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  األف�ر ا�ورية �يخائيل باكون بقلم الين ما�ي 

	( .Dية خالل القرن ا%اسع عMة األنارMاشط� األساسي� & ا'رOآيار ذكرى والدة ميخائيل باكون�. �ن باكون� واحدا من ا�فكرين وا   

باكون� وضع معتمدا c األف�ر االشbاكية ا%حررية والفيدراXة لرفيقه بي_ جوزيف برودون وMذلك تلك ا�وجودة & ا'رMة العماXة األوروبية، 

األوk. واجه باكون� اشbاكية  األنارMية & شf حديث. رؤيته لألنارMية القائمة c ا	ورية وال6اع الطب7 �نت الشf ا�سيطر c األنارMية خالل األ�ية

، اCولة واCين �ن اCولة Cى مارMس وأuلز وأسس لنشأة r من الشيوعية األنارMية واOقابية األنارMية. تنبؤاته حول ا�ارMسية أثبتت ونقده للرأسماXة

  	ورة. صحيحا كما �ن & حياته. r من ا	ورت� الروسية واالسبانية أثبتتا قوة أف�ره عن ا

للي~ا�X ال لكن ما زالت أف�ر باكون� أقل انتشارا �ا |ب أن تكون خارج ا'رMة األنارMية. هذا يعود إ* حقيقة أن ا�ارMسي� يكرهونه بينما ا

اذا |ب أن نهتم بما قا> رو� ميت ب� يفهمونه. �ريفاتهم ا�تقاربة ألف�ره أثبتت أن العديد من الراديكا�X فشلوا & قراءته ورؤية قوة نظرياته. لكن �

  . )4& و )%& 

الDوط ا�ادية للوجود". من أف�ر باكون� ا	ورية ا�تجذرة & ا�ادية. بالنسبة >، "ا'قائق قبل األف�ر" وا�ثاXة �نت "�رد زهرة، ال� جذورها ترتكز & 

سها & ا�جتمع ا'ر وا%عاون ب� األفراد ا�تساوين. رافضا الفردية ا�جردة للي~اXة وبا� اOظريات هذه القاعدة أنتج دفا� متماس� عن ا'رية الفردية وأس

اق نفسه بدون أن ا�ثاXة، لقد رأى أن ا'رية ا'قيقية �كنة فقط عندما تكون ا�ساواة االقتصادية واالجتماعية موجودة: "ال يمكن إلنسان أن يصل إلعت

ت من أجل إعتاق اآلخرين من حو>. حري� � حرية اآلخرين وأنا لست حرا حقا & ا%فك_ و� الواقع، إال عندما تكون حري� وحقو� يعمل & نفس الوق

  مثبتة ومتوافقة مع حرية وحقوق �فة البD ا�تساوين م�". 

م�ة ليس من العزلة لكن من ا%فاعل، ليس االستبعاد لكن من  بالنسبة �اكون�، "اإلنسان & عز%ه ال يملك أي و� عن حريته ... ا'رية � إذن

يكن مفاجئا، كf تطور  ا%واصل". بينما تمجد األيديولوجية الرأسماXة الفرد ا�جرد، إنها "تعلن اإلرادة ا'رة، وc أنقاض r حرية وجدنا السلطة". هذا لم

�Xالنشاط ا¢اد للمادية العملية، بينما �د ا�ادي� يطاردون و¡ققون ا�طامح واألف�ر األك� "يتضمن انكار نقطة موتها". هكذا "أنت سوف �د ا�ثا & 

  حسما". 

ارة" من أجل زيادة هذا واضح اXوم عندما دافع اللي~تاري� عن ا'رية الفردية لم يكن هذا أبعد من معارضة ال£ائب بينما دافعوا عن "حق اإلدارة  باالد

  فردية ا�جردة ال يمكن أن تساعد لكنها ت~ر السلطة c ا'رية. األنارMية، مع ذلك، "ترفض اإلرادة ا'رة وتنت¦ & تأسيس ا'رية". األرباح. ال

أ السلطة" �ن "مبد هذا يع» أن األنارMية "ترفض مبدأ السلطة". بينما إuلز لم يستطع أن يفهم ما يعنيه باكون� بهذا، ا�فهوم بسيط. بالنسبة �اكون�،

العدل وا�عرفة، "فكرة سياسية، غيبية والهوتية بارزة تقول أن ا¢ماه_، �جزة دائما عن حكم نفسها، و|ب أن ¬ضع & �فة األوقات لعبودية كريمة من 

& مثل هذا ا%نظيم "غياب ا%واجد Oظام هر° وال� بطريقة أو بأخرى، مفروضة من األc". بدال من هذا، أكد باكون� بما عرف الحقا ب"اإلدارة ا®اتية". 



  
 

ثا بدقة، لن وتدر²" سوف يكون هناك "انضباط مراع وتطو�" من أجل "العمل أو النشاط ا¢ما�". "& مثل هذا اOظام"، يشدد باكون�، "السلطة، متحد

%حقيق األصيل وا�لزم إلرادة ا¢ميع ... هذا هو االنضباط ا'قي7، تكون موجودة. السلطة تتحول إ* ´اعية وتصبح ا%عب_ الصحيح عن حرية r شخص، ا

  االنضباط ا�هم من أجل تنظيم حرية ا¢ميع". 

أ السلطة" ا'رية، كما أكد باكون�، � نتيجة ا%واصل، وليس العزلة. كيف تنظم �موعة نفسها µددة إذا ما �نت سلطوية أو �ررية. بمصطلح "مبد

�رمية وليس ا%نظيم وا'اجة لعقد االتفاقات. لقد سأل c ¹و مت¸ف "لكن هل هذا يع» أن» أرفض r السلطة؟" وجاوب بشf هادئ باكون� قصد ا

فون بكل رMي� "يعbوواضح: "ال، حاشا º أن أفكر مقل هذا ا%فك_". لقد تعلم الفرق ب� أن تكون سلطة وأن تكون & السلطة. c ¹و �اثل، أكد أن األنا

والعقالنية، الوحيدة ال� السلطات الطبيعية، و« تأث_ للواقع علينا، ولكن وال واحدة من ا'اXة". هو شدد أن "السلطة العظيمة وال¸ية الوحيدة، � الطبيعية 

  bام ا�تبادل ب� أعضائه. b¹مها، إنها تلك ال� تأ¼ من ا¢ماعية والروح العامة للمجتمع ا�وجودة & ا�ساواة وا%ضامن واالح

'اد، مشددا أنه" إذا مقدما حبه للحرية وعدائه للهرمية، باكون� رفض أيضا اCولة، الرأسماXة واCين. & كتابه اهللا واCولة، باكون� أكد c ½ورة اال

غ_ موجود" إن "فكرة اهللا تتضمن ا%نازل عن العقل والعدالة �ن اال> موجودا، فاإلنسان هو عبد؛ اآلن، اإلنسان اXوم يمكن و|ب أن يكون حرا، اهللا 

ذا �ن اهللا حقا موجودا البDية؛ إنها أك� إنكار حاسم 'رية اإلنسان، وتنت¦ بال£ورة عند استعباد البDية، نظريا وعمليا". c ¹و غ_ مت¸ف، هو قال "إ

  إنه سوف يكون من ال£ورة أن نسقطه". 

�نظمة للطبقات ا�الكة كما أنه �رض السلطة اال�ية، رفض األك� واقعية منها. اCولة، هو أكد، أنها آداة الطبقة العاملة. إنها "السلطة، السيطرة والقوة ا

ة تتطلب ا'فاظ c ا�جتمع الطب7 واCولة c ا¢ماه_" و"تعلن القوة، السلطة، السيطرة؛ إنها تستلزم & ا'قيقة عدم ا�ساواة". عدم ا�ساواة هذه & السلط

لة أطلقت بناء مرMزي والهر°: "r سلطة دولة، r حكومة، بطبيعتها تضع نفسها خارج وفوق اOاس وبشf حتÁ ¬ضعهم %نظيم ما وألهداف دخي

اطية �نت مستحيلو ألن r دولة تع» "خضوع اOاس لألقلية ومتعارضة للحاجات وا�طامح ا'قيقية للناس". بالنسبة �اكون�، اCولة الشعبية أو اCيمقر

  ال� تزعم أنها تمثلهم لكن حقيقة �كمهم". 

حقه & ا%حرر نقده للرأسماXة يرتكز c برودون. & ظل الرأسماXة "العمال يبيعون أنفسهم وحريتهم لوقت مع�" و"طوال هذه ا�دة يتحفظ العامل عن 

قد يؤسس لعبودية �برة وطوعية". ا�لكية تع» للرأسماº "السلطة وا'ق، ا�ضمونة من قبل اCولة، للعيش c استغالل عمل شخص من رب العمل، هذا الع

  آخر". 

وا%عاون، هو دXة بالنسبة �اكون�، ا%حرر ا�تماسك |ب فقط أن يكون اشbاكيا، كما أن "العمل ا�تحد فقط، هو، العمل ا�نظم القائم c مبادئ ا%با

  ال�& �همة تأسيس �تمع متح£". 

ذلك معروفة. معارضته لالضطهاد �ن غ_ µدود فقط c االقتصاد. هو �رض ا%مي� ب� ا¢نس� ودعم مساواة و�رير ا�رأة. معارضته لالم~ياXة ك

  باكون� قال "r اOاس، مثل r شخص، ... �م ا'ق أن يكونوا أنفسهم". بعكس مارMس وuÇلز، الثين ساندا االم~ياXة & مواجهة اOاس "الرجعي�"، 



  
 

ماعية. األوk �نت باكون� لم يكن ناقدا سلبيا للنظام القائم. & عيونه �ن هناك ثالث قواعد للهرب من بؤس الرأسماXة: ا'انة، الكنيسة وا	ورة االجت  

ط األخ_ة تعرض األمل ا'قي7 و®لك هو �ن & األ�ية األوk ورأى أن ال6اع الطب7 ا¢ما� وا�نظمة "إغواء للجسد"، ا	انية "بعيدا عن الفكر". فق

حدوها & منظمة كوسائل للنضال من أجل ا%حسينات اXوم و-لق �تمع حر. "نطموا مدينة ال~وXتاريا باسم االشbاكية ا	ورية"، هو أكد، "وخالل هذا و

ادرة c فالح�". متنبئا باألنارMية اOقابية، هو شدد أن األنارMي� |ب أن يأخذوا جزء نشطا & ا'رMة العماXة من أجل "إنتاج قوة شعبية قتمهيدية معا مع ال

  سحق القوى االعسكرية وا�دنية لتولة، إنه من ال£وري تنظيم ال~وXتاريا". 

اية ا'رب االجتماعية لل~وXتاريا ضد ال~جوازية" و"استهناض" & ا¢ماه_ "الشعور با-صومة اال½اب لعب دورا مفتاحيا & أف�ره، فهوة �ن "بد

Xلقون، ينظمون، ويش¸ون جيشا عماÊ" نشاء "للتضامن ا'قي7 للغاية". إنهمÇا، جيشا متجه ¹و العميقة ا�وجودة ب� اهتماماتها واهتمامات ال~جوازية و

Cولة، ويقوم c أرضية �لم جديد". باكون� دعم اال½اب العام ألنه "مع أف�ر االنعتاق ال� تتمايل بشدة فوق ال~وXتاريا، تدم_ سلطة ال~جوازية وا

  اال½اب العام يمكن أن ينتج فقط & �رثة عظيمة �~ ا�جتمع c تبديل جته القديم". 

لقد رفض أف�ر مارMس لعدة أسباب. هو �رض مشارMة الراديكا�X & االنتخابات ال~جوازية،  نشاطه ضمن األ�ية األوk قاده إ* Ëاع مع ا�ارMسية.

جوازية ... سوف يمنع لقد توقع بشf صحيح أنه عندما "العمال ... يرسلون عماال مش�Mb ... للجمعيات التDيعية ... اOواب العمال، مزروعون & ا�يئة ال~

'قيقة، ويصبحوا رجال دولة، سوف يتحولون ل~جوازية". الساللة اCيمقراطية االجتماعية ا�ارMسية �ولت إ* اصالحية وانتهازية من أن يكونوا عماال & ا

  مثبتة Ìاوف باكون�. 

يع» أن "ال~وXتاريا ... |ب أن  بدال من العمل السيا�، باكون� أكد c "ا%نظيم االجتما� (الال سيا�) وقوة ا¢ماه_ العاملة & القرى وا�دن". هذا

ع ذلك، األنارMية، "ال تدخل األ�ية (´عية العمال) بشf ´ا�، من أقسام الصناعية، ا'رفية، والزراعية وتوحيدهم & فيدراXات µلية" من "أجل حريتها". م

c اOضال ضد الطبقة ال~جوازية. إنها فقط ترفض السياسات ال~جوازية ترفض السياسات عموما. إنها طبعا سوف �~ c خرط نفسها إ* حد أنها سوف �~ 

  فقط. ألنها تؤسس لسيطرة Ïقة ال~جوازية".  

األقلية. كما  كذلك بالنسبة "Cكتاتورية ال~وXتاريا" ا�ارMسية، باكون� رفضها لسبب�. أوال، إذا أخذت حرفيا، ا�صطلح ذلك الوقت عÐ دكتاتورية

ن ا	ورة ارMس بنفسه، الفالح� والصناع يش¸ون �Ñية الطبقة العاملة & r بالد أوروبية ما عدا ا�ملكة ا�تحدة. هذا يع» أن رؤية مارMس عاعbف م

�دني�، إلستبعاد استبعدت �Ñية الطبقة العاملة. باكون� اعbض أن هذا �ن "ليس أك� و أقل من أرستقراطية جديدة، ال� � من العمال الريفي� وا

  مالي� صنعوا ال~وXتاريا الريفية وا®ين سوف يصبحون & الواقع ر�يا �ذه العظيمة ا�سماة اCولة الشعبية". 

بمجموعة  لشعبثانيا، هو شكك إذا ما �نت r ال~وXتاريا سوف �كم حقا & اCولة ا¢ديدة. باألحرى "با'كومة الشعبية" ا�ارMسي� "تع» حكومة ا  

بة ¬بئ خلفها صغ_ة من ا�مثل� ا�نتخب� من الشعب. ما يسÔ �ثÓ الشعب وح�م اCولة منتخب� من األمة Òها c أسس االقbاع العام ... � كذ

  االستبداد ا-× لألقلية ا'اكمة". نظام Xن� أثبت صحة حديثه، بÖعة �ولت %صبح دكتاتورية c ال~وXتاريا. 

ة للحاجة لالثن� معارضة باكون� Cولة "العمال" ليس �ا عالقة بمعارضة تنظيم ا	ورة أو اCفاع عنها، كما يد� ا�ارMسي�. باكون� �ن مدرØ للغاي

واضحا أنه "من أجل اCفاع عن  بعد تدم_ اCولة وسحق الرأسماXة. بالنسبة >، اإلسقاط األنارÙ لتولة ال يع» أن العمال يلقون أسلحتهم. باكون� �ن



  
 

ة ثورية قادرة c ا	ورة ... ا�تطوعون سوف ... يش¸ون ميليشيا تشارMية". ال� سوف تكون "متحدة ... من أجل اCفاع ا�شbك". الكومونات سوف "تنظم قو

  ا�ناطق ا�تمردة ال� سوف �قق انتصار ا	ورة". هزيمة الرجعية" و"إنها ا'قيقة ا�طلقة %وسيع وتنظيم ا	ورة من أجل اCفاع ا®ا¼ ع~ 

Òها ... �نت عضوا  ال، معارضة باكون� للمارMسية تقوم c مسألة السلطة. إذا �ن �رير الطبقة العاملة أصيال، اCولة |ب أن تدمر. إذا "ال~وXتاريا 

�ن هناك دولة فإنه سوف يكون هؤالء ا®ين ¡كمون وهؤالء ا®ين هم عبيد".  & ا'كومة ... فإنه سوف لن يكون هناك حكومة، ال دولة، ولكن، إذا

ة ا	ورية؛ ألننا نثق إن وبا%اº األنارMي� ال "يقبلون، حÛ & عملية االنتقال ا	وري، سواء ا¢معيات ا%أسيسية، ا'كومات ا�ؤقتة أو ما يسÔ اCكتاتوري

  ا¢ماه_، وأنه عندما ترMز بيد أقلية حاكمة من األفراد إنها تصبح حتما وفورا رجعية".  ا	ورة أصيلة، صادقة، وحقيقية فقط بيد

جالس العماXة. بدال من هذا ا'كومة "ا	ورية" �كم ا¢ماه_ من األc بدولة مرMزية، ا	ورة األنارMية سوف ترتكز c فيدراXة من الكومونات وا�

ية للنضال الطب7 ا¢ما� سوف تنتج أسس ا�جتمع ا'ر. "ا%حالف الفيدراº لf ا¢معيات العماXة ... سوف تؤسس بالنسبة �اكون�، العملية ا'قيق

ا�اداتهم، ثم & الكوميون" وMذلك "ا%نظيم االجتما� ا�ستقبÓ |ب أن يصنع فقط من األسفل لألc، ع~ ا¢معية ا'رة أو فيدراXة العمال، أوال & 

فويضات �ملة م، أقاXمهم، بتانهم وأخ_ا & فيدراXة عظÔ، أ�ية وMونية". ا�جالس من األسفل لألc سوف تتكون من "مندوب� ... يعهد اXهم بتكوموناته

  ولكن عرضة للمحاسبة ولالستبدال". 

نتجت خالل نضا�م ضمن، ولكن ضد، االضطهاد ا�يكيلية األساسية اOا�ة عن ا	ورة سوف ترتكز c تنظيمات معرMة الطبقة العاملة، كما 

عليا دائما �ئدة واالستغالل. وهذه، ليس ا'زب ا'اكم، سوف تتخذ القرارات: "بما أن ا	ورة أينما �نت |ب أن �صل من قبل اOاس وأن تكون السيطرة ال

عيات صناعية ... منظمة من األسفل لألc ع~ وسائل تمثيل ثورية". ا�جموعة ا	ورية "تؤثر & اOاس �ديدا  للناس ا�نتظم� & فيدراXات زراعية حرة ́و

  ع~ تأث_ شخÝ، طبي� ألعضائها، ا®ين ال يملكون أتفه السلطات" ضمن ا%نظيمات الشعبية. 

كز c "األرض، وسائل العمل و« لكن تصور باكون� للثورة لم يكن موجه تماما ضد اCولة، لكنه �ن موجها ضد الرأسماXة. ا�جتمع ا'ر ارت

ل خطوات ا	ورة الرأسمال اآلخر" يصبح "ملكية ´اعية لf ا�جتمع وينتفع به فقط من قبل العمال، بكلمة أخرى ´عيات صناعية وزراعية". إن واحدة من أو

ة ناجحة ... إال إذا �نت ثورة اجتماعية وسياسية & نفس �ن جعل العمال الكتساح نظيف لf وسائل العمل، r نوع من الرأسمال وا�ناء، فال يوجد ثور

  الوقت". ا	ورة االجتماعية، & نفس الوقت، |ب أن تسقط اCولة والرأسماXة". 

نظيم من %ا�جتمع ا'ر ا¢ديد سوف ينتظم "من األسفل لألc"، "كتنظيم شعÞ حقي7 يبدأ من األسفل، من ا¢معية، من الكوميون. هكذا ا�دء مع ا

عبودية األجر سوف تستبدل  اOواة األدà واإلكمال ¹و األمان، الفيدراXة تصبح مؤسسة سياسية لالشbاكية، ا%نظيم ا%لقاß وا'ر للحياة الشعبية". اقتصاديا،

اج، وا�لكية ا�توارثة سوف تكون �لوMة باالنتاج التشارÙ، ا®ي سوف "يزدهر ويصل إ* م�منه ال�ملة فقط & �تمع حر، حيث األرض، وسائل اإلنت

  ومدارة من قبل العمال: ع~ فيدراXات حرة منظمة للعمال الزراعي� والصناعي�". 

ل Çسقاط �فة أش�بهذه الطريقة، "r �ئن بDي |ب أن يملك الوسائل األخالقية وا�ادية %طوير إنسانيته". أنارMية باكون� �نت حول تغي_ ا�جتمع و

و« متعها، الفكرية، العالقات االجتماعية السلطوية، واضعة ا'ياة قبل روح تدم_ طبيعة اCولة والرأسماXة. لألنارÙ "خذ موقفه & حقه اال|اá للحياة 

  األخالقية والف�يائية. إنه ¡ب ا'ياة، ويريد ا%متع بها �ملة". 

اXة ما زالت صا'ة، كما اقbاحاته عن كيفية �قيق االشbاكية. كومونة باريس أثبتت بشدة العديد من أف�ر باكون� عن ما يمكن أن نستبدل به الرأسم

حية كما توقع أف�ره، كما السوفييتات & ا	ورة الروسية وا¢معويات االسبانية. نقده للمارMسية أكد صحته: اCيمقراطية االجتماعية أضحت كحرMة اصال

طوية استبدادية. هذا يفbض أن أف�ر باكون� تستحق أن تؤخذ بع� االعتبار اXوم. لكن ليس بهدف ا%كرار الغافل بل للبناء بينما �نت ا�لشفية سل

  وا%طوير. 



  
 

ن األخ_ة، كما ن عطبعا هناك العديد من ا�ظاهر & أف�ر باكون� ما ال نناقشه هنا، سواء ا|ابيا أو سلبيا. تعصبه األعÔ ضد اXهود واأل�ان هما مثال

م رفض العيوب شغفه با�جتمعات الÖية. رغم r هذا، يعت~ باكون� مفكرا مفتاحيا & الفكر األنارÙ. هذا ألن األنارMيون ليس "باكونيني�" ويمكنه

ا ال ¡ط من قدر أف�ره اال|ابية ال� ساهم واألخطاء الفردية ألي مفكر أنارÙ مهم. يوافق األنارMيون أن العديد من مظاهر أف�ر وحياة باكون� خاطئة. هذ

  بها %طوير اOظرية وا�مارسة األنارMية.

   



  
 

  الفصل األول: سياسة ا�جلس 

إذا هل أنت �مل؟ إنه يسأل ببساطة: لن يسأ> إذا ما �ن منتميا ®لك ا'زب السيا� أو ذلك. ال يسأل �لس العمال أي �مل إذا ما �ن متدينا أو ملحدا. 

هل �مل القوة الالزمة هل أنت متعاطف مع العمال؟ ومعارضة ا'رØت ا�عارضة �ا؟ إلهتمامات الطبقة العاملة، تكريس ذاتك هل تشعر ب£ورة لم تكن، 

هل  بؤس، جهل، وعبودية؟ لعمال ا�نتج� لf ال�وة ال� بنت ا'ضارة وا�ناضل� & سبيل ا'رية، مكره� c العيش &تدرك أن اهل %خلص لقضيتهم؟ 

ا�نتD ب� عمال العالم هو نتيجة للنظام االقتصادي ا'اº للمجتمع، وأن ا¢وع تدرك أن ا�لكية � السبب الرئيâ لf ما يعانيه العمال من Aور؟ 

  الرأسماXة، الطبقة ال~جوازية؟  خصوصا استعباد العمال، الطبقة العاملة، من قبل

هل تعلم أن ثروة ال~جوازية متعارضة مع راحة لعاملة � نقيض لل~جوازية وتلك نتيجة منطقية بسبب ا�وقع االقتصادي لf طبقة؟ الطبقة اهل تعلم 

اسقاط تتطلب العاملة ا¢ماه_ هل تدرك أن رخاء وMرامة �وة، يمكن أن |Ð وهو �» فقط، Ï cقة واستعباد العمال؟ وحرية العمال، ألن فائض تلك ال

ا�نظمة القوى بنجاح ضد أن يناضل مهما بلغت قدراته ا¢سدية والفكرية أنه يمكن للعامل الواحد تدرك هل الطبقة ال~جوازية Òها ولألسباب نفسها؟ 

  أي دولة؟  -Oظام اCولة لصالح ال~جوازية اCاعمة أساسا بفعاXة 

ألن ال~جوازية تنتÁ لطبقتها االجتماعية ®ا ف¦ عدونا التود؟ ãاقة واجراما زية وهو ما سيكون مع ال~جواليس ال بد أن تتحد قويا  %صبحأنه هل ترى 

أنه تدرك هل نفسه؟ يتحرك باخالص %حققوا معا ا�دف بل مع إنسان صادق وال مع العمال ا�تخل� عن قضيتهم وا�ذلول� لصدقة من ا'كومة الطبقية؟ 

هل أنت مدرك وا¢معيات العماXة الطائفية وا�قسمة؟  وا%وزيعب� الطبقات ا�تم�ة للرأسما�X وُمالك وسائل اإلنتاج ا%حالف الوثيق c يمكن االنتصار 

Xة أ�ية من r العماXة ا�حلية والوطنية ا�تحدة & ´عيات عما& �الس r ا¢معيات االæراط ، سيتتطلب c ا%حالف الرأسماºأن اOضال واالنتصار 

  ونشاطها.  ا�تان

ا%ضحية ستتمÐ فإنك وطا�ا أنك معنا، وÇذا كنت معنا، تقدم إ* معسكرنا أيا �نت وجهة نظرك السياسية أو اCينية. لf هذا، كنت �رفا ومدرØ إذا 

  أن تقسم بأن: ®لك |ب حتما. وعفوي عن تأجج ذلك الوالء ا®ي سيتملكك كتعب_ ãا� & سبيل القضية ا�شMbة، بعملك، وبكلماتك، çياتك، 

واOضال & اCرجة ا	انية بعد اهتماماتك العليا èمعيتنا، والعائلية، وMذلك من نز�تك السياسية واCينية وغ_ها �عل من اهتماماتك الشخصية  . 

 ة ضد ال~جوازية. للطبقة العاملواOضال االقتصادي العماº ضد الرأسماXة، 

 واهتمامات ال~جوازية. وتساوي ب� اهتماماتك الشخصية ال  .'

لرأسما�X وعدوا للطبقة العاملة: إن ما يم� العمال عن الرأسما�X هو أن اواال أضحيت برجوازيا c زمالئك العمال، ال تتوk منصبا علوي  .	

 ا�Öوق� & العمل الصنا�. هؤالء ا%ضامن ب� فتعتمد c ية العمال يبحثون عن الرفاهية بعيدا عن رفاهية ا�جتمع أما رفاه

�.  :ºائل عن هذا ا�بدأ، من وجهة نظر األ�ية هو ا¢ريمة دافع أبدا ودائما عن مبدأ ا%ضامن العما�ذا ا�بدأ � بداية اال¹راف ا�إن أصغر خيانة 

 العظÔ وا�خزية ال� يرتكبها العامل çق نفسه. 



  
 

دة رواد �الس العمال ينشطون çكمة دون وضع مبادئ فلسفية أو سياسية كأسس للجمعية، ويفضلون اOضال االقتصادي ا�باA ضد الرأسمال كقاعإن 

ه االجتماعية، و� 'ظة يؤمن بها çقه وبالقوة العددية لطبقت� اللحظة ال� نضا> الطب7، يبدأ فيها العامل إنهم يثقون أنه & اللحظة ال� أساسية فريدة. 

سيجد العامل نفسه مكرها c االعتقاد با�بادئ الفلسفية، االشbاكية، والسياسية لل6اع الطب7 بسب & هذه اللحظة بدء اOضال ضد الÖقة الرأسماXة: 

تنطوي c ن اOتيجة ال£ورية وا'تمية %لك األهداف إإن تلك ا�بادئ ليست إال تعب_ا واقعيا عن أهداف وقضايا الطبقة العاملة. ظروف اOضال وتطوره. 

  أسÔ أال وهو ا%غي_ السيا� واالجتماعية لـ: هدف 

 واهتماماتها االقتصادية. من قبل ال~جوازية  ا%قسيمات الطبقية ا�وجودة & ا�جتمع ا�عاË، خصوصا تلك ا�فروضة c ا�جتمع . 

 من r ا%جمعات ا�نتجة ا�حلية والوطنية. c أنقاض اOظام القديم وتأسيس ا�اد �لÁ ، لسياسيةاألمم واألوطان اr اCول ا�حلية،  .'

ما إن أهداف الطبقة العاملة � �قيق األف�ر ا-اCة للبDية، من رفاهية اإلنسان، وسيادة ا�ساواة، العدالة وا'رية c وجه األرض، من نظرة فلسفية، 

 r اعتقاد تافه با¢نة و« أمل بمستقبل أفضل. يشطب  

 Ôة العظXو°. & بؤس وجهل تعيش ا¢ماه_ العماXينية وتسحق يوميا بسبب ا�جهود اCت السياسية وا�êالفردية، فإن تلك ا¢ماه_ أيا �نت ال

إن ا¢ماه_ اشbاكية رغم فإنهم أك� اشbاكية وواقعية من r االشbاكيات "ال~جوازية" و"العلمية". اشbاكية & الوعيها: c ¹و فطري، ورغم ا¢وع وا�وقع، 

للحياة للتطور ا�ستمر هو االنع�س الوحيد فإن ل£وريات ا'ياة تأث_ عظيم c هذا ا%فك_ ا7O، ألن ا%فك_ و� الواقع r ما تواجهه من ظروف فكرية، 

  ألسسها. وليس 

إن r �مل و� أعماق قلبه يتوق للوجود اإلنسا� الواق�، �الراحة . ال يفتقر العمال للواقعية، للحماسة & سبيل ا�سë االشbاÙ، للفكرة االشbاكية فقط

'اº، القائم c ظلم وÏقة ما� والسيا� اال يمكن �قيق هذا & ظل اOظام االجتة، ��ساواة وا'رية لf إنسان. ا�ادية وا%طور الفكري القائم c العدال

|ب أن يصبح r �مل اشbاكيا ثوريا، ألنه �~ c إدراك أن �ريره يمكن أن ينجز فقط عن طريق إسقاط �تمع اXوم. بناء c هذا، ا¢ماه_ العاملة. 

  أو ستبì الطبقة العاملة µكومة أبدا بالعبودية. Êت× هذا اOظام الظالم مع �مل آXته القانونية االضطهادية ومؤسساته االضطهادية 

فكرة اOظيفة لوأن نوقظ هذه اإن هدفنا هو أن uعله مدرØ 'اجاته هذا هو جوهر االشbاكية ويمكن أن uد أصو> & صلب ا%فك_ ا¢دي لf �مل. 

  وحينها ستتطور عزيمتها وتصبح طاقاتها ال تقاوم. للطبقة العاملة ليسود الو� الطب7، ا�رتبطة بغريزته: ونزيل مرحلة الشعور الغرائزي 

ي �اول الطبقات ا'اكمة أن إنه ا¢هل، واالنتماء السيا� واCي» ا®ما ا®ي يمنع ا%طور الÖيع �ذه الفكرة عن العبودية & صفوف الطبقة العاملة؟ 

�رير الطبقة "& مقدمة اOظام األسا� لأل�ية: يمكن تشتيت ا¢هل وتدم_ هذه األ½ار الغريبة؟ كيف . للشعب�عله ¡ل µل الو� وا®�ء الطبي� 

لكن ما تزال الطبقة العاملة ئيâ ¢معيتنا العظيمة. هذه صحيحة ألف مرة! هذا هو ا�دف الرالعاملة |ب أن يكون نتيجة نشاط الطبقة العاملة نفسها". 

ما طبيعة هذا العمل ا®ي سيجذب ا¢ماه_ ¹و إن هناك طريق واحد %حرير الطبقة العاملة هو العمل. إنها تفتقر تماما ألية نظرية. تقبع & جهل. 

  العماXة الصناعية، �لس العمال. لطبقة ا'اكمة. إنها ا�نظمة االشbاكية؟ إنه اOضال االقتصادي للطبقة العاملة القائم c ا%ضامن ضد ا



  
 

  الفصل ا�ا+: تنظيم األ'ية 

إال أنها تفتقد لشيئ� رئيسي� %حرر نفسها من الظروف ا�غيضة ا�ضطهدة �ا: إن ا¢ماه_ � القوة االجتماعية، أو c األقل إنها روح تلك القوة. 

  يمثل هاذين الشيئ� اXوم األسس الواقعية لقوة r ا'كومات. ا%عليم وا%نظيم. 

%عليم |ب c الطبقة العاملة أن تنظم ألجل إسقاط السلطة ا'كومية والعسكرية لتولة. لكن ال يكن تنظيمها دون معرفة، ®لك ال بد من نD ا

  االجتما� ا'قي7 & صفوف ا¢ماه_. 

®لك، & اXوم ا®ي تنجح فيه األ�ية & توحيد صفوف نصف، ربع، أو حÛ عD عمال أوروبا، فلن قي7 هو هدف األ�ية. إن نD ا%عليم االجتما� ا'

إن سيكون تنظيم األ�ية Ìتلفا تماما عن تنظيم اCولة، ألنها ال تهدف -لق دول جديدة، بل %دم_ r األنظمة ا'كومية ا�وجودة. يعود لتولة أي وجود. 

أن يكون تنظيم ، |ب السلطة األك� تصنعا، قسوة، واستبدادا، األك� ال مباالة وعداء للتطورات، االهتمامات، والرغبات الطبيعية للشعبطة اCولة � سل

  ما يالئم الغرائز الطبيعية واألهداف الشعبية. |ب �ربة األ�ية أك� حرية وأك� طبيعية. 

& بي� للجماه_؟ إننا نقصد ا%نظيم القائم c ا-~ة ونتائج ا'ياة اXومية واالختالف & وظائفها، �%نظيم الصنا�. لكن ما ا®ي نعنيه با%نظيم الط

  اللحظة ال� تتمثل فيها r الفروع الصناعية & األ�ية، فسوف يكتمل تنظيم ا¢ماه_. 

إن هذا ا%غي_ ليس إال خطأ دف %أسيس سلطة جديدة �لساسة & أنظمة اCول القديمة. قد يبدو أننا موجودون فقط كنفوذ علوي c ا¢ماه_: كإننا نه

  Êتلف نفوذ األ�ية c ا¢ماه_ عن نفوذ السلطة ا'كومية، ف¦ ليست إال أف�ر �دية طبيعية بنفوذ غ_ رسÁ، دون سلطة. عظيم. 

بكلمة ال تريد اCولة من ا¢ماه_ أك� من ا-نوع. ا�تخيل أنها مثلة �صلحة وحياة وحرية ا¢ماه_. اCولة � سلطة، حكومة، منظمة الطبقة ا�الكة، 

  أخرى تريد استسالمهم. 

فيه |ب أن تكون غريزة ا	ورة قوية وحازمة بما فإنها تدعو لغريزة ا	ورة. بناء c هذا، بينما ما من هدف آخر لأل�ية غ_ ا'رية ا�طلقة للجماه_. 

  الكفاية إلسقاط اCولة ا'اكمة والطبقة ا�تم�ة، ®ا ال بد أن تنظم األ�ية. 

  %حقيق هذا ا�دف، ال بد من توظيف سالح� رئيسي�: 

 ا�Cية الفكرية.  . 

 نفوذ مناËيها ب� ا¢ماه_. ع~ اOظام الطبي� لسلطتها أو قوتها،  .'

ليس إال Ìطئ أو غÞ. من ا�حزن بما فيه الكفاية أنه ال يعرف قواعد إلنتاج حكم جديد، اه_، أو العمل من يريد النشاط ا�نظم للهجوم c حرية ا¢م

إن هذا يع» انصهار ا�جتمع البDي، ألن وجود البD يرتكز c ا%عاون �كنة أو مرغوبة. ال�ملة حÛ يعرف أن االستقالXة الفردية ا%ضامن اإلنسا�، 



  
 

®لك فإن ا'رية الفردية � نتيجة هذه العوامل الفكرية، ذ & r وقت. والقوي، ليس إال نتاجا �ذا اOفوإن r فرد، حÛ ا®Ù فراد وا¢ماه_. ا�تبادل ب� األ

ية، وا'رية األنانية ا�ثاXة إن من يرغب بتحرير نفسه من هذا ا%أث_ بإسم ا%جريد، اال�ا�ادية، واألخالقية ألفراد ا�جتمع ا®ي نعيش، نتطور، ونموت فيه. 

ومن يرفض استخدام تأث_ه c اآلخرين، منسحبا من r نشاط & ا'ياة االجتماعية، وال يشارك أف�ره ومشاعره، فإنه يريد فقط القضاء c ذاته اإلنسانية. 

  الفردية" ليست إال تدم_ للوجود. إن ما يسÔ باالستقالXة ا�بD بها من قبل ا�ثا�X وا�اورائي�: هذا ا�سماة ب"ا'رية يعمل c تدم_ ذاته. 

إن ¡اول r �ئن وفقا للظروف وبقدر ما تسمح به فرديته أن يؤثر & اآلخرين. ، & الطبيعة كما & ا�جتمع البDي î rء جزء من الطبيعة عينها

وعندما نريد �رير ا¢ماه_ فإننا دون شك ال نريد القضاء c هذا ا%أث_ الطبي� اOاتج عن ا%واصل لقضاء c هذا ا%أث_ الغ_ مباA يدل فقط c ا�وت. ا

  األفراد وا�جمو�ت. ا�باA ب� 

و¹ن لن فإذا ما �نت اCولة والكنيسة مؤسسات خاصة فإننا دون شك خصوم �م. إننا نريد القضاء c ا%أث_ الرسÁ، القانوï، االمتيازي، وا�صطنع. 

إذا فنحن لكنهم ليسوا إال مصدرا 'ماية الطبقة ا�تم�ة c وجه ا'6. وهذا إذا ما �نوا اXوم مؤسسات خاصة، نعbض c حقهم بالوجود دون أدà شك. 

إذا إنتظمت األ�ية �ت شعارات اCولة فسيكون ضوا عليهم أح�مهم �ت شعارات رسمية، قاسية، واستبدادية. نعارضهم الستخدامهم القوة çق ا¢ماه_ Xفر

بنما ال ال يمكن لأل�ية أن تعbف çدود لألخوة اإلنسانية لكن من ا�ستحيل أن تنظم بتلك الطريقة. علينا كأك� ا�تحمس� �ا أن نضð األك� عداء �ا. 

لقد أثبت ا%اريخ أن اقامة ا�اد من r دول العالم ليس حلما مستحيال أن تستمر دون �ديد هذه األخوة وا�ساواة وفقا لطموحها االقليÁ. يمكن لتولة 

إن هم ا�عض. وMأعداء �عض إن ا®ين يتحدثون عن اCولة، يتحدثون ويفكرون بعالم �زء إ* دول Ìتلفة، ظا�ة & اCاخل، وسارقة & ا-ارج، للطغاة. 

  اæراط اCولة & هذا ا%قسيم، االضطهاد، وسلب االنسانية يمثل نقيضا لإلنسانية ودمارا اجتماعيا. 

اCعوة �ذا ا�دف.  لن يكون هناك أي معÐ %نظيم عماº إذا لم يهدف إلسقاط اCولة. تنظم األ�ية العمال وفقا �ذه الرؤية، و� اOهاية ستتمكن من

  م؟ كيف تنظمه

مات اOا�ة عن ليس من القمة للقاعدة، ع~ فرض الوحدة واOظام الش¸ي� c ا�جتمع البDي، وفقا لرغبة اCولة، دون احbام االختالفات & االهتما

c العكس، تنظم األ�ية ا¢ماه_ من القاعدة للقمة، مع األخذ بع� االعتبار للحياة االجتماعية للجماه_، متخذة من طموحاتهم االختالفات الوظيفية. 

� ا�دف وتشجعهم c ا%وحد & �مو�ت وفقا الهتماماتهم االجتماعية ا'قيقية. تطور األ�ية وحدة �دف وتنتج توازنا حقيقيا با'قيقية نقطة لالنطالق، 

  والرفاهية بعيدا عن االختالف الطبي� & ا'ياة وا�همة. 

وبهذه الطرق ®لك سيكون أساسيا r c عضو & r �موعة أن يطلع بال�مل r c مبادئها. تطور األ�ية قوة حقيقية عندما تنظم بتلك الطريقة. 

  & وقت ا'رب.  مكن من أن يكون د�ئيا جيدا & وقت السلم وثوريا حقيقيايتس

إنه �دل ألنه برنامج إنسا� مطلق، ألنه ¡توي r c مظاهر ندرك عدالة برنا�نا. إنه يDح & بضعة Òمات ا�طالب اإلنسانية والعادلة للطبقة العاملة. 

  إنه يهدف %دم_ العالم القديم وخلق �لم جديد. ا	ورة االجتماعية. 



  
 

ويضع السياسة األ�ية ا لf أعضاء األ�ية. يستبدل هذا ال~نامج اCين القديم بالعلم ا¢ديد والفلسفة ا¢ديدة. هذه نقطة رئيسية ال بد من Aحه

  ا¢ديدة & م�ن اCبلوماسية القديمة. إن هدفها هو إسقاط اCول. 

ليس ما يشf الروح ا¢ديدة لأل�ية. الفلس×، والعلX :Áكون أعضاء األ�ية بقدر ا�سؤوXة، كد�ئي� ثوري�، |ب r c منهم االطالع السيا�، 

إسقاط الطبقية االجتماعية، إنهاء العبودية السياسية، إرساء حقوق اإلنسان، وا�ساواة ال�مل للعمل، األجر �ف أن نعلن رغبتنا & ا'رية االقتصادية للعمال، 

�ية تلك ال¸مات ببساطة دون معرفة معناها عندما يردد عمال األلكن هذا دون شك �دل وجيد. وبكلمة واحدة: الوحدة اإلنسانية. والعدالة & الواجبات: 

  جعل تلك ا�طالب إ* Òمات فارغة تردد دون فهم. وحقيقتها، |ب عليهم مواجهة خطر 

& ا�نظمة مطلع� c العلوم،  الشعب األ�ية مثقف�. وال يك× أن يكون هناك �موعة من يمكن القول أنه ليس r العمال وÇن �نوا أعضاء &

  ليس & حالة ا%غي_ الصائب للوصول ا'تÁ %حرير الطبقة العاملة؟ أن تتبع "اOصح األخوي"  ال يمكن للجماه_ العريضةالفلسفة، والسياسة االشbاكية. 

ة يريدون إخفاء رأيهم �ت حجج غوÑئيولكن تنقصهم الشجاهة لإلقرار بهذا çرية ووضوح.  األ�ية هذا اOقاشات، يستغل الشيوعيون السلطويون &

بشf إننا واثق� أنه إذا ما انقسمت األ�ية ¢ماعت�، أغلبية وأقلية، فستس_ األغلبية لقد كنا أعداء دائم� �ذا الرأي. وقدراتهم ال¸ية.  الشعبعن ذ�ء 

Ôولة. نظريات و�ارسات األقلية،  خلف أعCتيجة �ويل األ�ية إ* حكومة األقلية، و� أسوأ أش�ل اOستطالب األقلية ا�ثقفة وا�وهوبة وستكون ا

ó ذXل إلرادة سيختبئ خلف احbام شوسيثبت هذا الكيان أنه أك� استبدادية من ا'كم الفردي ا�عروف، ألنه بمسؤوXات وحقوق & الكيان ا'كو°. 

وبهذه الطريقة ستتطور إ* حكومة . بعدها ستقوم باعتقاالت باسم "إرادة الشعب". الشعبوتفرض طروحاتها c الشعب. ستحكم األقلية بيئة من الطروحات 

  شبيهة ببا� ا'كومات، حكومة تنمو استبداديتها ورجعيتها يوما بعد يوم. 

باالنقسام & ´اعت�، األغلبية (االداة العمياء) واألقلية  الشعب، عندما �رر نفسها، وعندما ال تسمح Oفسهايمكن لأل�ية أن تصبح سالحا %حرير 

  إن واجبنا هو زرع علوم، فلسفة، وسياسة االشbاكية & عقول أعضاء األ�ية. (ا�ثقفة). 

   



  
 

  الفصل ا�الث: العمال وأبو ا,ول 

فاقه العمال بكل رفاهيات عمل r فرد مل� >: نقصد بهذا ا'ق ال�مل والعادل & االستفادة بالDاكة مع ربأن يكون نتاج يطالب �لس العمال  . 

يرى ا�جلس أنه من ا-طأ أن ¡تفظ الغ_ منتج� ب�واتهم ا�ائلة ال� جنوها من جهد ا'ياة والسعادة اOا�ة عن العمل ا¢ما� للشعب. 

 من ال يعمل ال يأكل. اÞO بولس  لكما قايؤMد ا�جلس اآلخرين. 

وشارك & اجتماع ´عية ا�ه ا�لك ال~تغاº الصغ_ لزيارة عمه ا¢ليل، منذ سنوات، يرى ا�جلس أن ا'ق & منتجات العمل يعود ح6ا للمنتج�. 

  حÛ أنا أعمل للصالح العام". عمال تورين، حيث خطب قائال بينما هو µاط بالعمال: "أيها السادة، بالدنا اXوم � بالد العمال. Òنا عمال. 

االستهالك ال إننا نقر بأن عمل ا�لك هو يغري هذا الôم ا�عض فيظن بوجود شبه ب� عمل ا�لك وعمل الطبقة العاملة، أنا ¹ن فال نقبل بهذا. قد 

م وبيعه �ن ال لكن عملهم طفيÓ حيث أنه يتمثل فقط بأخذ ما ينتجه العمال من عرق جبينهكذلك الرأسماXون، ا�الك، وا�قاولون عمال: االنتاج. 

طاع الطرق عمال أيضا، ا®ين Êاطرون ون اللصوص وقألنه بهذا ا�عÐ سيكال يمكن �ذا العمل أن يكون منتجا. مقابل الربح واالستغالل. ينتج 

  çرياتهم وحياتهم لكن دون عمل. 

يصنف كذلك نشاط ا�نظم� إنه يضع تطبيقات العلوم & الصناعة، ويعت~ �لس العمال العمل الفكري ا®ي يقوم به العلماء عمال منتجا. 

لكن هذا يتطلب أيضا ا�شارMة قدر االم�ن & العمل اXدوي إ* جانب تج أو ا�فيد. ضمن العمل ا�ن والصناعيةواالداري� & الشؤون ا%جارية 

 نسبة يدوية أو فكرية العمل ا�ساهم به & ا�جتمع ال �دده االمتيازات االجتماعية والوالدية بل القدرات الطبيعية الفردية ا�تطورةالعمل الفكري. 

  . رص العادلة & اCراسة وا	قافةع~ الف

طا�ا أن ا¢ماه_ العاملة Ñرقة & مأساة العبودية االقتصادية، فإن r ما يسÔ باصالحات وحÛ ثورات سياسية ذات الشf يعلن �لس العمال أنه  .'

 ودية األجر. قوامه عبإن العمال µكومون بالعيش & ا¢هل ا�لزم والقبول بالعبودية ع~ ا�نظمات االقتصادية �جتمع العماº، غ_ مفيدة. 

أخالقيا ألن ا�ادة العادلة وال�ملة والشاملة وملحقاتها ®لك، يطالب �لس العمال و¡ث العمال c ا�حث عن ما & صا'هم، ماديا وأخالقيا،  .	

إن الوسائل ا�ادية ال£ورية لوجود اإلنسان وعلمه، للطبقة العاملة � الDوط األوk للتحرر، تبدو كمسائل سياسية لقضايا اقتصادية حتمية. 

 األخالق، واإلنسانية. 

ال بد أن يقتنع العمال أنه لن يطا�م �س� يعلن �لس العمال أنه من ا%جربة ا%ارÊية، والbاث الطب7 االستغالº، إ* جانب ا%جارب ا�عاËة،  .�

تبÐ العدالة فقط c ا�ساواة، وا�ساواة تع» إسقاط الطبقية ال عدالة & ا�جتمع الطب7، ضع ا�عيõ كبادرة كرم من الطبقات ا�تم�ة. & الو

الطبقات واألنظمة االجتماعية ا�وجودة & يومنا من  تتنازع لم يكن ولن يكون هناك طبقة حاكمة كريمة و�دلة.واحتمار االمتيازات. 

وجد �لس العمال Xع~ عن ا'قيقة: أنه من اXوم وصاعدا لغرض تعزيز قوتها وزيادة أرباحها. ، ال�ية، ال~جوازية �اCينية، اOبالئية_وقراطية، ا�

 الطبقة العاملة بشؤونها وتديرها بنفسها. |ب أن تهتم 

                                                                    
�

 نسبة للنبالء  



  
 

وعندها لن تستطيع أي سلطة & العالم  عمال سيكون تعب_ا عن تضامنهاعندما تدرك الطبقة العاملة ذاتها، فإن �لس العمال أو ا�اد �الس ال ..

 مقاومة العمال. 

، بل مصا'ها الطبقية%حقيق هذا، |ب أن تكون الطبقة العاملة راعية �جلس العمال، ليس لتشكيل حكومة جديدة أو طبقة جديدة تزعم تمثيل  .%

|ب c الطبقة العاملة من خالل �لس سياسية، انتهازية، استغالXة، وظا�ة.  -اتورية، طائفية إلسقاط r حكومة، و« طبقة، و« سلطة دكت

  حيث يكون للجميع ا'قوق ذاتها والواجبات ذاتها. العمال أن تمثل منظمة ا'رية العادلة دون تمي� c أساس العرق، اللون، ا¢نسية، أو ا�عتقد 

ما يمثل ®لك يعلن �لس العمال الوحدة األ�ية للقضية العماXة ل العالم هو ا%ضامن بغض اOظر عن ا'دود. إن سبب وحدة الطبقة العاملة حو .4

تدفع القضية العماXة أ�يا منذ إنه رائد ا¢معية األ�ية لعمال العالم & سلسلة ا¢معيات العماXة الصناعية. هدفا مشØb وهوية عماXة �ملة. 

Dا� القرن ا%اسع ع Áة ال~جوازية من األبسبب القانون ا'تXالثة، الصناعتأصل بالرأسما	ة، ا%جارة، وا�نافسة ا�6فية، ما يستد� بعاد ا

من اآلن انطالقا من هذه ا'قيقة، تشf ووواسعة ومöامنة �لئ ا�اوية الفاصلة ب� ا�جتمع العماº وا�جتمع ال~جوازي.  منظمة أ�ية ومت�ملة

االجتماعية واهتماماته  لf واع çا> وحال طبقتهامتلك رؤية واحساسا برفاقه ا�ؤساء وا�ستعبدين، لf �مل وهب قلبا وفكرا، لf �دح وصاعدا 

 وا�نظمة ا�حلية ا'قيقية �ذا ا�خيم � �لس العمال. وÌيما أ�يا للعمال. الفعلية زاوية حقيقية 

ا®ي يعا� من االضطهاد مثله أقرب كث_ا من أبناء ال~جوازية & بته العامل �ا يسÔ ا�تان األجنبية  يعت~f �مل جدير بهذا اللقب، لإن 

  راطية ا-اطئة (اCولة القومية). ®لك فإن �لس العمال سين¦ الوحدة ا¢غرافية لتيمقا�ستفيدة من ايذائه. 

& أراض مقيدة با%أمينات، الصناعة بقة العاملة من االضطهاد واالستغالل ا®ي تعانيه c مر العقود c مستوى أمÁ. |ب أن يكون �رير الط .&

للقضاء r c دستور سيا� موجود & وا%جارة ال بد أن ¡صل ا%حرر االقتصادي واالجتما� للطبقة العاملة & وقت واحد ع~ اOضال ا�شbك 

بواجب الطبقة العاملة ومدرØ �ذه ا'قيقة، يبD �لس العمال حرر االقتصادي للطبقة العاملة سيؤسس للتحرر السيا� العالÁ. العالم. إن ا%

 والرسالة األخوية. 

�حÓ، الوط»، يفرض الواجب األخوي وع~ ا%نور ا®ا¼ c العمال أن يؤسسوا، ينظموا، ويمارسوا أك~ قدر من ا%ضامن العمÓ، الصنا�، الكوموï، ا

 :Áا�جتمعات ا�هنية، و« اال�واألم r ادات ا�هنية ا%جارية. بدءا من م�ن العمل، ا�يوت، ا�ساكن، الشوارع، ا'زب السيا�، وتوسيعها لتشمل

الرأسمال هذا هو ا�طلوب تضامن دقيق، وملöم به & �فة األوقات ا�أساوية وا'وادث الصناعية ال� تواجه اOضال العماº اXو° ا�ستمر ضد 

و مرتبط بالوجود ا�ادي أو Òه يتطلب هذا، من مطالب سا�ت العمل، زيادات األجور، حق اال½اب، و« من ها�Öوق من قبل ال~جوازية؛ 

  األخال�، للطبقة العاملة. 

عية وحتمية من إن ا¢واب c اللغز ا®ي أنتجه أبو ا�ول الرأسماº  هو ا	ورة العماXة وا%نظيم العفوي وا%ضامن اإلنسا� إ* جانب ا�ادات تطو

  نا باالبادة. �فة ا¢ما�ت العماXة & �لس العمل، وÇذا لم نفعل فسنكون فسيهدد

  

  

   



  
 

   ا;ضامن 9 ا4رية : طريق العمال إ5 ا4ريةالفصل الرابع: 

ة ذات أهمية انطالقا من هذه ا'قيقة عن ا%ضامن أو اإلخاء العمÓ & اOضال ال� حددتها c أنها ا�بدأ األول �جلس األعمال تنشأ ص_ورة نظري

يتوحدوا كطبقة للقيام بفعل اقتصادي طب7 ألن r األديان و الفلسفات و منظومات األخالق ال� تسود & أي  أن العمال قادرون c أن. مساوية ®لك ا�بدأ

وفق ا%نظيم االقتصادي ، قبل أي îء، الفلسفات و األخالق تتحدد، أن علوم الالهوت. نظام µدد للمجتمع � دوما تعب_ مثاº عن وضعيتها الفعلية ا�ادية

هناك ، باOتيجة ال توجد أديان عدة للطبقة ا'اكمة. ا®ي هو نفسه ليس إال ا%كريس القانوï و العنيف للنظام االقتصادي، نيا ا%نظيم السيا�و ثا، للمجتمع

 طيف، باOضال تدين نهاإ، فقط واحد دين هناك بل:  العاملة للطبقة أديان عدة هناك توجد ال و). ا�bجم –أي ا�لكية ا-اصة ( دين ا�لكية، دين واحد فقط

، Cيهم معتقد واحد فقط، مثل العمال من r ا�الد، العمال من r األديان. ف إيما� و |د تعب_ه & ألف صالةموق r تشوش bÊق و يكشف ا®ي االنعتاق

معتقد ، و ®لك فهم عرق واحد، العمال طبقة واحدةإن . هدف واحد ´ا� يتجاوز حواجز الكراهية الظاهرية للعرق و اCين، و µبة واحدة فقط، أمل واحد

تتم تصفية الكنيسة و اCولة داخل . هذه � ا'قيقة اOظرية ال� |ب �ف�ها من ذلك ا%ضامن األخوي العمÓ %نظيم �لس األعمال. شعب واحد، واحد

  . ا'ارسة للبDية ا'رة، ا%نظيم األسا� للطبقة العاملة

بغض اOظر عن ، إنه االنعتاق االقتصادي و ا�ادي للطبقة ال~جوازية هو ا®ي خلق. هذا خطأ كب_. تستانتية قد أسست للحرية & أوروبالقد قيل أن ال~و

ل~وXتاريا أن ال� يمكن فقط ل، و ال� ¬لط بسهولة شديدة مع ا'رية اإلنسانية الشاملة الرائعة، تلك ا'رية السياسية و القانونية ح6يا، ال~وتستانتية

و ا�عادي ، ا�ناهض للمسيحية، هو االنعتاق ا	قا&، بغض اOظر عن ا�ظاهر ا�ناقضة، إن ا�الزم ال£وري للحرية ال~جوازية السياسية و القانونية. ¬لقها

و يصعب تصديقه ألنها تنكر األساس ا'قي7 للمجتمع إن هذا من السخرية . أو مثل عليا أو أوهام، ليس للطبقة ا'اكمة الرأسماXة دين. لل~جوازية، لتين

أن يصون مراكز السلطة و ، بسبب طبيعته االحbافية صاحبة ا�صلحة با®ات، |ب c ا�جتمع ال~جوازي. االنعتاق ال�مل للطبقة العاملة، اإلنسا�

  . يضعون ثقتهم بتحدي مراكز االضطهاد هذه، بسبب حاجاتهم االقتصادية با®ات، إن العمال. االستغالل ال� تسÔ باCول

هذه � القاعدة ا®هبية لإلنسانية و يمكن ا%عب_ عنها ب : ال يمكن ألي فرد . إن ا�بادئ ا¢وهرية للوجود اإلنسا� تتلخص بالقانون الوحيد للتضامن

أنه ال يمكن ألي إنسان أن ينجز ، يتعاون %حقيقها مع r فرد و من قبل ا¢ميعأن يدرك أو أن ¡قق إنسانيته ا-اصة إال ع~ إدراكها & اآلخرين و با%اº أن 

  . انعتاقه ا-اص من دون انعتاق r البD من حو>

أكون  أن. أن أكون حرا & الفكر و غ_ حر & الواقع يع» أن أثور. ال يمكن أن أكون حرا & الفكر حÛ أصبح حرا & الواقع. إن حري� � حرية r إنسان

أوال و ( إن» أصبح حرا فقط عندما يصبح r البD مساوين º. و أن أجد تثبيتها و قبو�ا & حرية و حق r البD، حرا & الواقع يع» أن أملك حري� و ح7

  ). أك� أهمية اقتصاديا



  
 

º هذا القدر من األهمية بالنسبة c Dبقية الب r ما ا®ي |عل .âمهما بدا أن» بعيد جدا من اعتبارات وضعي� ،  مستقالمهما كنت أ¬يل نف

فإن» c ، أو حÛ رئيس الوزراء، القي6, اإلم~اطور، سواء أكنت ا�ابا. إن ا�تDد هو تهديدي اXو°. فإن» µكوم ببؤس أحقر فرد & ا�جتمع، االجتماعية

  . مستعبد باOتيجة أيضا، الفرد ا�تفوق، و أنا، إنهم يعيشون & عبودية. هما�نتوج الوا� ¢هلهم و عجزهم و تذمر، اCوام نتيجة ظرو�

أنا رجل . و ينشل عقÓ، إن حكم� تصعقها حاجاتهم، لكن» غç Þماقة اOاس. إذا كنت رجال مستن_ا أو ذكيا، c سبيل ا�ثال إذا �نت هذه � القضية

فإن» أر�ف ، كرجل غ». تصبح وظيف� �رد مناورة ا'ياة. أضمحل r يوم بسبب اOضال من أجل ا'ياة و، يرعب» بؤسهم. لكن» جبان úوف اOاس، شجاع

أصبح شاحبا ، كرجل µظوظ. ال ثروة إال تلك ا�Öوقة من ا'ياة ا¢ماعية للناس العادي�، أكتشف أن» ال أãل ثروة داخÓ. ألنه يهدد بابتال�، من فقرهم

و هو ما يزال ينتظر ، إنه شعور الDير بالفزع. هذه اCعوة نذير شؤم و أنا هنا أصبح عرضة للخطر. أشعر با-طر & هذا ا�طلب.  بالعدالةأمام مطلب ا¢ماه_

Áوقة. اعتقا> ا'تÖأن أكون حرا، باختصار. تنقص» ا'رية و القناعة. لكنها ليست حيا¼. إن حيا¼ متم�ة و م Ðو شجاع و غ» و رغم أن» حكيم ، أتم

ال� تنبعث منها r ا'كمة و الشجاعة و ال�وات ، و ألن ا¢ماه_، ال يمكن» أن أكون حرا ألن زمالß ا'ا½ين ال يرغبون بأن يصبح البD أحرارا، µظوظ

|ب أن يتحرروا هم أيضا. علينا أن ، ن أنا حرالû أكو. إن عبودية اOاس العادي� �علهم أدوات بيد اضطهادي. ال تعرف كيف �Á حريتها، و االمتيازات

  نستوc ý ا-ü و نظريات ا%حليل اOفâ عموما.

أن ، ا®ي هو األساس الطبي� للمجتمع اإلنسا�، بفضل قانون ا%ضامن، إن ا'رية اإلنسانية ا'قيقية لفرد واحد تتضمن انعتاق ا¢ميع : ألنه ال يمكن»

  إن عبودية أي منهم � عبودي�.. و çرية �ملة إذا لم أكن µاطا ببD أحرار مثÓ تماماأشعر و أعرف نفâ حقيقة 

يتضمن ، بدوره، هذا. ينتج عن هذا أن قضية ا'رية الفردية ليست قضية شخصية بل قضية اجتماعية اقتصادية تعتمد c �رير ال~وXتاريا %حقيقها

ال� تتشf منها . تصادي و االجتما� من خالل ا%جميع الطو� و ا'ر لf منظمات العمال & �لس األعمالا%نظيم العفوي و القدرة c الفعل االق

   ا�نظمة ا'مراء!

   



  
 

  الفصل ا<امس: ا�نظمة ا4مراء 

  . و العمال ال يريدون األكاذيب، كذبة، احتيال، إن ا'رية السياسية من دون مساواة اقتصادية � �رد زعم

 ëسواء & االقتصاد أو & السياسة, سعيا وراء نظام ، ا®ي |ب أن تكون نتيجته إلغاء الطبقات، العمال بال£ورة إ* ا%حويل ا¢ذري للمجتمعيس

باألشياء  أن يعملوا و يستمتعوا، أي سيكونوا قادرين c كشف حقيقتهم و تطوير أنفسهم، �تم� سيدخل فيه r البD إ* هذا العالم �ت ظروف خاصة

  . هذه � ½ورات العدالة. ا¢يدة & ا'ياة

و ¹قق العدالة و الطبيعة ، أن نبلغ تلك ا¢نة، لكن كيف يمكننا انطالقا من جحيم ا¢هل و ا�ؤس و العبودية ال� يغرق فيها عمال ا�زارع و ا�دن

  . إلuاز هذا Cى العمال وسيلة واحدة : ا�اد ا�جالس؟ اإلنسانية

و يضعون حدا ®لك ا¢هل ا-طر ا®ي هو ، و ع~ جهودهم ا-اصة، يعززون بعضهم بعضا بشf متبادل، العمال أنفسهم من خالل هذا اال�اد يقوي

قوة ستثبت  و هكذا سيحصلوا أخ_ا c. فإنهم يتعلمون كيف يساعدوا و يدعموا بعضهم ا�عض بشf متبادل، من خالل هذا اال�اد. ا�Cمة األوk لعبوديتهم

  . أنها أك� ج~وتا من r رأس ا�ال ال~جوازي ا�تحد و السلطات السياسية بمجموعها

& Ò ، rمة الÖ لf �موعة، |ب أن يصبح Òمة الÖ لf تنظيم سيا� و احتجا² للعمال. |ب أن يكون ا�جلس ذلك اال�اد & إدراك r �مل

إن هذا ا�جلس هو الرمز األك� وزنا و األك� وعدا بتحقيق اآلمال للنضال ال~وXتاري كنذير مؤMد اOجاح لالنعتاق من دون شك ف. صناعة و & r مزرعة

ا حÛ ا�اد r ´عيات العمال & بت واحد لن يكون قويا بم. أثبتت ا%جربة أن اال�ادات ا�عزولة ليست أك� قوة من العمال ا�عزول�. ال�مل القادم للعمال

ال . يثبت علم االقتصاد حقيقة أن انعتاق العمال ليس قضية وطنية. فيه الكفاية Xصمد & نزاع ضد ا%جمع اCوý لf الرأسمال العالÁ ا�شغول úلق األرباح

 مواطنيه تسليم و نفسه تدم_ دون من –يمكنه أن يقوم بتغي_ جوهري & عالقة رأس ا�ال و العمل ، مهما �ن غنيا قويا أو معتمدا c نفسه، يوجد أي بت

 ن_ من العمال انعتاق مسألة فإن باOتيجة. العالم & الصناعية ا�الد من األك~ ا¢زء &، األقل c، الوقت نفس &، ا%غي_ هذا إuاز يتم لم ما إذا، - للبؤس

  . فا'ل �كن فقط إذا من خالل حرMة أ�ية. ��يةهو فوق î rء قضية ، ~جوازيونال الرأسماXون، �ثليه و ا�ال رأس

إنها تقوم با%وحيد من . ال تفرض من أc أو ¬طط Ïا، ا�اد ا�جالس، إن هذه ا'رMة األ�ية. c اإلطالق؟ مؤامرة، هل هذه ا'رMة العا�ية فكرة Ïية

إن ا�جلس هو ديمقراطية حية : & r مرة يضع فيها . ق القرار ا�شbك لf الفصائلإنها تنطق بلسان r �موعة من العمال و تعتن. أسفل من آالف ا�ناطق

  . إن Òمته هو صوت العمل ا®ي يسخر r طاقاته لإلطاحة باالضطهاد الرأسماº. و يتحدث إ* ´يع من سيستمع إXه، فإنه يفعل ذلك علنا، اال�اد ا-طط

؟ ما ا®ي يدعون إXه؟ & r مزرعة، & r مصنع، لب به r ا�اد من هؤالء ا®ين يكدحون و يفكرونما هو الõء ا®ي يطا؟ ما هو رأي ا�جلس

إنه حق . أو العقيدة، العرق، ب6ف اOظر عن r الفروق & الوالدة، أق� عدالة �كنة و أوسع حقوق اإلنسان : حقوق الرجال و النساء و األطفال ! العدالة



  
 

فإن هذا يسوء ، إذا بدت هذه الفكرة Ìيفة و هائلة للمجتمع ال~جوازي القائم. مساعدة r فرد للجميع و ا¢ميع لf فرد. لصون ذلك ا'قا'ياة و توف_ العمل 

  . نعم و ال؟ ل هو مDوع ثورياهل �لس العم. هذا ا�جتمع فقط

بمجتمع يقوم c العدالة و ا'رية ، و السلطة، الكسل، االمتيازات، غاللاالست، ل هو ثوري بمعÐ أنه سوف يستبدل �تمعا يقوم c الظلماإن �لس العم

أنه من ا�مكن ، من دون تمي� وفقا -صائصه الطبيعية و الفردية، إنه يريد تنظيما اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا سيجد فيه r إنسان، بكلمة. لf البDية

و نعيد ، هذا ما يريده، نعم. أن يستمتع با'ياة بشf جدير باإلنسان، أن يكون فعاال، أن يعمل، أن يفكر، أن يتعلم، بشf متساوي مع ا�قية أن يطور نفسه

  . فإن هذا يسوء هذا ا�جتمع وحده، إذا �ن هذا يتناقض مع اOظام ا'اº للمجتمع، مرة أخرى

إن ا�جلس يشغل نفسه قليال فقط بها اOوع من السياسة أو باألحرى ، ال؟ ل هو ثوري بمعÐ ا�تاريس و االنتفاضة العنيفة أو ا%ظاهراهل �لس العم

و عمالء ا�وليس |دون وظيفة & وضع ، القلق� من تغي_ ما & السلطة، إن ا	وار ال~جوازي�. |ب c ا�رء أن يقول أن ا�جلس ال يشارك فيه أبدا

  . ل بسبب عدم اكbاث ا�جلس لنشاطاتهم و مؤامراتهم للتحريضان �لس العممêعجون جدا م، متفجرات صوتية و µاولة إثارة ا�ياج

ال يهم كم يبدو أãرا أو  –ا®ين استوعبوا منذ زمن طويل أن r سيا� برجوازي ، ا�نظمة ا'مراء ألو�ك ا®ين يريدون و يكدحون، لا�لس العم

 ا¢مهوريون آلخر وقت من يلعبها ال�، ا�ائسة اللعبة فإن، ا'قيقة هذه ا�جلس يستوعب لم إذا حÛ. عبوديتهم تشديد بل – العمال انعتاق ال، Êدم –ثوريا 

  . العمال عيون تفتح سوف ال~جوازيون االشbاكيون حÛ و ال~جوازيون

و يعرف اXوم سياسة وحيدة ، سياسية الكئيبةيب7 نفسه بعيدا عن هذه ا'يل ال، ا®ي يتطور بشf أك� كماال & حرMة العمال األ�ية، لاإن �لس العم

و ، لا& اXوم ا®ي يتوحد فيه قسم كب_ من عمال العالم من خالل �لس العم. توسعه و تنظيمه & العمل و اOضال، د�يته، فقط : لf �موعة و لf �مل

بمعÐ ا	ورة ، لن تكون أية ثورة، انقساماتهم & حرMة تضامنية واحدةو يتنظمون بشf متماسك فوق ، لايتنظمون c ¹و ثابت من خالل �لس العم

ستتم تصفية االضطهاد . ستنت6 العدالة، من دون عنف. من هنا س�ى أن األنارMي� ال يؤيدون العنف العقيم ال� ينسبه إXه أعداؤهم. ½ورية، العنيفة

فإنه سيكون ذنب ال~جوازية ال� رفضت أن ، دعوات نافذة الص~ و بعض ا�عاناة، ظهرت & ذلك اXومو إذا . من قبل القوة ا�باAة للعمال من خالل ا�ادهم

  . بالنسبة %حقيق انتصار ا	ورة االجتماعية نفسها فإن العنف لن يكون ½وريا. تعbف بما �ن ¡دث بسبب م�ئدهم

   



  
 

  الفصل السادس: الCاع الطب? 

بار كتاب الراديكاXة ال~جوازية فيكbو عدا برودون ولويس بالنك، إ* جانب ك  .& ب العسكري & �نون األول واالنقال &�& إن مؤر� ثورة 

لقد �ن جليا أن �نون األول لم لكنهم لم يالمسوا جريمة شهر حزيران ومنفذيها. كتبوا عن ا¢ريمة الك~ى ل�نون األول ومنفذيها هيوغوس وMوين� ... قد 

  وتكرارا > ولكن c مستوى أوسع. يجة حتمية %موز يكن إال نت

لقد شارMوهم ا�بادئ ®ا هم هل ألن منفذي جريمة تموز هم ا¢مهوريون ال~جوازيون ا®ين �ن ا�ذكورين أعاله منهم تقريبا؟ �اذا الصمت عن تموز؟ 

ا�عارض� عمال فقط، ا	وري� االشbاكي�، استهدفت جريمة حزيران ال هذا مرجح بالفعل ولكن هناك جانب آخر.مشار�M بشf غ_ مباA & أفعا�م. 

اعيون �ؤالء من ا¢مهوري� ال~جوازي�، األخوة االجتم لقد استهدفت جريمة �نون األول االعتداء c ون× اآلالفطبيعيا وطبقيا �ا مثله هؤالء الكتاب. 

  مشاعرهم ا�تطرفة ا�اه جرائم �نون األول وا-املة ا�اه جرائم تموز. �ن هؤالء أنفسهم ضحايا �ا. c هذا، الكتاب والسياسي� أصحاب اCيانة نفسها. 

ما با'ظ العاثر لل~جوازي اآلخر، وما يرتديه هذا ال~جوازي القاعدة العامة �: ال~جوازي وÇن �ن ´هوريا أãر سيكون متأثرا بشدة، ومستث_ا من، ومتي

يدرك إلنه اجحاف غريزي. هناك اجحاف كب_ & هذا االختالف، اجحاف غ_ متعمد. هو c حساب قضية �مل، وÇنسان، وشعب. ستعماري ا�خبول حÛ اال

ك_ والعمل؛ الظروف والعادات أي �داتهم ا�تعلقة بالوجود، ا%طور، ا%فا�ؤثرة & اOاس أك� من القنا�ت السياسية والفكرية. ظروف و�دات ا'ياة 

ومنشئا فارضا ا'ياة ال~جوازية، وي~ز الطموح االجتما� العام هذا ا%نوع & االهتمامات وا�توجهة للهدف ذاته؛  االجتماعية ا�تعددة وا�تنوعة عالقاتهم

إن ا-الف السيا� ال يك× من أي عالقة قد تنشأ ب� ال~جوازية والعمال. ما |عله أك� صدقا ب� أبناء ال~جوازية، الواق� والعميق ا�طلق للتضامن 

إن القنا�ت واألف�ر ليست إال توابع �زيمة تنافر االهتمامات ب� ال~جوازية والعمال. ال يك× إن ا%وافق السيا� الظاهري �زيمة ا�جتمع ال~جوازي. 

  لالهتمامات الطبقية واالجحاف. 

إذا أقمنا عند µاولة فهم الظواهر السياسية واالجتماعية ال بد من أخذ هذه الفكرة بع� االعتبار. طبيعة ا'ياة تهيمن c الفكر و�دد من ارادة اإلنسان. 

فردا من �لم ازية والعمال، فسنجد وهناك بسبب ا�حيط هاوية ب� ال~جو هتمامات. أو االمشابها لظروف ا'ياة �تمعا صادق وØمل الفكر واالرادة فسنجده 

 �Xلصا لاالستغالÌ أن يكون صديقا وأخا Ðاشئ & ا�يئة ال~جوازية سيتمOلعمال وآخر من �لم الضحايا وا�ستغل� استنتج أنه إذا اإلنسان ا�ولود وا

ال~جوازية، وغرورها واستعالؤها، عليه يه أن يقطع عالقاته الوجدانية مع من �داته ال~جوازية، علوبا%اc º هذا اإلنسان أن يعلن ظروفه ا�اضية وا%خلص 

  أن يدير ظهره �ا وأن يكون عدوا �ا، أن يعلن حربا Cودة، وأن يكون بصدق من �لم العمال ومع قضيتهم. 

ورفض أن Êون ذاته وأن Êون قضية العمال، فإنه ال يمكنه أبدا أن يكون صديقا حÛ يكون بهذا ا'زم وتلك ا¢رأة، لكن إذا مان حبه للعدالة ضعيفا 

لكن & 'ظة ستسوده & سا�ت ا%ب6 ا�ادئة عندما يكون ا�ستغل� & سكون. إن أف�ره ا�جردة وأحالمه بالعدالة �م وسيثبت عداءه �م & r أزمة. 

  ستكرهه اهتماماته c ا-دمة & معكÖ ا�ستغل�.  اOضال وعند بدء ا�واجهة & ال6اع العنيد،

تفÖ هذه ا'قيقة غفران اCيمقراطيون ال~جوازيون إن الكراهية االجتماعية �لكراهية اCينية. عميقة وشديدة. ليست سطحية �لكراهية السياسية. 

 أك� من األول بسبب االهتمامات االقتصادية. إنهم يتحدون مع ا�ونابارتي� تفÖ �مهم c ا	وري� االشbاكي�. إنهم يمقتون األخ_ألنصار بونابارت. 

  لتشكيل جبهة رجعية مشMbة ضد ا�ضطهدين. 



  
 

  الفصل السابع: األزمة األ�انية 

لم ولن تملك اCولة أبدا أية . تشf اOظام األسا� للمجتمع ا�عاËوهذه األشياء معا إن ا�قصود باCولة هو القوة، االضطهاد، اإلستغالل، الظلم ... 

إن اCولة ليست إال ن× إن r الرغبات البDية � رغبات ثانوية. . وجودها، وقدراتها العامةو، قبل أي îء أخالقها وعدا%ها مرتبطة بأهدافهاأخالق. 

 ، ا�جربة مرارا وتكرارالقد أثبتت اCولة العا�ية%ضامن البDية.  ا�كرها%مزق  و� ظاهرها إنهاإنها & أعماقها نقيضة للحرية والعدالة اإلنسانية، لإلنسانية. 

 r دولة، ألن ìولة فستبCيعة عليا، دولة تعت~ نفسها الكيان ا�طلق، إنه عندما توجد اDو« القوان� |ب أن تنسجم وتسمح فقط با-ضوع لسلطتها ك

تل. أن تستمر ا'روب.  طا�ا اCولة موجودة ال بدويع» هذا أنه معها، 
ُ

تب» سلطتها c ضعف األخرى، أو إذا ال بد لf دولة أن ال بد لf دولة أن �تل أو �

  طر بنفسها، c دمار با� اCول. استطاعت دون أن ¬ا

من ا�ستحيل تغي_ طبيعة اCولة، وسذاجة.  بدي و� نفس الوقت تأييد اCولة، ليس إال تناقضاإن اOضال & سبيل العدالة العا�ية، ا'رية، والسالم األ

إن r اCول هناك دولة Ìتلفة �دلة وجيدة. أن يكون وهذا ألنه ال يمكن وتغي_ طبيعة اCول يع» إزا%ها من الوجود. ألن هذه الطبيعة أساسية & اCولة؛ 

& هذا، يمكن القول أنه ال دف األسÔ لوجودها، إنها نقيض للحرية ، لألخالق وللعدالة اإلنسانية. وأسسها، وهذا ا�هذا بطبيعتها، بمبدئها، ، سيئة بطريقة ما

أن القي6ية الروسية �اهر بما Êفيه اآلخرون �ت قناع أين يكمن الفرق؟ يوجد فرق كب_ ب� االم~اطورية الروسية ا�مجية واCول األوروبية ا�تح£ة. 

تقوم r دول أوروبا اعدها السياسية ا�كشوفة، واهانتها ا�علنة لإلنسان، � ا�دف ا'قي7 لf رجال اCولة & أوروبا لكنه طموح Ìبأ. بقوالقي6ية اOفاق. 

االستثناء الوحيد ل. نهضة الرأي العام مسموحة طا�ا ال تؤدي للتضامن ب� اOاس، ¡توي r من الرأي العام وا%ضامن c أسس تدم_ اCوبما تقوم به روسيا، 

من يريد ا'رية، العدالة، والسالم، ومن يريد ا%حرر ال�مل للجماه_ رغم أنها دولة �رمة بما فيه الكفاية & خيا�ا. لتولة "ا¢يدة" هو اCولة "الضعيفة". 

  رة. (سياسيا واقتصاديا)، عليه أن يدمر اCول، ويؤسس إل�اد �لÁ ب� ا�جمو�ت اإلنتاجية ا'

مهما تصوروا مدى حريتها وشعبيتها (وهذه تصورات بعيدة عن الواقع، خصوصا عندما يلت7 مبدأين  -طا�ا يناضل عمال أ�انيا & سبيل اCولة القومية 

واألخوة العا�ية لصالح  بالعدالةفإنهم يضحون بالشعب لتستمر اCولة، يضحون باالشbاكية & سبيل السياسة،  -ارض� أبدا، اCولة وحرية الشعب) متع

  إذا سيكون ا¢Ó أن ا%حرر اإلقتصادي ليس غال حلم ´يل يلوح & ا�ستقبل ا�عيد. الوطنية. 

إذا فمن ا¢Ó أن من يؤيد اCولة عليه تتطلب االشbاكية ثورة اجتماعية تسقط اCولة؛ سيكون من ا�ستحيل الوصول لقطب� متعارض� & وقت واحد. 

  ويضð با%حرر اإلقتصادي للطبقة العاملة لصالح السلطة السياسية للحزب ا'اكم. أن يتخ� عن اإلشbاكية، 

سبيل ا�صلحة ا®اتية & م بتحررها السيا� أو �ررها من السياسية حرر اإلقتصادي لل~وXتاريا، وثبا%ض� ا'زب اCيمقرا� اإإلجتما� األ�ا� لقد 

تتالءم الفقرات ا	الثة األوk من ا�ادة ا	انية مع مبادئ األ�ية يظهر هذا جليا & ا�ادت� ا	انية وا	ا	ة من برنا�ه. ون6ة اCيمقراطية ال~جوازية. 

ما يق	 بال�مل c ية السياسية أن تسبق ا'رية اإلقتصادية، لكن & فقرتها الرابعة، تعلن أنه ال بد للحراالشbاكية، حيث نسخت حرفيا من برنا�ها. 

هذا امر تريدون �رير أنفسكم من هذه العبودية. هذا يع» فقط: "أيتها ال~وXتاريا، أنت ا-الص، أنتم ضحايا ا�لكية ا-اصة والرأسماXة. عملية ما سبق. 



  
 

لسياسية. ثم سنساعدكم %حقيق ا	ورة اإلجتماعية. دعونا، إذا، بأيديكم نؤسس Cولة حسن. لكن %حقيق هذا، |ب أن تساعدونا %حقيق ا	ورة ا


  تقدم لكم ما هو مقدم للعمال السويÖي�". ء ´هورية ديمقراطية مستقلة ديمقراطية، ثم سنن

أنظروا ل~نا�هم، ا®ي ال ¡مل الطموح الطبي� نيا، ا�ا - %قتنعوا أن هذا الوهم السخيف هو ا%فس_ ال�مل لروح ونزعة ا'زب اCيمقرا� اإلجتما� 

، ال� ستتحقق ع~ ا	ورة السلمية والقانونية للحزبللعمال األ�ان ا®ين ش¸وا هذا ا'زب، ف× ا�ادة ا	ا	ة من ال~نامج، حيث تتلخص ا�طالب األساسية، 

مطلوبة ألجل النشاط هذه اOقاط لب عدا ا�طلب العاA ا®ي اقbحه أحد أعضاء مؤتمر ايسناتش ال كتاب ال~نامج تنبع من و� سيا� خالص. هذه ا�طا

ا¢يش ا�د�، فصل ، ا�باA 'زب يتبÐ برنامج مألوفا لتيمقراطية ال~جوازية ال� تصادق ��يا c تDيع مباA من قبل الشعب، إسقاط اإلمتياز السيا�

و�ويل r ال£ائب الغ_ مباAة إ* ½يبة دخل متصاعدة ؛ الصحافة وا%جمع، واال�اداCين عن اCولة، وا�درسة عن اCولة، ا%عليم اإللزا° وا'ر، حرية 

  مباAة وشاملة. 

ليس أن هذا ال~نامج & ا'قيقة عندما أؤMد الست µقا ناء c هذا، باإلصالح السيا� لتولة، �ؤسساتها وقوانينها. هذه حقائق ا�دف الفعÓ للحزب! 

عمال ا'زب اCيمقرا�  تصنيف&  أكون bµساعندما ألست µقا c أن االAاكية حلم مستقبÓ بعيد؟ برنامج ينظر إال قضية برجوازية وسياسية فقط، 

أال أملك ا'ق & اإلعتقاد أن هو أبعد من هذا ال~نامج بكث_، مع أ� أعرف الطموح ا'قي7 للطبقة العاملة األ�انية عن طريق برنا�هم األ�ا� اإلجتما� 

  لتيمقراطية ال~جوازية األ�انية. السياسية ا-طط %حقيق خدمة كأدوات عمياء  ا�دف من إنشاء هذا ا'زب هو استغالل ا¢ماه_ العاملة

   



  
 

  ةاالجتماعي ا�ورةعن الفصل ا�امن: 

اتهم باكون� النشاط اإلصال� ملخصا �قالة باكون� عن مسألة ا	ورة اإلجتماعية.  )4& نDت "نهضة الشعب" & أيلول وتDين األول من العام 

& مواجهة  وبواسطة قواعده ال~�انية، ال� ستكون نتيجة ا�ي¸يات اCستورية للمجتمع الرأسماº من يؤيد ا	ورة السياسيةبالعداء %حرر الطبقة العاملة: "

  غي_ ا	وري اإلجتما� ا�باA ا�رتبط بالعمال بواسطة منظماتهم العماXة الصناعية السياسية". ا%

مستوى ا�عيشة بشf �ف ما |عل من ا�ستحيل أن ¡صل العمال c الرفاهية & ظل ا�جتمع يناقش باكون� & حقيقة عملية � أن األجور لم ترفع 

  تتسع ا�وة ب� الطبقت� مع تقدم ا'ضارة الرأسماXة. ال~جوازي. 

ال� يتمتع فا'قوق وا'ريات السياسية أك� اCول ديمقراطية وحرية، كإنكلbا، بلجي�، سويÖا، والواليات ا�تحدة األمريكية،  ه &انطالقا من هذا، فإن

ال£ورية لثقافة، الراحة، واإلستقالXة لإنهم يفتقرون إن هؤالء ا�ستعبدين اجتماعيا هم أيضا مستعبدين سياسيا. بها العمال ظاهرا لن تكون إال زيفا. 

ومن �ن قبلهم القبعة ويتحدثون يرفع االستغال�X والطغاة فق عليها ��يا، & أك� ا�تان ديمقراطية، ا�توا 'قوق ا�واطنة. �مارسة النشاط الفكري وا'ر 

عندما يم	 هذا اXوم، تتبدد ا�ساواة واألخوة �Cخان؛ وÊاطبون الشعب السيد، ا�كون من مستخدم� بسطاء وهم �ثل� إلرادتهم. عن ا�ساواة واألخوة 

ع~ اإلستفتاءات والتDيعات اال�اه الشعبوي �سن، اكتمل وتتطور  لووحÛ دية ال~وXتاريا، الشعب السيد، تصبح ال~جوازية أك� برجوازية، وتستمر عبو

  وهو الشf ا®ي تؤيده ا�درسة األ�انية �ن يسمون أنفسهم باإلشbاكي�. ا�باAة من قبل الشعب، 

  سلطتها. و� ال� تعتمد c استمرار نظام اإلقbاع 'ماية متعاطفا مع ال~جوازية ومطاو� �ا، اقتصاديا فسيبì مستعبدا سياسيا، طا�ا الشعب مستعبد 

إن ا%وافق العالÁ أبدا إنهم ال يعنون هذا. هل يفضلون موافقة µدودة أم طغيان شخص ما؟ معارضة االشbاكي� ا	وري� للتوافق العالÁ، هل يع» هذا 

لن تكون إال ين اإلجتما� واإلقتصادي ®لك لن يكون بمصلحة الشعب بأي îء بل سيكون طعما >، أما اCيمقراطية ال~جوازية çد ذاته يقوم c ا%با

   الشعب.، أداة مضمونة %دعيم سيطرة الطبقة ا�الكة واالستغالXة مع إعتقاد مصطنع بالعدالة واللي~اXة، مbافقا مع قمع 'ريات واهتمامات كذبة مشينة

  إذا إننا نرفض رؤية ا%وافق العالÁ بوسيلة شعبية %حقيق ا�ساواة اإلجتماعية واإلقتصادية". "

بأنه ال بد �م إقناع الشعب يقبلون c أنفسهم حيث ال يوجد توافقا ��يا بعد، إن ا�سم� باCيمقراطي� اإلجتماعي� & هذه ا�تان، "من هذا ا�نطلق 

%حقيق يعمل اXوم قادة ا'زب اCيمقرا� اإلجتما� c إقناع الشعب أن ا'رية السياسية � Aط أسا� وبا%اº آلخرين قبل اافق يصلوا �ذا ا%وأن 

م يّدعون ا¢هل بأن هذه ا'رية السياسية ال يمكن أن توجد دون إما أنهم جاهل� أو أنها'رية اإلقتصادية، إن هؤالء إما ضحايا -طأ قاتل أو أنهم دجال�. 

تماعيا، الغ_ قادر c مواجهة ال~جوازية اقتصاديا واجألن هذا مبدأ أسا� يقوم c اإلستقالل اإلقتصادي للشعب وجود ا�ساواة االجتماعية واإلقتصادية، 

  ازية". وا'رية اإلقتصادية دونها ليست إالى حرية ح6ية لل~جو



  
 

إنه من ا�ؤMد º أنه ما من عدو "هل هؤالء اCيمقراطي� اإلجتماعي� ضحايا سفسطة أو أنهم خونة؟ هذه مسألة حساسة جدا ال أرغب & ا%دقيق بها. 

قيقية، العدالة والرفاهية، Xحولوهم رية ا'أسوأ للشعب من هؤالء ا®ين ¡الون إبعاده عن ا	ورة اإلجتماعية، هذا ا%غي_ الوحيد ا®ي يمكنه أن يعطيهم ا'

  من جديد إ* طريق االصالحات الغادرة أو ا	ورات السياسية ال� �نت أداتها، وضحيتها، ومندوبيها هم اCيمقراطيون االجتماعيون". 

اسية مرتبطة با	ورة االجتماعية زمنهما واحد وال إن ا	ورة السيالحقا Xقرر أنه ال يمكن للثورة اإلجتماعية أن تستث» ا	ورة السياسية. "يتابع باكون� 

  ما سيؤدي إ* تسييل عظيم". ة السياسية لن يكون أك� من إصالحات، إن ا%فس_ السلÞ للثوريمكن فصلهما عن بعضهما ا�عض، 

رسالة جون برايت إ* ناخبيه سدة ا'كم". عندما تعده بأمور لطيفة يكون جوابه: "أنت تقول هذا ألنك لست & "ال يثق الشعب بفطنته بأية حكومة. 

وزيرا".  عقب وصو> للوزارة تقول: "|ب أن يتوقع ا�قbع� أن ال ينفذ ما قال: ا'ديث عندما تكون معارضا Êتلف نوما ما عن ت6فه عندما يكون

استعاد رؤيته القديمة وهو اXوم �~ c هوري بطريقة مشابهة،  "فكر ا¢ممثاال لل )4& يلول ، ا®ي أصبح & أيتحدث أحد أعضاء األ�ية، االشbاÙ ا�خلص

  العمل & عكسها". 

سيتابع العمل وفقا للفساد ا�حتم اOابع من ®لك سيكون أمرا عديم ا¢دوى أن تغ_ الشخصيات ا'كومية. بشدة. يرى باكون� إن هاذين االثنان µقان 

  ألنه سيخدم حقوق الطبقة ا�سيطرة إقتصاديا و¡افظ عليها. « من ¡صل c السلطة ليس إال منقذا للفساد سلطته، و

   



  
 

  الفصل ا;اسع: االK أو العمال: ا�عسكران 

ألن زمن األوهام . ننا نر لكمإ. بل إننا حÛ ال نظن بكم، إننا ال ¹كم عليكم �ذا. ¹ن نتهمكم باإليمان به. إنكم توúوننا بسبب عدم إيماننا باإل>

kدع بعد اآلن. قد وæ ال يمكن أن .  

r ا�فسدين ا�حظوظ� & أوروبا الواردة أسماءهم & ، كبار ا�الك و اOبالء، العالم الرسÁ و غ_ الرسÁ، ا�لوك، اإلم~اطور؟ من �دون �ت راية اإل>

، ضباط الDطة الكبار و الصغار، موظ× ا-دمة ا�دنية، ال~وفيسورات ا�رخص� ¢امعاتنا، ا%جاري و ا�نr، û خنازير العالم الصنا�، األالمانا دي غوتا

ا®ين يش¸ون اآلن الDطة السوداء ال� تستعبد أرواحنا ، من دون نسيان الرهبان، السياف� قاط� الرؤوس أو الشانق� منفذي الشنق، السجان�، اCرك

  . و أخ_ا كتاب الصحافة ا-سيسة، ا�دافع� عن اOظام العام، ا¢�االت ا�عظم�، 'ساب اCولة

  ! هذا هو جيش اإل>

، ا�ؤمن� باإلنسانية، هؤالء ا®ين هم ®لك ! ا�ا�¹ ا¢ريئ� لإل> و منكري r ا�بادئ التسلطية و ا�قدسة، جيش ا	ورة؟ من �د & ا�عسكر ا�قابل

  . ا'رية اإلنسانيةا�دافع� عن 

 -بما يسمح به الك~ياء لألشخاص السوقة . إننا نعbف أننا كذلك. ليست Cينا أية أعذار Oقدمها. إننا ال نشكو من هذا. إنك تلومنا c كوننا ملحدين

 إنه بل –اد هو ا'قيقة اإل'. ملحدين بكوننا رنفتخ إننا –ا®ين �ألمواج العابرة ال� ترتفع فقط %خت× من جديد & ا�حيط الشامل للحياة ا¢ماعية 

  . ا'قائق لf ا'قي7 األساس باألحرى

  ! ا'قيقة للجميع. إننا نريد ا'قيقة عن î rء. إننا ال نتوقف Oتأمل & اOتائج العملية

 إ|اد يمكن أنه –إ* الشك & أوقاتنا  الêوع و –إننا نؤمن c الرغم من r ا%ناقضات الظاهرة c الرغم من r ا'كمة السياسية ا�رتبكة لل~�اني� 

  . إيماننا & بند أول هذا. للناس الواقعية السعادة ألجل ا'قيقة

االستنتاج بأنه يمكننا أن ال ¹مل أي حب أو احbام للجنس البDي معلنا أن r األف�ر أو ا�شاعر إنك تقفز إ* . يبدو كأنك غ_ راض عن تقرير إ'ادنا

نزحف أك� من كوننا نس_ كما تريد أن ، أننا مكره� & مواجهة وجودنا ا%عس. القلوب نابضة � رسائل ميتة بالنسبة Oا، & r العصور، العظيمة ال� أبقت

  . الرديئة و ا'سية حاجاتنا تلبية غ_ أخرى مشاعر نعرف ال أننا ضتفb إنك –تتخيلنا 

، بعيدة عن ا�تناول، اعلم إذا أننا ¹بها بشدة ذلك أننا Ñضبون و متعبون من رؤيتها متدXة؟ هل تريد أن تعرف مقدار حبنا لألشياء ا¢ميلة ال� تبجلها

لم نعد . أو إ* افbاضات بعيدة يستحيل إدراكها، و قد حولت إ* رموز ال حياة فيها، Ïقت من أمنا األرضإننا نشعر باأل� أن نراها و قد . من سمائك ا�ثاXة

  هذا هو ا�ند ا	ا� من إيماننا.. إننا نريدها & حقيقتها ال�ملة. راض� عن ¬يل األشياء



  
 

  ؟ هل تعلم ما هو مصدر خطأك. الكنك Ìطئ كث_. أنت تعتقد أنك قد دفعتنا إ* ا'ائط، برمينا بلقب ا�ادي�

و روحك ا-اCة. إن مادتك ليست بõء ، شيطانك، و � بذلك تشبه إ�ك. إن مادتك � خيال. ما تسميه أنت و نسميه ¹ن با�ادة شيئان Ìتلفان تماما

  ؟ "ا�طلقة"، "ا�ادية غ_" –مستحيلة مثل روحك اOقية ، إنها �ئن تعج�ي. ا¢فاف القا�، أك� من ا'قارة ا%افهة

وسط متاهة من  -لقد تشf عقلنا األر� çيث أنه بدأ بالصعود تدر|يا . �ن ا�فكرون األوائل للجنس البDي بال£ورة الهوتي� و ميتاف�يقي�

 و الهوتيينا لكن. "العظيمة ا�ا� وفظر") تستحسن( تزÙ ال ا'قيقة هذه. ا'قيقة عن تفصيÓ فهم امتالك إ* –بواسطة األخطاء و ا�فوات ، ا¢هل

أما ما يتعلق با�قية  ! سموه الروح، و من خالل قيامهم بتعميم إ´اº، ا®�ء، ا'ياة، ا'رMة، ا بدا �م أنه يشf القوةم r أخذوا، جهلهم بسبب، ميتاف�يقيينا

 ýا و ال� الحظوا أنها بقيت بعد ذلك االنتقاء األو� fتصدر ال� و –ال� ال حياة فيها و ال ش fمن وا� غ_ بش r عندها  ! سم ا�ادةا أعطوها – الواقع �لم

، O �¡Ëكن ! ا-اCة الروح، إ�هم مع با�قارنة غبية و حياة بال تبدو – Ìيلتهم & فقط توجد روحهم مثل ال� –أصيبوا باCهشة ليشاهدوا أن هذه ا�ادة 

  . ا�ادة هذه إدراك يمكننا وال. اإل> هذا نعرف ال إننا

الوظائف من أبسط األجسام غ_ العضوية و حÛ ، التسلسل ال�مل للواقع ا�درك با'واس كما نعرفه، من عبارات ا�ادة و ا�ادية نفهم ¹ن ´يع األشياء

نكران ا®ات و حب ا®ات ، الواجبات و ا'قوق، أفعال ا%ضحية و ا%فا�، أك� األفعال بطولة، األف�ر األسÔ، العواطف األ´ل، ا�عقدة لعقل إنسان عبقري

ليست ´يعها ، ا'رارة و ا¢اذبية ا¢زيئية، الضوء، الكهرباء، م�ات و خصائص األجسام البسيطة، ا'ياة العضوية) �ليات( تظاهرات. & حياتنا االجتماعية

  . وحدة القوة ا�حرMة، هذه ا%حوالت تتم� بbابط شديد. بالنسبة للعقل إال �والت عديدة جدا �جمل األشياء ال� نسميها ا�ادة

و ال� دائما ، لكننا نعت~ها c أنها اOتيجة. دة الوجودكما يقول القائلون بوح، إننا ال نعت~ هذه الشموXة للõء و لألجسام c أنها مادة أبدية و مطلقة

c اOقيض من . و للفعل ا�ستمر لألشياء ا'قيقية ال� توC و تعيش & وسطها الفعÓ، �جموعة متنوعة من األفعال و ردات الفعل، �نت تتغ_ و ستبì تتغ_

  سائل :قانون اإليمان ا�سيð لالهوتي� فأنا أعرض هنا هذه ا�

  . Xوجد يكن لم العالم فإن -  ا�bجم، ا�ادة أي –أنه إذا �ن هناك � خلقها  . 

. بلة ا%امةأنه إذا �ن هذا اإل> حاكما للطبيعة فإن القانون الطبي� و الف�ياß و االجتما� ما �ن Xوجد و كنت ألقدم عرضا عن مشهد من ا�ل .'

  . إ* األسفل ل�ن يشبه الفو� ا�حسوبة و ا�صممة لتولة السياسيةلو أن هذا العالم ¡كم من األc و 

  . منط7 و حقي7 فقط طا�ا �ن يصدر عن حاجات ا�جتمع اإلنسا�، أن القانون األخال� هو أخال� .	

  . اجتما�بعيدا عن هذا فإنها فكرة مشوشة و �مل تثبيط . أن فكرة اإل> ليست ½ورية لوجود و فعل القانون األخال� .�

  . يدينون بوجودهم إ* ا�خيلة اإلنسانية غ_ ا�نفصلة عن قيود حيوانيتها ا�دائية، & ا�ا� و ا'ا½، أن r اآل�ة ..

%. � r عرشه يصبح لعنة لإلنسانية، أن c اإلنسانية، ما أن ينصب Óجال� االجتماعي� و مستغCالطغاة و ا fو حليفا طبيعيا ل .  

  . إن إبطال فكرة اإل> سيكون نتيجة حتمية النعتاق ال~وXتاريا. إل> ½ورة النتصار ا¢نس البDيأن اندحار ا .4



  
 

  . إنها تع» زوال اإلذالل و ا�قدس. فإن االشbاكية � بدء االحbام ا®ا¼ للجنس البDي، من وجهة نظر األخالق

لقد . إنها تصنع نفسها أك� فأك� بواسطة الضم_ العام. دأ عظيم يقوم برفع ا�جتمع يوما إثر يوممن وجهة نظر عملية فإن االشbاكية � اإلجابة األخ_ة �ب

  باختصار هذا ا�بدأ هو كما يÓ :. إنها تشق طريقها & r م�ن. أصبحت األساس للبحث العلÁ و ا%قدم و لل~وXتاريا

 مثل تماما – ا'يوا� ا®�ء و اOباتات –وية العض للمادة ا'اسم العن6 هو – الكيماوي و الف�ياß، ا�ي�نيû –الال عضوي ، أن ما سميناه بالعالم ا�ادي

 اOقطة هذه &. االجتما� و السيا� و الفلس× و اCي» تطورنا ¡دد ا®ي األساس يشf زال ما و �ن االقتصادية ا�سائل تطور، االجتما� العالم & ا�ادة

  . مارMس مع باكون� يتفق

¬سف  4 إنها ثورة أك~ بكث_ من تلك ال� ظهرت & فbة اOهضة و القرن . هذا ا�بدأ يق	 èرأة r c األف�ر اCينية و االعتقادات ا�يتاف�يقية

 بالعقل يسÔ �ا اCوغمائية ا	قافة �لب ال� و – اإلقطاعي� اOبالء و ا�طلقة للملكية و للكنيسة ا�نيع ا'صن يوما �نت ال� –بكل العقائد ا�درسية 

 ا®ين أو�ك من –®ا فنحن نقول من خالل األ�ية : إن االستعباد االقتصادي للعمال . طلق ا�فضلة جدا عند ح�منا الع6ي� : الطبقة ال~جوازيةا�

نسب ا-ضوع السيا� و ي إXها. أش��ا بكل ا�عاËة للعبودية األصيل السبب هو – األدوات و اآلالت، اإلنتاج وسائل و ا'ياة ½وريات c يسيطرون

هذه . ®لك فإن االنعتاق االقتصادي للعمال هو ا�دف ا®ي c أية حرMة سياسية أن تسخر r وجودها �ديدا كوسيلة %حقيق تلك الغاية، اال¹طاط الفكري

 . باختصار الفكرة ا�رMزية من األ�ية

   



  
 

  العاM: السياسة واLولة الفصل 

®لك جرى تكذيبنا، هجاؤنا، واتهامنا بأننا رفضنا هذا ا%واطؤ السيا� لرفضنا لقد رفضنا دائما r �الف من السياسة ال~جوازية حÛ أك�ها برجوازية. 

لقد �رأ ا�ندوب وبناء c هذا االتهام، قيل أننا وضعنا أنفسنا & صفوف الرجعية. فقط بالقضية االقتصادية أو ا�ادية. القضية الك~ى و� ا'رية، ملöم� 

Cيمقراطية اإلجتماعية األ�انية "أن اإلستيالء c السلطة السياسية هو Aط برؤية ااأل�ا� �ؤتمر بازل c تفس_ هذه الرؤية تقليديا ومعلنا r من ال يعbف 

  عمد حليف للقي6ية!  دونأنه عمدا أو �ض_ي للتحرر اإلجتما�" 

¹بها 'د أننا نريدها إننا ¹ب ا'رية أك� ببما يفعلون بكث_. خانتهم انتقاداتهم كث_ا "عمدا أو دون عمد"، µاولة مغالطة الرأي العام úصوصنا. لقد 

، ووسائلها وأسلحتها السياسية، أو أن r حريته مغلوبة بمعونة برجوازية إننا نرفض r �الف برجوازي ألننا نعتقدنريد الواقع ال ا-يال. �ملة ومكتملة. 

  ، أيها السادة، سöيد من ربح ال~جوازية، وال îء أك� من ا-يال للعمال. ا%حالف مع السياسي� السذج

لقضية بالربح ع~ استغالل عمل اOاس أك� فأك� فإنها إن األحزاب ال~جوازية Òها بما فيها ا%قدمية مهما بلغت شعبيتها وعندما تتعلق اأيها السادة، 

�طفة وطائفة لتولة الوطنية، كما قال السيد ثي_ز، السفاك الشه_ لل~وXتاريا لbابطها الوط» مع اCولة. الوطنية & الواقع ليست إال تتحمس وتتعصب جدا 

وال� تتجه اCولة الشعبية أو القومية ، و« من يقول السيطرة يع» االستغالل. فإنه يع» السيطرةلكن r من يقول اCولة ا�اريسية وا�خلص ا'اº لفرنسا. 

ليست إال تناقضا سخيفا، رواية، كذبة، ال تباè ºزء كب_ �كن يقدسونها، إنها دون أدà شك ليست إال للتعاسة �ت شعار اCيمقراطية االجتماعية األ�انية 

  وXتاريا. فخا خط_ا جدا لل~

إذا ليس هناك من ستكون اCولة دائما أيا �ن الشf الشعبوي ا®ي تدعيه مؤسسة للهيمنة واإلستغالل وبا%اº مصدرا دائما للفقر واستعباد ا¢ماه_. 

تمارس القتل يوميا وأبدا. هذه وحÛ يومنا  ة ال�ال ع~ إسقاط اCولة، r اCوللرفاهية معا إوÇعطائه ا'رية وا%حرير الشعب اقتصاديا وسياسيا طريقة أخرى 

، أي أن هذا �لقول بأنها تمارس علوم وفنون االستغالل والسيطرة c ا¢ماه_ سميت "سياسة" حيث تهدف فقط إلظهار عمل اCولة خارجيا وداخلياهذا 

  لصالح الطبقات ا�تم�ة. 

وهناك اOقطة األساسية ال� تفصلنا تماما عن ناها �ردة حÛ ألننا نتمÐ أن نق	 عليها. إننا ال نتمنتعا� سياسة �ردة. إذا إنه ليس صحيحا أننا 

�ت شعار اCيمقراطية االجتماعية أو اCيمقراطية الراديكاXة ال� ليست إال مظهرا االشbاكي� ال~جوازي�، الراديكا�X والسياسي�، (ا®ين يعملون اXوم 

تقوم c السياسة الوحيدة ال� نعbف بها، أما سياستنا، إن سياستهم تقوم c �ويل سياسة اCولة، استخدامها واصالحها. لرأسماXة). من مظاهر اCيمقراطية ا

  إسقاط اCولة �مال، وبا%اº السياسة ال� ليست إال جزءا من مظهرها. 

إيا �نت األما� & أن نتعا� مع نظام ا'كم بطريقة وألننا فقط ندعو Ëاحة بهذا االسقاط ا®ي يعطينا ا'ق & أن نكون اشbاكي� أ�ي� وثوري�؛ 

بعبارة ل~جوازية والوطنية. سياسة اCولة افإنه سيدعونا بال£ورة للمشارMة & أيا �ن من ال يعجبه دعوتنا لإلسقاط ال�مل للسياسة، عن ما نفعل، أخرى 

  %فكيك ا%ضامن اإلنسا� وا%حرر االجتما� واالقتصادي للجماه_ & الوطن. باسم اCولة القومية الصغرى أو العظÔ، إنها دعوة أخرى، 



  
 

  الفصل ا4ادي عP: الكومونة، الكنيسة، واLولة 

¡اول ا'زب ا'اكم، ا�تم�، الرسÁ، ا�مثل األبرز لf األديان، الفلسفات، إن» طالب متحمس للحقيقة والعدالة ومعارض بشدة للكذب ا®ي 

إن» µب للحرية من r جوار�. إنها الDط األوحد حيث االبقاء ع~ه c ا¢هل. السياسات، التDيعات اإلقتصادية، واإلساءة اإلجتماعية ماضيا وحا½ا، 

ا�ضبوطة من قبل اCولة، ا�فروضة من القمة c القاعدة، طبعا با'رية ال أقصد تلك األك� �ليا، وا%وسع.  يمكن لفكر البD وشجاعتهم وسعادتهم ا%طور

ل جان إن» ال أع» ا'رية الزائفة، ا%افهة، األنانية، و"الفردية" ا�روج �ا من قبÌصوصا لألقلية يقوم c عبودية ا¢ميع. إمتيازا هذا الكذبة & الواقع ليست إال 

إن» وا�فbضة للجميع وا�حمية من قبل اCولة ستقود حتما للقضاء c ا'قوق الفردية. ا'رية الزائفة وا�حددة جاك روسو ومدارس اللي~اXة ال~جوازية. 

ا'رية ال� ال ا'رية ال� يسr ë فرد & ظلها %طوير قدراته األخالقية، الفكرية، وا�ادية ال�منة & باطنه؛ أع» ا'رية ا'قيقية ال� تستحق هذا اإلسم؛ 

قوان� الطبيعة الغ_ مفروضة علينا من قبل أي مDع، فوقنا أو èانبنا، بهذا ا�عÐ، ليس هناك من حدود، تعbف وال� ال تعرف حدودا عدا قوان� الطبيعة. 

bعرشه. م c ط ا'قي7 والسبب األول 'ريتنا بدال من ضبطها. س ا'قي7 لوجودنا ا�ادي والفكري. إنها & داخلنا، إنها األسابعDب أن ندرك أنها ال|  

ا'رية الال µدودة لf فرد من  أقصد تلك ا'رية ا�منوحة لf فرد، الال µدودة أو ا�حجوز أو ا�بتورة بسبب حرية اآلخر، بل ال� تنمو وتتسع من خال�ا:

ا-اضعة للسلطة ال� خالل حرية الf، ا'رية ع~ ا%ضامن، ا'رية & ا�ساواة (السياسية، االقتصادية واالجتماعية). ا'رية ا�هزومة من قبل قوة همجية و

  قاض r اCول والكنائس ��ا جديدا قائما c الصداقة وا%ضامن. تلك القوة. ا'رية ال� ستسقط األوثان األرضية والسماوية، وتب» c أنتع~ فقط عن 

دون هذه، أعرف أن ا'رية، العدالة، الشجاعة، األخالق، والرفاهية الفردية وبا%اº االجتماعية ستكون أنا تلميذ مبدß للمساواة االجتماعية واالقتصادية. 

تتحقق فقط ع~ ا%نظيم ا'ر للعمال وا�لكية ا%عاونية الطوعية لوسائل اإلنتاج وا%وزيع وع~ ربط  هذه ا�ساواة ال��رد كذبة جوفاء وعبارات فارغة. 

  |ب أن تتدخل اCولة للسيطرة. العمال ا�نتج� & كومونات منظمة وا�اد حر من الكومونات. 

يعمل �هما �ناء �تمع ارMسي�. يعمل �هما �دف نهاß واحد. هذه اOقطة تصل بيننا ¹ن االشbاكي� ا	وري� عن السلطوي� �الشbاكي� ا�

ة يتفق �هما أن اساس هذا ا�جتمع ا¢ديد سيكون ا%نظيم العماº حيث سيعمل ا¢ميع & ظل Aوط اقتصادية متساوية تتبع متطلبات الطبيعجديد. 

هو ع~ وحداتهم الصناعية  للعمال االشbاكيون ا	وريون با�بادرة ا�باAةإن اعتقاد الخ.  وا�لكية العامة لf ما هو ½وري للعمل من أرا�، أدوات، وآالت

يتصورون أنه من ا�مكن �قيق هدفهم ع~ األحزاب . يعتقد السلطويون با�بادرة ا�باAة لتولةنقطة مبدئية أنارMية تناقض ا�ارMسية واد�ءاتها العلمية. 

وتطوير وتنظيم السلطة السياسية للطبقة العاملة، خصوصا بروXتاريا ا�تات الك~ى بسبب تمرMز ن تفهم حديثا كأحزاب شيوعية) الراديكاXة (ال� |ب أ

تمع لك ا%حالفات ا�ربكة وا�شتبهة ألنه يوقن أن ا�جلكن يعارض االشbاÙ ا	وري r تالصنا�ت الك~ى ال� تشغل ´اه_ واسعة منها & تلك ا�تات. 

اغبة بالغاء الطبقية ا'ر ال يتحقق إال ع~ تطوير وتنظيم السلطة االجتماعية الال سياسية لf من القرية وا�دينة، وانصهار سلطة أعضاء الطبقة العليا الر

  إذا يعارض االشbاكيون ا	وريون السياسة Òها. وانقطاعها عن ماضيها، وربط الf بمطالب واحدة. 



  
 

منهج�: األول هو تنظيم القوة ا%مثيلية أو السياسية لل~وXتاريا بهدف االستيالء c السلطة السياسية لتولة �دف ا%غي_ بهذا يكون عندنا 

  السياسية واCولة. االجتما�، وا	ا� هو تنظيم القوة ا�باAة وا%ضامن االجتما� والصنا� لل~وXتاريا �دف إسقاط السلطة 

يفbض  لكن األولا�نهج� يعتقدان با�نهج العلÁ، ا®ي يهدف إلسقاط ا-رافة، وا®ي |ب أن ¡ل م�ن ا�عتقدات اCينية الكنسية. ا�ؤMد هو أن � 

 c ية، فرضهDا� الب	قيقته، بينما اç ا�	عليمهم أينما �نوا، يهدف إلقناع ا% Ûع~ ا�بادرة ح cحر، من القاعدة لأل fينتظموا تطوعيا ويتحدوا بش

  و�يس وفقا �خطط وضع مسبقا من قبل بضعة أشخاص متفوق� فكريا قبل وضعه بيد "ا¢ماه_ ا¢اهلة". الفردية ووفقا إلهتماماتهم ا'قيقية، 

ة من ا'كمة العميقة ال� ئز واحتياجات ا¢ماه_ أصوات أك� عقالنية ومنطقيأنه سيوجد & غراا	وري� ا�عروف� باالشbاكي� ا%حرري� يعتقد 

 Áية ¡ملها األطباء، وا�ستخدم�، ومعلDاوالت �رثية ا®ين البµ ية.  مارغم عدةDية تعتقد زالوا ¡للون قضية سعادة البDأنه بسبب حكمهم الب

شf مع� من ا'كم أو آخر بل بوجود ا'كومة ومظهرها أيا �ن إن مش¸ة الشعب ترتبط ليس &  ال بد من استمرار هذا الوضع.وهيمنتهم لزمن طويل 

  ش¸ها. 

شbاكية ب� األف�ر الشيوعية السلطوية ال� تطورت فعليا من قبل ا�درسة ا�ارMسية اال�انية وتبنيت جزئيا من قبل االهذا هو االختالف ا%اري� 

¢وزيف بي_ برودون ال� علمت ال~وXتاريا & ا�الد الالتينية وقادتهم فكريا للنتائج اOهائية %عاXم ن جهة، وب� األف�ر األنارMية االنكل�ية واالم_Mية م

  تلك االشbاكية ا%حررية أو ا	ورية وألول مرة تنفيذ أف�رها عمليا & كومونة باريس.  حاولت برودون.

& خيال ن السابق أنا مناË لكومونة باريس ال� رغم اسقاطها ا¢بان واغراقها & اCماء من قبل سفا� الرجعية ا�لكية والكهنوتية ما زالت حية أك� م

هذا قد حصل & فرنسا ال�  إنها حقيقة مهمة وهائلة أنأنا من مناËيها خصوصا بسبب شجاعتها وتصميمها ورفضها لتولة. وقلوب ال~وXتاريا األوروبية. 

من أجل إعطاء رMز تلك ا�رMزية الشديدة، ال� أعلنت بداية تدم_ها ا®ا¼ وال� Ëحت بفشلها، م�نت بالد ا�رMزية السياسية الشديدة؛ وØنت باريس، 

ة والسعادة واحدة، ف£بت بقوة ا%قاXد السياسية للي~اXة %كشف لf ا�ستعبدين، ومن ليس مستعبدا، أن طريق ا'ريا'ياة لفرنسا، ألوروبا، ولf العالم؛ 

  ال~جوازية وãلت لواء االشbاكية ا	ورية. 

لكنها افتتحت ع6ا جديدا، ع6 ا%حرر ال�مل واOهاß، و�قيق ا%ضامن الفعÓ، قبل نالت باريس بسبب هذا لعنات الرجعية الفرنسية واالوروبية. 

Cقائق ا'ياة االجتماعية وعلومها. وبدال من من �ديد اç ¦حت بانسانيتها وا'ادها، واستبدلت الكذب االلËأعلنت باريس ولة. أعلنت االنسانية دينا، و

� تمثلت & باريس الاستبدلت اجحاف وزيف األخالق اCينية والسياسية با'رية والعدالة واألخوة. ا�طولة، العقالنية وا	ورة اعتقادها بمستقبل االنسانية. 

لكن ا	ورة األ�ية دماء أطفا�ا تمثل االنسانية ا�صلوبة من قبل الرجعية العا�ية ألوروبا ا�ستلهمة من الكنائس وMهنة االجحاف الكبار (السياسي�). 

  القادمة ستعيد ا'ياة �اريس. 

أ�قتها لقد صمدت لوقت قص_.  حققها وجود كومونة باريس لشهرين وانهيارها الشه_. ال�الال معدودة وا�فيدة هذه � ا�عا� ا'قيقية واOتائج الفعلية 

لم يكن أعضاء الكومونة ®لك فقد فشلت & تطبيق برنا�ها االشbاÙ نظريا أك� منه عمليا. حرب �يتة شنتها رجعية فرساي وا%حالف ا�قدس عليها. 



  
 

�ن االشbاكيون الطبيعة ا�حيطة وا�واقف ال£ورية وليس بسبب القنا�ت العميقة. شbاكي� �ن بسبب اشbاكي� بكل معÐ ال¸مة ولكن ت6فهم �

  عضوا أما ا�قية �نوا من اXعاقبة. ولكن |ب أن نم� ب� يعقوبية وأخرى.  . أو  � أي حواº ا®ين قادهم صديقنا فارل� أقلية & الكومونة 

Ñ زية. مباتو رغبوا إن هناك يعاقبة من أمثالMورية القديمة ومبجل� فقط للوحدة والسلطة ا�ر	ببناء ا¢مهورية والسلطة الرسمية متخل� عن الروح ا

هناك يعاقبة ثوري� وÌلص�، ش¸وا الساللة لكن & ا�قابل فرنâ لصالح االحتالل ال~و�، ثم لصالح الرجعية الوطنية. هذه اXعقوبية غدرت بالشعب ال

ل للتضحية بالوحدة والسلطة ا�رMزية & سبيمن عزاء الرجعية ا�غيضة  بدالرجال ونساء استعدوا ، 	�4 طوXة األخ_ة لتفاع عن ديمقراطية العام ا�

وال ثورة �كنة طا�ا يعا� الشعب اجتماعيا، ا®ي رغب أوال بانتصار ا	ورة، ديلي¸وز، اOبيل والعظيم، الشجعان & طليعة هؤالء اXعاقبة األهداف ا	ورية. 

ودون أن يرغبوا & ذلك أصبحوا اشbاكي� منطق ا'رMة ا	ورية اXعاقبة اعتنق ديلي¸وز ورفاقه اال إذا �نت اجتماعية أو اقتصادية، ولن تنت6 أي ثورة 

  ثوري� وصادقوا c ت6¡ات ونداءات �مل & روحها الطبيعة االشbاكية. 

لم يملكوا ال الوقت وال القدرة c �اوز االجحاف لكن، رغم اخالصهم وودهم، فقد �نت اشbاكيتهم نتيجة للعوامل ا-ارجية ال القناعة اCاخلية. 

c الوصول لقرارات ن وأصبحوا �جزيأضعف عملهم ال6اع اCاخÓ & الرأي، فلم يتجاوزوا اOظريات األصوXة، ال~جوازي ا�عادي إلشbاكيتهم ا¢ديدة. 

  حاسمة تفك ترابطهم مع ا�جتمع ال~جوازي لألبد. 

لكن |ب أن نزدريهم بناء c هذا، فاOاس ال تتغ_ & يوم، وال يمكن تغي_ شلت الكومونة. لقد �نت تلك �رثة عظc Ô الكومونة وc الشعب. 

  هل هناك ما هو أك�؟ ماتوا & سبيله. فنة اخالصهم . أظهر يعاقبة الكومو�داتنا وتقاXدنا ب� Xلة وضحاها

�نوا ¡ملون الرغبة & اشbاكية غريزيا أك� من اإلشbاكي� ا�لöم� ا�توازن�. �ن شعب باريس ا®ي عمل �ت تأث_ أف�رهم ونشاطاتهم اشbاكيا 

استمرت اجحافات اXعاقبة ب� بروXتاريا ا�تات الفرنسية حÛ & باريس. ما ما أبعدها عن تلك ا'دود. لكن جرى تفس_ أف�رهم بشf تقليدي �ملة 

مظاهر عبادة السلطة، اOتيجة ا'تمية للتعليم اCي» أو ا�صدر لم تزال العديد من األف�ر عن ا-اطئة عم ال£ورية ا'كومة اCكتاتورية. زالت تزدهر 

& هذه ا'الة حÛ أك� األشخاص ذ�ء، الو� االشbاÙ ا®ا¼ & ذلك الوقت، لم يستطع �رير نفسه من ية. ا'تÁ لf الDور، لf االذالل، ولf عبود

  صغ_ة من ا%خÓ وا¢مود لكن لم تستطع قتلها. حشدوا ا¢ميع & زاوية ف قد فحصوا األف�ر فوجدنا أن اXعاقبة ا�ؤمن� با'كومةا-رافة. 

لصغ_ة من الواع� طبقيا واالشbاكي� ا	وري� & الكومونة صعبا جدا. شعروا بأنهم يفقرون لتعم ا¢ماه_ي من س�ن كذلك، �ن موقف األقلية ا

عية العمال اCوXة �نت ناقصة ومكونة من بضعة آالف فقط. ®لك توجب عليهم اOضال يوميا ضد األغلبية اXعقوبية. باريس.  وتفصيال توجب عليهم أن ́و

r وMشفت لقد حوË ا¢ميع & باريس، هددوا با�وت جو�، العمل والطعام �ئات اآلالف من العمال، تنظيمهم وتسليحهم، ومواجهة ا�ؤامرات الرجعية. |دوا 

حكومة وجيش فرساي. لقد أج~وا c إنشاء حكومة وجيش ثوري� & مواجهة ا�ؤامرات الÖية للرجعية ا�ؤسسة & فرساي بت6يح من اإلحتالل ال~و�. 

  وا�لكية. اضطروا لنسيان وÌالفة ا�بادئ األساسية لإلشbاكية ا	ورية، وتنظيم أنفسهم & ظل الرجعية اXعقوبية & مواجهة الرجعية الكهنوتية 



  
 

لقد أعطتهم تقاXدهم و�ربتهم & تنظيم ا'كم من الواضح أنه & ظل تلك الظروف أن اXعاقبة �نوا األقوى. �نوا األغلبية صاحبة اCهاء السيا�. 

أفضلية اXعاقبة & الواقع �نت صغ_ة، لم يقاتلوا �نح االنتفاضة ا�اريسية ا-اصية اXعقوبية ا�م�ة، لكن األفضلية ا�ائلة c بضعة اشbاكي� حقيقي�. 

  بل اuرفوا & ا	ورة االجتماعية. 

بأنهم ال يت6فون باشbاكية �فية، بينما اتهمهم نبا� ال~جوازية باخالصهم الشديد ا�لöم� نظريا من رفاقنا & باريس انتقد العديد من االشbاكي� 

 .Ùاbك األخ_ة اآلن، لل~نامج االشbظريات وتطبيقهاأنهم ظلموا اخواننا & باريس. ساع� إلقناع ا�نظرين العاصف� عن �رر العمال سنOب� أفضل ا  Óالعم

لقد عرفوا عمق، وشدة الöامه باالشbاكية هو وأصدقائه. هؤالء ا®ين عرفوا صديقنا فارل� ا®ي �ن موته µتما  فرق هائل ال يمكن تغطيته & بضعة أيام. 

عرفوا قوتهم وقدراتهم & العمل ا¢بار م لكنهجعلهم اخالصهم الشديد يشككوا & أنفسهم، وبأرواحهم. لقد  �نوا �ن ال يشم & ãاستهم، اخالصهم وتضحيتهم

فالعمل القيادي ا�نفرد عارضة ا�باAة للثورة السياسية، ا�ال بد من  وهم فيها & ا	ورة االجتماعيةلقد �نوا مقتنع� ا®ي كرسوا حياتهم وعمرهم & سبيله. 

إن الõء الوحيد ا®ي يمكن لألك� تقدمية فعله هو العمل، وتقديم وAح األف�ر ال� العمل ا¢ماه_ي ا�باA وا�ستقل سيكون î rء. سيخت× �جال و

أي îء آخر يمكن و|ب أن ينجزه القوة الوطنية بيقظة ودون تعب �دف ا%نظيم ا	وري ال îء آخر. وا�ساهمة & تتالءم مع متطلبات وأف�ر اOاس، 

ا�دة بناء لتولة، االمتياز، ا%باين، العداء، إ�دة تأسيس ع~ طريق ية دكتاتورية سياسية وال� � ليست إال بطريقة أخرى �نت ستكون اOهاالشعب نفسه. 

  طويلة وملتفة للعبودية االقتصادية، االجتماعية، والسياسية. 

ا-وف ا�~ر من ا�بادرة ا�ستمرة لألفراد  وC فارل� وأصدقاؤه كf االشbاكي� ا'قيقي� كعامل متوسط ونشأ ب� اOاس، اخت~ درجة �Xة من

  أدت نزاهتهم إ* إرتداد هذا ا-وف وسوء الظن عليهم وc اآلخرين. نفسهم، والشك & الشخصيات ا�تم�ة. 

ضح وتنظم ثورة اجتماعية توال يمكن أن برأ�، وبعكس الفكرة ا-اطئة تماما الشbاك� اCولة، أن دكتاتورية أو ´عية دستورية نتيجة 	ورة سياسية 

لقد �نوا ا¢هود ا�تواصلة وا�ستقلة للجماه_ وا¢ما�ت. يمكن �قيقها وتطويرها فقط ع~ وأصدقاؤنا & باريس �نوا مقتنع� أنه ع~ القوان� وا�ناصب، 

استثنائيا، مئات ا�تعلم� بضعة من ية منخبة، ولو تألفت عندما يوجد الرئيس، حÛ لو �ن لطيفا، أو إذا �دث أحدهم عن دكتاتورية ´اعية ¢معµق�. 

من ال� تع~ عن االرادة ا¢ماعية للجماه_؟  سيك× ويلÞ تطلعات، اهتمامات، أشواق، ارادات، ومتطلبات ال µدودةفلن يوجد ذلك ا�فكر الكب_ ا®ي 

هذا ¡صل & دولة عدوانية لتشf �تمعا تعيسا. هذا ا%نظيم لن يكون سوى غرفة تعذيب، إنسان؟ يشبع احتياجات r سيتمكن من إنشاء تنظيم اجتما� 

|ب أن يسbجع ا¢ماه_، ا�جمو�ت، الكومونات، ا�جتمعات، و« رجل وÇمرأة، لكن ا	ورة االجتماعية ستضع حدا �ذا الشf ا%نظيÁ القديم. دائما. 

ال بد أن ¬ت× r ا'قوق القانونية، r ترهات األديان ا�ختلفة. أن ترحل اCولة.  ال بدن سقوط السلطة السياسية لألبد. ال بد مالغ_ مقيدة وال�ملة. حريتهم 

 r ين م~را من لقد �نCلالساءة والعداء والكراهية. القانون وا  

إن لf ا�نظمات ا�حلية، ولf فرد فقط بسقوط اCولة. للمجتمع، لf ا¢ما�ت، بشf �مل االهتمامات ا'قيقية Çشباع ويمكن �ديد حرية البDية، 

& ظل إنها ليست اال كذب ووهم. ة لألقاXم، الكومونات، واألفراد. ما يسÔ با�صلحة العامة وا�تمثل باCولة ليس إال قمعا مستمرا وØمال لالهتمامات ا'قيقي

  فتصبح اCولة مذçا أو مق~ة واسعة، حيث |ري سلخ الطاقات ا'ّية للشعب.  تتمثل ا�صلحة العامة،هذه الفكرة 



  
 

ال أيدي %عمل بها، وال معدة %طحن ضحاياها ا�ذبوح�. تس_ فيه،  �نت %وجد بنفسها أو ع~ نفسها، ألنها لن تملك موضع قدملكن الفكرة ا�جردة ما 

fينية، اهللا، تمثل & ا'قيقية وبشCولة، ا�جردة سياسيا، تبارها �ثلة ¢زء من فكرة اهللا. ا'قيقية، باع "الكهنة" بدي¦، رغبات الطبقة ا�تم�ة الفكرة اCا

� األبرز واألك� عملية & االستغالل، وال� تهدد بإبتالع با� الطبقات هذه الطبقة اXوم، الهتمامات الطبقة ال~جوازية. تمثل & الواقع وبشf بدي¦ 

تنظيماتها االجتماعية هذا c ال~جوازية. وينطبق لكنها & الواقع بعيدة عن األغلبية الفق_ة. تدر|يا & أقلية ثرية وقوية، يتطور الكهنوت االجتماعية. 

ة فعليا، وال� تبدو �ا األغلبية مغرورة ومفقرة لل�ئنات ال~جوازية ا�كرهة c خدمة حكم األقلية القوي والسياسية تصنع r يوم حكم األقلية ا'اكم

  وال� تدك حتما وأبدا صفوف ال~وXتاريا. سلطة غ_ مقاومة للتطور االقتصادي، تعيش هذه األغلبية & وهم مستمر ع~ كأدوات عمياء. 

Cطا أساسيا للتحرر االجتما� ا'قي7. |ب أن يكون إسقاط الكنيسة واA ولة  

وبعد ذلك فقط يمكن للمجتمع ويتوجب عليه تنظيم نفسه c أسس جديدة. ليس من األc لألسفل، وفقا �خطط ´يل وضعه بضعة مصدرين أو 

طبقة ال تشbك -لق أرستقراطية حاكمة جديدة،  حكم سيؤدي حتماهكذا منظرين، أو وفقا لقرارات السلطة ا'اكمة، أو ع~ مصادقة ال~�ان ا�نتخب. 

  & �رد مظاهر للرفاهية العامة من أجل ا'فاظ c اCولة ا¢ديدة. طبقة ستستغل الشعب وتستêفه بõء مع اOاس. 

ع~ ا�اد حر وتوحيد العمل & �مو�ت، ا�ادات، و�تمعات، ستتحد بدورها c شf يمكن وال بد من تنظيم �تمع ا�ستقبل �مال من القاعدة للقمة، 

ن فقط �ذا أن ينشئ نظاما أساسيا قوامه ا'رية والسعادة ا'قيقية للجميع، نظام ال يمكوطنية، وأخ_ا تشكيل ا�اد أمÁ كب_. أقاXم، كومونات، كومونات 

  ى وينسجم بينهما. تمع، بل c العكس يقويتعارض مع اهتمامات األفراد أو ا�ج

c _من خطأ يوما، إنها إن هذه االهتمامات لم ولن تنسجم مامات الفرد وا�جتمع بسبب العداء ا�تأصل. االنسجام وا%ضامن ب� اهت ال يمكن ا%أث

ت االجتماعية والشخصية ليس اال كذبة سياسية وM~ى، بدأت مع إن تعارض االهتماماال� ضحت باهتمامات أغلبية الشعب لصالح األقلية ا�تم�ة. اCولة 

دعم هذه الفكرة ا-اطئة عن ا%ناقض & لقد مدمرا وعيه بنفسه. الكذب الالهو� واCي» عند السقوط & ا¢مود العقائدي ا®ي ابتكره إنسان حق_ 

رأت أن ا�جتمع كتلة مصطنعة لقد نظرت ا�اورائية لإلنسان كحيوان اجتما�، وث_ا. لقد ارتبط هذا بالالهوت كاالهتمامات ع~ تنظ_ات فلسفية ماورائية. 

افتخر هؤالء بالروح وقبل العمل بهذه ا�نهجية، بارادتهم ا'رة أو إلمالء سلطة عليا. c أسس االندماج ا�قدس أو الÖي ا®ين انتظموا فجأة من األفراد، 

  ا-اCة وزعموا أنهم يعيشون حرية ال µدودة. 

إنكار ع~ للناس اCخول & ا�جتمع فقط يمكن أنه أن اOاس خارج ا�جتمع هم أحرار فهم يؤMدون يصنف ا�اورائي� ا�ؤمن� úلود الروح عندما 

يتم c حضور صالتها. للجميع رة تقول أن اCولة � تعب_ عن ا%ضحية با®ات ا�كره هذه اOظمع تطور ا�جتمع وتعقد تنظيمه. ا®ات وا%ضحية با®ات 

اCولة إهتمامات الطبقة ا'اكمة ح6ا. لصالح العام" و"القانون واOظام" ال� تمثل باسم كذبة �ردة وشائنة اسمها "اا%خويف من زيادة ا'ريات الشخصية 

  و« االهتمامات العامة، الفردية، والشخصية. تظهر Oا رفضها وتدم_ها للحرية، 



  
 

لعمل & يدعون اع~ اCولة والكنيسة. إنهم ل ا¢ماه_ سيحل r ما & اOظام الالهو� وا�اوراß نفسه طا�ا أن مسؤوý هذه األنظمة م6ين c استغال

  شبعون r رغباتهم القذرة. ابهم وي& ح� يملؤون أجي ورفاهية ال~وXتارياسبيل اهللا وانتصار ا'ضارة 

وال úلود الروح، نقول أن ا'رية & أك� أش��ا بينما ¹ن االشbاكيون ا	وريون ا®ين ال يؤمنون ال باهللا وال باالرادة ا'رة (ا�طلقة أو الغ_ مؤهلة)، 

إذا لقد �ن من السهل عليهم أن يصلوا ة" ا�جردة كأساس Oظريتهم. "ا'ري يتخذ خصومنا ا�ثا�X من الالهوتي� وا�ورائي�كماال ستهدف للتقدم البDي. 

يكافحون & سبيل العقالنية وا�ثاXة Oتيجة � أن العبودية � Aط ال بد منه لوجود البDية. أما ¹ن ا�ادي� ا®ين يستخدمون اOظرية العلمية ا%جريبية 

لن خارج ا�جتمع عيش اإلنسان & ا�جتمع. ادي، األخال�، والفكري للبDية ورغم مظهرها ا�ستقل فإنها نتيجة إننا مقتنع� أن "r" ثروة ا%طور ا�السامية. 

ما رفع اإلنسان من مستواه ا'يوا� هو الس_ c رجل� وا%فك_. الôم قادرا c مدرØ ®اته، سيكون �جوا عن أن يكون إنسانا، يكون اإلنسان حرا. 

اهتماماته، رغباته، احتياجاته، أحالمه، وحã Ûاقته، وMذلك قسوته، اجحافه، أفعا>، تو�ته، حياة اإلنسان � نتاج إجتما�. تماما أن إننا مقتنع� وا%فك_. 

إننا & إطار عالقة ر & اآلخر. ولكن r يؤثالبD ليسوا مستقل� عن بعضهم ا�عض، للقوى العاملة & ا'ياة اإلجتماعية. وحرية إرادته � اOتائج ا'تمية 

  تعاونية دائمة مع ج_اننا وµيطنا الطبي�. 

وهو ليس إال Aطا لعناË هو نتيجة ال6اع ا�ستمر، إن االنسجام ب� ا& الطبيعة م�نا دون Ëاع. ب� األحداث السوي ال يتخذ ا%عاون الرائع وا%الؤم 

   دون Ëاع � �رد ميتة. r طبيعة أو نظام اجتما�للحياة وا'رMة. 

إن ا-يال اCي» للتDيع االل¦ ليس إال إن اOظام طبي� و�كن فقط & ظل نظام �لÊ Áرج من الbتيبات ا�فروضة c البDية من قمة ا�رم. 

وهذا ال ينطبق c القوان� فقط بما يتعلق بالطبيعة نفسها. ترتبط "قوان� الطبيعة" ترهات ال نظ_ �ا، وانكار ليس فقط للنظام، بل للطبيعة نفسها. 

لالختالف الواسع ولf ا'قائق الفعلية. االدراك ا'قي7 إن هذه القوان� � عبارة عن ا%كيف ا�ستمر ا�تجذر & ا%طور، ا�فروضة من قبل سلطة خارجية. 

نسÁ و� اOهاية تضعها & نظام، تتحكم و�رب تراقب األف�ر والعلوم االنسانية تلك الظواهر، إن ا�جموع الó لf نشاط وتفاعل هو ما نسميه الطبيعة. 

لظهورها ا'تÁ و�ددها ا®ا¼. يع~ باطنها عن االختالف الالنهاß لكن ليس للطبيعة & ا'قيقة قوان�. الطبيعة تعمل بعشوائية. أجزاؤه ا�نفردة "قوان�". 

  جود ويمكن أن uده. إن اOظام العام مو

استعالء اإلنسان c با� ا'يوانات إذا ا�جتمع البDي يبدو زMأنه تطور بعكس الطبيعة، لكنه & الواقع ذهب يدا بيد مع ا%طور ا'تÁ والطبي�. 

وم�ة ، إن اإلنسان & الطبيعة كî fء آخر، هو نتيجة مادية للس_ واال�اد مع قوى الطبيعة. كذلكوقدرته ا%فك_ية ا�تطورة جدا � سمة خاصة بتطوره، 

لقد استطاع اإلنسان ع~ هذه إخراج أف�ره، ومراقبة وÇنتقاد ذاته كما لو �نت منفصلة عنه، ة ا%حريضية وا�جردة. حسوبة � السلطية وا�_فكالقدرة ا%

لكن هذا ال يع~ عن îء سوى قدرة اإلنسان c ومطلقة. وصل ألف�ر �ردة، تافهة، نفسه كõء أسÔ من ذاته وµيطه،  بأف�ره، وضعدخيلة أو غريبة. 

  وأك� األف�ر �ريدا � اهللا. ا�زدري لî fء والرافض لî fء. ا%فك_ ا�جرد، 



  
 

إنه ليس مدرØ للظروف والقوى الطبيعية الطبيعية وا�ادية ألف�ره. ال يدرك اإلنسان القاعدة هنا uد االثبات الرو� وا%اري� لf مذهب دي» والهو�. 

ا�جرد كما لو أنه موجود فعال، من هنا، أصبح ¡bم الفكر ا�جرد. ®لك فقد فشل & الوصول أن هذه األف�ر ا�جردة تفÖ قدرته فقط c الفكر ال� تم�ها. 

½وريا ومفهوما، تفاهة عليا  هذا اهللا خيااللقد أصبح r طريقة. وMرمه & ا�توهم  هذا الزيفلقد ãد موجود حÛ قبل إسقاط الطبيعة & çر ا%فاهات. 

القوى ا�وجودة & ا�جتمع اإلنسا�، اإلنسان ا�داß فكرته عن اهللا، وبا%دريج وضع فيه r  لقد عظمî r cء ولكن هذا ليس حقي7. �توي مبدئيا 

لن نتوقف عن �ليل تاريخ ا%وافه ا�اورائية، ا6Oانية. هكذا بدأت األديان، هكذا تطورت من عبادة جذابة إ* ت جيدة أو سيئة، فاضلة أو فاسدة. سواء �ن

اة أن تلك ا-رافات تسبب معانإنسان يعرف r ا%جسدات والرؤى الورعة ال� حصلت & مرحلة ا¢هل اإلنسا�. اCينية والالهوتية، ولن نوقف ا'ديث عن 

ا ½وريا، نتيجة قد هذللإلنسانية الفق_ة حتميا %طور ا�جتمع. لقد �ن هذا الرعب الفظيع من اCماء وأيام من ا'داد.  فظيعة، وترافق صعودها مع أنهار

لقد سë شيئا فشيئا أك� تقبال �ذا االعتقاد. تتابعت القرون وأصبح اإلنسان فإن الكون µكوم وخاضع للسلطة واإلرادة الغيبية. القوية طبيعية %لك الفكرة 

  لسحق وقتل r جهد ¹و تطور أc. & اOهاية 

ة أشخاص، ثم من قبل طبقة إجتماعية معينة، يتطلب قبول العبودية والسيطرة كمبادئ مستbة & ، من قبل بضعإنه الرغبة ا¢اµة للحكم أو للهيمنة

و« منظريه يدافعون عن ®لك، ما من نظام اجتما� قائم إال c أسس اCولة والكنيسة. إن االعتقاد الفظيع باهللا يقوي هذا أك� من أي îء آخر. ا�جتمع. 

  تلك ا�ؤسسات الشائنة. 

طبقة الكهنة واالرستقراطية. �ن اهتمامهم األول هو زرع فكرة ½ورة، أهمية وقدسية r من  تطور تلك ا�ؤسسات، ازدادات قوة الطبقة ا'اكمة منمع 

  . ومقدسة ا�ياقدرا ية القاسية والعنيفة إ* عبودية قانونية �ويل العبودهدف هذا إ* ا�ستعبدين. اCولة والكنيسة & عقول 

�ذب� أو أنهم �رد �ذبون ومهرطقون؟ بالنسبة º إنهم مؤمن� صادق� وÌادع� ت ال� تمنحهم السلطة وا�نفعة؟ تلك ا�ؤسسابهل يؤمن الكهنة حقا 

  & وقت واحد. 

 ت~ مؤسسيمكن أن نعمع �ول العالم القديم ¹و العصور الوسطى �ولوا إ* �ذب� وقح� وزنادقة. إرهاب ا¢ماه_. إنهم يؤمنون بل ويساهمون ب

ما يرغبه سيؤمن > قيمهم بته با%عايش مع ج_انه والظفر بإن غروره ورغذكيا ومتعلما. حÛ لو �ن �ء.  جيد وما ي£ه أن ما يرغب به صادقا، يعتقداCولة 

  األطفال. مثال، إن» مقتنع أن ثي_ز وحكومة فرساي حاولوا إقناع أنفسهم قهرا أنهم ينقذون فرنسا ع~ قتل بضعة آالف من الرجال والنساء ووما يفيده. 

 يمكن ألحد أن يفbض ايمانهم بكل ذرة الحÛ لو �ن الكهنة، الرسل، اOبالء، وال~جوازية دائما مؤمن� صادق�، رغم î rء، فإنهم سيكونون �لة. 

الصعب  منلن أذهب بعيدا بل فقط �رحلة كهنة روما العاجزين عن اOظر �عضهم ا�عض دون ضحك. ال� علموها للجماه_. من توافه اCين واCولة 

|ب r c فرد أن ينطبق هذا c اCولة نفسها ال� تعمل �ت شعار: "أنهك �نوا مؤمن� فعال. عجزات الظالم الفكري وخرافة ا� االعتقاد أنه حÛ & مرحلة

  حÛ ال |دوا وقتا للتفك_ & االستياء وا	ورة". كيفية حكم الشعب وÏقته حÛ ال يشتû كث_ا أو ين� أنه تابع، يدرك 



  
 

مؤمن� بصدق أن حكمة أن يؤمن أن من عملوا & اCولة، وا®ين هدفوا لالجحاف، العنف، الكذب، ا-يانة، االنفراد، والقتل با¢ملة، كيف يمكن ألحد 

ي~هن ا%اريخ c �نت اCولة والكنيسة دائما مدرست� & الرذيلة. رغم قسوتهم ليسوا أغبياء Xفكروا بهذا. وحكم واCولة هو من أجل الصالح العام؟ 

ارض� لكن كيف يمكننا اسbضاء اثن� معإن ال�هن والسيا� هما أبدا من األعداء الراشدين، اOظامي�، العنيدين، اCموي� وا¢الدين للشعب. جرائمهم. 

  uد االثن� & ا'ياة. ، لكننا ؟ يبدو صعباللصادق� وال�ذب� للمخادع� وا�خدوع�، ألشياء 

ذا، حÛ توقظهم حادثة ما غ_ �دية من سباتهم، و�~هم األغلبية العظÔ من البD تعيش & Ëاع دائم وسوء فهم وال مباالة ألنفسهم. يبقون جاهل� �

 c .يطهمµرؤية ذاتهم و  

يعيشون جنبا إ* جنب، �كمهم حفنة من د د وا�ضطهَ لكن السارق وا�Öوق، ا�ضطهِ دين. اإلنسان ليس إال بيد ا�ضطهِ & السياسة كما & اCين، 

يعذبون ويضهدون عمدا بقية اOاس. دائما العدد نفسه من اOاس، ا�تحرري� من االجحاف السيا� واCي»، �ضطِهدين ا'قيقي�. ا®ين يمثلون ااOاس، 

يفعلون حÛ يومنا هذا. لكن هناك لوا خالل القرن� السابع عD وا	امن عD حÛ قيام ا	ورة العظيمة، حكم هؤالء أوروبا وعن حب & ا'كم. وما زا

   دائما أمال أن حكمهم سيسقط قريبا.

Cاس وقادوهم ¹و الكوارث، شية وحلفاء تلك ا�ؤسسات اللعينة. ولة والكنيسة، وا'اعلمنا ا%اريخ أن كهنة اOيهتم هؤالء با%أييد غرروا عمدا با

ة ½ورية للحفاظ c ة، � مهمة لالعتناء بأبناء الشعب، واCول، بسلطة الكهنة وأغلب الساسالكنيسةبالنسبة �م ا'ما� لقدسية ورفعة � ا�ؤسست�. 

  ظروا تلك ا�دارس دائما: "بدون حكومة أو كنيسة، ا%قدم وا%ح£ مستحيل". يردد منالسالم، العدالة واOظام. 

إننا مقتنع� أنه ليس هناك من يقدم وعدا عظيما وتقدما للبDية أك� من الكنيسة. ألننا ال نؤمن úلود الروح. سماوي، إننا ال نتحدث عن ا�ستقبل ال

عن احbام اإلنسان ®اته واال كيف يمكن حصول هذا؟ اليست مهمة الكنيسة ¬دير النساء واألطفال؟ الم تقتل r صوت للعقل والعلم بعقائدها؟ الم �قر 

 ا'ق والعدالة؟ الم تدعو للعبودية األبدية للجماه_ لصالح الطبقة ا�ضطهدة ا'اكمة؟ والم تعقد العزم c ¬ليد ا�رحلة القادمة منالتشويش c أف�ره عن 

  يكون حلمنا فارÑ، |ب جرف الكنيسة من طريقنا.  حÛ نتقدم وحÛ الالزلم، ا¢هل، ا�ؤس وا¢ريمة؟ 

   



  
 

  الفصل ا�ا+ عP: أين أقف؟ 

هذا ا�مثل الرسÁ صاحب االمتيازات و ، ال� يدعيها حزب اOظام) _ صنع الشيطانو لست أقل عداوة شديدة ألساط( إن» باحث متحمس عن ا'قيقة

و ال� يستخدمها حÛ اXوم و ذلك فقط ، و الفظا�ت ا�يتاف�يقية و السياسية و القضائية و "االجتماعية"، صاحب العالقة لf األديان ا'اXة و القديمة

�شق متعصب للحقيقة و للحرية اللت� أعت~هما الوسط الوحيد ا®ي يمكن فيه لث�ء و الو� و السعادة أن تتطور و أنا ، Xجعل العالم غبيا و ليستعبده

  . تزداد

c  و ال� تتألف & الواقع من امتيازات القلة ال� تقوم، هذه الكذبة منذ األزل، �كمها و تنظمها، أنا ال أع» أبدا ا'رية الرسمية ال� تفرضها اCولة

 برجوازية و، ا�لكية أخالق� أنظمة سائر و روسو جاك جان مدرسة بها تقول ال� ا-ياXة و الضيقة الشخصانية الفردية ا'رية حÛ ال و –عبودية ا¢ميع 

و ا®ي وفقا > تتقلص حقوق ، حق ا¢ميع "تمثلها" اCولة و ال� تشf القيد أو ا'د c ال� و األفراد çقوق يسÔ �ا وفقا – اللي~اXة و الوسطى الطبقة

و ال� تتضمن & ا%طور ال�مل لf ، إن» أعت~ فقط ما يستحق اسم ا'رية و ما يدل عليه اسمها حقيقة، �. ا¢ميع بال£ورة و دائما إ* ال îء إ* صفر

أي أنه ال ، ال� ال تعرف أية قيود سوى تلك ال� تفرضها قوان� طبيعتنا نفسهاا'رية ، القدرات ا�ادية و الفكرية و الروحية ا�وجودة بشf �من & r فرد

متعلقة بنا و ، اداخلن �بولة � القوان� هذه إن، فوقنا أو حوOا من خارجي� مDع� أي من علينا تفرض ال القوان� هذه ألن –يوجد فعليا أية قيود عليها 

إن علينا أن نراها c أنها الDط الفعÓ و السبب ا'قي7 ، و ®لك عوضا عن أن نرى فيها قيدا، الفكري و األخال�تشf األساس الفعÓ لوجودنا ا�ادي و 

  . 'ريتنا

  ا'رية غ_ ا�Dوطة

ى امتدادها & ال تنا� فإنها c العكس تر، عوضا عن أن تتوقف بعيدا عن حرية اآلخرين كما لو أنها قبل ا'دود أو ا%خوم، إن» أع» حرية الفرد ال�

ا'رية ال� تنتc 6 القوة الوحشية و c مبادئ ، ا'رية & ا�ساواة، ا'رية ع~ ا%ضامن، ا'رية غ_ ا�قيدة للفرد من خالل حرية اآلخرين، إرادتها ا'رة

ية سوف توجد و تنظم ��ا جديدا من اإلنسانية غ_ ا�قسمة c ا%عب_ ا�ثاº عن تلك القوة ال� بعد أن تدمر r األصنام األرضية و السماو، التسلطية

ألن» أعلم أنه خارج هذه ا�ساواة فإن ا'رية و العدالة و الكرامة اإلنسانية ، إن» مدافع مقتنع با�ساواة االقتصادية و االجتماعية. أنقاض r الكنائس و اCول

الDط ، لكن كمدافع دون أية Aوط للحرية. الشعوب و األفراد r ذلك سيبc ì اCوام �رد كذبة فقط و ا-_ األخال� و الرو� لإلنسانية و ازدهار

) ´عيات تعاونية( فإن» أعتقد أنه |ب إقامة هذه ا�ساواة من خالل ا%نظيم العفوي للتعاون الطو� للعمل ا�نظم بشf حر و & كومونات، األول لإلنسانية

 تقسم أخرى نقطة أي من أك� اOقطة هذه. لتولة األc ا�راقبة فعل ع~ ليس و –ع~ ا�ادات ا�نتج� و ع~ اال�اد الطو� ا�تساوي للكومونات ، متحدة

يتصور الشيوعيون أن Aوط . أنصار ال£ورة ا�طلقة لتولة و بواسطتها)، أو التسلطي�( ني�اCوال"* الشيوعي�" عن ا¢ماعي� أو ا	وري� االشbاكي�

يمكن �قيقها بتطوير و تنظيم القوة ) إدارة شؤون ا�جتمع باإلدارة ا®اتية للمجتمع نفسه من دون توسط و ضغط اCولة، مثال( ا'رية و االشbاكية

)، أو ا®ين يعرفون أيضا با%حرري�( كيون ا	وريونفيم االشbا، بشf أسا� بروXتاريا ا�دن بمساعدة ال~جوازية الراديكاXة، السياسية للطبقة العاملة



  
 

يعتقدون c اOقيض تماما أن هذا ا�دف يمكن �قيقه و �سيده فقط ع~ تطوير و تنظيم ليس القوة السياسية بل ، أعداء ا'لفاء و ا%حالفات ذي ا'دين

بما & ذلك r األشخاص ا�نبوذين من الطبقات األc ، ه_ العاملة & ا�دينة و الريفللجما، و ®لك القوى ا�عادية للسياسة، القوى االجتماعية و االقتصادية

  . ا�ستعدين ألن يقطعوا الصلة مع ماضيهم و ينضموا إ* ا¢ماه_ عالنية و يقبلوا برنا�ها بدون Aوط

  طريقتان

فيم ينظم . ينظمون الطبقة العاملة لû "يستولوا c السلطة السياسة لتولة"يد� "الشيوعيون" أنهم . تظهر طريقتان Ìتلفتان، من االختالف ا®ي سميناه

أما االشbاكيون فإنهم يثقون ، األولون هم أنصار للتسلطية & اOظرية و ا�مارسة. االشbاكيون ا	وريون ا¢ماه_ بهدف تصفية اCولة مهما �نت صيغتها

أما ا%حرريون االجتماعيون ، التسلطيون الشيوعيون يرغبون بفرض "علم" الطبقة c اآلخرين. وم بتحرير نفسهافقط با'رية %طوير مبادرة ا¢ماه_ لû تق

ستنظم نفسها بعفوية و حرية و ، فإنهم ينDون العلم ا%جريÞ ب� هذه ا¢ماه_ çيث أن ا�جمو�ت و ا%جمعات البDية ا�شبعة باالقتناع بها و بفهمها

 قبل من أc من فرضها µاولة �ري خطة، عليهم أمليت قد سلفا مرسومة -طة وفقا ليس و –ل إ* األç cرMتها ا®اتية و وفقا 'دود قوتها طو� من األسف

لية أك� و منطقا أك~ إن ا%حرريون ا	وريون االجتماعيون يعتقدون أن هناك أسبابا عم.  ما يسÔ با¢ماه_ ا¢اهلةc" ذلك r و Ìلصة، ا®�ء �Xة" قلة

ثية "¢عل البDية & طموحات ا¢ماه_ أك� من ا®�ء "العميق" لf الرجال و ا�رشدين ا�تعلم� للبDية ا®ين يريدون أن يضيفوا إ* ا�حاوالت ال�ر

�ا لفbة طويلة جدا و أن أصل r بؤسها ال يمكن  إننا c اOقيض من هذا مقتنع� أن البDية قد سمحت بأن �كم و يDع. سعيدة" µاولة أخرى جديدة

إن . من أي نوع أو مهما �ن اسمها، بل & ذات طبيعة أو وجود أية سلطة حاكمة، ا�حث عنه & هذا الشf أو ذاك من ا'كومة أو اCولة ال� يقيمها اإلنسان

طة و يMbونهم Xعملوا فيما بينهم و مع r فرد آخر c أساس الرفقة القائمة c أفضل أصدقاء اOاس ا¢اهل� هم أو�ك ا®ين ¡ررونهم من عبودية السل

 . ا�ساواة


