالٌة
للدٌموراطٌ الالة الص الالناعٌة»( .)35كم الالا أن الالس ة الالم ر الالاا اإلط الالار دع الالم الفك الالرة
الصهٌونٌة ،وم فالم تؤسالٌ الكٌالا الصالهٌونً ،الالاي ٌوالوم بالدور «مانعالة
الصالالواعق» بالنسالالبة للالالدول الرجعٌالالة النفطٌالالة« ،ع ال طرٌالالق تحوٌالالل أنبالالار
وطاسات العرم الرادٌكالٌٌ ع الدول العربٌة»(ٌ ،)36ووم بدور الحاجل الالاي
ٌمنالالا تحوٌالالق الوحالالدة ،وٌسالالهم أٌة الا ً الالً كالالل عملٌالالات اإلمبرٌالٌالالة الهاد الالة إلالالى
مواجهة الووى الفورٌة ،ومنا التودم االستصادي.
إ الوةٌة الوومٌة العربٌة ،رالً سةالٌة تحالرر العالرم ،وتحوٌالق وحالدتهم
الوومٌة ً ،سٌاق السعً لتحوٌالق النهةالة التالً تسالم بالتوالدم االستصالادي
االجتماعً ،والفوا ً السٌاسً ،بما ٌهٌا البروؾ لالنتوال إلى االشتراكٌة،
راا الهدؾ األسالمى بالنسالبة للطبوالة العاملالة ،والفالحالٌ الفوالرا  .ونحال لالم
نناس رنا سةٌة وجود «أمة عربٌة» أو ال ،أل اتجارات الحركة الوطنٌة
المختلفة لم تعد تختلؾ حول رام الوةٌة ،رؼم االختالؾ ً عمالق الوناعالة
ٌها .والووى التً تطرك ؼٌر ال رالً الوالوى اإلمبرٌالٌالة عمومالاً ،والوالوى
الطائفٌالالة .لك ال تبوالالى الحاجالالة لدراسالالة تارٌخٌالالة ،وانطالس الا ً م ال رإٌالالة مادٌالالة
جدلٌة ،لتارٌخ ونشو األمالة العربٌالة ،لكننالا معنٌالو الٌالوم بدراسالة الوةالٌة
الوومٌة ،و ً وةعها الرار  ،حٌ تصب سةٌتا الوحدة الوومٌة والتحرٌر
جل م البرنالامج الوالومً الالدٌموراطً الهالادؾ إلالى إنجالال الفالورة الوومٌالة
الدٌموراطٌة.

(

)

 - 35نعوم تشومسكً (حووق اإلنسا ) والسٌاسٌة الخارجٌة األمٌركٌة) ،مإسسالة األبحالا
العربٌة ،ط( 1984 ،1ص.)7
( )
- 36جولٌ الالالؾ ش الالالوربا «تآك الالالل مٌ الالاللا الو الالالوى الالالً الش الالالرق األوس الالالط» ،مجل الالالد دراس الالالات
إستراتٌجٌة ،ل 1رسم م 15م إصدار مإسسة األبحا العربٌة (بٌروت) (ص.)15
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الفورة الدٌموراطٌة
على ةو ال ما رً طبٌعة الفورة ً الوط العربً؟ لود جرى تالداول
أكفر م صٌؽة لطبٌعة الفورة ،اعتبررا البعف فورة تحرر وطنالً اعتمالاداً
علالالى الالالدور الخالالارجً (االسالالتعمار م اإلمبرٌالٌالالة) ،واعتبررالالا الالالبعف فالالورة
«وطنٌة» دٌموراطٌة (بمعنى فورة محلٌالة سطرٌالة) .كمالا اعتبررالا نفالر فالال
ف الالورة اش الالتراكٌة .ونح الال عل الالى ة الالو دراس الالتنا العام الالة للبنٌ الالة االستص الالادٌة
االجتماعٌة ،وللوةالٌة الوومٌالة ،معنٌالو بتحدٌالد طبٌعالة الفالورة ،لكالً ٌكالو
ممكنا ً تحدٌد أردا ها.

فورات وطنٌة أم فورة سومٌة:
وأولى الوةاٌا ً راا المجال رً سةٌة م ٌطرك رالاا البرنالامج سةالٌة
المصرٌٌ  ،أو السورٌٌ  ،أو ...أم سةٌة الجمارٌر العربٌة؟
وكا االتجام األساسالً ٌإكالد علالى الفالورات الوطنٌالة ،بٌنمالا كالا التحلٌالل
الموةوعً ٌشالٌر إلالى ةالرورة الفالورة الواحالدة ،ل مالة حركتهالا التارٌخٌالة
الواحدة ،بؽف النبر عال التجلئالة أو اخالتالؾ البالروؾ ،ورالً تسالٌر دائمالا ً
ً اتجام الوحدة والتودم .ورؼالم تلاٌالد االتجالام الوطالري نتٌجالة عجالل الوالوى
الوومٌالالة وانوسالالامها ،واتجالالام أسسالالام منهالالا نحالالو الماركسالالٌة بؤ وهالالا الشالالٌوعً
التولٌالالدي ،ونتٌجالالة بالالرول المواومالالة الفلسالالطٌنٌة وتكرٌسالالها منطو الا ً «كٌانٌ الا ً»
ةالالٌواً ،بالالرؼم كالالل ال ال الالن التجربالالة الماةالالٌة أكالالدت أرمٌالالة الفالالورة الوومٌالالة
الشالالاملة ،وكالالا لتلاٌالالد دور الكٌالالا الصالالهٌونً والوالٌالات المتحالالدة دوراً الالً
إبرال أرمٌة النةال الوالومً .كمالا أ مالؤلق كالل األنبمالة العربٌالة ٌإكالد الال
أٌةا ً.
إ الوط لٌ األسطار والدول التً سامت على أسا معاردة سالاٌك م
بٌكالالو ،ونبالالرتّ إٌالالدٌولوجٌا ً مالال سبالالل االتجالالام الشالالٌوعً التولٌالالدي وعلمائالالس
األساسٌٌ ً االتحاد السو ٌٌتً ً مرحلة محددة ،بالل أنالس الالوط العربالً
الالالاي أخالالا شالالكلس الجؽرا الالً نتٌجالالة التطالالور التالالارٌخً الطوٌالالل .ولوالالد جالالا ت
تسمٌة الفالورات «الوطنٌالة» انطالسالا ً مال االنتمالا «لالوط » رالو «الوطالر»،
والالالوط أحالالد عناصالالر تشالالكل األمالالم ،وكالالال المجموعالالات البشالالرٌة التالالً رالالً
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الشعم .ولال ود كا التنبٌر األساسً ٌنطلالق مال وجالود أمالم ،رؼالم عالدم
تنبٌالالر الال بشالالكل واةال أو نفٌالالس .مالالا دام الالالوط رالالو الوطالالر والشالالعم رالالم
السكا الواطنٌ ٌس ،والحدٌ ٌجري ع تطور رالاا الالوط ورالاا الشالعم،
هو «أمة» .ولالال كالا الحالدٌ عال األمالة العربٌالة سالطحٌا ً وشالعارٌاً ،أمالا
الممارسة ود كانت سطرٌة ةٌوة .وكا كل ال ٌإشر إلى اختالل تصورات
الووى ورشاشة ً تحلٌالتها.
إ الالالوط رالالو الالالوط العربالالً ،والشالالعم رالالو الشالالعم العربالالً (ولالالٌ
الشالالعوم العربٌالالة) .سةالالاٌام واحالالدة ورمالالوم جمالالارٌرم الفوٌالالرة وطموحالالاتهم
واح الالالالالدة ،بؽالالالالالالف النبالالالالالالر عالالالالالال الفروسالالالالالالات الجلئٌالالالالالالة (أو مالالالالالالا ٌسالالالالالالمى
الخصوصٌات)( ،)37وبؽف النبر ع درجة وعالً رالام الحوٌوالة مال سالبلهم،
رؼم استناعهم بالوةاٌا األساسٌة الجوررٌالة مفالل الوحالدة و لسالطٌ والتوالدم
العربالً .ورالاا ٌوتةالً تحوٌالق فالورة سومٌالة تطالرك سةالاٌا الالوط  ،ومشالالاكل
الجمارٌر الشعبٌة .وتحوٌق الوحدة الوومٌة ردؾ م أرداؾ الفورة ً أمة
الموح الالد ،أل
مج الاللأة ،والتجلئ الالة ال تس الالوط إال ب الالالووى الموح الالدة والنة الالال
َّ
تكرٌ «الدول» بالفورات الوطرٌة ال ٌسوط التجلئة بل ٌكرسها .إ إسواط
التجلئالالة ال ٌكالالو إال بحركالالة عربٌالالة شالالاملة .رالالاا مالالا أكدتالالس الوسالالائا (الفالالورة
الدٌموراطٌة البرجوالٌة ،ألمانٌاٌ ،تنام) ،وراا ما تإكدم بروؾ وطننا.

فورة تحرر وطنً أم فورة دٌموراطٌة؟
الوةٌة األخرى رً حول طبٌعة الفورة رل رالً فالورة تحالرر وطنالً والط
أم فورة دٌموراطٌة؟ لوالد ؼالدا واةالحا ً أنهالا فالورة دٌموراطٌالة ألسالبام عدٌالدة
أرمها:
أوالً :ارتباط الفئات المستؽِلة داخلٌا ً بالعدو األجنبً (اإلمبرٌالٌة والكٌالا
(

)

- 37لوالالد حالالارم لٌنالالٌ نبرٌالالة الخصوصالالٌات وأكالالد علالالى المركالاللة دائمالالاً ،واتهالالم أصالالحابها
بم«االستصادٌة» «مالحبات استصادٌة حول المسؤلة الوومٌالة» المختالارات الً  10مجلالدات،
المجلد ( 5ص.)92
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الصالهٌونً) ،وتحالول األنبمالة والوالالوى الرأسالمالٌة التابعالة إلالى أدوات تخالالدم
المخطالالط اإلمبرٌالالالً عمومالا ً .ممالالا الالرف معركالالة ملدوجالالة ،ةالالد اإلمبرٌالٌالالة
وعلالالى رأسالالها اإلمبرٌالٌالالة األمٌركٌالالة والكٌالالا الصالالهٌونً كوالالوى خارجٌالالة،
وةد األنبمة والووى الرأسمالٌة التابعالة كوالوى طبوٌالة مسالتؽِلة ومةالطهدة
داخلٌاً ،مما جعلها معركة وطنٌة طبوٌة ً آ معا ً.
فانٌالا ً :كالو اإلمبرٌالٌالة لالم تعالد تسالٌطر بووارالا العسالكرٌة والط (االحالالتالل
المباشر) بل ؼدت السٌطرة االستصادٌة ركنالا ً أساسالٌا ً الً سٌاسالتها ،لٌصالب
النةال ةدرا سٌاسً طبوً أٌةالاً ،إنهالا لالم تعالد رأسالمالٌة محلٌالة (وطنٌالة)
وط ،بل ؼدت رأسمالٌة عالمٌة تةطهد الشعوم.
فالفا ً :كو مواجهة اإلمبرٌالٌة والصهٌونٌة والرأسمالٌة التابعة العربٌالة
ارتبطالالت بتحوٌالالق نهةالالة عربٌالالة حدٌفالالة توالالوم علالالى تجالالاول التخلالالؾ ،وإسامالالة
نبام دٌموراطً علمانً ،وتحوٌق الوحدة الوومٌة.
إنهالالا لالالم تعالالد فالالورة ةالالد مسالالتعمر خالالارجً والالط ،بالالل ؼالالدت فالالورة مال أجالالل
استوالل األمة وتحوٌق نهةتنا وتوالدمها ووحالدتها .لالال هالً فالورة وطنٌالة
ةد اإلمبرٌالٌالة والصالهٌونٌة ومال أجالل االسالتوالل الوالومً وتحرٌالر األرف
المحتلة ،ودٌموراطٌة مال أجالل تحوٌالق الوحالدة الوومٌالة ،وإسامالة نبالام ٌمفالل
الطبوات الشعبٌة وٌع ّبر ع مصالحها ،وٌسعى لتحوٌق تودمها.

فورة دٌموراطٌة أم فورة اشتراكٌة؟
ورً فورة دٌموراطٌة ولٌست فورة اشتراكٌة ،أل الوط ٌعالٌ مرحلالة
«الرأسمالٌة المشورة» ،متخلفا ً وتابعاً ،مجلأ ومحتالً .والفورة االشالتراكٌة
بحاجالالة إلالالى الوحالالدة الوومٌالالة أوالً ،والتوالالدم وخاصالالة الصالالناعً فانٌ الا ً .وأل
الوط العربً ٌعانً م ةعؾ الطبوة العاملة صاحبة المصلحة األولالى الً
تحوٌالالالق االشالالالتراكٌة ،وحلبهالالالا أداتهالالالا الالالً تحوٌوهالالالا .ومالالالا دامالالالت الفالالالورة
الدٌموراطٌة لم تنجل بعد ن الحدٌ ع الفورة االشتراكٌة ٌؽدو طفولٌا ً.
وبالتالالالً الالن الفالالورة الدٌموراطٌالالة رالالً عتبالالة الفالالورة االشالالتراكٌة ،ورالالً
مرحلة ةرورٌة إلنجال مهام الفورة البرجوالٌة التً لم تتحوق ،وإلالة كالل
المعٌوالالات التالالً تمنالالا توالالدم الالالوط وتحالالررم ،ورالالً ةالالرورٌة لبنالالا الواعالالدة
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الص الالناعٌة ،والبنٌ الالة السٌاس الالٌة األٌدٌولوجٌ الالة الت الالً تس الالم باالنتو الالال إل الالى
االشتراكٌة .ولكنها ٌجم أ تتحوق بفعل الطبوة العاملة والفالحٌ الفوالرا ،
ً إطار تحالؾ شعبً واسا.

حول طبٌعة الفورة:
إنهالالا إا لٌسالالت فالالورات «وطنٌالالة» ،وال فالالورة تحالالرر وطنالالً ،وال فالالورة
اشتراكٌة ،إنها فورة سومٌة دٌموراطٌة تهدؾ إلالى مواجهالة العالدو الخالارجً
وتحرٌالالر األرف المحتلالالة ،تحوٌالالق الوحالالدة الوومٌالالة وإنجالالال مهالالام الف الالورة
الدٌموراطٌالالة ،وإلؽالالا التبعٌالالة والتخلالالؾ .إنجالالال الوحالالدة جالالل جالالورري ٌهالالا
ورالالاا ٌوتةالالً مواجهالالة كالالل الوالالوى المحتلالالة والطامعالالة والمرتبطالالة ،السالالاعٌة
للحفاب على التجلئة وعلى توسٌا االحتالل ،ورالً اإلمبرٌالٌالة والصالهٌونٌة
والرأسمالٌة التابعة .ول تتحوق الوحدة الوومٌة إال ً خةم المعركالة ةالد
رام الووى ،وبنهوف الحركة الشعبٌة العربٌة ،وبلورة الووى الوالادرة علالى
سٌادة الفورة الوومٌة الدٌموراطٌة.
ورالالً فالالورة العمالالال والفالحالالٌ والبرجوالٌالالة الصالالؽٌرة ،ال فالالورة طبوالالة
واحدة وط ،ورً لالال فالورة الطبوالات الشالعبٌة ،رؼالم تمالاٌل ادوار الطبوالات
ٌها ،ورؼم ةرورة سٌادة تحالالؾ العمالال والفالحالٌ الفوالرا لهالا ،مال أجالل
تحووها ،وراا رو العنصر الجورري والمهم ٌها.
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( )4

بنٌة الحلم الطبوٌة
الحلم رو المع ّبر األٌدٌولوجً ع طبوة .إنس حامل أ كاررا ومفارٌمهالا،
والمندمج ٌها ،ورو أداتها م أجل تحوٌق مطامحها وأردا ها .انطالسالا ً مال
أ لكل طبوالة اجتماعٌالة مصالال محالددة ،ورإٌالة معٌنالة ،حتالى ورالً ال تعالً
تل المصال تماماً ،وال ترى رام الرإٌة .ولود أوجد التطور الرأسمالً الً
أوروبا الؽربٌة صورة نمواجٌة لهالاا المسالؤلة ،انطالسالا ً مال طبٌعالة االنوسالام
الطبوً الاي أوجدم االستؽالل الرأسمالً .أمالا الً البلالدا المتخلفالة ،نصالؾ
الصالالناعٌة ،أو اللراعٌالالة ،أو حتالالى ؼٌالالر الصالالناعٌة وؼٌالالر اللراعٌالالة ،والالد
اختلطت األمور نتٌجة اختالط الطبوات ،حٌ عالل التطالور الواصالر ِعلالس الً
اختالل البنٌة االستصادٌة م االجتماعٌة والبنٌة األٌدٌولوجٌة السٌاسٌة ،حٌال
وجدت تعوٌدات حوٌوٌة طالت طبٌعة تمفٌل الحلم لطبوالة ،كمالا طالالت طبٌعالة
المفارٌم التً م المفترف أنها تع ّبر ع رام الطبوة .مما أوجالد شالكالً مال
التمفٌالل اال تراةالً نسالبٌاً ،وجعالل الالوعً بهالام الوةالٌة مسالؤلة حاسالمة الالً
مسٌرة تطور العمل الفوري.
إ الوةٌة ً البلدا المتخلفة رً لٌست سةٌة الفورة االشالتراكٌة ،أل
المجتما ال ٌنوسم إلى أسلٌة برجوالٌة وأؼلبٌة برولٌتارٌة ،أوجدتها بالروؾ
التطالور الصالالناعً ،وبالتالالالً جعلالالت أٌالدٌولوجٌا الطبوالالة العاملالالة مندمجالالة مالالا
طبوالالة واسعٌالالة .بالالل أ الوةالالٌة رالالً سةالالٌة مجتمعالالات تعالالٌ نمطالالا ً إنتاجٌالالا ً
رجٌناً ،لكنس لالٌ صالناعٌاً ،سالوى جلئٌالاً ،وال لراعٌالاً ،سالوى جلئٌالا ً أٌةالا ً.
و الالً رالالاا البالالرؾ تكالالو رنالالا حاجالالة لفالالورة وسالالٌطة ،رالالً الفالالورة الوومٌالالة
الدٌموراطٌة ،الهاد ة إلى بنا مجتما متالوال وسابالل للتطالور واالنتوالال إلالى
االشتراكٌة .لك ٌعترف رام الفورة إشكاالت حوٌوٌة أساسالها ؼلبالة الطبوالة
الوسطى( ،البرجوالٌة الوسطى ،البرجوالٌالة الصالؽٌرة الرٌفٌالة والمدٌنٌالة).
والطبوة الوسطى ؼٌر سادرة على تحوٌالق الفالورة الوومٌالة الدٌموراطٌالة ،أل
تفك الال سوار الالا ،واستش الالرا النلع الالة الفردٌ الالة ل الالدٌها (المس الالتمدة م الال ال الالوعً
البرجوالي ،أو م الالوعً المالورو ) ال ٌجعلهالا سالادرة علالى تحدٌالد الرإٌالة
اإلستراتٌجٌة التً تسم بتحوٌق الفورة الدٌموراطٌة .بل أ دوررا ٌالإدي م
كما توة ً التجربة العربٌة م إلى استفادة ئة منهالا علالى حسالام الفئالات
األخالالرى ،وبالتالالالً انتوالهالالا إلالالى مواسالالا الفئالالات الكمبرادورٌالالة (الرأسالالمالٌة
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التابعة) وبالتالً إجهاةها النشاط الفوري الاي تسهم ٌس .إ مصلحة رالام
الطبوالالة تتعالالارف مالالا مسالالار التطالالور الفالالوري الالً رالالاا الوسالالت مالال الوالالر
العشرٌ  ،و الً بالل سالٌادة النبالام الرأسالمالً العالالمً .حٌال ٌحتالال تحوٌالق
الفالالورة الدٌموراطٌالالة إلالالى اعتمالالاد سٌاسالالة مسالالتولة ع ال السالالوق الرأسالالمالً
العالالالمً ،واالسالالتفادة م ال دور الدولالالة الالً تحوٌالالق تالالراكم رأسالالمالًٌ ،سالالم
بالالالتطور الصالالناعً السالالرٌا ،والتطالالور اللراعالالً الوالالادر علالالى تلبٌالالة حاجالالات
البلالالد .وتحتالالال الوةالالٌة األخٌالالرة إلالالى حرمالالا البرجوالٌالالة مال مراكمالالة رأ
المال لمصلحة مراكمة عامة لها.
لهالالاا نجالالدرا تحوالالق بعالالف التوالالدم الالً سالالٌاق إلاحالالة الفئالالات الكمبرادورٌالالة
السالالابوة لهالالا ،أو بواٌالالا اإلسطالالاع ،وحالالٌ تحوالالق الالال تتفكالال وتسالالٌطر الفئالالة
«الٌمٌنٌة» منها ،التً تتمس بم«االنفتاك» ،أي بالعالسة ما السوق الرأسالمالً
العالمً ،ومراكمة رأ المال الخاص ،تكر تبعٌة البلالد ،وتعٌالد إنتالال «نبالام
التخلؾ» ،أي نبام التجلئة ،ودور الوطاع التجاري.
إ ؼلبة الطبوة الوسطى ٌعطٌها دوراً أساسٌا ً ً الواسا ،خصوصا ً حالٌ
ٌترا الالق مالالا مشالالكلة أخالالرى تعتالالرف الفالالورة الدٌموراطٌالالة ،رالالً مشالالكلة عالالدم
توحالالد الطبوالالات المسالالحوسة ،أي العمالالال والفالحالالٌ الفوالالرا  ،الالالاٌ بوحالالدتهم
ّ
ٌوجدو برو ا ً جدٌدة .وتعتمد رام الوحدة بدوررا على مدى انالدمال الفكالر
الفالالوري بالالالواسا العٌالالانً .الش ال أ الماركسالالٌة رالالً تعبٌالالر ع ال أٌالالدٌولوجٌا
الطبوالة العاملالة األوروبٌالالة ،ألنهالا ولالدت الالً إطالار تطالور البنٌالالة الطبوٌالة مال
جهة والفكر م جهة أخرى ً تلال البلالدا  .لكنهالا أٌةالا ً رالً المع ّبالرة عال
أٌ الالالدٌولوجٌا الطبو الالالة العامل الالالة العالمٌ الالالة حت الالالى تل الالال الجنٌنٌ الالالة الالالً البل الالالدا
المتخلفالالالة( .)38لكالالال سالالالٌادة الطبوالالالة الوسالالالطى ٌفالالالرف سالالالٌادة أنمالالالاط مالالال
األٌدٌولوجٌا المفالٌة المع ّبالرة عال تلال الطبوالة( .)39ورالً أنمالاط متباٌنالة الً
البارر ،برؼم كونها كلها تعبر ع أٌدٌولوجٌا مفالٌة .لك الطبوالة الوسالطى
تحمل ً «وعٌها» «أٌدٌولوجٌات» مختلفة ،منها الحدٌ  ،أي البرجوالي
العلمانً ،والبرجوالي المحا ب ،ومنها السلفً المؽالرق الً التعصالم ،ورالو
المورو م الماةً أساسا ً ً .رام البروؾ تبرل الحاجة إلالى أ تصالب
الماركسالالٌة لٌسالالت نبرٌالالة عامالالة والالط ،بالالل نبرٌالالة واسعٌالالة أٌة الا ً .أي نبرٌالالة
تخص البرؾ المحدد ،تتجاول كونها « لسفة» ،لتصب أٌالدٌولوجٌا مع ّبالرة
(

)

 - 38الالً رالالاا اإلطالالار البالالد م ال مالحبالالة سالالٌاق طالالرك رالالام المسالالؤلة كمالالا رالالو وارد الالً الفوالالرة
السابوة م راا الفصل.
( )
- 39نوصد سٌادة راا النمط م االٌدٌولوجٌا ً إطار الحركة السٌاسٌة تحدٌالداً ،رؼالم تواطعالس الً
أحٌا كفٌرة ما نمط االٌدٌولوجٌا السائدة ً المجتما.
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ع ال طبوالالة الالً واسالالا معالالٌ  ،ولم ال محالالدد ،لكالالً ٌكالالو ممكن الا ً لهالالا أ تهالاللم
األٌالالدٌولوجٌا السالالائدة ،أل رلٌمتهالالا أٌالالدٌولوجٌا ً رالالو المالالدخل إلالالى رلٌمتهالالا
واسعٌا ً .وم فم تصب سادرة ،اعتماداً علالى تحالالؾ عمالالً الحالً ،علالى أ
تفالالت آ اسالالا ً جدٌالالدة للفالالورة الدٌموراطٌالالة ،آ الالاق أ ٌلعالالم التحالالالؾ العمالالالً
الفالحً دوراً سٌادٌا ً ٌها.
كٌؾ ٌتم ال ؟ نح معنٌو رنا باإلجابة علالى الجانالم المتعلالق باألسالا
الطبوً للحلم .وإاا كنا تحدفنا ً الفورة السالابوة عال الطبوالات الً اإلطالار
األكفر عمومٌة ،م واجبنا اآل اإلجابة ع السإال حول مااا ٌمفل الحاللم
الالً رالالام الطبوالالات؟ ولمالالااا؟ مالالادام للحالاللم دور واسعالالً اسالالتناداً إلالالى رإٌالالة
أٌدٌولوجٌة ،واعتماداً على طبوة.
سلنالا أ رالالام الوةالالٌة مرتبطالة بالوةالالا العٌالالانً المحالدد ،وبالتالالالً ال ٌفٌالالد
ٌها نول تجارم أخرى .لك دراسة التجارم األخرى تفٌد الً إعطالا أمفلالة
على سةٌة عالسة الحلم بالطبوات ،ودورم ٌها ،وبالتالً ً إٌةاك بعالف
مسائل االتفاق واالختالؾ بٌ التجارم المختلفالة .لهالاا سالوؾ نعطالً بعالف
األمفلالالة بهالالدؾ تحوٌالالق رالالام الؽاٌالالة ،لكال أساسالا ً بهالالدؾ توةالالٌ مالالدى تعوٌالالد
البروؾ العربٌة ،ومدى الحاجة إلى أ نفهم رام الوةٌة هما ً صحٌحا ً.

تجارم مختلفة:
كانالالت أوروبالالا الؽربٌالالة أواسالالط الوالالر التاسالالا عشالالر تشالالهد تبلالالوراً طبوٌ الا ً
واةحا ً كما أسلفنا ،حٌ استطاعت البرجوالٌة رف سلطتها ً عالدد مال
وحولالالت أسسالالام أساسالالٌة مال الجمالالارٌر ،مال حر ٌالالً المالالد و الحالالً
الالالدولّ ،
الرٌؾ ،إلى طبوة عاملة كبٌرة العدد ،تتحكم ً العملٌة اإلنتاجٌة كلها .إنهالا
سال ّالوة العمالالل األساسالالٌة التالالً تنالالتج السالاللا ،وتوجالالد الالائف الوٌمالالة( .)40لالالال
سوة التؽٌٌر األساسٌة ،وصانعة االشتراكٌة،
اعتبررا كل م مارك وإنجلل ّ
ناةالالال مالال أج الالل تطالالوٌر الص الالراع الطبوالالً :الطبوالالة العامل الالة ةالالد الطبو الالة
البرجوالٌة ،األؼلبٌة ةد األسلٌة ،والووة التودمٌة ةالد الوالوة الرجعٌالة .كمالا
عمالالال م ال أجالالل بنالالا حالاللم ٌع ّبالالر ع ال مصالاللحة الطبوالالة العاملالالة الالً تطلعهالالا
الفالالوري( .)41لوالالد كالالا حالاللم طبوالالة تمفالالل األكفرٌالالة ةالالد طبوالالة تمفالالل األسلٌالالة
(-)40مالالارك «العمالالل المالالؤجور والرأسالالمال» دار التوالالدم م الالرع طشالالوند ،دو تالالارٌخ ،وأٌة الالا ً
مارك «األجور واألسعار واألرباك» دار التودم م موسكو ،دو تارٌخ.
( )
- 41أنبالالر مالالفالً ،مالالارك  ،انجلالالل «بٌالالا الحالاللم الشالالٌوعً» دار التوالالدم (موسالالكو) الفصالالل
الفانً الصفحات (57م .)67
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وتس الالتولً عل الالى الالائف الوٌم الالة ،وت الالدعم دورر الالا بس الالٌطرتها عل الالى الس الاللطة
السٌاسٌة ،على الدولة.
وجا الحلم االشتراكً الدٌموراطً الروسً ً بروؾ جدٌدة .روسٌا
الوٌصرٌة كانت أةعؾ الحلوالات الً السلساللة الرأسالمالٌة ،وبرجوالٌتهالا لالم
تك سد تبلورت كووة استصادٌة وسٌاسالٌة ،بالل أنهالا نمالت نتٌجالة تالؤفٌر النمالو
الرأسمالً العالمً ،ولٌ نتٌجالة نمالو مسالتول ،لالال بلالت ةالعٌفة ،وتابعالة
إلى راا الحد أو اا للرأسمالٌة العالمٌة ،كما بلت مترددة ً الصراع ةالد
بواٌا اإلسطاع( .)42وكانت الطبوة العاملالة بداٌالة الوالر العشالرٌ ناشالئة سلٌلالة
العدد نسبة إلى عالدد السالكا العالام .لالال كالا الصالراع متالداخالً ،مال جهالة
بواٌالالا اإلسطالالاع ممفلالالة بالوٌصالالرٌة ،والبرجوالٌالالة ،وم ال جهالالة أخالالرى الطبوالالة
العامل الالة ،وجم الالوع الفالح الالٌ  .وك الالا الفالح الالو ٌمفل الالو الو الالوة االجتماعٌ الالة
األساسٌة استصادٌا ً وعددٌا ً .لاا أكد لٌنٌ على أ الحلم لٌ حلم الطبوالة
العاملالالة والالط ،وإنمالالا حالاللم العمالالال والفالحالالٌ ( ،)43وأ الفالالورة لٌسالالت فالالورة
الطبوة العاملة ةد البرجوالٌة ،بل فورة جموع الشعم ةد الوٌصالرٌة ،مال
أجل تحوٌق الفورة الدٌموراطٌة(.)44
لوالد كالا الحاللم ،حاللم الطبوالة العاملالة أواسالط الوالر التاسالا عشالر إلالى
نهاٌتس ،وأصالب حاللم العمالال والفالحالٌ بداٌالة الوالر العشالرٌ  .وكالا رالاا
التحول ٌع ّبر ع انتوال الفورات م البلدا الصناعٌة المتودمالة إلالى البلالدا
ّ
الرأسالالمالٌة المتخلفالالة ،حٌ ال تخالالتلط الرأسالالمالٌة ببواٌالالا اإلسطالالاع ،والمطالالام
البرجوالٌة بؤ كار االكلٌرو .
أما ً الصٌ والفٌتنالام والد اختلالؾ الحاللم عنالس الً روسالٌا الوٌصالرٌة،
حٌ كانت الرأسمالٌة سشرة المست سط المجتما ولم تنؽر ٌس ،بلالت
الشالالعوم الحٌالالة الالً إطالالار العالسالالات اإلسطاعٌالالة .كالالا الحالاللم رالالو حالاللم
الفالحالٌ أساسالاً ،إةالا ة إلالى دور عمالالً محالدود .أل الفالحالٌ كالانوا سالوة
اإلنتال األساسٌة ،ولم ٌك دور الطبوة العاملة واةالحا ً( .)45لوالد كالا دوررالا
محالالدوداً علالالى الصالالعٌد اإلنتالالاجً ،وبالتالالالً كانالالت محالالدودة عالالددٌا ً .ورالالو مالالا
ٌمٌلم ع التجربة الروسٌة ،حٌال كانالت الطبوالة العاملالة س ّالوة إنتاجٌالة ،وإ
(

)

- 42لٌنٌ «خطتا االشتراكٌة م الدٌموراطٌة ً الفورة الدٌموراطٌالة» دار التوالدم (موسالكو).
(ص45م  )46و(ص.)109
( )
- 43لٌنالٌ «المختالارات الً  10مجلالدات» المجلالد ( )1دار التوالدم (موسالكو) 503( 1978مال
.)513
( )
- 44لٌنٌ «خطتا االشتراكٌة م الدٌموراطٌة» مصدر سبق اكرم (ص.)109
( )
- 45اس الالحق دوٌتش الالر «الف الالورة الت الالً ل الالم ت الالتم» دار دمش الالق (دمش الالق) ترجم الالة الالإاد أٌ الالوم
(ص.)122
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كالالا للفالحالالٌ دو مر مهالال مم ،وكانالالت التطالالورات تسالالٌر الالً اتجالالام تراجالالا دور
الفالحٌ وتنامً دور الطبوة العاملة.
وإاا كا الحلم أواسط الور التاسا عشر جا تعبٌراً ع تلاول الفكالر
االشالالتراكً والطبوالالة العاملالالة ،كالالا الالً روسالالٌا الوٌصالالرٌة ،فالالم الالً الصالالٌ
والفٌتنام ،تعبٌر ع تلاول الفكر االشتراكً وحركة العمال والفالحٌ .
أمالالا الالً الالالوط العربالالً الالن الوةالالا مختلالالؾ ع ال رالالام وتل ال  ،وإ كالالا
ٌحالالوي بعالالف سالالماتهما .وٌمك ال إبالالرال االخالالتالؾ م ال خالالالل دراسالالة التطالالور
االستصادي االجتماعً الالاي شالهدم الالوط منالا بداٌالة رالاا الوالر  .و الً رالاا
السٌاق ٌمك الحدٌ ع مرحلتٌ  ،مرحلة ما سبل الحالرم العالمٌالة الفانٌالة،
ومرحلة ما بعدرا .حٌ كا الوةا ً المرحلة األولى شبٌها ً بالوةالا الً
الصالالٌ و ٌتنالالام ،حٌال كالالا الفالحالالو رالالم الوالالوة االستصالالادٌة األساسالالٌة ،أمالالا
متكونالة حالدٌفاً ،وكالا دوررالا الً العملٌالة االستصالادٌة
الطبوة العاملالة كانالت
ّ
تكونهالالا ،حٌال نمالالت الالً سطاعالالات ؼٌالالر إنتاجٌالالة
الة
ال
ع
طبٌ
اللال محالالدوداً نتٌجالالة
ّ
بشالالكل عالالام ،أو الالً إطالالار النمالالو الصالالناعً الالالاي ت ال ّم علالالى رالالام الوجالالود
االستصالالادي للرأسالالمال األوروبالالً .أمالالا اختال هالالا عالال الصالالٌ و ٌتنالالام كالالا
نتٌجالالالة أ حركالالالة الفالحالالالٌ الفورٌالالالة ،وحركالالالة الطبوالالالة العاملالالالة النامٌالالالة،
والمتكونة حالدٌفاً ،لالم ٌنالدمجا بالالفكر االشالتراكً ،الالاي باللّ علالى رامشالهما.
ّ
ً
لهالالاا سالالادت البرجوالٌالالة الناشالالئة (وأحٌانالا بواٌالالا اإلسطالالاع) ،الطامحالالة للسالاللطة،
وللتفالالارم مالالا االسالالتعمار ،سالالادت كالالل النشالالاط الجمالالارٌري .لالالم تنتصالالر انتفاةالالات
الفالحالالٌ التالالً رالالً السالالمة األساسالالٌة للنةالالال الفالالوري خالالالل رالالام المرحلالالة ،بالالل
انتصرت «البرجوالٌة».
ةالال سالالابواً ،تهالالدّم الرٌالالؾ ولالالم تالال ُنم
تو
الا
ال
م
ك
الة،
ال
ٌ
الفان
أمالالا الالً المرحلالالة
ّ
الصناعة ،بل تةخم الوطاعٌ التجالاري واالسالتخراجً (النفطالً) .ممالا جعالل
اتجام التمركل ال ٌتخا شكل تمركل الطبوة العاملة ،نتٌجة التمركالل الصالناعً ،بالل
اتخا شكل تمركل سكانً ،دو سٌما طبوٌة واةحة ،سوى االنوسام بٌ ئالات
ؼنٌة متر ة و ئالات وٌالرة ،أمالا الرٌالؾ والد لادت الفئالات اات الملكٌالة الصالؽٌرة،
كما الداد عدد العمال اللراعٌٌ .
لهالالاا تبلالالورت المشالالكلة التالالً جالالرى الحالالدٌ عنهالالا سالالابواً ،مشالالكلة ؼٌالالام
الوالالوة اإلنتاجٌالالة (مالالا سالالٌادة الوالالوى االسالالتهالكٌة) ،وؼلبالالة الفئالالات الوسالالطى،
وتك ال ّالو كتل الالة مدٌنٌ الالة اات س الالند رٌف الالً .خصوص الالا ً أنن الالا ال نس الالتطٌا دمالالالج
الماركسٌة ،كؤٌدٌولوجٌا علمٌة ،بالفئات الوسطى لتعبر ع حركتهالا .ألنهالا،
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إاا ما جرت محالاوالت مال أجالل الال  ،سالوؾ تتح ّالول إلالى رإٌالة مفالٌالة ،اات
ؼطا ماركسً ورو مالا حالد عملٌالا ً لالدى العدٌالد مال االتجارالات السٌاسالٌة.
ورام إشكالٌة معودة تختلؾ ً نف
كالالا العمالالال الالالرو

الوست ع كل التجارم السابوة .حٌ

سال ّالوة إنتاجٌالالة ،ممالالا جعلهالالم سال ّالوة سٌاسالالٌة ،حتالالى ورالالم ال

ٌمفل الالو إال نس الالبة مح الالددة م الال الس الالكا  ،وحٌ الال ك الالا الفالح الالو الفوالالالرا
الصالالٌنٌو سالالوة إنتاجٌالالة ؤصالالبحوا سال ّالوة سٌاسالالٌة اعتمالالدرا الحالاللم الشالالٌوعً
سوة التؽٌٌر األساسٌة.
الصٌنً لكً تكو ّ
إ المشالكلة األولالى رالالً مشالكلة األٌالدٌولوجٌا الماركسالالٌة التالً لالم تنالالدمج
بحركالالة المجتمالالا التارٌخٌالالة .والش ال أ لهالالاا أسالالبابس ،الااتٌالالة والتالالً ج الرى
بحفها ً صول سابوة ،والموةوعٌة حٌ ٌشار ً راا المجالال إلالى س ّالوة
األٌالالدٌولوجٌا الدٌنٌالالة( ،)46رؼالالم أولوٌالالة البالالروؾ الااتٌالالة رنالالا .أمالالا المشالالكلة
الفانٌالة هالالً الوةالالا الطبوالالً .لكال رؼالالم كالالل الال  ،الن طرٌالالق التوالالدم لٌسالالت
مؽلوة ،بل أ آ اسها واسعة ورو ما ٌعتمد على حل ّ المشكلة األولى إلالى حالد
بعٌد ،وراا لٌ

تهوٌالً م دور الوعً( ،)47لكال البالروؾ الطبوٌالة المعوالدة

تفرف ال  .إا  ،الً أي الطبوالات ٌالرتبط الحاللم؟ وعال أٌهالا ٌع ّبالر؟ ونحال
نفصالالل رنالالا بالالٌ المسالالؤلتٌ  ،أل الحالاللم الالالاي ٌحمالالل أٌالالدٌولوجٌا ،تالالرتبط
بمصالالال الفئالالات األكفالالر والالراً ،وتحدٌالالداً بالطبوالالة العاملالالة ،والالالاي ال ٌسالالتطٌا
تنبٌم الفئات الوسطى دو أ تتخلى ع «وعٌها» وأٌالدٌولوجٌتهاٌ ،مكنالس
ً إطار البالروؾ التالً توجالدرا الفالورة الوومٌالة الدٌموراطٌالة ،توحٌالد ئالات
أوسالالا الالً إطالالار تحالالالؾ طبوالالًٌ ،جعلالالس الوالالوة الكبٌالالرة ،وأولالالى أسالالبام رالالام

(

)

- 46أنبالالر مالالفالً ،مكسالالٌم رودنسالالو «الماركسالالٌة والعالالالم اإلسالالالمً» دار الحوٌوالالة (بٌالالروت)
ط.1982 ،2
( )
- 47أنبر سعٌد المؽربً «الفورة ومشكالت التنبٌم» مصدر سبق اكرم ،الفصل الفانً.
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المسؤلة حالة اإل وار المطلق التالً تعٌشالها الطبوالات الشالعبٌة كلهالا( ،)48دو
أ تلؽً رام الحالة التماٌل الطبوً ااتس.

ً أي الطبوات ٌرتبط الحلم؟
إ كو الحلم رالو المع ّبالر عال المنهجٌالة المادٌالة الجدلٌالة ٌفالرف علٌالس
التعبٌر ع الطبوة ؼٌر المالكة .لهاا كالا ٌع ّبالر الً أوروبالا الرأسالمالٌة عال
الطبوالالة العاملالالة .ورالالو ٌع ّبالالر عنالالدنا ع ال الطبوالالة العاملالالة .لك ال طبٌعالالة البنٌالالة
االستصالالادٌة االجتماعٌالالة تسالالم بانةالالمام ئالالات أخالالرى ،خصوص الا ً الفالحالالٌ
الفوالالرا  ،الالالاٌ ٌملكالالو أرةالالا ً ال تفالالً بمتطلبالالات المعٌشالالة ،ممالالا تجعلهالالم
ٌلجاإو إلى العمل كعمال لراعٌٌ  ،أو التالً تفالً بمتطلبالات المعٌشالة و الق
حدودرا الدنٌا .ورإال نسبة كبٌرة م سكا الرٌؾ .رالاا إةالا ة إلالى أصالحام
الحالالرؾ الصالالؽٌرة ،التالالً تةالالررت م ال اعتمالالاد السالالوق علالالى االسالالتٌراد ،وكالالال
الموبفو براتم محدود الاٌ ٌسحوهم ؼول األسعار.
لهالالاا مال الةالالروري أ ٌالالرتبط الحالاللم بتحالالالؾ عمالالالً م الحالالًٌ ،ةالالم الالً
إطارم أسسام م الفئة الدنٌا م البرجوالٌة الصؽٌرة المدٌنٌة.

ولك ع أٌها ٌعبر؟
الحلم ال ٌع ّبر ع المصال الةٌوة للطبوة وط ،بل ٌع ّبر عال مصالالحها
العامالالة ،مصالالالحها المرتبطالالة بمصالاللحة األمالالة كلهالالا .لهالالاا هالالو ٌع ّبالالر مصالاللحة
األمالالة الالً مرحلالالة الفالالورة الدٌموراطٌالالة ،و الالً مرحلالالة الفالالورة االشالالتراكٌة.
والحلم ٌلعالم دور أداة الطبوالة الً سالٌاق دوررالا ةالم إطالار األمالة ،ومال
أجل تودمها .وبالتالً هو ٌوالود حركالة األمالة التارٌخٌالة الصالاعدة .وإاا كالا
دورم ً المرحلة االشتراكٌة واةالحاً ،أل االنتوالال إلالى االشالتراكٌة ٌفالرف
أ تكو الطبوالة العاملالة رالً األكفرٌالة الً المجتمالا ،الن دورم الً مرحلالة
الفالالورة الدٌموراطٌ الة ٌفتالالرف التحدٌالالد الصالالحٌ لطبٌعالالة عالساتالالس بالطبوالالات
األخرى.
و ً راا السٌاق الب ّد م توةٌ أ رنا عامال ٌحددا رام الوةالٌة،
العامالالل األول :رالالو حالالالة اإل والالار المطلالالق التالالً تعٌشالالها الطبوالالات الشالالعبٌة،
الناتجالالة ع ال سٌاسالالة النهالالم االستصالالادي التالالً تمارسالالها الفئالالات لمسالالتؽِلة م
(

)

- 48نف

المصدر الفصل األول.
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الحاكمالة ،والتالً تالإدي إلالى اتسالاع اله ّالوة بالٌ الفوالرا واألؼنٌالا  ،وتفالرف
على ئات متلاٌدة م الاٌ ٌتةررو م اختالل مستوى المعٌشة (الناتج
عالال ارتفالالاع أسالالعار السالاللا والخالالدمات وانخفالالاف الوٌمالالة الفعلٌالالة ل جالالور)
التحول إلى ئات وٌرة ؼٌالر سالادرة علالى العالٌ  ،وبالتالالً االنالد اع لخالوف
ّ
معتالر النشالالاط السٌاسالً الفالالوري .والعامالل الفالالانً :رالو طبٌعالالة النةالال مال
أجل تحوٌق الفورة الوومٌالة الدٌموراطٌالة ،حٌال ٌلعالم النةالال الوالومً دوراً
مهما ً الً خالوف ئالات متلاٌالدة مال الجمالارٌر مٌالدا النشالاط السٌاسالً مال
جه الالة ،كم الالا تلع الالم سة الالاٌا الوح الالدة الوومٌ الالة ،وسة الالاٌا الحو الالوق والحرٌ الالات
الدٌموراطٌة دوراً ً رام المجال.
وبالتالالالً ٌسالالتطٌا الحالاللم التحالالالؾ مالالا ئالالات مختلفالالة مالال البرجوالٌالالة
الصؽٌرة ً ،سٌاق النةال م أجل الفورة الوومٌة الدٌموراطٌالةٌ .سالتطٌا
كسالم أسسالام مال الفالحالٌ المتوسالطٌ  ،ومال المالوبفٌ  ،وأصالحام المهال
الحرة ،وكال م الطالم والمرأة ،لٌشكل تحالفا ً طبوٌا ً واسعاًٌ ،مفل أؼلبٌالة
ّ
كبٌرة سادرة عالً على تحوٌق االنتصار.
لكال مالالا رالالً األشالالكال التالالً ٌتخالالارا رالالاا التحالالالؾ الطبوالالً(*)؟ كٌالالؾ ٌوحالالد
الح الاللم جم الالارٌر واس الالعة م الال العم الالال والفالح الالٌ  ،والبرجوالٌ الالة الص الالؽٌرة
المدٌنٌة ،مادام رو حلم الطلٌعة؟ نتر مناسشة ال لوست آخر.
إاا كانت البروؾ الموةوعٌة سد رةت مراراً عدٌالدة إعالادة النبالر الً
المفالارٌم المتداولالالة ،الالن البالالروؾ الرارنالالة تطالالرك المسالالؤلة بوالالوة .خصوصالا ً
وأ البالالروؾ االستصالالادٌة التالالً ؼالالدت تسالالود الالالوط العربالالً رةالالت تفالالاسم
الصراع الطبوً ،وتلاٌد عدد الطبوة العاملة ،حٌ انحدرت ئالات كبٌالرة مال
البرجوالٌالالة الصالالؽٌرة ،وؼالالدت تعالالٌ حالالالة والالر حوٌوالالً .لالالاا انفتحالالت آ الالاق
الصراع الوومً الطبوً م جدٌد .و ً رام الوةا تكالو إعالادة النبالر الً
البنٌة األٌدٌولوجٌة الماركسٌة المتداولة ً الوط العربً اات أولوٌة.
ونشالالدد علالالى إعالالادة النبالالر الالً البنٌالالة األٌدٌولوجٌالالة ،أل إشالالكاالت رإٌالالة
الواسالالا التالالً تبلالالورت علالالى شالالكل سالالٌادة رإٌالالة (استصالالادٌة)،أو (مطلبٌالالة)،
وانتشار النبرة المٌكانٌكٌة ،ما تؽٌٌم للوعً السٌاسً ،الالوعً الشالمولً،
المع َّبر عنس ً الوةاٌا الوومٌالة والدٌموراطٌالة ،وسةالٌة الساللطة السٌاسالٌة،
(*)

نتحد رنا ع التحالالؾ الطبوالً ،الالاي ٌإرالل الحاللم تشالكٌل ساعالدة جمارٌرٌالة واسالعة،على أسا برنامج محددٌ ،والوم علالى أسالا تحوٌالق أرالداؾ األمالة الً مرحلالة معٌنالة ،رالً
المرحلالة الوومٌالة الدٌموراطٌالة .لكال المرحلالة الوومٌالة الدٌموراطٌالة تفالرف إٌجالاد صالٌػ مال
التحالؾ السٌاسً ،ما سالوى تع ّبالر عال اتجارالات كرٌالة مختلفالة ،ولالدٌها تصالورات سٌاسالٌة
معٌنة ،لكنها تتبنى األرداؾ العامة للفورة الوومٌة الدٌموراطٌة.
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أل رام الرإٌة كانت نتال إشكالٌة منهجٌالة تتمفالل الً سلالم الماركسالٌة إلالى
نبرٌة مفالٌة ،سلم الجدل إلى سكو  ،والرإٌة الجدلٌة إلى رإٌة مٌكانٌكٌة،
تحوٌالالل المادٌالالة الجدلٌالالة إلالالى الرالالوت ،حٌ ال ٌجالالري توالالدٌ النصالالوص علالالى
حسالام المالالنهج .واختالاللال الماركسالالٌة إلالى نبرٌالالة تطورٌالالة ،والعمالالل الفالالوري
إلى نشاط مطلبً.
وبالتالً ن إعادة النبر ٌجم أ تنطلق م الجالار ،لتشالمل كالل الفالروع
األخرى ،ال أ تجري إعادة النبر الً بعالف الجلئٌالات ،مالا تجارالل الجالار:
المنهج.
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