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منذذب ادايذذة القذذرر الكشذذرير كانذذت مسذذثلة طايكذذة ال ذذور مذذر
القضايا الجوهرية فذ الالالفذات اذير الماركسذيير .واألمذر الذب
جكلها كبلك هو تحوّ ل ال ذور مذر األمذل الراسذمالية المتقدمذة لذ
األمذذل الت ذ كانذذت لذذل تذذعل تكذذي ف ذ "الذذنمط اطاطذذا " ،وكذذار
تغلغذذل الراسذذمالية االكذذاد اذذد اذذدا ،وف ذ تواش ذ مذذا اطاطذذا  .فذذابا
كانذذذت الماركسذذذية اذذذد تالذذذورت فذذذ األمذذذل التذذذ انت ذذذرت فيهذذذا
الراسمالية ،واالتال تحققت مهمذات جديذة كانذت الماركسذية تانذ
ت ورها المسذتقال لذ اساسذها ،م ذل الوحذد القوميذة والحدا ذة
ال قافيذذذة ،وتحذذذديل الدولذذذة ،وااألسذذذال هيمنذذذة ال ذذذنا ة كوسذذذيلة
ذذاد ترتيذذق الطاقذذات والمىسسذذات ل ذ ضذذو
نتذذا  ،واالتذذال
بلذذك .با كانذذت الماركسذذية اذذد تالذذورت لذ ضذذو كذذل بلذذك فقذذد
رسذذل كذذل مذذر مذذاركل و نجلذذع سذذتراتيجيتها ل ذ اسذذال الانيذذة
االات ادية االجتما ية والسياسذية ال قافيذة ،ا لذ اسذال الانيذة
الطاقيذذة الحدي ذذة الت ذ تشذذكلت ل ذ اسذذال انت ذذار الراسذذمالية،
حيل كانا يريا اثر الطاقة الكاملة آيلة ألر تتحذول لذ ابلايذة مذا
التوسا ال نا المستمر ،وار جوهر التنااض اذات اذير الطذااا
الالذذال للملكيذذة والطذذااا االجتمذذا للكمذذل .األمذذر الذذب جكذذل
االشتراكية ه انت ار الطاقة الكاملة او ولها ل السلطة وحل
التنااض باك اذر لغذا الملكيذة الالا ذة ،للاذد اتثسذيل مجتمذا
جديذذذذد هذذذذذو المجتمذذذذا االشذذذذذتراك  .ولهذذذذبا كانذذذذذت "دكتاتوريذذذذذة
الاروليتاريذذا" هذ ديمقراطيذذة األبلايذذة فذ مواجهذذة األاليذذة ،التذ
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ه الارجواعية.
لكذذذر وضذذذا روسذذذيا لذذذل يكذذذر كذذذبلك ،حيذذذل كانذذذت الاضذذذكة
لإلماراطورية القي رية الت تسودها الاات اطنتا اطاطا ية،
ربل اد تغلغل الراسمال ونشو الارجواعيذة .وكذار التاللذه هذو
سذذمة المجتمذذا ،حيذذل يسذذود و ذ القذذرور الوسذذط  .امكن ذ ان ذ
ربذذل نشذذو الارجواعيذذة ال انهذذا لذذل تحذذوّ ل المجتمذذا لك ذ تنت ذذر
القذيل الراسذمالية .واالتذال كانذت الطاقذة الكاملذة االيذة فذ مجتمذذا
فالحذذ يكذذي وضذذا القذذرور الوسذذط  .بر ،لقذذد كانذذت تكذذي
"المرحلذذذة اطاطا يذذذة" وفذذذل التو ذذذيه الماركسذذذ  .و با كانذذذت
الارجواعيذذة فذذ امذذل اورواذذا ه ذ التذذ اذذادت التغييذذر مذذر اجذذل
انت ار الراسمالية ،مستند لذ جمذاهير الحالحذير ،ود ذل الطاقذة
الكاملة ،الت كانت محدود الكدد كبلك .وايضا ً لل تكر الماركسية
اذذذد تالذذذورت اكذذذد .واالتذذذال طاكذذذت التطذذذور اطااكهذذذا .فقذذذد كذذذار
وجودها ف وضذا كوضذا روسذيا يحذرض ار تحلذل الوااذا القذا ل
مر اجل تحديد دورها ،وا الً دور الطاقة الكاملة الت كانت فذ
ال ورات الارجواعية ملحقة االارجواعية .هنا وج "الغرااة" الت
وُ جدت في .

خالفات الماركسٌٌن الروس
وهنا توضكت الالالفذات اذير الماركسذيير الذرول .فهذل ناقذ
ماركسذذذيير اذذذويمير ال ن ذذذاق الو ذذذة الهرطقذذذة فذذذـ "الماركسذذذية
القويمذذة" كانذذت تقذذول لذذ ار نشذذو الماركسذذية ارتذذاط اتحقيذذل
االشذذتراكية اذذر فكذذل الطاقذذة الكاملذذة ،وار الرىيذذة الت ذ الورهذذا
ماركل تحددت ف بلك .وهنذا كذار نشذو الماركسذية فذ روسذيا
يرتاط اهبه المسثلة االتحديذد ،و ال جذرا التاللذ ذر الماركسذية.
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ولما كانت طايكة النمط السا د هو اطاطا  ،واالتذال كذار الهذده
المطذرو هذذو االنتقذذال لذ الراسذذمالية ،وفذذل المراحذذل التارياليذذة
الت تالورت ف الماركسية كمسذار حتمذ للتذاري الاشذر  .فذار
التطور يتحذدد فذ ار تقذول الارجواعيذة اهذبا الذدور ألنذ دورهذا،
ومذذا ل ذ الماركسذذيير سذذوا د مهذذا ،وتقذذديل كذذل مذذا هذذو ممكذذر
النت ارها ،وتحقيل "ااس اطجرا ات التقدمية".
بر ،ربذذل نشذذو الماركسذذية ،والطاقذذة الكاملذذة ،فذذار ضذذكه
حجذذذذل الطاقذذذذة والتاللذذذذه االات ذذذذاد وال قذذذذاف الكذذذذال ،ووجذذذذود
الار جواعيذذذة التذذذ هذذذ المكنيذذذة ات ذذذحية اطاطذذذا  ،يجكلهذذذا اذذذو
مسا د  ،ألر ليل "مر حقهل" كماركسيير تحقيل ما هو ليل مذر
مهماتهل .واهبا فقد اسست هبه الماركسية لدور مسا د فقط ،ل
امل انت ار الراسمالية ،لكذ تتحذول الطاقذة الكاملذة لذ ابلايذة،
واالتال يمكنها تحقيذل االشذتراكية ،حيذل يكذور دورهذا اذد حذار.
هذذبا هذذو الالذذط الذذب م لذذ األق الروحذذ للماركسذذية الروسذذية،
اليالذذانوه ،واالتجذذاه الذذب ت ذذار مذذا لينذذير :المناشذذحة ،وكذذار
متوافقا ً ما سياسات األممية ال انية اداية القرر الكشرير.
فذ المقااذذل ،كذذار هنذذاك شذذك ف ذ ار الارجواعيذذة اذذادر ل ذ
تحقيذذل انت ذذارها ،حيذذل كانذذت ملحقذذة االقي ذذرية ،متدااللذذة مذذا
اطاطا  ،وتنمو االقدر الب يسمح ا النمط اطاطذا باتذ  .لهذبا
فه ذ ذذاجع ومتذذردد وجاانذذة كمذذا و ّ ذذحها لينذذير .واالتذذال م ذر
يتجاوع اطاطا ويحقل المهمذات التذ تحققهذا الارجواعيذة ذاد ،
والمو ذذوفة االمهمذذات الديمقراطيذذة (المسذذثلة القوميذذة والمسذذثلة
العرا ية والحدا ة) ،ولكر ايضا ً انا القذوا المنتجذة الجديذد  :ا
ال نا ة ،حيل ال تميل الارجواعية ل التوظيذه فيهذا ال اشذكل
7

محذذدود كانذذت محاكمذذة لينذذير تقذذول لذ ار الارجواعيذذة فذ امذذل
اورواا اادت جمو الحالحير لك تنت ر ل اطاطا  ،لقذد كذار
هذذذىال جمهورهذذذا نتيجذذذة تنااضذذذهل الكميذذذل مذذذا اطاطذذذا الذذذب
يسذذحقهل .ومادامذذت الارجواعيذذة الروسذذية ال تميذذل ل ذ لكذذق هذذبا
الدور ،وه ااأل ل ال تانذ ال ذنا ة كمذا يجذق ،ومتدااللذة مذا
اطاطا  ،فيمكر للطاقة الكاملة مادامذت اذد وجذدت وربذل ضذكه
هذذبا الوجذذود ار تلكاذ  ،ال و ذا ً وار الماركسذذية باتهذذا يمكذذر ار
تلكق دوراً االغ األهمية ف هذبا الوضذا ،فقذد شذ ّكل تالورهذا نقلذة
نو يذذة ف ذ ال ذذيرور التارياليذذة ،تىهلهذذا ألر تكذ الوااذذا اكمذذل
وار تىسذذذل االيذذذات الضذذذرورية لتحويلذذذ  ،اذذذر و ذذذ وضذذذا
الطاقذات وميذعار القذوا فيمذا اينهذا ،ومطالذق كذل منهذا ،واالتذال
كيذذه تقذذود الطاقذذة الكاملذذة كذذل هذذبه الجمذذو ا انهذذا اضذذافت
الو الب يجكل لإلراد دوراً ا ل  ،وفا لية اكار.
بر ،الوااا ال يتضذمر ممكنذات تغييذره وفذل الرىيذة التقليديذة
التذذذذ حذذذذد ت فذذذذ تذذذذاري تطذذذذور الراسذذذذمالية ،ا وفذذذذل دور
الارجواعية لتثسيل النمط الراسمال  .وهو هنا يادو اال افل ،ألر
الطاقذذة الت ذ مذذر المحتذذرض ار تحذذدل مليذذة التغييذذر لذذيل لذذديها
م لحة طاقية ف تحقيل بلك .لكر يمكر للطاقذة الكاملذة ار تقذول
اهذذبا الذذدور ،ا تجذذاوع اطاطذذا  .وهذ يجذذق ار تحقذذل المهمذذات
يغة االذرا ،ووفذل م ذالح طاقذات
الديمقراطية باتها ،و ر ف
االذذرا .ألر بلذذك هذذو افذذل التطذذور الوحيذذد الذذب يسذذمح اتجذذاوع
القرور الوسط  ،ويىسل لنشو الحدا ة.
ف هبا الوضا كار الالاله ل مر هذ الطاقذة التذ تحقذل
المهمذذات الديمقراطيذذة وتحقذذل تجذذاوع اطاطذذا الارجواعيذذة او
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الطاقذذذذة الكاملذذذذة ورامذذذذا كانذذذذت اوضذذذذحت دراسذذذذة لينذذذذير ذذذذر
"اطماريالية ا ل مراحل الراسمالية" (الب كتق اكد قذدير مذر
رسم طستراتيجية الطاقة الكاملة) الساق الب يجكل الارجواعية
بير مكنية اتحقيل انت ار الراسمالية ف اممها ،حيل ار الميذة
النمط الراسمال والتنافل في  ،الب او ل لذ االحتكذار ،جكذل
الارجواعيذذات فذ األمذذل التذ كانذذت العالذذت اطا يذذة تهذذرق مذذر
التوظيذذه ف ذ ال ذذنا ة ،الت ذ نشذذوىها وحذذده هذذو الذذب يجكلهذذا
تاحل ر تكوير النمط الجديذد ،نتيجذة ضذكحها فذ طذار التنذافل
الب اات المياً ،ولل يكد مح وراً ف سول اذوم  ،وفذ طذار
وضذذذا دولذذذ ال يكذذذان مذذذر التنذذذافل الحذذذاد .هنذذذا ا ذذذاح تطذذذور
الارجواعيذذة هذذو اذذر التشذذااك مذذا الراسذذمال اطماريذذال  ،وفذذ
القطا ات الت ال تشهد تنافسا ً حاداً .لهبا كار يوظه فذ التجذار
والالدمات والمال ،ورامذا فذ ال ذنا ات ال ذغير  .ولكذر ايضذا ً
ف تشااك ما كاار مالك األرض البير وظحوا ف هبه القطا ات
كذذبلك .ولهذذبا فقذذد كذذار ال تهذذده ل ذ التغييذذر الكميذذل كمذذا فكلذذت
الارجواعية األورواية ،ال سذك لذ تحقيذل تحسذينات فذ الانيذة
السياسية.
واالتال لل يكذر مذر افذل ،وفذل لينذير ،سذوا فذ دور الطاقذة
الكاملة .ال و ا ً وار وجود الحعق الماركس يكط لها فا لية
ال تستطيكها ف الوضا الكحو  ،ويىسل لهذا رىيذة و سذتراتيجية
تجكالها القو الحا لة ف ال را الطاق المتحاال .واالتذال لمذابا
ال تكمل ل استالل السلطة مر اجل تحقيل المهمات الديمقراطية
ه لقد ا احت مر القو اما يسمح لها ابلك ،فلمذابا بر التذردد
وانتظار ما هو ف "الغيق"
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هنا تالذور االالذتاله اذير " ذور ديمقراطيذة" تقليديذة ،مكذرر
مذذذا ح ذذذل فذذذ األمذذذل الراسذذذمالية ،واذذذير " ذذذور ديمقراطيذذذة"
ماتكذذر  ،تقذذول اهذذا الطاقذذة الكاملذذة االتحذذاله مذذا الحالحذذير .ولقذذد
نجحت ور اكتوار استناداً ل التحليل اللينين الب تو ذل لذ
هبا الشكل الماتكر مر ال ورات الديمقراطية.
وربل ار تاري القرر الكشرير اد ااذار ذر ار هذبا الطريذل
هذذو الذذب اسذذل النت ذذار االشذذتراكية ف ذ امذذل ديذذد  ،وتحقيقهذذا
التطور الذب ينجذع المهمذات الديمقراطيذة ،فذار هنذاك مذر مذاعال
يكتقذذذذد اذذذذثر التطذذذذور هذذذذو تطذذذذور راسذذذذمال  ،وانذذذذ يجذذذذق د ذذذذل
الارجواعية ف سكيها لتحقيل انت ار النمط الراسمال  ،وهبا هو
دور الماركسيير االتحديذد .لكذر يتاذير اذثر هذىال ياقذور هذوام
اار ،ألر تجراذذذة الحركذذذة الشذذذيو ية ،والتذذذ اامذذذت لذذذ هذذذبه
السياسة ،كانت فذ بايذة الحشذل ،وهذ العالذت تنتظذر مذر يحقذل
المهمات الوااكية ،دور ار تلتحت ل ار التاري اذات يلقذ ليهذا
هبه المهمة.
لكذذر تجذذاوع دور الارجواعيذذة ا لسذذل لتالذذور رىيذذة تذذرا انذذ
مادامت الطاقة الكاملة سوه تلكق الدور األسذال ،فانذ يجذق ار
يكذذور الشذذكار هذذو "دكتاتوريذذة الاروليتاريذذا" (وهذذو الشذذكار الذذب
طذذر فذذ مواجهذذة شذذكار لينذذير "دكتاتوريذذة الكمذذال والحالحذذير
الديمقراطية ال ورية") .وهو الت ور الذب الذوره تروتسذك سذنة
 ،1915والذذب ا ّسذذل ألر ي ذذاح هذذده التروتسذذكيير هذذو ال ذذور
االشتراكية ،طاكا ً ك ور راهنة.
هذذل كانذذت الطاقذذة الكاملذذة ،محذذدود الكذذدد (التذذ الغذذت فذذ
روسذذيا حذذوال  %11مذذر مجمذذو السذذكار) ،اذذادر ل ذ تحقيذذل
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االشذتراكية امكنذ هذذل ار اوتهذا كانذذت تسذمح لهذذا اذبلك ولمذذابا
اسذذتطا ت ار ت ذذل ل ذ السذذلطة سذذنة  1917هذذل كذذار شذذكار
"دكتاتورية الاروليتاريذا" الذب طذر سذنة  1915اذادراً لذ ار
يجكل الطاقة الكاملة او اا د سنة  1917امكن هل لذو ار هذبا
الشكار كار شكار لينير منب سذنة  1915كذار ليسذتطيا ار ي ذاح
الحعق او اادر ل االنت ذار سذنة  1917لقذد ا ذاح حذعق
لينير او جماهيرية ل ضو الرىية الت حكمت حعق الكمذال
االشتراك الديمقراط  ،والتذ كانذت تقذول لذ تحقيذل المهمذات
الديمقراطيذذة االتحذذاله مذذا الحالحذذير .وربذذل انذذ كذذار للمناشذذحة
وجذذذود مهذذذل ،فذذذار اتجذذذاه تروتسذذذك الذذذب مذذذل لذذذ تحقيذذذل
"دكتاتوريذذة الاروليتاريذذا" ظذذل محذذدود التذذث ير ،ولذذل يتشذذكل فذذ
حعق حقيق  .اليل لبلك الاة االشكارات الت طرحها
را مذا الماركسذية التذ العالذت تذراهر لذ
و با كنا ف
ذرا كذبلك مذا الماركسذية
التطور الارجذواع  ،فياذدو اننذا فذ
الت تكتقد اثر ال ور االشذتراكية هذ الهذده الذراهر .الشذك فذ
ار انتظذذار الارجواعيذذة هذذو كانتظذذار بذذودو ،حيذذل ار ا تحليذذل
وااك ذ لتكذذوير الذذنمط الراسذذمال الكذذالم سذذوه يىشذذر لذذ ار
هيمنة الراسمال ف سول محتو تحذرض لذ الراسذمال الالذال
ف األمل الماللّحة ،والت ه ما يحتا ل انا ال نا ة وتحديل
المجتما ،ال يوظه فذ اذوا اطنتذا اذل فذ االسذتهالك ،ا فذ
التجذذار والالذذدمات والمذذال ،وهذذو فذذ هذذبه الكمليذذة يتكيذذه مذذا
الراسمال المسيطر ألن يوظه فذ القطا ذات التذ ال تجكلذ فذ
تنااض مك  ،ال يكور جع اً مر دور الراسمال اطماريال  ،ألنذ
يستورد السلا الت يريد ت ريحها ،ويوظه الراسمال فذ الانذوك
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الت يمتلكها ،وف الالذدمات التذ يكذهّ نهذا .واالتذال هذل ناقذ
ننتظذذر دور الارجواعيذذذة والهذذذو تتسذذذا فقذذذط ألر مذذذاركل د ذذذل
انت ار الارجواعية و"فرض لينذا" ار نقذدّل كذل طقذول الحذق
للارجواعية الت ال مكار لها ف التكوير الراسمال الكذالم لقذد
انتظذذذرت امذذذل طيلذذذة القذذذرر الكشذذذرير ،ووضذذذكها اليذذذول اسذذذوا،
واحتماالت تطورها ا كق .لكر هل ار الاديل هو االشتراكية

طبٌعة التكوٌن االقتصادي االجتماعً

مااا الااحي ٌطاادد طبٌعااة ال ااور يجذذق اوالً ار نحذذدد طايكذذة
الوااا مذر اجذل تحديذد طايكذة ال ذور  .والوااذا هنذا هذو االات ذاد
والطاقات والاليارات السياسية واألفكار.
ر ال يغة التذ تالذورت مذا مذاركل تنطلذل كمذا اشذرنا مذر
وضذا انت ذذرت فيذ الراسذذمالية ،واالتذال تحققذذت نقلذة ها لذذة فذ
االات ذذاد والطاقذذات والان ذ والذذو  .وا ذذاحت مسذذثلة الملكيذذة
الالا ذذة ه ذ المح ذذل الذذب ل ذ لغا ذ تتواذذه مليذذة التطذذور.
امكنذ ار الانذ االات ذادية والذذو والمىسسذات ااتذت منحكمذذة
لهبه المسثلة .فقد ا احت ال نا ة هذ وسذيلة اطنتذا األساسذية
التذذذذ تحذذذذرض وجذذذذود الطاقذذذذة الكاملذذذذة ،وتحذذذذدد التنذذذذااض اذذذذير
"الارجواعية والاروليتاريا" .لهبا كار حل هبا التنذااض هذو الذب
يحض ل تحوّ ل ميل فذ م ذلحة األبلايذة .األمذر الذب جكذل
دور الماركسذذية يتحذذدد ف ذ هذذبه ،ا لغذذا الملكيذذة الالا ذذة مذذر
الذالل و ذذول الطاقذة الكاملذذة لذ السذذلطة .وهذ مليذذة االنتقذذال
ل االشتراكية.
لكذذر التوسذذا الراسذذمال  ،وتشذذكيل هذذبا الذذنمط كذذنمط ذذالم ،
فرض الححاظ ل الان التقليدية (ما اال راسذمالية ،والعرا يذة)
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ف كل األمل الت تثالرت ر التطور ،وتكييحها اما يالدل م الح
الطغذذذل الراسذذذمالية .وتحذذذول الذذذنمط لذذذ نمذذذط ذذذالم هذذذو جذذذع
ضذذذو مذذذر انيتذذذ نتيجذذذة الحاجذذذة للمذذذواد األوليذذذة مذذذر جهذذذة،
ولت ذذذذريه السذذذذلكة مذذذذر جهذذذذة االذذذذر  ،ال و ذذذذا ً وار نشذذذذو
ال نا ة اسل لظاهر جديذد فذ االات ذاد ،هذ فذيض اطنتذا ،
واالتال لي اح السذول الواسذا حاجذة ملحذة ،األمذر الذب فذرض
التوسا الكالم  .لكر ايضا ً فذرض حذدود التوسذا ال ذنا  ،ألنذ
اات مر الضرور ح ر ال نا ة ف دد اليل مر الالدار الت
كانذذذت سذذذاااة لذذذ بلذذذك ،الشذذذية المنافسذذذة لذذذ المذذذواد األوليذذذة
واألسوال .او اتحديد ادل لضذمار ذدل حذدول منافسذة ،واالتذال
السيطر ل األسوال ،وتكريل سياد نا ات المراكع.
وهو األمر الب فرض ل مكظل امل الكالل ار تاق ماللحذة،
تكيذذذذد نتذذذذا اناهذذذذا التقليديذذذذة االتشذذذذااك مذذذذا م ذذذذالح الشذذذذركات
االحتكاريذذذذة اطمارياليذذذذة ،ودور ار تتشذذذذكل اُنذذذذ منتجذذذذة فيهذذذذا،
ال و ذذا ً ال ذذنا ة .حتذذ العرا ذذة ااتذذت تتهذذدل نتيجذذة تطذذور
العرا ذذة ف ذ المراكذذع .وربذذل تغلغذذل الكالاذذات الراسذذمالية فيهذذا
موما ً ال ار اوا اطنتا الت اوجدتها الراسمالية لذل تنشذث فيهذا،
لل يُسمح اثر تنشث فيها .ولهبا اات اات ادها عرا يذا ً او الذدميا ً او
مهمش ذا ً او ريكيذذا ً يكتمذذد لذذ مذذوارد المذذواد األوليذذة ،ال و ذذا ً
النحط .وظلت المىسسات السياسية (الدولذة) ااذرق لذ مىسسذات
القذذذذرور الوسذذذذذط (مملوكيذذذذة ،او انكشذذذذذارية) ،وظذذذذل الذذذذذو
القروسط هو السا د ،الو الذب هذو الجهذل .واسذتمرت الانيذة
الاطركية .امكن انها لذل تنتقذل لذ الذو المذدن الحذديل ربذل
تغلغلذ فذ اطا ذذات منهذذا ،وربذذل تغلغذذل المىسسذذات الحدي ذذة فذ
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تنظيل الدولة ،ونشو األحعاق والنقااات.
و با كذذار "الذذنمط اطاطذذا " اذذد جذذرا تجذذاوعه ،اذذر نهذذا
الكالاات الريحية الكتيقة ،وتحقيل اط ال العرا ف ك ير مر
امل الكالل ،واالتال تالش كاار مالك األرض ونشو راسذماليير
عرا يير .فار النمط المتشكل لل ي اح راسماليا ً اكد .لقذد هيمنذت
راسذذمالية ريكيذذة او تجاريذذة او توظذذه فذذ الالذذدمات والانذذذوك،
واالتال كانت ف تاكيذة مذا الراسذمال اطماريذال  .وكانذت مكنيذة
االححاظ ل الان التقليدية ما تكييحها وفذل م ذالحها ،وم ذالح
الراسمال اطماريال  .وه ما اسم الكومارادور ،او الراسذمالية
التااكة.
كمذذا ار الكديذذد مذذر القضذذايا الت ذ فرضذذت الحدا ذذة تحققهذذا لذذل
تتحقذذذل ،م ذذذل الوحذذذد القوميذذذة ،والكلمنذذذة والديمقراطيذذذة ،حتذذذ
االسذذذذتقالل اذذذذات "نسذذذذايا ً" .ولذذذذل يتحذذذذدل الذذذذو وال تحذذذذد ت
المىسسات.
وهنا يمكر القول اذثر الكذالم اذات ينقسذل لذ نمذط راسذمال
فذ المراكذذع ،هذذو المنذذت  ،ونمذذط راسذذمال فذ األطذذراه ،تتحذذدد
راسمالية ف سذياد الكالاذات الراسذمالية انذا لذ وجذود القذوا
المنتجة ف المراكع .وهو ما جكل جع مذر الذدور االات ذادية،
لكذذر ف ذ طذذار دور التوعي ذا ولذذيل اطنتذذا  .وهذذو األمذذر الذذب
فذذرض تشذذكل اُن ذ مشذذوهة ف ذ الذذو والمىسسذذات واالات ذذاد،
والتكوير الطاق  .فقد تراجا وضا الريه ف التكذوير المجتمكذ
ف ك ير مر األمل لكر لم لحة مدينة مكتظة يقطنهذا المهمشذور،
وتكان مر الاطالذة ،وتضذالل اجهذع الدولذة .واالتذال فقذد تركذت
الطذذااا الريح ذ دور ار ت ذذاح مدنيذذة ،مذذا تهمذذي لقذذوا اطنتذذا
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الحالحية دور تطوير ال نا ة .ولقد تحققت كل هبه الكمليذة احكذل
دور حركات التحرر اال ار تنهار ،والتوسا الراسمال بات الب
كار يحتا ل تغيير ف الان .
هبا الوضا ا اد طر مسثلة دور الماركسيير .ولقذد طرحذت
الاليارات باتها الت كانت مجذال الذاله فذ روسذيا ،واكذدها فذ
ال ير والهند ال ينية واميركا الالتينية .وكار المنت ر فيهذا هذو
الاليار الذب ارسذ اسسذ الرفيذل لينذير ،مذا تطذوير مسذتمر فذ
الالذذذدار األالذذذرا (ال ذذذير مذذذ الً) .فهنذذذاك المراهنذذذور لذذذ دور
الارجواعية ،واالتال العالذوا ينتظذرور ايادتهذا لذـ "النضذال" مذر
اجذذذل انت ذذذار الراسذذذمالية ،تلذذذك التذذذ هذذذ م ذذذل الراسذذذمالية فذذذ
اورواذذا واميركذذا .وهذذىال هذذل اسذذتمرار للحركذذة الشذذيو ية الت ذ
تلاست هبه السياسذة منذب نهايذة ال ينذات القذرر الكشذرير .والذبير
العالذذوا ينحكمذذور لذذو "ماركسذذ " درسذذوه لذذدا "الماركسذذية
السوفيتية" .وهل مستمرور ربل الحشل المريذا طيلذة قذود سذاكة
اسذذذتطا ماركسذذذيور فذذذ امذذذل االذذذرا ار يحققذذذوا انتقالذذذة مهمذذذة
لالدانهل .وهل يسكور النت ار الراسمالية ف ظل سياد الكالاذات
الراسذذمالية ،ودور ااتنذذا اذذثر هذذبا الشذذكل الراسذذمال هذذو الشذذكل
الوحيد لوجود الراسذمالية فذ األطذراه .وهنذا يكذور الذوهل اكاذر
مما كار اداية القرر الكشذرير ،والذب حكذل اليالذانوه والمناشذحة
واألمميذذة ال انيذذة .وي ذذاح ضذذحالة ،ال و ذا ً وار الميذذل الطاقذ
للترسذذمل دفذذا الك يذذر مذذر هذذىال للتحذذول لذ اللياراليذذة ،والتكلذذل
اثبيال الكولمة.
لكر هنذاك الذبير تو ذلوا لذ ار سذياد الكالاذات الراسذمالية
تكنذ انت ذذار الراسذذمالية ،واالتذذال ااتذذت مهمذذة الماركسذذيير هذ
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تحقيذذل االشذذتراكية .فمادامذذت الراسذذمالية اذذد انت ذذرت يجذذق ار
يكمل الماركسيير ل تحقيذل االشذتراكية .واالتذال ااتذت ال ذور
هذ ذذور اشذذتراكية .وكذذار اطذذا مذذر الماركسذذيير يكذذرر التثكيذذد
لذ ال ذذور االشذذتراكية اغذذض النظذذر حتذ ذذر هذذبه التحذذوالت،
كاستمرار لرىيذة تروتسذك  .هذل ا ذاحت هذبه األمذل مىهلذة ألر
تنتقل ل االشتراكية وهل ار ميعار القوا الطاق يسمح ابلك
با كذذذذار رفذذذذض فكذذذذر التطذذذذور الارجذذذذواع يناذذذذا مذذذذر ار
الارجواعية باتها ااتت تجمل مشرو ا ً آالر ،وار الوضا الكذالم
اات ال يسمح انشو ارجواعية تحمل هبا المشرو  ،فذار الحذوار
حول هل ار طايكة ال ور ه ديمقراطية او اشتراكية ،يادو اهل،
حيذذل ااتذذت هذ الت ذ تسذذتحوب ل ذ النقذذا  ،كمذذا ار هنذذاك اذذوا
تذذذذتكلل ذذذذر االشذذذذتراكية كاليذذذذار فذذذذ طذذذذار طذذذذر " مذذذذوم "
لالشذذذتراكية .لتاذذذدو االشذذذتراكية هنذذذا كتكايذذذر ذذذر الارجواعيذذذذة
ال غير الت تغله مطامحها اشذكارات اشذتراكية .ولهذبا يجذر
الاللط اير األهداه والمهمات اطريقة ت ير التشو .
بر ،كيه يمكر ار نحدد طايكة ال ور  ،و ل اية اسل

البنى القائمة والمهمات المطروطة
ربذذذل سذذذياد الكالاذذذات الراسذذذمالية فذذذار التكذذذوير االات ذذذاد
االجتمذذذا مالتلذذذه اشذذذكل كايذذذر مذذذا هذذذو الوضذذذا فذذذ األمذذذل
الراسذذمالية .حيذذل ار سذذمة الراسذذمالية ه ذ انت ذذار اذذو اطنتذذا
الجديذذد التذذ هذذ ال ذذنا ة ،وتشذذكيل مجتمذذا ينطلذذل مذذر هذذبا
األسال .وحير تحتقد او اطنتا هبه كيه يمكر ار تتطذور جملذة
الكنا ر األالرا الو والمىسسات واالات اد
ر السمات الت نشهدها ف األمذل الماللحذة توضذح اذثر سذياد
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الكالاات الراسمالية تالح اا ميل مر تاللذه االات ذاد والانذ
االجتما ية والو والمىسسات .نها هنا العالذت تكذي القذرور
الوسط مطكمة ااكض الحدا ة ،او احدا ة شكلية.
وهنا تحتا هبه المجتمكات ل تطوير شامل .حيذل ار "ردل
الهو " التذ اوجذدها نشذو ال ذنا ة ،وتم ذل الحدا ذة التذ اامذت
لذذذذ اساسذذذذها ،تحتذذذذرض تطذذذذوير القذذذذوا المنتجذذذذة الحدي ذذذذة :أي
الصااناعة .و با كانذذت الارجواعيذذة الت ذ نشذذثت منذذب نهايذذة القذذرر
التاسا شذر لذل تكمذل لذ بلذك (ربذل ار اكذض ااسذامها حذاول
بلذذك لكذذر السذذيطر االسذذتكمارية والمنافسذذة الراسذذمالية هعمت ذ )،
ومالذذت ل ذ التوظيذذه ف ذ القطا ذذات الت ذ ال توجذذد فذذا ض ايمذذة
(التجذذار والالذذدمات والمذذال) وال ت ذدفا نحذذو التطذذوير المجتمك ذ
الشذذامل (توحيذذد السذذول ،التحذذديل ال قذذاف والمىسسذذات  ،الكلمنذذة
وتجاوع و القذرور الوسذط ) ،فذار هذبه مسذثلة جوهريذة حذير
التحكيذذر ف ذ التطذذور والحدا ذذة ،حيذذل ال حدا ذذة وال تطذذور دونهذذا.
فذذثوالً يجذذق ار ينذذت المجتمذذا السذذلا الت ذ يحتذذا هذذا لتذذوفير حيذذا
ال قذذذة ،كمذذذا للتكامذذذل المتكذذذاف مذذذا الكذذذالل .واالتذذذال فذذذابا كانذذذت
الارجواعية األورواية اد استندت ل تطور ال ذنا ة لكذ تحذرض
تحقيذذذل المهمذذذات الديمقراطيذذذة (الوحذذذد القوميذذذة ،الكلمنة،تحذذذديل
التكلذذيل والمىسسذذات ،والديمقراطيذذة) ،فقذذد بذذدت هذذبه المسذذثلة جذذع
مذذر المهمذذات المطروحذذة فذ سذذيال تحقيذذل التطذذور .وااتذذت تاحذذل
ر اديل للارجواعية الت كحت منذب عمذر اكيذد ذر التوظيذه هنذا،
وهذذو مذذا فذذرض ل ذ الدولذذة باتهذذا (الت ذ يُكمذذل ل ذ تحذذدي ها) ار
تحقل هبه المهمة االغة األهمية لتحقيل مجمل التطور.
ذذذل ار هذذذبا التطذذذور يجذذذق ار يترافذذذل مذذذا تحذذذديل الذذذو
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المجتمك  ،ار تحديل التكلذيل .حيذل ار الك ذر ال ذنا اذات
ف تنااض ما و القرور الوسط ف مناطل نشو ال نا ة،
ف األمل ال نا ية ،وهبا ما يجكل تحديل التكليل والو اتثسذيل
و ذذذ مذذذدن حيذذذل مهمذذذة جوهريذذذة فذذذ طريذذذل تحقيذذذل االنتقالذذذة
الضرورية .وهذبا يكنذ تجذاوع األيديولوجيذة التقليديذة السذا د التذ
اامت ل اسال الدير ،والمنهجية الت حكمتها ،وهذو األمذر الذب
يكنذذذ تكذذذريل الكقالنيذذذة والحرديذذذة ،كمذذذا تكذذذريل و ذذذ المواطنذذذة
وف ل الدير ر الدولة والسياسة .وتجاوع الو القالذ والمحلذ
والطا ح ار الور الو ااالنتما ل امة ووطر ،والذ مجتمذا
مدن حديل.
ر مسثلة تجذاوع و ذ القذرور الوسذط  ،القذدر والسذكون
والسطح  ،والقطيكذ  ،هذ مذر المهمذات الضذرورية والحاسذمة.
فقد كانت مسذثلة حاسذمة فذ تطذور الراسذمالية ،والتهي ذة لالنتقذال
ل االشتراكية .فدور و البات /الحرد ليل مذر الممكذر الذور
الذذو الطاقذذ  ،و ذذ االنتمذذا لذذ طاقذذة .ودور تحديذذد هويذذة
جديد تالذل الحذرد لذيل مذر الممكذر تجذاوع الذو ااالنتمذا ات
السااقة للراسمالية .ر نشو ال نا ة يرتاط حتمذا ً اتكمذيل الذو
المدن الحديل ،الحردية والمواطنة والكقالنية والمثسسة.
وف ذ سذذيال مليذذة التطذذور هذذبه تنحذذرض مسذذثلة حذذل المسذذثلة
القوميذذة ف ذ شذذكليها :الوحذذد لممذذل الت ذ لذذل تتوحذذد ،او منكذذت مذذر
الوحد وفرض ليها التحكك ،والحقول القومية لماليات الت تكي
ف ذ طذذار امذذل االذذرا .امكن ذ تجذذاوع منطذذل القطيذذا هنذذا لم ذذلحة
الاذذذة تقذذذول لذذذ اسذذذال المواطنذذذة وتكطذذذ الحقذذذول للقوميذذذات
واألاليات القومية.
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وااليذذذراً،
و لمان .
بر ،هنذذا تتحذذدد المهمذذات ف ذ انذذا القا ذذد االات ذذادية اذذر
تطوير القوا المنتجة ال نا ية والعرا ية ،وتحذديل الذو امذا
يقذذود ل ذ تجذذاوع القذذرور الوسذذط  ،و ذذاد ذذيابة الدولذذة لك ذ
تكذذذور ديمقراطيذذذة و لمانيذذذة وحدي ذذذة ،و ذذذاد ذذذيابة الهويذذذة
وترتياهذذا امذذا يحقذذل المسذذاوا اذذير المذذواطنير .هذذبا هذذو مشذذرو
الحدا ذذذة فذذذ األمذذذل الماللّحذذذة ،وهذذذو المشذذذرو الذذذب يجذذذق لذذذ
الماركسيير ار يكملوا ل تحقيق  ،هو مشرو المرحلة الراهنة.
المشذذرو الذذراهر .فهذذل يحققذذوه ف ذ سذذيال تحقيذذل االشذذتراكية ال
يحققوه ف طار مرحلة سااقة ه مرحلة ال ور الديمقراطية
هبا يستد تحديد مكن االشتراكية.
ذذذيابة النظذذذال السياسذذذ

لذذذ اسذذذال ديمقراطذذذ

معنى االشتراكٌة

مذذذذا يوجذذذذد االتالطذذذذا ً هنذذذذا هذذذذو التحديذذذذدات المالتلحذذذذة لمكنذذذذ
االشذذذتراكية ،فمذذذابا نكنذذذ ااالشذذذتراكية بر مذذذر الذذذالل التحديذذذد
الماركس الذب اشذير ليذ ااتذدا ً يمكذر تحديذد مكنذ االشذتراكية
ا الل مسا ل ،ه التال :
اوالً ،استالل الطاقة الكاملة للسلطة ،و انياً ،حلها التنااض اير
الطذذااا الالذذال للتملذذك والطذذااا االجتمذذا للكمذذل اذذر لغذذا
الملكيذذذة الالا ذذذة .و ال ذذذاً ،ذذذاد ذذذيابة الكالاذذذات االجتما يذذذة
اد انا المجتمذا لذ اسذل
والدولة ل هبير األساسير .ا
جديذذد  .وكذذار و ذذول الطاقذذة الكاملذذة مرتاطذذا ً ارىيذذة مذذاركل/
نجلع ل انها تتحول ل ابلاية ،و با كار يطر ال ور ك يغة
لو ذذولها السذذلطة فقذذد راهذذر ايضذذا ً لذذ الديمقراطيذذة والنظذذال
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االنتالاا  ،حيل كار يكتقد اذثر تحولهذا لذ ابلايذة يجكلهذا اذادر
ل الو ول ل السلطة ار االنتالااات.
والسذذىال المطذذرو هنذذا هذذل ار التذذرااط اذذير و ذذول الطاقذذة
الكاملذذذة للسذذذلطة و لغذذذا الملكيذذذة الالا ذذذة "حتمذذذ " فذذذ تحقيذذذل
االشذذتراكية وكيذذه يمكذذر ار ت ذذل الطاقذذة الكاملذذة لذ السذذلطة
هل حجمها حاسل هنذا ال هذ اذادر لذ الو ذول لذ السذلطة
اغض النظر ر حجمها
االنسذذاة للسذذىال األول يمكذذر التثكيذذد لذ ار االشذذتراكية هذ
نمط نتا جديد .و با كانت ال نا ة ه وسيلة اطنتا األساسذية
ف هبا النمط (كما ف المرحلة الراسذمالية) فذار االنتقذال لتحقيقذ
يقول ل لغا الملكية الالا ذة لوسذيلة اطنتذا هذبه .وهنذا النقلذة
النو ية التذ تىسذل ،التحذول النذو الذب يىسذل ،لنشذو هذبا
النمط .واالتذال ال يكحذ و ذول الطاقذة الكاملذة لذ السذلطة مذر
اجل تحقيل االشتراكية .سلطة الطاقة الكاملة ن ر مر نا ذر
الذذنمط االشذذتراك  ،لكنهذذا ليسذذت الكن ذذر الحاسذذل .حيذذل يجذذق ار
تتحذذول الانيذذة التحتيذذة ف ذ اتجذذاه اشذذتراك  ،وهذذو األمذذر الذذب ال
يتحقل سوا ار لغا الملكية الالا ة.
فابا كار نشو الملكية الالا ة هو األسال ف نشو الطاقات
والمجتما الطاق وفل الحكر الكظيمة التذ تو ذل ليهذا كذل مذر
ماركل و نجلع وا احت مادا فذ الماركسذية ،فذار "الكذود لذ
ذذيغة ارا ذ  ،ا متضذذمنة كذذل التطذذور الذذوااك
المشذذا ية" ف ذ
والحكر الب تحقل ف المجتما الطاق  ،يكور االكود ل لغا
الملكيذذة الالا ذذة .فهذذبا هذذو األسذذال الذذب يحذذتح األفذذل لتثسذذيل
مجتما مالتله ر المجتما الطاق  ،ويقول ل نسانية اطنسار.
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وهنذذا يتجذذاوع الطاقذذات امذذا في ذ الطاقذذة الكاملذذة .هنذذا يكذذور لغذذا
الملكية الالا ة هو محور التطور المجتمك الجديد .هو االنتقالذة
الت يقول ليها انا المجتما الجديد.
وهنا يكذور و ذول الطاقذة الكاملذة لذ السذلطة اللحظذة التذ
تقول فيها االغا الملكية الالا ة مر اجذل ذاد ذيابة المجتمذا
ل اسال بلك .وهنا لغا الملكية الالا ة هو المحور مر اجذل
تحقيذذل االشذذتراكية .وكذذل الذذبير انتق ذذوا مذذر ايمذذة هذذبه المسذذثلة،
فتجذاهلوا اهميذة الملكيذذة الالا ذة فذ التحليذذل الماركسذ  ،اسذذتناداً
ل الوضا الوااك لوجودها ،واكوا ف االطا كايذر سذوا فذ
التكامذذذل مذذذا التجراذذذة االشذذذتراكية ،او فذذذ تانذذذ هذذذده تحقيذذذل
االشتراكية.
وألر لغا الملكية الالا ة هو اسال االنتقال ل االشتراكية
فذذ التحليذذل الماركسذذ  ،فقذذد ركذذع مذذاركل فذذ تحليالتذذ لذذ
"تمركع الملكية الالا ة" ،فتواا ار يحض تطور الراسمالية لذ
ار تحتكذذذر االيذذذة ضذذذ يلة ملكيذذذة المجتمذذذا ،واالتذذذال ار تتحذذذول
األبلاية ل طاقة ال تملذك ال اذو ملهذا .هذبه هذ اللحظذة التذ
تجكل لغا الملكيذة الالا ذة يحذدل انقالاذا ً مجتمكيذا ً هذا الً .حيذل
يكور مر م لحة األبلاية الت ال تملك سوا او ملها ار تلغ
الملكيذذة الالا ذذة ،ألر بلذذك يحقذذل لهذذل انتقالذذة ها لذذة ف ذ حيذذاتهل.
لينه استغاللهل ،ويعيل ابترااهل .ويجكلهذل المذالكور ،لكذر لذيل
االمكن الحرد اذل اذالمكن الجمكذ  :كطاقذة ،لكنهذا الطاقذة التذ
الغذذذت باتهذذذا االغا هذذذا الطاقذذذة الراسذذذمالية ( اذذذر لغذذذا ملكيتهذذذا)،
واسست لاد حيا اطنسار الحر.
هبا التحديد لمكن االشتراكية يحض ل تناول السىال ال ان
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المتكلل او ول الطاقة الكاملة ل السلطة .وال اا د هنا طريل
الو ول لذ السذلطة :ال ذور ال الديمقراطيذة اذل اا ذد انذ فذ
كلتذذا الحذذالتير كيذذه يمكذذر ار ت ذذل الطاقذذة الكاملذذة لذ السذذلطة
واالتذذال اشذذير ل ذ مقذذدر هذذبه الطاقذذة ،وهذذو األمذذر الذذب يتكلذذل
احجمهذذا وفا ليتهذذا .فقذذد اشذذرت للتذذو اذذثر مذذاركل و نجلذذع كانذذا
يكتقدار اثنهذا سذوه ت ذاح ابلايذة ،ولهذبا يمكنهذا اذر ال ذور او
االنتالااات الو ول ل السلطة .واشرت كبلك اثنهما استندا لذ
"تمركذذع الملكيذذة" ،واالتذذال م ذذلحة هذذبه األبلايذذة ف ذ "شذذطق"
الملكية الالا ة ألنها وسيلة شقا هل.
ً
هذذبه مسذذثلة ف ذ بايذذة الحساسذذية ،وبالا ذا مذذا يجذذر تجاوعهذذا
حير التحكيذر اذال ور  .وهذبا مذا سذوه نلمسذ حذير منااشذة مسذثلة
طايكة ال ور  .لهبا يطر السىال :هل ار و ول الطاقذة الكاملذة
ل ذ السذذلطة يحذذرض حتم ذا ً لغذذا الملكيذذة الالا ذذة وهذذو السذذىال
الب يحتح األفل لذ هذل ار مهمتهذا هذ تحقيذل االشذتراكية ،او
يمكر ار تحقل مهمات االر ه ف طايكتها سااقة لالشذتراكية
وهو األمر الب يحتح ل مسذثلة ار و ذول الطاقذة الكاملذة لذ
السذذذذلطة ال يكنذذذذ ايامهذذذذا حتمذذذذا ً االمسذذذذثلة المحوريذذذذة لتحقيذذذذل
االشذذتراكية ،ا لغذذا الملكيذذة الالا ذذة .ورامذذا هنذذا تذذثت اهميذذة
ضذذافات لينذذير و سذذهامات اكذذد ذذور اكتذذوار .وهذ المسذذالة التذ
ذذذلق النقذذذا حذذذول طايكذذذة ال ذذذور  :ديمقراطيذذذة ال
هذذذ فذذذ
اشتراكية
حيذذل ار المسذذثلة سذذوه تكذذور واضذذحة حينمذذا يتحقذذل تطذذور
الانية التحتية ،ويتمركذع الراسذمال ،وت ذاح ابلايذة المجتمذا هذ
"او مل" .لكر سيادو الوضا مكقذداً حينمذا تكذور الانيذة التحتيذة
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تكان مر بياق او اطنتذا الحدي ذة ،واالتذال لذل يذدالل المجتمذا
مرحلذذذذة الذذذذو المذذذذدن الحذذذذديل .ألر المسذذذذثلة ليسذذذذت مسذذذذثلة
ميكانيكية تتكلل االغا الملكية الالا ة ،اذل اوالً اموافقذة األبلايذة
لذ بلذذك ،و اني ذا ً ار يكذذور الذذو المجتمكذ مىهذذل لهذذبه النقلذذة
النو ية ف التطور التاريال  .و با كذار كذل تطذور ال يسذير وفذل
"ترسيمة" محدد  ،م ذابة فذ الذبهر ،او هذ نتذا الذبهر ،فذار
المسذذثلة سذذتادو ا قذذد ممذذا اشذذرت للتذذو ،لكذذر التجريذذد يشذذير ل ذ
"الال ة" المسثلة .امكن ان يمكر ار يجر "تسذمية" مذا يحقذل
الماركسيير ااالشتراكية ،كما جرا اكد ور اكتوار ،لكر ما ه
المهمات الت تتحقل ف الوااذا كمذا ار سذتالير اذد الغذ الملكيذة
الالا ذذذة ادايذذذة ال ينذذذات القذذذرر الكشذذذرير ،وشذذذر فذذذ تحقيذذذل
االشتراكية ،لكر مابا تحقل ف الوااا
التاري ابن مر كل "ضيل افل و ينا" .لكر ،ولك نستطيا
تحقيذذذل التطذذذور ،يجذذذق ار ناذذذدا مذذذر "التحليذذذل الملمذذذول للوااذذذا
الملمول" كما كار يحكل ويشير الرفيل لينير.
يمكر ار تتحقل هذبه المهمذات فذ طذار المرحلذة االشذتراكية
مادال الماركسيير هل البير يقودور تحقيقها .ومذا مذر شذك فذ ار
الماركسيير هل اك ر مكرفة اقيمة ال نا ة  ،وكذبلك اك ذر تقذديراً
ألهميذة الذو فذ التطذذور التذاريال  .وايضذا ً الماركسذية تىسذذل
لتكذذذوير ديمقراطيذذذة ميقذذذة ألنهذذذا تكمذذذل لذذذ تحقيذذذل "الحريذذذة
الكاملة" لإلنسار.
ولهبا اات الماركسيور هذل األك ذر التعامذا ً فذ تحقيذل مهمذات
التطذذذذور الذذذذديمقراط  .وال و ذذذذا ً ار الذذذذو الذذذذب تىسسذذذذ
الماركسذذية ،وهذذو اسذذال ضذذرور جذذداً ف ذ و ذ الوااذذا لمي ذا ً
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واالتذذال و ذ آليذذات تغييذذره ،هذذبا الذذو يسذذمح اتحقيذذل تطذذور
مدرول ،ار تحديد المهمات التح يلية ،والالطذوات الضذرورية
لتحقيذذل كذذل منهذذا ،واألولويذذات فيهذذا .امكنذذ ار تضذذيه الذذو
يرور التطور ،الو الشمول الب يالدل م ذالح
للتحكل ف
مجمل المجتما وليل طاقة في  .وهو هنا يس ّر ملية التطور.
ولهبا يمكر ار يقال ان ف ظذل لغذا الملكيذة الالا ذة يمكذر
تحقيل كل بلذك .او يمكذر ار يتحقذل اذر السذك السذتالل الطاقذة
الكاملة السلطة .وما مر شك ف ار استالل الطاقة الكاملة السذلطة
هذذو ضذذرور  ،لكذذر كيذذه تسذذتلل السذذلطة واذذث ارنذذام هذذل ار
االشتراكية ه هبا الارنام

وضع الطبقات ومٌزان القوى الطبقً
كمذذا اشذذرنا ارتاطذذت االشذذتراكية االطاقذذة الكاملذذة ألر هذذبه "ال
تملك ما تالسره" ،واالتال ي اح لغا الملكية الالا ذة ضذرور
لها .وه هنا تحقل االنتقالة ل االشتراكية .او تكور االشذتراكية
نتيجذذة طايكذذة لذذو الضذذرور  .لكذذر الطاقذذة الكاملذذة ليسذذت ه ذ
األبلايذذة ف ذ كذذل األمذذل الماللحذذة ،وال حت ذ فذ األمذذل الراسذذمالية.
فكيه ست ل بر لذ السذلطة مذر اجذل تحقيذل االشذتراكية هذل
ار م ذذذالح الحالحذذذير والارجواعيذذذة ال ذذذغير المدينيذذذة ،وهذذذ
الطاقات األوسا ف المجتمذا ،تجكلهذا توافذل لذ لغذا الملكيذة
الالا ذذة وهذذل ار امقذذدور الطاقذذة الكاملذذة ار ت ذذل لذ السذذلطة
دور التحاله ما هبه الطاقات هبه الطاقذات التذ مذر م ذلحتها
تحقيل المهمات الديمقراطية تلك ،لكر دور لغا المكية الالا ة
لهبا يادو مح ل تحقيل المهمات الديمقراطية ال لغذا الملكيذة
الالا ة حاسما ً هنا .هل سنطر ل الحالحير (فيما دا المذالك
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الكاار) اننا نكمذل مذر اجذل تاللي ذهل ملكيذاتهل ال سذنطر لذ
الحذذذرفيير ال ذذذغار ،فذذذ مرحلذذذة يكذذذور لهذذذل ضذذذرور مادامذذذت
ال نا ة لل تتطور كحايذة ،اننذا سن ذادرها ال نقذول الشذ باتذ
للتجذذار ال ذذغار وحت ذ المتوسذذطير وهذذبه اطا ذذات كايذذر فذذ
التكذذوير الطاقذذذ القذذا ل .طاكذذذا ً سذذوه يكذذذور واضذذحا ً انذذذ يجذذذق
م ادر الملكيات الراسذمالية الكايذر التذ تتركذع فذ القطا ذات
بير المنتجة ،وملكية كاار مالك األرض .لكر اك ر مر بلذك ال.
و ال كانت مكظل الطاقات الشكاية بيذر الطاقذة الكاملذة والحالحذير
الحقرا ضد ال ور  ،وضد التغيير.
هنا ميعار القوا الطاق حاسل ،وال يجوع ار يجر تجاهلذ ،
ألر بلك يكن الحشل ف تحقيل ال ور  .ر مسك الحالحير ،الب
سذذذوه يقذذذاتلور ضذذذد كاذذذار مذذذالك األرض ،هذذذو الح ذذذول لذذذ
األرض .هو تملك األرض .وهبه مسثلة تاريالية لذر تحذل ال فذ
سذذذذيال تطذذذذور طويذذذذل .والحذذذذرفيير والمذذذذالك ال ذذذذغار (التجذذذذار
وا حاق ال نا ات ال غير ) يسكور ألر يتحسر وضذكهل ،ار
تنته سيطر الراسمالية التذ تحذ ّد مذر ممكنذات تطذور وضذكهل.
وهنذذذذاك اطا ذذذذات كايذذذذر مذذذذر األسذذذذاتب والمهنيذذذذير (األطاذذذذا ،
المهندسور ،المحامور) يطمحور لتحقيل التطور لكنهل يرفضذور
لغا الملكية الالا ة ،ال مر ا اح ماركسياً ،وهبه ف ة محدود .
واالتذذذال سذذذنلمل اذذذثر طمذذذو هذذذبه الطاقذذذات لتحقيذذذل المهمذذذات
الديمقراطيذذذة يذذذرتاط امذذذيلهل ألر يتحسذذذر وضذذذكهل الطاقذذذ ال ار
يُحرموا مر حل التملك.
ولهبا نرا ار كتلذة اساسذية مذر الطاقذات التذ تسذك لتحقيذل
التطور ترا ار هبا التطذور يتحقذل دور لغذا الملكيذة الالا ذة،
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اينما تطمح الطاقة الكاملة ف لغا ها .هل تسذتطيا الطاقذة الكاملذة
وحذذدها تحقيذذل ال ذذور الوضذذا القذذا ل ال يىشذذر ل ذ بلذذك ،ال مذذر
حيل الحجل ،وال مر حيل التث ير .واالتال كيذه يمكذر ار يكذور
هذذدفنا الذذراهر هذذو تحقيذذل االشذذتراكية هنذذا يكذذور طذذر "الهذذده
النهذذذا " اار كار ذذذة ،حيذذذل انذذذ يكذذذعل الماركسذذذيير ،والطاقذذذة
الكاملة .وهبا ما نالحظ ف كذل الماركسذيير الذبير رفكذوا شذكار
االشذذتراكية ف ذ األمذذل الماللحذذة ،حيذذل ظلذذوا هامشذذيير .حت ذ ف ذ
الطاقة الكاملة ،ألر ما تطمح ليذ فذ الوااذا الذراهر هذو تحسذير
وضذذذكها المكيشذذذ وتذذذوفير حذذذل الضذذذمار االجتمذذذا والكمذذذل
ومجانية التكليل.
واالتذذذذذال فذذذذذ ابا كانذذذذذت األولويذذذذذة اار لتحقيذذذذذل المهمذذذذذذات
الديمقراطيذذذة ،ألنهذذذا اولويذذذة فذذذ الوااذذذا ،و با كذذذار تحقيذذذل هذذذبه
المهمذذات ضذذرور لتحقيذذل االنتقذذال ل ذ االشذذتراكية ،فلمذذابا بر
يرفذذا شذذكار الحذذد األا ذ ر رفذذا هذذبا الشذذكار يشذذل التحذذاله
الضرور لتحقيل هذبه المهمذات ،ويتذرك الحالحذير والارجواعيذة
ال غير لتث ير اوا االرا ،اذد تجرهذا فذ سذيال يحقذل م ذالح
ف ذذذذات محذذذذدود مذذذذر الارجواعيذذذذة او الارجواعيذذذذة ال ذذذذغير او
الحالحير .ويضا الطاقة الكاملة ف مواا ضكيه.
بر ،ر الو ذذول لذ السذذلطة يحذذرض تشذذكيل تحذذاله طاق ذ
واسذذذذا يضذذذذل الطاقذذذذات الشذذذذكاية (الكمذذذذال والحالحذذذذير الحقذذذذرا
والمتوسطير والارجواعية ال غير المدينية) ،واالتال يكاّذر ذر
الم الح المشتركة فيما اينها ،اغض النظذر ذر المطمذح النهذا
لكذذذل منهذذذا .وهذذذو التحذذذاله الذذذب يسذذذك طسذذذقاط الارجواعيذذذة
الكومارادوريذذة المسذذذيطر  ،فذذذ طذذذار ال ذذذرا مذذذا الراسذذذمالية
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اطمارياليذذة ،حيذذل ار التنذذااض األساسذذذ يكمذذر هنذذا ،نتيجذذذة ار
" ذذق " وجذذود الذذنمط الراسذذمال  ،ومحا يلذذ  ،همذذا اللذذبار يقحذذا،
اذالترااط مذذا الكذذومارادور المحلذ  ،حذاجعاً امذذال تحقيذذل التطذذور.
واالتذذال فذذار ال ذذرا هذذو ضذذد الراسذذمالية المهيمنذذة ،ومذذر اجذذل
نها هيمنتها .ف سيال السك "لردل الهذو " ،ردل هذو التطذور،
وتثسيل الانية االات ادية االجتما ية والسياسية الحدي ة.
هبا الوضذا الذب يحكذل الطاقذات يجكذل التحكيذر فذ المهمذات
مسثلة كاير األهمية .ألر تجاوع "الحارل الحضار " الب تشكل
احكذذل نشذذو الراسذذمالية وسذذيطرتها لذذ الكذذالل فذذ سذذيال منذذا
ذاد نتاجذ لتاللحذ  ،ليسذت االمسذثلة الاسذيطة،
تطوره ،واالتذال
ال و ا ً وانهذا تتحقذل فذ طذار ال ذرا مذا الراسذمالية باتهذا.
ولسوه ياق كمال تحقيقها اا مذا ً حتذ فذ المرحلذة االشذتراكية.
وسنلحظ هنا اثر ما حققت التجراذة االشذتراكية هذو هذبا االتحديذد،
حيل اوجدت امما ً ذنا ية حدي ذة .امكنذ انذ حتذ ونحذر نذرا
ضذرور االنتقذذال لذ االشذتراكية فذذار مهمذات ديمقراطيذذة سذذوه
تاق ما لة ،واالتال سوه يكور مر مهماتنا تحقيقها.
هنا تكور المهمات الديمقراطيذة هذ ارنذام الحذد األدنذ فذ
سذذذيال سذذذك الماركسذذذيير والطاقذذذة الكاملذذذة لتحقيذذذل االشذذذتراكية.
وسنلحظ هنا اثر بياق الراسمال الالال الب يوظه فذ القذوا
المنتجذذة ،ال ذنا ة والعرا ذذة ،فذذرض ف ذ الكقذذود األاليذذر حت ذ
ل ذ الارجواعيذذة ال ذذغير ار تنشذذط مذذر الذذالل الدولذذة لتطذذوير
االات اد .ولقد ا ذاح واضذحا ً ار تطذوير االات ذاد اذات مرتاطذا ً
ادور الدولة الحما واالست مار  .واهبا فقد ا احت "راسذمالية
يغة توافل اير الطاقذات الشذكاية.
الدولة" كما اسماها لينير ه
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وهبه الطو مهمة ف طريل االنتقال ل االشتراكية.
ولقذذد شذذهد القذذرر الكشذذرير تجذذارق ديذذد ف ذ هذذبا المجذذال،
اادتها الح ات الوسط (والريحية ال و ا ً) ،لكر الميذل المتث ذل
لذذديها لتحقيذذل التملذذك الالذذال جكلهذذا تمذذارل مليذذة نهذذق مذذنظل
افرغ هبه التجارق مر كل منجعاتهذا ،وا ذاد السذيطر لراسذمالية
كومارادوريذذة مافياويذذة .ولهذذبا ا ذذاحت مسذذثلة الطاقذذة التذ تقذذود
ال ور وتحقل التغيير مسثلة مركعية هنا .األمر الب يجكل ايذاد
الطاقذذة الكاملذذة مسذذثلة م ذذير فيمذذا يتكلذذل اتحقيذذل التطذذور ،ألنهذذا
تحكر ف تحقيل التطور الكال ولذيل التطذور الحذرد  .وهذو األمذر
الذذب يجكلهذذا تكيذذد تذذدوير الحذذا ض ف ذ الدمذذة التطذذور المجتمك ذ
الكذذال ولذذيل نها ذ  .ووفذذل الطذذة مدروسذذة ،وانطالا ذا ً مذذر االتيذذار
الكادر الكحى ،وتحت الراااة الشكاية الكامة .هنا تلكذق الماركسذية
دوراً فكليا ً ار و ذ مشذكالت الوااذا واالتذال تحديذد السياسذات
الضرورية لتجاوعها ف طار رىية شاملة.

الدور القٌادي للطبقة العاملة
با كانذذت المهمذذات المااشذذر هذ المهمذذات الديمقراطيذذة ،و با
كانت توحد طاقات متكدد  ،ه مذا اسذم الطاقذات الشذكاية ،فذار
دور الطاقات هنا هو امر حاسل .حيل تميل الطاقات الت يسذكنها
حلذذل الترسذذمل لذذ ار تسذذتغل ايذذة الطذذو يمكذذر ار تحذذتح األفذذل
لترسذذملها لكذ تسذذار الالطذذو نحذذو الترسذذمل ،اغذذض النظذذر ذذر
انككذال بلذك لذ التطذور الكذال ،و لذ الطاقذات األالذرا .لهذذبا
يحض و ولها ل السذلطة لذ ار تنهذق الحذا ض المتذراكل اذدل
ار توظح ف تكذوير اذوا اطنتذا  .األمذر الذب ال يجكذل التطذور
يثالذذب مذذداه الضذذرور لكذ يُحذذدل النقلذذة فذ التكذذوير المجتمك ذ
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الماللّذذه .فيكذذاد نتذذا التاللذذه ،لكذذر اطاقذذة راسذذمالية جديذذد ه ذ
اللذذيط مذذر المافيذذات الت ذ نهاذذت والراسذذمالية القديمذذة .كمذذا يكيذذد
الذراط مذا الذنمط الراسذمال الكذالم مذر مواذا التاكيذة .هذبه هذ
الار حركات التحرر الوطن ف القرر الكشرير.
لهبا ،ولك تتحقل المهمات الديمقراطية ويتحقل "ردل الهذو "
وتجذاوع التاللذذه ،لذذيل مذر اليذذار سذذوا ار تلكذق الطاقذذة الكاملذذة
الذذدور القيذذاد الحا ذذل .و با كانذذت هذذبه المسذذثلة الاضذذكة لميذذعار
القذذوا ف ذ ال ذذرا الذذوااك  ،واالتذذال يمكذذر ار تت ذذدر ف ذذات
ارجواعيذذة ذذغير ف ذ لحظذذة ،او تكذذور ه ذ الحا لذذة اك ذذر ،فذذار
ت حديدها يحرض ل الطاقذة الكاملذة ار تضذا اطسذتراتيجية التذ
تو لها ل بلك .ا يجق ار تضكها ن ق ا ينها .وار تىسذل
انطالاا ً مر ان يجق ار يكور امقدورها الو ول ل بلك.
وفذ هذذبا المجذذال يمكذذر ار نلمذذل سذذمات اساسذذية تجكذذل هذذبا
الحلل ممكناً ،وه التال :
 )1هنااا تلعاام الماركس اٌة دوراً مفصاالٌا ً حيذذل انهذذا تسذذتطيا
و الوااا وو آليات تغييره .وهو ما يعيد مذر فا ليذة الذدور
اطراد  ،هبا الدور الب يقول لذ الذو لكذ تتحقذل فا ليتذ .
واهذبا ت ذاح الطاقذذة الكاملذة طاقذذة لذباتها ،تكذ اهذدافها التكتيكيذذة
واطستراتيجية ،وتك دورها اشكل ميل .وتكره كيه تالذوض
ال را اما يحقل االنت ار.
 )0وفااً الطبقااة نااوا متماسااكة هذذ تلذذك التذذ تكمذذل فذذ
اطنتذا  ،والتذ تسذذتطيا ار توحذذد مجمذذل الطاقذذة حولهذذا .واالتذذال
فربل ضكه حجمها ت ذاح كتلذة متماسذكة ،ومذر ذل فا لذة .نهذا
يمكر ار تشكل كتلة لاة تالغ نساتها  %41 -31وفل األوضا
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ف األمذل الماللحذة .اينمذا ال تسذتطيا ا مذر الطاقذات األالذرا ار
تشكل كتلة متماسكة نتيجة تذبررها ،وتنااضذات م ذالحها ،وميذل
كل منها لـ "ها " ما يستطيا اثسر وات ممكر.
 )3وهً كحلك تستطٌع أن تلم الطبقات الشعبٌة طولها وه
وحذذدها القذذادر لذ تحويذذل هذذبه الطاقذذات لذ كتلذذة هذ "الكتلذذة
التاريالية" كما اسماها انطونيو برامش  .وه الكتلة التذ يمكذر
ار تشكل األبلاية ف ال را الطاق الوااك  .هنذا تظهذر اك ذر،
اهمية تان الارنام الديمقراط  ،حيذل انذ وحذده مذا يسذتطيا ار
يجكذذل تالذذور هذذبه الكتلذذة امذذراً ممكن ذا ً .و هنذذا يجذذق تان ذ القضذذايا
المطلاية لهبه الطاقات ،وار يدافا نها .ونحر حذير ب العال فذ
طار المهمذات الديمقراطيذة .والشذك فذ ار مقدرتذ لذ تحقيذل
بلذذك هذذو الذذب يجكل ذ اذذادراً ل ذ توحيذذد األحذذعاق المم لذذة لهذذبه
الطاقات تحت اياد الحعق الشيو الب يم ل الطاقة الكاملة.
بر ،هنذذذذذا ال يسذذذذذك الماركسذذذذذيور لذذذذذ تحقيذذذذذل المهمذذذذذات
الديمقراطية ف طار التحاله الطاق فقط ،ال يسكور ألر تكذور
الطاقذذة الكاملذذة االتواش ذ مذذا حعاهذذا القذذو القا ذذد اذذر فا ليت ذ ،
وو يذذ  ،وسياسذذات ال ذذحيحة .ا اذذر الذذدور الذذب يلكاذذ فذذ
الوااذذا .وحذذير يحقذذل بلذذك يكذذور تحقيذذل المهمذذات الديمقراطيذذة
ممكنذذذا ً ،ويكذذذور االنتقذذذال لذذذ االشذذذتراكية امذذذر يحرضذذذ التطذذذور
المجتمك  .وهنذا يمكذر ار يتحقذل اذر الطريذل الذديمقراط  ،ا
الت ويت ااستحتا المجتما .ولكر ليل مر الضرور ار تتحقذل
كذذل المهمذذات الديمقراطيذذة لك ذ يجذذر االنتقذذال ل ذ االشذذتراكية،
لكر مر الضرور اال يسهل بلك فذ ارتكذال التطذور ،او نشذو
تشوهات يمكر ار تى ر فيما اكد ،وراما تكور ااتلة.
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ر ما يجذق ار يكذور واضذحا ً هنذا هذو ار ضذرور ار تكذور
الطاقذة الكاملذذة هذ القا ذذد ال يكنذ انهذذا تحقذل االشذذتراكية ،ألنهذذا
حينها لر تكور اياد  ،ألر ايادتها نااكة مذر طايكذة المهمذات التذ
تطرحهذذذا ،والتذذذ هذذذ مهمذذذات ديمقراطيذذذة ولذذذيل مذذذر طرحهذذذا
لارنامجهذذا الالذذال .وار فا ليتهذذا لذذر تكذذور ممكنذذة ال ف ذ طذذار
هبه المهمات.
لقد جذرا ا تاذار ار و ذول الطاقذة الكاملذة لذ السذلطة يكنذ
انت ذذار االشذذتراكية .لكذذر هذذبا الو ذذول ا ذالً لذذر يتحقذذل ال وفذذل
ارنام يوحد الطاقات الشكاية ،ألنها فذ طذار هذبا التحذاله يمكذر
ار تقذذود ذذور منت ذذر  .وحذذير يتحقذذل يكذذور مذذر التسذذر لغذذا
الملكيذذة الالا ذذة مادامذذت مهمذذات ديمقراطيذذة العال تحقيقهذذا امذذراً
ملحا ً.

طبٌعة ال ور  :دٌمقراطٌة أم اشتراكٌة
بر ،ر المهمات المااشر الراهنة ه المهمذات الديمقراطيذة
(ال نا ة ،التحديل ،المسثلة القومية ،الدمقرطة والكلمنذة) .وهذ
مهمات ليل مر الممكر القحذع نهذا .و با كذار تالذور ت ذور اذثر
هذذذبه المهمذذذات يمكذذذر ار تتحقذذذل فذذذ طذذذار تحقيذذذل االشذذذتراكية،
واالتال فار ال ور ه ور اشتراكية ،فار المسثلة األسذال هنذا
ه مدا مكانية الطاقة الكاملة لذ تحقيذل هذبه ال ذور وهذ ال
تشكل سوا نساة محدود ف التكذوير الطاقذ  .هنذا نقطذة ضذكه
هبا الت ور ،ومقتل مكا ً .فال ور االشتراكية تحتا ل ار تكور
الطاقة الكاملة او اادر وحدها ل الو ول لذ السذلطة .وهذو
ما ليل موجوداً ف الوااا ،حت ف األمل الراسمالية .ولهبا ياذدو
الو ذذول لذذ السذذلطة اا مذذا ً ل ذ رىيذذة ليسذذت االشذذتراكية فذذ
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اولوياتها ،حيل يمكر تثسيل تحاله اادر لذ ار يكذور ابلايذة،
وار ينت ر ف ال را الطاق .
هذذبه هذ اعمذذة الكذذالل فذ الواذذت الذذراهر .وهذ األعمذذة التذ
تحذذرض مرحلذذة انتقذذال طويلذذة ه ذ المرحلذذة الديمقراطيذذة ،ال ذذور
الديمقراطيذذة .ننذذا تكذذي مرحلذذة تحقيذذل التطذذور الذذب انجعتذذ
الارجواعية منب عمر ،ألنها ه باتها منكت تحقيق ف األمل الت
تاللحت .ونحر نكمل مر اجل ردل "الهو الحضارية" التذ نشذثت
ر بلك ،اثدوات واساليق ولم لحة طاقات بير راسمالية ،وف
سيال االنتقال ل االشتراكية .فهذبه تاذدا اكذد ار يتكذور االات ذاد
لذذ اسذذال منذذت  ،وتتالذذور الطاقذذات اشذذكل واضذذح ،ويتحذذدل
الذو  ،وتحذذل المسذثلة القوميذذة (لممذذة ولماليذات مكذا ً) ،وتتحقذذل
الكلمنة والدمقرطة .ر تحقيل كذل بلذك هذو الذب يكطذ كذل هذبه
األهمية لـ "ردل الهذو " و نجذاع مذا انجعتذ الارجواعيذة .واالتذال
نهذذا مرحلذذة ضذذرورية للتطذذوير االات ذذاد ف ذ مجتمذذا مهم ذ ،
وتطوير الو ف مجتما يكذي القذرور الوسذط  ،و ذاد انذا
الدولة ل اسل حدي ة ف دولة مملوكية.
طاكا ً يمكر ار تسم الدولذة اشذتراكية ،او يقذال ااالنتقذال لذ
االشتراكية ،لكذر يجذق ار تنجذع هذبه المهمذات .امكنذ ار تحذول
الطاقة الكاملة ل طاقة مسيطر ف طار باك التحاله يمكذر ار
يتيح لها "االنتقال ل االشتراكية" ،لكر ليل مر الممكر ار تقحذع
ر تحقيل هذبه المهمذات فذ ا ظذره كذار .لقذد اسذميت الدولذة
السوفيتية ااالشتراكية ،لكر لينير ظل ي ّر ل تحقيذل المهمذات
الديمقراطية ،وا تاذر ار الكن ذر االشذتراك الوحيذد هذو سذيطر
الطاقذة الكاملذذة لذ السذلطة ،ا تاذذر اذذثر االشذتراكية هذ طمذذو
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المسذذتقال ولذذيل المهمذذة الراهنذذة .ويمكذذر ار يكذذور تحديذذد الهذذده
االشتراك ضروريا ً مر اجل تحقيل المهمات تلذك ،وايضذا ً يمكذر
ار يكور لغا الملكية الالا ة واالنتقال ل االشتراكية ضروريا ً
لبلك ،فهبا هو "مكذر التذاري " (هذبه اطشذار الهيغليذة الحاسذمة).
واالتذذال حتذ با مذذا تسذذمت الذذدول ااالشذذتراكية فانهذذا فذ الوااذذا
يجق ار تحقذل المهمذات الديمقراطيذة ،واالتذال يكذور هذده هذبه
التسذذمية هذذو تحديذذد الطمذذو المسذذتقال  ،او التثشذذير ل ذ التوج ذ ،
وليل التحقيل الكمل لها ،ألر الوااا لل يحتمل اكد تحقيقها.
ر األسذذذل التذذذ تحذذذدد طايكذذذة ال ذذذور هذذذ  ،أوالً :طايكذذذذة
المهمات ،حيل يسذير التذاري هنذا فذ "جاريذة" فظذة ،امذا يجكذل
القحع الطر ،ومدمر .والمهمات المطروحة ف األمذل الماللحذة هذ
المهمات الديمقراطية المشار ليها للتو .حيذل انذ يجذق ار نتملذك
التحول الب احد ت الراسمالية دور ار نمر االمرحلة الراسمالية.
فذذذال يمكذذذر القحذذذع لذذذ االشذذذتراكية دور انذذذا ال ذذذنا ة وتشذذذكيل
المجتمذذا ال ذذنا  ،ودور و ذ األنذذوار ،وايض ذا ً حيذذل الدولذذة
الحدي ذذذة ،و انٌاااا ً :وضذذذا الطاقذذذات وميذذذعار القذذذوا الطاقذذذ  ،ألر
االنت ار مرهور اتالور الكتلة التاريالية الت تستطيا ار تحرض
التغيير ار انت ار ال ور  .ر االية هذ ذاجع ذر ار تنت ذر
ال ار المىامرات ،لكنها ف هبه الحالة لر تحقل م الح الطاقة
الكاملذذذة وكذذذل الطاقذذذات الشذذذكاية ،اذذذل تحقذذذل م ذذذالحها الضذذذيقة.
والطاقذذة الكاملذذة تنت ذذر اذذال ور  .وه ذ هنذذا مكنيذذة االتحذذاله مذذا
الطاقات األالرا لك تستطيا بلك .واالتال فهذ مكنيذة اذالتوافل
ل ذ ارنذذام الحذذد األدن ذ  .وحذذير تتحذذول ل ذ اذذو حاسذذمة ف ذ
التكوير الطاق يمكنها االنتقال ل االشتراكية .ومذا مذر شذك فذ
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ار يرور ال را الطاق وهعيمة الراسمالية سوه يحرضذار
تحالحات جديذد رامذا يمكنهذا تحقيذل االشذتراكية .و ال ذا ً :يجذق ار
تقود الطاقة الكاملة هذبا التحذاله الطاقذ  ،وهذ اذادر لذ بلذك
ف حال تانيها مطالق هبه الطاقات ،والدفا نها .واالتذال فهذ
تقول ادورها ضمر هبا التحاله ،ولذيل فذ تنذااض مكذ  ،او فذ
تجاهذذل لم ذذالح تلذذك الطاقذذات .ولهذذبا فذذابا كانذذت المهمذذات ه ذ
ديمقراطيذذة فذذار القيذذاد هذذ للطاقذذة الكاملذذة ،لكذذر اذذر دورهذذا
وفا ليتهذذذا ،ومقذذذدرتها لذذذ اسذذذتقطاق تلذذذك الطاقذذذات ،ا اذذذر
ممارستها الهيمنة وفل التحديد الغرامشاو  .وهو ما يكن الهيمنة
المرنة ،المقاولة ،نتيجة فكل الطاقة باتها.
إن الرؤٌة التاً ٌجام أن تطكام الماركساٌٌن إحن هاً الساعً
لتطقٌق المهمات الدٌمقراطٌة وتنظٌم الطبقة العاملة والفالطاٌن
الفقااراف فااً طاازم ٌمكن ا أن ٌعااً الواقااع بعمااق وٌطاادد لٌااات
تغٌٌره علاى ضاوف حلاك .وبالتاالً أن ٌشاك "الكتلاة التارٌخٌاة"
القادر على االنتصار.
هحا هو أفق الوصو إلى االشتراكٌة.
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سلسلة كراسات ماركسٌة
در منها:
 -1الماركسية :رض مالت ر
-2ا دد الماركسية
-3طريل االنتحاضة :لمابا ت ور الطاقات الشكاية
-4الكمل المثجور والراسمال
-5رسالة ل رفيل (مهماتنا التنظيمية)
 -6ف الممارسة الكملية
 -7ف الممارسة (منطل الكمل)

لينير
سالمة كيلة
سالمة كيلة
كارل ماركل
لينير
ماوتس تونغ
سالمة كيلة
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