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  مقدمة 

  ... ا
وم العالم �

 أوwك يطلق ال وUvا. جديدة راديكا
ة وأحالم رؤى األنار�ية وا1بادئ األف_ر من تتوا( مومباي، حq سياتل ومن األرجنت*، حq الpقية أوروبا من"

 االف}، العمل السلطوية، مناهضة اzاy، التسي!" انصار مثل اخرى أسماء انفسهم يسمون انهم". األنار�يون: "اسم أنفسهم x األف_ر هذه عن ا1دافعون

 للجمعيات، الطو# االنضمام الالمر�زية،: االنار�ية ا1بادئ جوهر نفس �يعها فرقال هذه � يم{ ان يستطيع ا1رء ان اال..". ا1باnة ا(يموقراطية الزاباتاوية،

 سلطة x االستيالء هو الشاغل اBوري الفرد شغل أن فكرة و�همال بل الوسيلة، تjر الغاية أن فكرة نبذ �ء، � وفوق العمل، شب_ت انماط ا1تبادلة، ا1عونة

  .  ”السالح بقوة �اعته اف_ر فرض ذلك، بعد يبدأ، ثم ا(ولة

  ... باالمس القريب ا�اريخ و�

 االهلية اcرب ا� ،� &  الروسية اBورة وعj ، �� باريس كوميونة من: اcديث الغرب تاريخ � االجتما# ا�مرد احداث اهم وسط االنار�ية راية ارتفعت

  . &	& -$	&  االسبانية

 قد – العملية للممارسة كأخالقيات �ء، � وفوق كفكرة، االن االنار�ية ان حq"... ا1ادي، وجودها ويتغ! االنار�ية مالمح تتغ! �تمع، � ومع ع� � �

 ا�ظرية � تصويرها ساء ال: االف_ر اك� من فكرة � شك دون االنار�ية ذلك، ومع.  ‘”القديم قpة داخل من’ جديد �تمع بناء فكرة �صبح تطورت

  ! السياسية

  االنار�ية؟ � ما

 �تمع ا� ا(اعية الفكرة � اي ،"سلطة" او" رئيس" معناها" آر�" و�مة ،"دون" تع�" أنا" �مة حيث ،"آر�"و ،"أنا: "مقطع* من تتكون يونانية �مة االنار�ية

 االش�اكية اcر�ة تيارات من عريض تيار من شq تالوين x اطالقه x اصطلح اسم � االخ! ا�حليل � فاالنار�ية zا،". سلطة دون" او" رؤساء دون"

 ثم بداية الغرب �تمعات الرأسما� ا�ظام وسيادة اجتياح x الفارقة العالمات اهم �نت ال:) � �  – &�� ( الكjى الفرنسية اBورة رحم من نشأ اcديثة،

  . تقريبا �ه الكو�ب �تمعات شمل حq وانتشاره توسعه

 برودون،( عp ا�اسع القرن مفكري من مع* لعدد أف_ر كبنات األنار�ية برزت: للمار�سية جوهريا kاثلة �نت أنها األنار�ية تاريخ بيانات معظم تف�ض

 إ� وانقسمت السياسية ا�ضاالت نسيج � ودخلت اجتماعيا، وا1ضطهدين العاملة، الطبقة منظمات ا¥ام � حينئذ واستمرت ،...)و�روبتك* وباكون*،

  ... شيع

 القدر بنفس بينهم، ا�مي{ تستطيع ال انك حq �ء، � � متماثل* الفراد واحد نمط من يتكون �تمع انه ،"رؤساء بال �تمع" بفكرة األنار�يون يع� وال

 فهذه. تماما ذلك من ا�قيض للمفارقة، هو، األنار�ي* عند األمر إن بل. اcديثة ا(واجن صناعة تنتجه اzي ا(جاج اصناف ب* به ا�مي{ تستطيع ال اzي

 من هناك ان بل. سامقا علوا الشخصية اcرية بمرتبة وتعلو االيديولوجيا، و�راهية الفردية، اcرية قيمة اعالء � تش�ك �ا©تها، اختالف x اBورية، ا1درسة

 بما اcديثة ا�كنولوجيا يرفض من حq ومنهم ،"individualists – الفردوي*" فريق – االق¬ حدها ا� الشخصية اcرية بقدسية يصل من تالوينها

 ¥م يقدمه ما مقابل الشخصية حريتهم عن ا�نازل وبا�ا� ا1جتمع، لتسي! تراتبية هيا� وبناء للعمل تقسيم من تفرضه وما اعتمادية من البx p تمليه

  ).primitivists اUدائيون( ا
ومية ا1عيشة � تسهيالت من ا�كنولو¯ ا�طور هذا

 بها تنعم ال وفوائد منافع x حصو¥م عليها ي�تب امتيازات القلة هذه وجود مjرات �نت ايا ا1جتمع افراد من قلة °تكر ان بفكرة القبول االنار�يون يرفض

  .االغلبية مصلحة حساب x ا1عيشة اوجه ³تلف � القرار ا±اذ سلطة تملك من القلة هذه يمكن سوف االحت_ر هذا ان ويرون. االغلبية



x ية" �مة ان� حد x او،". الفو¶" بمعµ ايضا لغويا تستخدم ف´ االش�اكية، من ا1درسة ¥ذه اسم كونها عن فضال االوروبية، اللغات معظم �" االنار

 الطبي· من واالضطراب، الفو¶ سوى وجود يمكن ال حكومات دون وانه Eوري امر اcكومة ان هو الشائع ا1عتقد ان حيث: " ماالتيستا اريكو تعب!

  " .العام ا�ظام غياب تع� ان Fب اcكومة، غياب تع� وال: االنار�ية، ان وا1نط}

 ولكنها - االنار�ية – السيا¸ ا1صطلح الصحافة هذه تستعمل لم العpين، القرن بدايات حول السيا¸ ا1صطلح ¥ذا العربية السياسية الصحافة تر�ة وعند

 ¥ا لتاع* اسما تشتق ان الطبي· من اصبح و¥ذا". الفوضوية" -  للحر�ة اسما منه واشتقت ،"الفو¶" للºمة، الشائع االورو¹ اللغوي االستعمال استخدمت

  .يتفقان ما نادرا وهما امر x والغرب الpق اتفق وهكذا. الغاب وnيعة الفو¶ ا� ا(اعون اي" الفوضويون" وهو

 دون" شيو©، االك� ا1عµ او ،"رؤساء دون" هو معناها االنار�ية. وفقط" حكومة ال" هو انار�ية لºمة الضيق االص¾ ا1عµ ابدا يكن لم ببساطة، ولكن

 ايضا تهاجم ولكنها الرأسمال، فقط تهاجم ال" أنها بمنطق االنار�ية عن يدافع كروبتك* نرى مثال. باستمرار االنار�يون يستخدمه اzي ا1عµ وهو ،"سلطة

  ".وا(ولة والسلطة القانون: الرأسما
ة لسلطة االكj ا1صدر

 االجتما# ال�اتب الن 1اذا؟. ا1جتمعات � ا¥رÁ ال�اتب ضد حر�ة او
ا ف´ Mف، بش¿ للحكومة او لتولة مناهضة االنار�ية كون من بدال السبب، ¥ذا

Áا¥ي¿ هو ا¥ر Âي ا�نظيzسد اF الش¿ � ا(ولة ان وحيث. السلطة "xاتب" اال�لل ،Áية، ا¥ر� ال هذا ولكن لتولة؛ معادية ا�عريف، Ãكم فاالنار

  . لالنار�ية �فيا تعريفا يكون ان يصلح

 � يرفضون اناس هم االنار�يون: " موريس بريان �مات �. فقط ا(ولة وليس ا¥رÁ، ال�اتÅ ا�نظيم اش_ل � يعارضون اcقيقي* االنار�ي* ان يع� هذا

 اBالوث’ مورجان فلوريس ا1كسيكية اcر�ية ا�اشطة تسميه ما يعارضون هم zلك. وا¥يمنة ا¥رÁ ال�اتب اش_ل � القهرية، السلطة او اcكومات اش_ل

 ولكن. والسلطة ا(ين اش_ل � ا� اضافة �تيهما، والرأسما
ة ا(ولة لوجود معارضون االنار�ي* يصبح وهكذا. والكنيسة والرأسمال ا(ولة – ‘الكئيب

 خالل من ينتظم �تمع قهرية، مؤسسات دون مر�زي ال �تمع بمعµ، اجتماعية، انار�ية °قيق nوط حدوث ا� او تأسيس ا� ايضا يسعون االنار�ي*

  " الطوعية للجمعيات فدرا
ات

yاتب" فكرة وتأ�االجتما# ال Áي*؛ فكر � اخ! كتطور السياق هذا �" ا¥ر� و�روبتك* وباكون* برودون أمثال" الÉسيكيون" االنار�يون االنار

 من يتضح ذلك، ومع". سلطوية" لºمة اختصارا تستخدم �نت وال: ،"السلطة" �مة استخدام يفضلون �نوا نادرة، احوال � ولكن الºمة هذه استخدموا

 عن باكون* تكلم. االفراد ب* واالمتيازات السلطة � ا�فاوت وضد ا¥رÁ، االجتما# ال�اتب ضد فلسفة �نت انار�يتهم ان اBالثة الرواد هؤالء كتابات

 متأكدا تبات ثم االنسان؛ اخيه يظلم ان فرد ألي تسمح ان تريد هل: "قال عندما وايضا ،"الطبي· ا�فوذ" عن دافع ولكنه" الرسمية" السلطة هاجم عندما ذلك

  " احدا؟ Ëتكرها لن السلطة ان

 حرية اجل من للقتال واستعداد والسيطرة ا¥رÁ لل�اتب ©مة ادانة" � االنار�ي* ب*" ا1وحدة الصلة" ، براون سوزان. ل �مات � عمومية اك� وبش¿

  ". الفرد االنسان

 يرغبون انهم االنار�يون يرى العكس، x. العام ا�ظام انعدام حالة او الفو¶ Sلق االنار�يون يسÌ وال الفو¶ تع� ال االنار�ية واضح، هو ما �قرير وفقط

 ا1ختل ا�ظام وليس الx، اسفل من يبµ العام ا�ظام ان بفكرة يقولون هم اخرى، بكلمات. الطو# وا�عاون الفردية اcرية اساس x يقوم �تمع خلق �

  .رؤساء بال �تمعا حقيقيا، انار�يا �تمعا يكون سوف ا1جتمع هذا مثل. السلطة من متنوعة اش_ل بواسطة ادÍ هو من x اx من ا1فروض

 من اك� مستوى � البp ب* تفاعالت اي" حق عن حر �تمع � انه قرر عندما االنار�ية، حول Ñ حوار � لالنار�ية الرئيÐ ا1لمح شومسÏ نعوم Sص وقد

 مهما االوسع، ا1جتمع � او العائلة � او العمل، م_ن � او ا1ح¾، ا1جتمع � – اخر او نوع من مؤسسية اش_ل يتخذ تفاعل بمعµ – شخصية تفاعالت كونه

 الشعبية ا(يموقراطية و�قامة الصناعة، � العمال �الس إنشاء يع� االمر وبا�ا�،. فيه للمشار�* ا1باnة للسيطرة ا�فاعل هذا bضع ان Fب شºه، يكون

  ". ذاته ا(وÒ ا1جتمع تنظيم ا� نصل حq االكj، للجما©ت حرة �عيات و�نشاء االش_ل، هذه ب* وا�فاعل ا1حلية، الس_نية ا�جمعات �



 اساس x يقوم بمجتمع االنار�ية تنادي االخ!، �. و[كوم* ح_م ا� أو عمال، اسفلهم للعمل رؤساء من هرÁ تراتب � ا1جتمع انقسام االنار�ية ترفض

  . اx ا� اسفل من تدار تشار�ية تنظيمات من طوعية حرة �عيات

  االنار�ية اش�اكية

  " . حكومة بال االش�ا� ا�ظام" � االنار�ية كروبتك*، بي� يقول

 اc_م غياب ان x االنار�ية ت�. اجتماعية او اقتصادية او سياسية تراتبية هرمية هيا� بال �تمع خلق تستهدف سياسية نظرية � االنار�ية zلك،

 هد� � يرون انهم. االجتماعية وا1ساواة الفردية اcرية تعظيم اجل من يعمل �تمع هو الش¿ بهذا و�تمع االجتما# للنظام حيوي nط هو والرؤساء،

 وان واجحاف، امتياز � اش�اكية دون اcرية ان مقتنعون dن: "باكون* عن ا1شهور القول � كما او. اUعض Uعضهما ذاتيا ودعما عونا وا1ساواة اcرية

  " . وبربرية عبودية � حرية دون االش�اكية

 االنار�ي* اف_ر جوهر � مش�Óن موقفان هناك ان اال) الشيوعية االنار�ية ا� الفردوية االنار�ية من( االنار�ي* من ³تلفة فرق فيه توجد اzي الوقت و�

  .الرأسما
ة وجود ومعارضة اcكومات، وجود معارضة: وهما واحد، تيار � �هم بينهم Fمعان

Ôر بنيام* الفردوي االنار� �مات ف� االنسان استغالل ونهاية االنسان، ألخيه االنسان حكم نهاية الفاحش؛ الربا والغاء ا(ولة الغاء" x االنار�ية ت� ، تو

 ال: الpوط ويعارضون اBالث، االش_ل هذه يعارضون هم و¥ذا) استغالل اي( فاحشا ربا والريع والفائدة الربح، � االنار�ي* � يرى". االنسان ألخيه

  .وا(ولة اcكومات به يعارضون اzي القدر بنفس ±لقهم

  .رأسما
ة لسلطة او (ولة خاضعا �ن ما اذا حرا، يكون ان لالنسان يمكن ال لالنار�ي* بالنسبة

 ي�ون االش�اكي*، � مع باالش�اك" فهم ذلك، يتحقق وحq". رؤساء ال" قاعدة اساس x يقوم �تمع خلق عن تدافع سياسية نظرية � االنار�ية وهكذا

x واالالت والرأسمال لالرض الفردية ا1لكية ان Õكوما بات وانه زمانها؛ انت] x وط � وان: باالختفاء الفردية ا1لكيةn وسوف تصبح ا1سبقة االنتاج 

 ا1ثا� ا�موذج ان تأكيد � االنار�يون يستمر... و. سهمانف ال�وة منتÖ بواسطة مش�ك بش¿ تدار وسوف وتدار للمجتمع، اIماعية ا1لكية � تصبح

 ال ا� اcكومات وظيفة اخ?ال هو للمجتمع ا�ها× ا¥دف ان] و... [االدÍ اcد ا� اcكومات وظيفة ±?ل ح* االشياء حالة هو للمجتمع السيا¸ للتنظيم

  " .حكومات دون �تمع بمعµ، – �ء

x ية معارضة ان� االقتصادية العالقات � تناهض تلك فمعارضتهم. اcكومة او ا(ولة معارضة �رد x تقت� لم ا¥رÁ، االجتما# لل�اتب االنار

  . ا1أجور والعمل الرأسما
ة ا1لكية عن ا�اشئة العالقات تلك خصوصا كذلك، السلطوية واالجتماعية

 �فراد االخ! و� الزراعة، � و�فالح* الصناعة، � منتج* كعمال البpية، ا1جتمعات داخل العالقات اش_ل وتنوع بتعددية االنار�يون يؤمن العموم �

 لوسائل اIماعية ا1لكية اش_ل تفعيل اجل من ويعملون وينادون االنتاج لوسائل الشخصية با1لكية يؤمنون ال ولكنهم. ا1عيشة �االت شq � منتج*

  .االنسانية ا1جتمعات � االنتاج

 والفكرة للرأسما
ة، االقتصادية الفكرة... للحكومة صنو السيا¸ ا1جال �... الرأسمال: "فكرته عن لتفاع يسوقها ال: وحجته برودون عند ذلك رؤية يمكننا

 منها واحدة x ا¥جوم. اUعض بعضها مع متنوعة بطرق تتصل تماما، متماثلة اف_ر ثالث � للكنيسة الالهوتية والفكرة ،)للسلطة او( للحكومة السياسية

 ضار هذا االستبداد ثالوث. الروح حق � والكنيسة اcرية، حق � ا(ولة ترتكبه العمال، حق � الرأسمال يرتكبه ما.. �ها اBالث االف_ر x ا¥جوم يعادل

) ا(ولة( ارادتهم واستعباد) الرأسما
ة( جسدهم استعباد تلقائيا تكون سوف ا�اس الضطهاد فعا
ة االك� الوسيلة. الفلسفة � Eره العم¾ الواقع �

 ميو¥ما ±ضع" وzلك،" عمله بيع] ا1رأة تلك او[ الرجل هذا F xب" تقول، ح* الرأسما
ة تعارض جو(مان ايما Ùد وهكذا)" . الكنيسة( عقلهم واستعباد

 العامل يبيع] الرأسما�[ اcا� ا�ظام ظل �" انه بقوÑ دافع عندما الفكرة نفس باكون* وضع ©م باربع* قبلها" . سيدهم الرادة االمور x وحكمهما

  . ”االجر مقابل العمل صاحب للرأسما�" الوقت من معينة cصة وحريته شخصيته



 Ãاجات يو� �تمع – جديد �تمع لصورة رؤية تمنح الوقت نفس � � بينما اcا� ا1جتمع وتنتقد °لل االنار�ية. واFاب نÔ من Ú � االنار�ية وهكذا

  .وا�ضامن وا1ساواة اcرية � اساسية، االك�ها اcاجات، تلك. اعضاءه اغلب x اcا� ا1جتمع ينكرها معينة انسانية

  االجتما# وا�غي! االنار�ية

: ا1عاش العالم � ا1جتمع هذا صور من كث! خلق Ëاولون انهم بل اف_رهم يطبقوا حq اBورة قيام cظة ينتظرون ال عملهم � االنار�ي* ان نالحظ ان Fب

  .استطاعتهم بقدر نشاطهم، واسا
ب منظماتهم، �

  ".خالق دافع هو تدمر ألن ا(افع" باكون*، يش! كما باالمل، ا�قدي ا�حليل توحد االنار�ية

. حريتهم اجل من ا1ظلوم* كفاح الكفاح، � Ýذورها تÜب االنار�ية. االفضل ا1جتمع لرؤية اداة او للتحليل اداة �رد من اك� ايضا � االنار�ية ان اال

  .الربح قبل الكو�ب مصلحة تضع و� السلطة، وليس ا�اس، احتياجات x يقوم جديد نظام °قيق وسائل توفر االنار�ية اخرى، بكلمات

 وا1جتمع الفرد، ب* توافق اق¬ االنار�ية تستهدف فلسفيا. للحياة وkارسة نظرية من Ú � االنار�ية: "كريس: ستيوارت االسكتلندي االنار� ا1ناضل يقول

 �. Ñ لزوم ال زائدا امرا وموظفيها وا(ول واcكومات السياسي* من Þعل بطريقة ومعيشتنا حياتنا تنظيم �ا بالنسبة االنار�ية تستهدف عمليا،. والطبيعة

 فيها يمتلكون الطبيعية حدودها ¥ا �تمعات داخل ارvمية غ! عالقات � ينتظمون سوف ا1تبادل واالح�ام السلطان اصحاب االفراد االنار�، ا1جتمع

  .مشا# بش¿ وا�وزيع االنتاج وسائل

 به الظفر يمكن ال ا�ام ا1جتمع بأن جيدة دراية x االنار�يون.. ا�ظرية واالبنية ا1جردة ا1بادئ هواجس عليهم تسيطر حا1* اشخاصا ليسوا االنار�يون"

 قد ال: االشياء اجل ومن تكون، كما االشياء ضد للكفاح واcافز ا(افع تمنح ال: الرؤية � االنار�ية ذلك، ومع! االبد ا� يستمر الكفاح فعليا،. غدا

  ...تكون

 يع� ©مة، بمعاي!. الظلم اش_ل من ش¿ � ضد للمقاومة بارادة يبدأ ان Fب معناه، Ñ [¾ �تمع dو وا�قدم ا�تائج، Ëدد ما هو فقط الكفاح االخ!، �"

 فور انه، � يتمثل فهو يه?، ال اzي ا
ق* من واحدا بندا االنار�ي* (ى ان لو. االرvمية السلطات � بpعية واالستهانة االستغالل اش_ل � °دي هذا

 العادي االنسان يمتلك سوف ثم، فمن واالستغالل، ا¥يمنة مقاومة ©دة اكتساب وفور االيديولوجي*، او السياسي* ا� باالمر الرجوع x االعتياد انتهاء

  . االنسجام من طيب وبقدر Ãرية زمان، اي و� م_ن اي � مصلحته، فيه بما حياته جوانب من جانب � تنظيم x والقدرة الطاقة

 عن يبحثون وايضا يستطيعونه، بما عمليا ا1ساهمة عن يبحثون انهم. عليه ا¥يمنة Ëاولون هم وال الشعÅ، الكفاح عن بعيدا ر�ن � االنار�يون يàوي ال"

 بالعالقات ا1تعلقة االنار�ية االف_ر x ا�عرف ا1مكن من. اIما# ا�ضامن ومن لالفراد اzاy ا�طور من kكن مستوى اx داخله و� الكفاح مساعدة

 � � والفلسفية واالجتماعية اBورية اcرÓت � ا¥يمنة اش_ل بكل ا1تعلق وا�قد ا1تبادلة وا1عونة القرار، ا±اذ عمليات � ا1ساواتية وا1شار�ة الطوعية،

  " .م_ن � و� االزمان

 ذو الوحيد فالطابع. الوقت مع السياá نشاطها مظاهر إ� باإلضافة [تواها يتغ! اجتماعية ظاهرة" االنار�ية � جروباتشيك اندريه ال�¹ االنار� يرى

 سلطة كونها خالل من األرض x ومستمر ثابت وجود ¥ا يتأâ أن يمكن ال الكjى األيديولوجيات � عكس x أنها هو باألنار�ية، ا1رتبط اSاصة الطبيعة

 ينت´ zلك، نتيجة. السياá الكفاح من موجات إنها – آخر ©مل من ا1عاMة وسماتها االنار�ية تاريخ يأâ. السياá ا�ظام من جزء لكونها أو حكومية

 الq الكفاح لف�ة طبقا جدا، ا1عالم [ددة موجات تارbها ã °دد أن تستطيع انك بمعµ ،"األجيال تعاقب" dو ميال تمتلك" االنار�ية ان ا� جروباتشيك

  . ”فيها تشºت

 جناح هو والعمå ا�ظرى kثلها وÓن عp، ا�اسع القرن أواخر منذ أوروبا غرب ã الطبä ال�اع خالل االنار� للكفاح األو9 ا1وجة تشºت تارbيا،

 بعد القرن هذا ثمانينات طوال وترdت ، ��  باريس كوميونة مع ذروتها وبلغت ،��B  ©م من ا1رحلة هذه بدايات تصاعدت. األو9 األkية ã" باكون*"

  . الكوميونة هزيمة



 من االنار�ية اcر�ة 1ر�ز واضحة إزاحة الف�ة هذه شهدت ،)B*&  - � & ( الروسية األهلية اcرب حq عp ا�اسع القرن تسعينات من اBانية، ا1وجة

 من كث!ا ادÍ يزال ال �ن اوروبا من اIزء هذا � الصناعة تطور ان حيث للفالح* أوضح اهتماما تعطى zلك وأصبحت الpقية أوروبا إ� الغربية وباأور

 ابان الفالحية او�رانيا � اBوري" ماخنو" جيش مع قمتها ا1رحلة بلغت. الغاUة السمة æ نظريا، األنار�ية،"  كروبتك*" شيوعية �نت و¥ذا. غربها � مستواه

  . آنذاك السطح °ت تعمل �نت الq الراديكا
ة ا�يارات داخل متغلغة الوسطى أوروبا إ� اUلشفية انتصار بعد وانتقلت ،� &  الروسية اBورة

 العاملة الطبقة � أخرى مرة توجهها وح�ت ثانية، مرة أوروبا وغرب وسط ã األربعينيات، أواخر حq العpين القرن عpينات من اBاBة، ا1وجة تر�زت

. روسيا من اUلشفية اBورة طردتهم اzين الروس ا1نفيون بها قام األعمال أك�). السينديكا
ة( األنار�ية ا�قابية ذروة � الف�ة تلك �نت نظريا،. الصناعية

 الرئيسي* ا�وع* ب* ا�باين بات اللحظة، هذه ومن. اBانية العا1ية اcرب وقيام ،)&	&  – $	& ( االسبانية االهلية اcرب � اBورة هزيمة مع قمتها وانتهت

ã د
 تقا
د اآلخر، اIانب وx – يمثلها" كروبتك* بي�" أن ا1ثال، سبيل x نعتj، أن يمكن الq األنار�ية، الشيوعية: للعيان واضحا األنار�ية ا�قا

 ا�قابية تيار يندمج. ا�عقيد ©
ة ا1تقدمة، الصناعية ا1جتمعات �نظيم والصالح السليم ا�مط األنار�ية األف_ر ã ببساطة ترى الq األنار�ية ا�قابية

 يستمدون اzين ا1جالس، شيوعã é مثال، ا1رء، Fده اzى ا�وع وهو ا1ار�سية، ã اليسارى اIناح من بتالوين عدة عالقات بواسطة ويتشابك هذا، األنار�ية

  . بانيكوك انطون مثل مار�سيون منظرون جدا، مؤثر قوي êطاب الحقا، مثلهم واzين لكسمjج، روزا تراث من اف_رهم

 واطبق مارشال، مpوع اكتمال مع االجتما# الرفاه دول قيام اوروبا غرب بتان شهدت فقد كب!ا، ©ما هبوطا األنار�ية شهدت اBانية، العا1ية اcرب بعد

  .لالمjيا
ة ا1ناهض الكفاح اش_ل x للسوفيت ا1وا
ة االÞاهات نفوذ غلب العالÂ اIنوب و� nقها، x اcديدي الستار

 اللغة مع ا�كيف تستطع ولم تارbها، بأثقال [ملة تزال ال �نت الq لألنار�ية، جديا بروزا تشهد لم والسبعينات الستينات نضاالت" جروباتشيك، يقول

 ا1ناهضة اIما©ت من بدءا ا�نوع شديدة �مو©ت ã أنار�ية نز©ت Þد فأنت و¥ذا. الطبقات Mاع x قاموسها مفردات تبµ ال الq اIديدة السياسية

  " . أنار�ية بأنها اFابيا نفسها تصف ذاتها حد ã هممن �اعة Þد ال ولكنك الخ، والسود النسوية، واcر�ة ،)فيتنام قضية( للحرب

 واالنار�ي* اBوريون ا�قابي* االنار�ي*( السابقت* للموجت* معاد تكرار من اقل وال أك� ال حا¥ا �ن الوقت هذا ã األنار�ية اIما©ت أن الواضح فمن

 اقروا ما و©دة أنفسهم، x انغلقوا للستينات، السياá ا�عب! من اIديدة األش_ل مع االìراط من فبدال -  االنعزا
ة شديدة �ا©ت وÓنوا ،)الشيوعي*

 الرابع اIيل هو هذا zا،). Platformists( ”ا1اخنوية ا�قا
د ذوى الjنا�ي*" بـ انفسهم يسمون اzين األنار�ي* شا�ة x اIمود v ãية مواثيق

  ".الشبح"

 فعال �نوا واzين( السنوات هذه سياسيا شºتهم اzين والسبعينات الستينات اهل هم االول: األنار�ية داخل يتعايشا جيل* Ùد اcاE، الزمن إ� بالوصول

 وأصحاب اUيئة، ود©ة ا1رأة، قضايا ومناMى واألقليات، األصلي* الس_ن بقضايا معرفة األك� الشباب هم اBاT واIيل ،)واBاBة اBانية للموجة Þسيد إ©دة

 العمال �عية( IWA والـ ،)الصناعيون العالم عمال( IWW الـ مثل أنار�ية، فدرا
ة إ°ادات � Þده االول اIيل. البpية للثقافات ا�قدى ا�فك!

 االجتماعية اcر�ة عمل شب_ت ã بروزا أك� Þده اBاT اIيل أما. وأشباههم ،)االنار�ي* للشيوعي* الpقية الشما
ة الفدرا
ة( NEFAC والـ ،)االkية

 من اSامس اIيل تيار ã الرئيí الكيان" مرتبة °تل ،Peoples Global Action - للشعوب الكو�Å ا�حرك منظمة ان جروباتشيك ويرى. اIديدة

  . ”األنار�ية

   



  كوميونة باريس وفكرة ا�ولة، بقلم ميخائيل باكون�

" فرنÐ رجل ا� رسائل" االخ!، لعم¾ طبي· استمرار انه. وقعت احداث بسبب اكتبه عمل الكب!، بالكم ليست و� نpتها، ال: اعما� � مثل العمل هذا

)jي ،)!�&  سبتمzفت ح* مؤلم ولكنه بسيطا وضوحا فيه امتلكت اpبيثة با1صائب وتنبأت استSب ال: اÜاالن فرنسا ت îالعالم و ،Üلن وال: ا1تح 

  .االجتماعية اBورة سوى عالج ¥ا يكون

 امام يقع ما مراجعة اوروبا، � االن Ëدث ما ومراجعة للمجتمع ا�ارbية ا�طورات بمراجعة اقوم سوف. اBورة هذه مثل Eورة x الjهان هو االن هد�

 واالهداف الفلسفية با1بادئ علنا ا�داء x وFمعون ا�طورات بهذه يقبلوا ان يمكنهم للحقيقة باخالص ا1تعطش* هؤالء � وبذلك. مباnة انظارنا

  .االجتماعية اBورة نسميه ما جوهر تش¿ ال: العملية

 � شخصية دوافع اي � �نت ما اذا حالة � با�هور يصفون� ربما. البسيطة با1همة ليست نفx Ð وفرضتها بنفÐ عينتها ال: ا1همة ان اعرف انا

 خالل الكث! بكتابة اقم لم أنا. [�ف �تب حq وال فيلسوفا، وال دارسا لست. خفية دوافع اي امتلك ال ان� لقارï، اؤ�د دع�. ا1همة بهذه االضطالع

yعندما وفقط ا�فس، عن دفا© سوى ابدا اكتب ولم حيا YjÞ شديدة قنا©ت x الكتابة qاتغلب ح x استعراضية نوازع اي ضد داخ¾ فطرية كراهية .  

 يستخدمها ال: الpيرة لالساط! مرير عدو وانا اcقيقة، اجل من ðاسا يمتلئ باحث انا الوقت؟ هذا � العمل هذا لنp يدفع� اzي وما انا، من اذا، حسنا،

 انا. العالم واستعباد ل�ويع – االزمان ل¿ وا(ي� وا1يتاف{ي} والسيا¸ والتpي· واالقتصادي االجتما# ا1فضوح الزيف � من يربح نظام – القائم ا�ظام

 اcرية اع� ال انا. فيها تتطور وان البpية والسعادة والكرامة اال1عية فيها °يا ان يمكن ال: الوحيدة اUيئة � اcرية ان اعتj انا. للحرية متعصب ©شق

 x يقوم امتياز للقلة، امتياز سوى شيئا تمثل وال لسنة سنة من مستمرة كذبة � اcرية هذه والقوان*؛ باللوائح وتقيدها بقدر ا(ولة �ا ت�فها ال: الشºية

 اخرى مدرسة وî روسو جاك جان مدرسة ¥ا تدعو ال: الفردية الñجسية ا1تخلفة ا1خادعة، اcرية بها اع� انا وال. ا�اس من اUاقية اUقية عبودية اساس

 ا� االفراد حقوق ±?ل ان ا� تنت´ وبالÜورة دائما، ف´ منا؛ � cقوق حدودا ا(ولة، � kثلة اIميع، حقوق تعتj وال: الjجوازية، الليjا
ة مدارس من

 منا؛ واحد � � ال_منة واالخالقية والفكرية ا1ادية الطاقات ل¿ ال_ملة ا�نمية Eورة تم¾ ال: اcرية باالسم، اIديرة الوحيدة اcرية اع� انا ال،. صفر

 تلك ان حيث قيود، توجد ال سليم، بش¿ تكلمنا ما اذا وبا�تيجة،. اSاصة طبيعتنا قوان* صنعتها ال: القيود تلك سوى اخرى قيود اي تعرف ال ال: اcرية

 القاعدة تؤسس ف´ فينا؛ موروثة ذاتية، قوان* � القوان* تلك. فوقنا من مpع او بيننا، من مpع او خارجنا، من مpع اي علينا يفرضها ال القوان*

 � حرية � تلك – cريتنا الفعال والسبب اcقي} الpط فيها نرى ان Fب القوان*، هذه الخفاء الس· من بدال. ذاته وجودنا بناء عليها يقوم ال: نفسها

 اع�. ا1ساواة � اcرية ا�ضامن، خالل من اcرية cريته؛ شاسعا وامتدادا تأكيدا بوصفها يراها ولكنه cريته، حدودا اخر رجل � حرية � يرى ال رجل

 x ا1عبودات وî السماء � بوداتا1ع � °طم سوف ال: اcرية اع�. السلطة مبدأ القوة، هذه 1ثل Þسيدا دائما �ن وما الوحشية، القوة x ا1نت�ة اcرية

  .ا(ول وî الكنائس � انقاض x ا�ضامن، � للبpية جديدا ©1ا تب� ثم ومن متناثرا ورÓما حطاما فتحيلهم االرض

 االنسانية، و�رامتهم واخالقياتهم، االفراد رفاهية ا1ساواة، تلك دون انه، اعرف الن� واالجتماعية االقتصادية ا1ساواة عن يدافع االقتناع شديد [اÁ انا

 مؤمن انا للبpية، اوÒ كpط اcرية اجل من اقف اT حيث ولكن. اال�ذيب من كومة من اك� ا� ابدا تصل لن االمم، ازدهار ا� اضافة واcرية، والعدالة

 طريق وعن حر بش¿ ا1نظمة ا1نتج* �عيات طريق عن لالصول اIماعية وا1لكية للعمال ا�لقا× ا�نظيم بواسطة العالم � تؤسس ان Fب ا1ساواة ان

  .االستثناءية السطوة ذات االبوية ا(ولة م_ن �حل متساو، بش¿ ا�لقائية الكوميونات فدرا
ات

 اzين السلطوي* الشيوعي* وب* جانب، � اBوري*،) collectivists( اIماعية انصار ومعهم االش�اكي* ب* جوهري انقسام ينشأ ا�قطة تلك عند

 ا�نظيم اساس x اوال يقوم جديد اجتما# نظام خلق � يرغب Úهما. تماما يتطابق ا�ها× منهما � هدف. اآلخر اIانب � ا1طلقة ا(ولة سلطة يدعمون

 ا1لكية اساس x وثانيا، اIميع، x مساوية nوط ظل و� لالحداث، الطبيعية القوة بواسطة اIميع وx منهما � x [الة ال ا1فروض للعمل، اIما#

  .االنتاج الدوات اIماعية



 ا1دن، برو
تاريا واساسا العاملة، للطبقات السياسية القوة وتنظيم تنمية بواسطة هدفهم بلوغ يستطيعون انهم يتخيلون الشيوعيون ان فقط هو االختالف

 االجتماعية القوة وتنظيم تنمية خالل من فقط ا�جاح يستطيعون بأنهم يؤمنون اخرى، ناحية من اBوريون، االش�اكيون. الjجوازية الراديكا
ة بمعاونة

 الصلة يقطعون اzين العليا الطبقات من الطيبة ا�يات ذوي الرجال ضمنهم ومن والريف، ا1دينة � العاملة للطبقات للسياسة ا1عادية او سياسية الغ!

  .�مال السيا¸ بjنا�ها ويقبلون والريفية اÜcية العاملة الطبقات ا� االنضمام � عالنية ويرغبون بماضيهم

. لتولة السياسية السلطة x االستيالء اجل من العمال قوى تنظيم الÜوري من ان الشيوعيون يعتقد. ا�كتي_ت � اختالف ا� يؤدي االنشقاق هذا

 بينما السلطة، وkارسات مبدأ عن الشيوعيون يدافع. ا(ولة تصفية – ادبا اك� بش¿ نطرحها او، – تدم! بهدف منظمات � ينتظمون اBوريون االش�اكيون

 االولون. ا(ينية العقيدة [ل و
حل اSرافة النهاء يعمل اzي العلم، صالح � متساوي بش¿ Úهما. اcرية � �ه ايمانهم اBوريون االش�اكيون يضع

 سوف بذلك، تقتنع ما فور البpية، اIما©ت ان حq العلم نË pاولون سوف] اBوريون االش�اكيون[ واالخ!ون بالقوة؛ العلم فرض يودون] الشيوعيون[

 مفروضة سلفا موضوعة Sطة متبع* وغ! اSاصة، مصاcهم مع صادق* اSاص، وبرضاهم اx، ا� اسفل من وحر، تلقا×، بش¿ فدرا
ات وتش¿ تنتظم

x "مفروضة ؛"جهالء x متفوقة" عقول من قلة بواسطة �وع."  

 � منها اك� للجماه! اcقيقية واالحتياجات الفطرية الطموحات � العملية واcكمة السليم اcس من عظيما قدرا هناك بأن اBوريون االش�اكيون يتمسك

 من اك�. سعيدا يكون ان x االنسان ارvم بمحاولة متمسك* زالوا ما العديدة، اSيبات هذه � بعد اzين االنسانية ومرشدي ا(�ترة ل¿ العميقة العبقرية

 من خاص ش¿ اي � يكمن ال مشا�ها سبب وان حكومة؛ سيطرة °ت تكون ان لفكرة طويال خضعت قد البpية ان اBوريون االش�اكيون يؤمن ذلك،

  .اcكومات هذه تتتخذه اzي الش¿ �ن مهما ذاتها، اcكومات وجود و� للحكومات اIوهرية ا1بادئ � تكمن البpية مشا� ولكن اcكومات اش_ل

 وب* واالÙل{، االمريكي* عند جزئيا مقبولة واصبحت اال1انية ا1درسة بواسطة علميا تطورت كما الشيوعية ب* جيدا ا1عروف ا�ناقض هناك اخ!ا،

 حاولت وقد. الالتينية اUالد برو
تاريا بواسطة نها× استنتاج ا� مس!تها � ووصلت عظيم بش¿ تطورت ال: ،)Proudhonism( الjودونية

  .باريس كوميونة � عمليا نفسها وتستعرض االوE 9بتها تÜب ان اBورية االش�اكية

 قلوب � قوة واك� ديمومة اك� تنمو والكهنوتية، ا1لكية الرجعية ايدي x منه ©نت اzي ا(ماء سفك � رغم ال: باريس، لكوميونة ومؤيد مناM انا

  .لتولة نفيا بوصفها بوضوح الكوميونة هذه تشºت فقد جسارتها، بسبب �ء، � وفوق مؤيديها، من انا. االوروبية الjو
تاريا وعقول

 وألنها منازع، بال السياسية ا1ر�زية ارض االن وحq اصبحت ال: فرنسا، � احداثه وقعت قد ا(ولة وجه � ا�مرد هذا ان هائل بش¿ مغزى ذو ألمر و�نه

 اSاصة هزيمتها واعلنت جانبا تاجها dت ال: باريس،. الكوميونة بمبادرة قامت ال: العظيمة، الفرنسية اcضارة منبع زعيمة باريس، � �نت دقة بكل

 ا1ستعبدة الشعوب ل¿ �ظهر ا�ارbية، ز©متها سلطة تأكيد ا©دت ال: باريس بأكمله؛ وللعالم والوروبا، لفرنسا، واcرية اcياة تعطي ان اجل من بشجاعة

 للراديكا
ة السياسية با�قا
د ماحقة Eبة انزلت ال: باريس والسالمة؛ للتحرر الوحيد ا(رب ¥م اظهرت) لالستعباد؟ ±ضع ال �اه! اي هناك وهل(

 ا1نت�ة؛ للرجعية مهابة كذبة �منح خرائبها، � تكفنت ال: باريس! واوروبا فرنسا رجعô ضد اBورية لالش�اكية حقي} اساس حجر واعطت الjجوازية

 هذه فإن العليا، الطبقات عن ار°لت قد االخالقية والقوة واال1عية اcياة، �نت لو انه x ةللبpي ومjهنة فرنسا، ومستقبل nف نفسها، �رثتها عj منقذة

 عj اcقي} و�ضامنهم للجماه! وال_مل االكيد للتحرر اIديدة اcقبة افتتحت ال: باريس! الjو
تاريا � يوعدون وما بقوتها احتفظت قد �ها القيم

 االوهام واستبدلت وملحدة، انسانية نفسها اعلنت ال: باريس القومية؛ الروح حطام x االنسانية دين واقامت القومية الàعة دمرت ال: باريس ا(ول؛ حدود

 اcرية، بمبادئ استبد�ها القديمة االخالقيات � ا1ساواة انعدام واش_ل اال�ذيب مستبدلة بالعلم، وااليمان االجتماعية للحياة العظõ باcقائق ا1قدسة

 طريق عن البpية بمقادير القوي ايمانها اكدت والواثقة، العقالنية اUطو
ة، باريس! االنسانية االخالقيات ل¿ اSا(ة االسس تلك واالخاء، وا1ساواة والعدل

 بايدي ا1صلوبة نفسها، االنسانية انها – اطفا¥ا انبل دماء � الغارقة باريس،! تأy سوف ال: االجيال ا� قوتها، بكل عقيدتها، مسلمة وموتها؛ ا1جيد، سقوطها

 عن ا1عjة اآلتية، االkية اBورة ولكن. اUابا للp، االعظم اjc وذلك ا1سيحية، الكنائس � من ا1باn اإل¥ام ظل � اوروبا، � ا1وحدة ا(و
ة الرجعية

  .Uاريس اUعث تكون سوف الشعوب، تضامن

  .لالبد ذكرانا � اSا(ة باريس؛ كوميونة وموت Ãياة احاطا اzين للشهرين واcميدة ا¥ائلة ا�تائج � وتلك اcقي}، ا1عµ هو هذا



 بأن االقل x ¥ا السماح اجل من فرساي رجعية ضد فيه اìرطت اzي ا1ميت الكفاح ا(اخ¾ تطورها وعرقل للغاية، قص!ا وقتا باريس كوميونة استمرت

 بدوا ولو. صحيح بش¿ تكلمنا ما اذا اش�اكي*، يكونوا لم الكوميونة اعضاء اغلبية ان ايضا، ندرك، ان Fب. تنفيذه وليس االش�ا�، برنا�ها نظريا، تصوغ

 بسبب منه اك� فيه، تواجدوا اzي ا1وقف ولÜوريات االوضاع، ولطبيعة العنيد، االحداث �رى � االÞاه هذا � اÙروا انهم ا� يعود فذلك كذلك، انهم

 دعنا ولكن،. يعاقبة �نت اUقية االش�اكي*؛ من عp ÷سة ا� عp اربعة حد، اق¬ x هناك، �ن – ضئيلة اقلية �نوا االش�اكيون. الشخصية قنا©تهم

 التpيعية اIمهورية نزعتهم مستبدين، مندفع*،... اFابية اك�هم vمبيتا؛ السيد مثل يعاقبة، ومذهبيون [امون هناك. ويعاقبة يعاقبة هناك بوضوح، نقو¥ا

 بعد وفيما للjوسي*، فرنسا شعب سلموا وقد والسلطة، للوحدة تشيعها سوى ا
عقوبية من شيئا ¥م ت�ك لم وتضيعها، القديمة اBورية العقيدة x تتغلب

 x القادرين ؛	&�  لعام ا(يموقراطية للعقيدة ا1خلص* ا1مثل* اخر االبطال، باستقامة، ثوريون يعاقبة وهناك. ا1و( وطنô الرجعي* ا� ايضا سلموه

 طبي· بش¿ يقودهم اzين العظام ا
عاقبة هؤالء. الرخيص الرجعية لفجور ضمائرهم اخضاع من بدال جيدا ا1سلحة وسلطتهم وحدتهم من بكال ا�ضحية

 يومنا � اIماه! ان وحيث �اه!، دون ثورة توجد ال انه وحيث اخر؛ �ء � فوق اBورة انتصار � يرغبون العظيمة، والشخصية العظيم الروح دلسºيوز،


نصاعوا انفسهم تار�* السليمة، العقيدة ذوي من ا
عاقبة واجتماعية، اقتصادية بثورة تقوم ان فقط وتستطيع لالش�اكية تàع غريزة عن تكشف هذا 

  .ارادتهم رغم اش�اكيون يصبحوا ان ا� ينتهون اBورية، اcر�ة منطق ضغط °ت م?ايد بش¿

 برامج x بامضائهم وقعوا معه، االخرين من وعديد دلسºيوز،. باريس كوميونة � شار�وا kن انفسهم ا
عاقبة فيه وجد اzي الوضع هو بالضبط ذلك

 اش�اكية اش�اكي* �رد �نوا اcسنة، وارادتهم نواياهم حسن ورغم ذلك، ومع. اFاø بش¿ اش�اكية طبيعة ذا �ن به وعدت وما العام مردودها واعالنات

 الش�اكيتهم ا1ضادة ا1سبقة الjجوازية اف_رهم x ا�غلب اجل من الطاقة وحq الوقت ينقصهم �ن داخلية؛ قنا©ت منها اك� خارجية ظروف عليهم املتها

 يستطعوا ولم عموميات من ابعد اù1 ابدا يستطعوا لم ا(اخ¾، ال�اع فخ � وقعوا وقد ذلك، يتفهم ان ا1رء يستطيع. منها العديد و�بتوا حديثا اكتسبوها ال:

  .لالبد الjجوازي بالعالم واتصا¥م تضامنهم x تقù سوف �نت ال: اcاسمة ا�داب! تلك من اي ا±اذ

 عشية ب* الرجال يتحول ال. لومهم نستطيع ال اننا اال. بالشلل الكوميونة واصابوا فعليا، شلال �بدوا لقد. الرجال واوwك الكوميونة êت سوء هو ذلك �ن

  منهم؟ ا1زيد طلب F xرؤ من. الكوميونة سبيل � يقتلون انفسهم ب�ك اخالصهم x برهنوا لقد. االرادة بمجرد ©دتهم او طبائعهم يغ!ون ال انهم وضحاها؛

 كونهم من اك� بالغريزة اش�اكي* �نوا ا�اس. تأث!هم °ت االف_ر وتداولوا ا
عاقبة هؤالء عمل اzين باريس، اهل من اك� للوم موضعا اعتبارهم يمكن ال

 ا1دن برو
تاريا. كذلك تكن لم ا�قليدية، تعب!هم طرق باالحرى او اف_رهم، ولكن درجة اx من اش�اكية طموحات � طموحاتهم �. بالفكرة اش�اكي*

. واستبدادية سلطوية عديدة بمفاهيم تتعلق وال: ا
عاقبة، عند اSطأ ا1سبقة االف_ر من بكث! تتعلق زالت ما نفسها، باريس � وحq فرنسا، � الكjى

 جدا صحيح وهذا. داخلهم من بعد استئصا¥ا يتم لم – والعبودية واcرمان، الpور، ل¿ ا�اريú ا1نبع ذلك ا(ي�، للتعليم ا1ميتة ا�تيجة – السلطة عبادة

 واحدا Þد سوف قليال، عقو¥م اغوار سjت لو. االف_ر هذه من بال_مل انفسهم Ëرروا لم ايمانا، االك� االش�اكيون للشعب، ا�ابه* االطفال حq ان (رجة

  .بعد تماما يمت لم ولكنه متواضعا مظلم، ر�ن � قابعا اcكومة، فكرة عن يدافع ا
عاقبة، من

 يشعرون اzي الوقت فÔ. جدا صعب وضع � انفسهم وجدوا الكوميونة � شار�وا اzين من باالش�اكية ا1ؤمن* االش�اكي* من الصغ!ة ا1جموعة وايضا،

 للعمال االkية اIمعية منظمة حول االشخاص من قليلة االف عدة من حفنة بال_د تلتف وبينما ¥م، باريس اهل من العظيمة اIماه! ب* ا�أييد بنقص فيه

 و�. ا
عقوبية االغلبية ضد يوÁ نضال � االستمرار باالش�اكية ا1ؤمن* االش�اكي* هؤالء x �ن العيوب، من تعاT �عية نفسها و� ،]االو9 االkية[

 مدينة � ذلك �. الرجعي* �حرÓت اcاد واcذر وا�يقظ وتسليحهم، وتنظيمهم ¥م، عمل واFاد العمال من االف عدة إطعام عليهم �ن ال�اع، هذا غمار

 وفضل بإذن فرساي � ¥ا مراكزا تأسيس تدبرت ال: للرجعية، ا1ست�ة وا1ؤامرات ا1_ئد ل¿ وفريسة ا1جاعة، خطر وتواجه [اMة، ، كباريس هائلة

 اضطر والكهنوتية ا1لكية الرجعية قتال اجل من فرساي؛ وجيش حكومة ضد ثوري وجيش ثورية حكومة اقامة �ش�اكي* عليهم �ن. الjوسي*

  .اBورية االش�اكية nوط بأول ضحوا او وتناسوا ا
عاقبة، باسلوب انفسهم �نظيم االش�اكيون



 ا�طور، ©
ة سياسية لغريزة ايضا وا1الك الكوميونة، � االغلبية يش¿ اzي االقوى، القسم ا
عاقبة، ان الطبي· من �ن هذه، والتشوش االضطراب حالة �

 اك� تلك بمم{اتهم يضغطوا لم انهم مدهش المر وانه. االش�اكي* x العليا ا
د اصحاب هم يكونوا وان البد �ن اcكوÁ، ا�نظيم وخjة �قا
د وا1الك

  .تيارها � االجتماعية اBورة موجة �حملهم انفسهم تر�وا العكس x انهم بل خالصة؛ يعقوبية بصبغة باريس انتفاضة يصبغوا لم فهم فعال؛ فعلوا kا

 � �ش�اكي* �ف بش¿ ا��ف عدم x اUاريسي* اصدقاءنا يلومون جدا، قوي بمنطق االش�اكية نظريتهم تتمتع عديدين، اش�اكي* ان اعرف انا

 ننí دعنا. الالزم عن زيادة االش�ا� لjنا�هم اخلصوا بأنهم يتهمهم الjجوازية، الصحافة به ت�خ اzي ا�واح ألوان اخرى، ناحية من. اBورية kارستهم

 � بالعدل يتصفون ال انهم حقيقة ا� تشددا الjو
تاريا �حرير ا1نظرين اك� انتباه ادعو ان اريد. الصحافة هذه تذيعها ال: nيفة الغ! الوشاية للحظة

 با�عرف اcظ اسعده من. قالئل ايام � عبورها يمكن ال هائلة مسافة تقع العم¾ تطبيقها وب* صحة ا�ظريات اك� ب* النه باريس، � اخوتنا x حكمهم

 وا1خلصة العميقة االش�اكية القنا©ت من وهدى توجيه °ت عملوا واصدقاءه انه يعرف ،)مات انه ا1ؤ�د من فقط واحد رجل اسم �حدد( مثال فارالن، ا�

 وبالضبط ذلك، ومع. عرفهم من قبل من ابدا تساؤل [ل ليست السليمة وعقيدتهم واخالصهم اcثيث سعيهم رجاال �نوا هؤالء. ا1ت* الفكري اUناء ذات

 وÓنوا! جدا كث!ا بانفسهم يتواضعون �نوا ¥ا؛ وارواحهم عقو¥م كرسوا اzين ا¥ائلة ا1همة وجه � داخ¾ شك يمألهم �ن سليمة، عقيدة ذوي رجال �نوا النهم

 ال يكون يكاد الفردي العمل االخرى، السبل � كما السبيل هذا � السياسية للثورة اSط طول x ا�قيض � وال: االجتماعية، اBورة � انه مقتنع*

 تعj ال: االف_ر ونpها، وتوضيحها االف_ر صياغة هو صنعه االفراد اوwك يستطيع ما �. �ء � تكون ان Fب للجماه! ا�لقائية االعمال بينما �ء،

 فقط اÙازه يمكن اUاý � ذلك؛ من اك� وليس هذا. الطبيعية اIماه! لقوى اBوري ا�نظيم � ا(ائمة Ýهودهم ويساهمون الفطرية، الشعب رغبات عن

 وبكل امتيازاتها، بكل ا(ولة، تأسيس ا©دة – سياسية ديكتاتورية ا� بنا االمر ينت´ سوف ذلك غ! dو x االمور مضت ولو. نفسها اIماه! بواسطة

  . واجتماعية وسياسية اقتصادية للجماه! عبودية تأسيس ا� نصل سوف حتÂ ولكن خادع لطريق ا±اذنا عj ا1ساواة؛ عدم وصور مظا1ها

 تماما اp1وع الشعور هذا � يش��ون الشعب، وسط وترعرعوا و(وا اzين العمال � مثل وعموما ا1خلص*، االش�اكي* � مثل اصدقاءه، وî فارالن

 رأي وذوي عدل رجال انهم وحيث. ا�جوم الشخصيات تمارسها ال: ا¥يمنة وضد نفسها سوى تمثل ال االفراد من واحدة Iماعة ا1ستمرة اcر�ة من باcذر

  .االخرين االشخاص ضد يستخدمونه اzي القدر بنفس انفسهم ضد االرتياب هذا اUص!ة، هذه يستخدمون فهم اخر، �ء � فوق منصف

xي – السلطويون الشيوعيون به يؤمن ما عكس وzه اjب اجتماعية ثورة بأن – تماما خطأ اعتF تنشأ تأسيسية �عية او ديكتاتورية اما عن تصدر ان 

 وسيلة بأي ال_مل تطورها ا� بها الوصول او صنعها يمكن ال اBورة ان آمنوا اUاريسيون، االش�اكيون اصدقاءنا، ايهما، بواسطة تنظيمها ويتم سياسية ثورة من

  .الشعب ومؤسسات �ا©ت للجماه!، وا1ستمر العفوي العمل سوى اخرى

 من تتش¿ حq انها ولو اIماعية، ا(يكتاتورية عن تكلمنا لو – او يبدو، كما الرائع العقل، هو اين الواقع، �. مرة الف حق x �نوا اUاريسيون اصدقاءنا

 ¥ا ح� ال ال: وا�عددية ا�نوع الحتضان يكÔ بما القوية الفكرية ا1ل_ت � اين او – متفوقة عبقرية بعقليات ا1وهوبة الشخصيات من مئات عدة

 رðا تمثل ال اجتماعية منظمة اخ�اع يمكن كيف للشعب؟ اIماعية االرادة �موع تش¿ ال: اcقيقية واالحتياجات والرغبات والطموحات للمصالح

 وهو هكذا، تس! االمور �نت ما ودائما بآخر؟ او بش¿ يس�þ ان x تعيس شعب اجبار � ولةا( عنف عليه يعتمد اzي بالقوة ا�نميط لفرض حاضنا

 ا1حلية، وا1جتمعات واIما©ت، للجماه!، ال_ملة اcرية بتفويض االجتماعية اBورة تنت´ ان Fب حيث باالجبار، للتنظيم القديم ا�ظام بالضبط

 ا(ولة سقوط. ذاته حد � ا(ولة وجود وفعليا السلطة و� ولالبد، واحدة مرة العنف اش_ل ل¿ ا�اريú السبب تدم! بواسطة ايضا؛ ولالفراد واIمعيات

 العم¾، الواقع و� الفكري ا1ستوى Ë ، xتويان ال وا(ين القانون من Ú ان وحيث ا1تنوعة، االديان ا�ذيب وî القانون اجحاف انواع � معه يهدم سوف

x مية القداسة سوى شئ ايvي العنف اش_ل ل¿ االرzو°ميه وتؤمنه ا(ولة تمثله ا.  

 طا1ا توف لن ا1جتمع، منهم يتش¿ اzين واالفراد ا1حلية، واIمعيات اIما©ت، ول¿ للمجتمع، اcقيقية فا1صالح للبpية، تمنح لن اcرية ان الواضح من

 وعموÁ دائم نÔ �رد الواقعية اcقيقة � � وال: تمثلها ا(ولة ان ا1ف�ض من ال: للمجتمع، العامة ا1صالح يسõ ما ان الواضح من. ا(ول من نوع اي هناك

 مثلها ا(ولة. و�ذبة وخيال، Þريد، �رد هو للمجتمع العامة ا1صالح يسõ ما ا(ولة، ر©يا واالفراد واIمعيات ا1حلية وا1جتمعات لالقا
م اcقيقية للمصالح

 لثبح هناك يستسلمون ا�جريد، هذا ظل و� و�رم، بسعادة تدخلها ما بت � اcية القوى وî اcقيقية، الطموحات � تدخله هائلة، مدافن او كب! �زر مثل



 وهو Ñ، ا1قدمة الضحايا �وع بها يهضم معدة وال بها، يبدع اذرع وال عليها، يقف ارجل دون بذاته، او zاته Þريد يوجد ال انه حيث وبالضبط. ا(فن ثم

 السيا¸، ا�جريد ذلك االر>، شقيقه بينما دين، ولرجال لطبقة، نفسها اcقيقية ا1صالح فعليا يمثل الرب، السماوي، او ا(ي� ا�جريد ان واضح امر با1ثل

 رجال اتصف وبينما. الjجوازية طبقة – االخرين � مصالح البتالع تميل وال: االستغالل تمارس ال: للطبقة اcقيقية ا1صالح عن تمثيال تقل ال ال: ا(ولة،

 واغلبية فاحشا ثراءا وثرية جدا قوي نفوذ ذات اقلية ا� اUعض بعضهم عن اكj بدرجة حq الرجال لفصل يميلون االيام هذه وهم باالنقسامية، دائما ا(ين

 اضافة وا�جارة، اUنكية، واالعمال والزراعة، الصناعة، � والسياسية االجتماعية بتنظيماتها الjجوازية، ا1نوال نفس x وهكذا بؤسا، اك� وباالحرى تعيسة

 بش¿ مهيمنة حاكمة طغمة � الوظائف تلك � ضم ا� م?ايد بش¿ تميل واالدارية وا1ا
ة والقضائية وا�عليمية والpطية العسكرية ا(ولة وظائف � ا�

 مدفوعة خا(، وهم � تعيش ³دوعة ³لوقات قوة، وال ¥ا حول ال ³لوقات من باخر او بش¿ تتكون هائلة �اه! االخرى ا�احية ومن ناحية، من حقي}

 ¥ذه عمياء أدوات بوصفهم خدم �رد ا� دورها وb?ل اcا
ة، االقتصادية ا�طورات من تقاوم ال لقوة نتيجة الjو
تاريا طبقة وضع ا� وحتما باضطراد

  .القوة �ية اcاكمة الطغمة

 به يعيد ان عليه وFب بل يستطيع حقيقيا صوتا ا1جتمع منح اجل من عنه االستغناء يمكن ال اzي االول الpط وا(ولة الكنيسة الغاء يكون ان Fب

 السلطة اش_ل بعض تصوغها رسمية قرارات عj وال العلماء، من ©لم او حكيم رجل يطبخها مثا
ة Sطة طبقا اسفل ا� اx من وليس نفسه؛ تنظيم

 جديدة، دولة خلق ا� [الة ال يقود سوف توا، قلت كما ا�ظام، هذا مثل. ا1باn العام باالق�اع منتخبة وطنية �عية بواسطة حq او ا(يكتاتورية

 تستغل سوف الطبقة هذه وطبعا،. مش��ة عالقة اي باIماه! تربطهم ال االشخاص من �ملة طبقة بمعµ، حاكمة، ارستوقراطية تشكيل ا� وبا�تيجة،

  .ا(ولة تنقذ او للوطن ا1ش��ة الرفاهية ±دم انها مسوvت °ت و±ضعها، اIماه!

 الكوميونات، ا� يZي ثم باIمعيات، بادئا للعمال، اcرة الفدرا
ات او اIمعيات بواسطة القمة، ا� القاع من يشيد ان Fب ا1ستقبل � االجتما# ا�نظيم

 للحياة ا1انح اcقي} للحرية االجتما# ا�ظام ا(نيا � يتحقق سوف فقط ساعتها. كونية وفدرا
ة عظõ اkية � قمة ا� يصعد واخ!ا واالمم ا1ناطق و��

  .عليها قيدا يش¿ ان من ابعد يكون ولسوف معها يتصالح وسوف وا1جتمع االفراد مصالح يؤ�د سوف اجتما#، نظام العام، والرفاه

 ال متناقضة، كونها ،]وا1جتمع االفراد[ مصاcهما الن ابدا العم¾ الواقع � ا
ه نصل ان يمكن ال وا1جتمع االفراد ب* الشامل وا�ضامن االنسجام ان يقال

 لصالح االغلبية بمصالح ضحت قد ا(ولة ان ا� يعود فذلك ابدا، متبادل توافق ا� تأت لم ا1صالح هذه ان لو هو االع�اض هذا x ردي. ابدا ا�قاءهما يمكن

 ليس تزوير، سوى ليس تلك، ا1جتمع مصالح وب* الشخصية ا1صالح ب* الصدام هذا الشه!، ا�ناقض ذلك سبب هو هذا. االمتيازات صاحبة االقلية وفائدة

 الفكرة نفس. zاته اح�امه وتدم! االنسان nف تلويث اجل من االصلية اSطيئة مذهب اخ�عت كهنوتية كذبة رحم من خرجت سياسية، كذبة سوى

 االف_ر. الكهنو+ ا(ي� بالفكر النسب لصيقة نعرف كما � ميتاف{يقية، احالم ايضا صنعتها للتصالح قابلة الغ! ا1تعارضة با1صالح ا1تعلقة الزائفة

 فجأة معا ا�قوا ومي_نيكية، تماما اصطناعية افراد Þمعات بوصفه للمجتمع تنظر االنسانية، للطبيعة االجتماعية الشخصية ادراك � فشلت ال: ا1يتاف{يقية،

 اSا(ة الروح انواع من ما نوع من 1نحة نتيجة االفراد، هؤالء �تمع، � ا�وحد قبل. عليا سلطة تأث! °ت او حرة بطريقة إما �ية او شºية صور بعض باسم

 استقالÑ ا� اضافة وا1ادية، واالخالقية اzهنية، ا�طورات من االنسان ثروة � ان اقتنا© dمل. ا1يتاف{يقي* القوال طبقا �ملة، Ãرية تمتعوا تموت، ال ال:

 الوحيد ال_ئن بذاته، واعيا كونه متفردا، انسانا يصبح لن حq انه بل حرا، رجال كونه فقط االنسان يفقد لن ا1جتمع، خارج. �تمع � حياته نتاج هو الظاهر،

 االصلية، طبيعته شºت ال: تلك والوحشية الjبرية حالة من اSروج x االنسان اجبار استطاع اIما# العمل مع ا�zء من مزيج فقط. ويتºم يعقل اzي

 غباواتهم، وحq واوهامهم، واحتياجاتهم، وميو¥م، مصاcهم، – الرجال حياة �مل ان من بعمق مقتنعون dن. ا1ضطردة تطوراته انطالق نقطة باالحرى او

 االستقالل فكرة رفض الشعوب تستطيع ال. حتمية �تمعية قوى نتيجة ببساطة يمثل – الطو# نشاطهم انه يبدو وفيما وظلمهم، عنفهم، من قليل ا� اضافة

  .اSارجية الطبيعة مظاهر يعرض اzي وا�نميط ا1بتادلة العكسية ا�أث!ات انكار تستطيع وال ا1تبادل،

 لل�اع كنتيجة فقط يظهر الطبيعة قوى انسجام العكس، x. كفاح دون با�أكيد Ëدث لم للظاهرة ا1بهر ا1تبادل واالعتماد ال�ابط هذا نفسها، الطبيعة �

  .ا1وت هو كفاح دون ا�ظام ا1جتمع، � كما الطبيعة، �. واcر�ة للحياة اcقي} الpط ا1ستمر،



 الفرضية. عليا ارادة تفرضها وال: مسبق بش¿ ا1تخيلة ا�ظم Uعض طبقا Ëكم ال الكون ان ا� فقط يعود فذلك الكون، � وkكن طبي· هو ا�ظام ان لو

 كونها حالة � فقط حقيقية تصبح الطبيعية القوان*. نفسها للفرضية ولكن النسق ل¿ فقط ليس نÔ ا� واضح، عبث ا� تقود الساÁ للتpيع الكهنوتية

 ال: لالنماط مستمرة، متغ!ات باالحرى او بسيطة، مظاهر اال ليست القوان* تلك. سلطة اي x بناء تقوم ال انها بمعµ، الطبيعة؛ � داخ¾ موروث مكون

 اسم عليها واطلقت نظام � بتجميعها وقامت العلمية، ا�جارب باجراء واختjتها القوان*، تلك الحظت قد وعلومه االنساT ا�zء. ‘الطبيعة’ نسميه ما تش¿

. حتميا نفسها وتكرر تظهر ال: للظواهر ينت´ ال تنو© نفسها � تمثل انها وا#؛ غ! بش¿ تت�ف انها. قوانينا تعرف ال ذاتها حد � الطبيعة ولكن. قوان*

  .الكوY ا�ظام ووجود ام_نية وراء السبب � للحر�ة اcتمية هذه

 احتياجات حددته فعليا تطوره ولكن للطبيعة مناهضة بطريقة يزعم فيما وتطور ارتä انه يبدو واzي االنساT، ا1جتمع � ايضا يظهر ا�ظام هذا مثل

 �ء � مثل الرجل، ان بمعµ نفال، الطبيعة، عناM من بال_مل هو كعن� – تطوره � خاص كعن� بدوره ساهم اzي ا�فك! x وطاقتة الطبي· اcيوان

 � يسبح ان الرجل يستطيع بفضله اzي وا�جريد، ا�عميم x القدرة العقل، هو اSاص العن� هذا. وعملها الطبيعة قوى ال°اد ماديا انتاجا يمثل موجود،

 ا�ام للتجريد تشخيص ا� يصل فإنه حوÑ، العالم وفوق نفسه، فوق فكره � االنسان يرتفع عندما. غريب خا( �ء بوصفه نفسه ويالحظ ويتفحص اف_ره،

 اcد هو هذا. ال_مل ا�Ô مرتبة بلوغ � راحته ويكتشف موجود هو ما � يزدري واzي ا�جريد، x قدرته من اقل شيئا ليس ا1طلق وهذا. ا1طلق والفراغ

xللتجريد اال xهو ا1طلق الال�ء هذا للعقل؛ اال Ñاإل.  

 عيةالطبي القوان* او بالpوط حq يمسكوا ولم اSاص، �فك!هم ا1ادية االسباب طبيعة يفهموا لم انهم و�ما. الهو+ مذهب ل¿ ا�اريú وا1نبع معµ هو هذا

 x اSاصة قدرتهم نتيجة ببساطة �نت ا1طلقة اف_رهم ان � شك ادÍ (يهم يكن لم االو9 وا1جتمعات االولون الرجال هؤالء ا�فك!، هذا مثل °دد ال:

 عبادة بدأوا. �ء بأي االتيان عن ذلك بعد ذاتها الطبيعة توقفت حقيقية، �شياء الطبيعة، من وسحبوها االف_ر، تلك ارتأوا هنا ومن. ا1جردة االف_ر صياغة

 للفكرة ا1لموسة االش_ل بعض اعطاء ا� باcاجة شعروا انهم حيث ولكن. االف_ر هذه تكريم � وبدأوا ا1طلق، عن ا1وهومة واف_رهم اSيا
ة، اف_رهم

 � فقط Fدونه واzي واS!، الp سلطات، تش¿ ال: الصفات � عليه اسبغوا وبا1زيد القداسة مفهوم ا�اس هؤالء خلق االÑ، او الال�ء عن ا1جردة

  .هبوطا ا1سيحية ا� االوثان عبادة من ا�اريú، وتطورها االديان � منشأ هو هذا. ا1جتمع و� الطبيعة

 خلقتها ال: ا1قدسة والرؤى ا1قدسة ا�جسدات � مسار عملية مناقشة او وا1يتاف{يقية والالهوتية ا(ينية السخافات تاريخ عن دراسة عمل ننوي ال dن

 الفق!ة للبpية ا1تمردة التشوهات هذه �. وا(موع ا(م انهار تفجر وسببت الكوارث جلبت واالسطورة اSرافة ان �نا نعرف dن. السابقة الjبرية قرون

 الكون بأن البp، خيال x هيمنت قاتلة، فكرة و(ت التشوهات هذه مثل. للمنظمات االجتما# واالرتقاء الطبي· ا�مو � وحتمية تارbية مراحل �نت

 او °ريض اي االخ! � به دمروا اzي اcد هذا مثل ا� الفكرة هذه x وتعودت �تمعات ونمت ومضت، قرون جاءت. طبيعية فوق وارادة قوة بواسطة [كوم

  .اوساطهم � نشأ اzي ا�طور من مزيد °قيق dو قدرة

 عن الرهيبة الفكرة هذه وزرع مهيمن، كمبدأ والغزو العبودية اسس بعد، فيما االجتماعية الطبقات من العديد وعند اصال، االفراد بعض عند للسلطة ا�هم

 السوطان هذان. Ñ كقاعدة وا(ولة، الكنيسة ا1ؤسست*، هات* وجود دون صاcا �تمعا �تمع اي � احد يرى يعد لم ذلك، بعد. ا1جتمع قلب � القداسة

  .¥ما ا�ابع* ا1ذهبي* االعتذاري* ا(©ة � عنهما يدافع

 ا1ستعبدة الشعوب مذهبة اجل من وقتا تضيعا ولم انفسهما – واالرستقراطية الكهنة – حاكمتان طبقتان نظمت فجأة العالم، � ا1ؤسست* هات* ظهور فور

  .استخدامهما من اIمة واIدوى عنهما االستغناء عن القدرة وعدم وا(ولة الكنيسة قداسة بفكرة

  

   



  زيار$ للكرمل� بقلم نستور ماخنو

  مقدمة ا'�جم

 عدة، بسنوات ذلك بعد. و
ن* سفردلوف اUلشفي* الزعيم* مع مكثفة لقاءات بعقد وقام � &  يونيو � موسكو ماخنو نستور الفالح االو�راT االنار� زار

 العمالقة مع ماخنو لقاءات يعرضان لفصل* تر�ة �" للكرمل* زيار+. "� &  � &  الصاخبت* السنت* عن مذكراته بفرنسا، منفاه � ماخنو، كتب

  ) . &�& ( مرة الول هنا تظهر اللقاءات ¥ذه ال_ملة الرواية ولكن باالÙل{ية شq اعمال � اللقاءات هذه عن عدة مقتطفات هناك. اUالشفة

  ����موسكو � يونيو 

 عسكري خطر اوضاع � اUالشفة يكن لم. االهلية واcرب للثورة العنيفة ا�قلصات بعد قص!ة اس�خاء بف�ة � &  يونيو � اUالشفة حكم نظام تمتع

،nوانب � من ¥م ا1عادية القوات حصار رغم مباIي هذا، اللطيف الزجاجة عنق. اzتوفسك بريست معاهدة من استمر ا
 قوات انهيار ا�) � &  مارس( 

  .والعسكرية السياسية قوتهم وتمت* بتماسك للبولشفيك سمح السنة، اخر � ا1حور

 اراض عن تنازل � تمثل فادحا ثمنا ا1حور، قوات مع باتفاقهم اUالشفة، دفع. للثورة مصدرا 
توفسك بريست معاهدة مثلت الروس، االنار�ي* نظر وجهة من

 وخصوصا، الشعبية، ا1بادرات خالل من اBورة نË pاولوا ان x االمjيا
* مع حلف صنع اUالشفة فضل اهمية، واالك� بل انه، اال. طبيعية ثروات وعن

  .  االنصار حروب

 التشي_، جهاز. واالنار�ي* اليساريون اBوريون االش�اكيون التودين، حلفائهم ضد اUالشفة انقلب قص! بوقت) اال1ان مع( 
توفسك بريست صلح بعد

 موسكو انار�ô لقمع ا1باnة اzريعة. يسارية ارضية من اUالشفة منتقدي x اطلقوه ا1ضادة، اBورة قوى قمع هو انشاءه وراء الظاهري السبب �ن اzي

 تروتسÏ سيارة �نت لقد لو�هارت، بروس الjيطانية، اcكومة 1مثل طبقا. (االنار�ي* واتهم سيارته �قة من ةاالمريكي اcكومة kثل اشت� عندما نشأت

 مقر( ديمي�وف_ مااليا شارع � االنار�ية بيت ا1راكز، تلك اكj. انار�يا مر�زا $* x التشي_ اvرت ابريل، من عp اcادي 
لة �). �قت ال: السيارة �

 طوال دامت ال: االهوال اثناء ا1ئات x وقبض التشي_ ورجال االنار�ي* من عpات ا1عر�ة � قتل. ا1عارك الnس مZحا �ن حيث) سابقا ا�جارية الغرفة

  .اخرى روسية مدن عدة � ¥ا مثيل ال ال: ا1عر�ة هذه تكررت.  الليل

 االx القيادي ا1ستوى داخل �موعة 
توفسك، برست صلح بعد لوقت.  نفسه الشيو# اcزب صفوف داخل مضاعفات دون يمر لم لالنار�ي* الرسÂ القمع

 هؤالء ارتد ما �©ن ولكن. ا
م* dو للثورة الZيع االنزالق ايقاف اجل من 
ن*، ضد انقالبية مؤامرة صنع امر تدبروا بوخارين مع وباالش�اك للبالشفة

  .  للنظام ا�قدي غ! وا�أييد الطاعة موقف ا� ا1نشقون

  �١�١او�رانيا � 

 من%   فقط � &  �: فالحية منطقة vلب بش¿ او�رانيا �نت. بعد بدأت قد او�رانيا � اBورة تكن لم روسيا، � توا نفسها اBورة فيه تبددت اzي الوقت �

 بسلطة لالطاحة ببطء او�رانيا � الفالحون استجاب. اUالد وجنوب nق � ا1راكز من قليل � وتر�زوا صناعي* عمال تصنيفهم ا1مكن من �ن الس_ن

 ا¥بات تاريخ � نظ!ها يقل بمقاييس شاملة حر�ة اصبحت حq دفع، وقوة حيوية تدرFيا اكتسبت اBورة ولكن. ذلك عن ا�اجم السيا¸ والفراغ القي�

  . الشعبية

 من سواء بpعيتها اع�اف x اcصول � فشلت اcكومة هذه.  ا1ر�زية الرادا ضعيفة، قومية حكومة كييف � اcكم تولت ،� &  فjاير ثورة بعد

 الرادا تستطع لم. او�رانيا بغزو انطونوف اñIال قيادة °ت اUلشÔ اIيش قام � &  ©م اوائل �. خلفها اzي اUلشÔ ا�ظام او ب�وجراد � ا1ؤقتة اcكومة

 الرادا وقعت فjاير، اوائل � كييف الغزاة احتل ان بعد. او�راني* غ! �هم جنود من تقريبا تكونت ال: الغازية، القوات لصد الشعÅ ا�أييد حشد ا1ر�زية

 وطهرتها او�رانيا، وا�مساوية اال1انية القوات دخلت عندئذ. اUالشفة مواجهة � عسكري عون x اcصول ا� وسعت ا1حور قوى مع سالم معاهدة ا1ر�زية

 مؤنها � من اUالد نهب � nعت او�رانيا، احتال¥م فور ا1حور، قوات. ابريل بنهاية توجهاتها اختالف x االخرى االنصار و�ا©ت الروسية القوات من



 هذا � عونا منها اك� اcلق � غصة � ا1ر�زية الرادا ان اكتشفت وقد هذه، االحتالل قوات. ا
ها الوصول يستطيعون ال: االخرى اSام وا1واد الغذائية

 جسد. او�رانيا ل¿" هيتمان" نفسه سكوروبادسÏ اعلن. ابريل &* � االرستقراطي* االرا> مالك احد سكوروبادسÏ بافل بواسطة انقالبا دبرت اp1وع،

 � اBورية العناM اضطرت. ا(ينية ا�ارbية واحتفاالتها الفخمة الفضفاضة بازياءها ا�امة االقطاعية الرجعية ا� عودة السلطة x ا¥يتمانات استيالء

  .ا1ن� � او االرض °ت العمل ا� الريف

  ماخنو

 سجن � سنوات سبعة ومنهم القضبان، خلف حياته ثلث ماخنو ام�. � &  � الروسية العاصمة زار عندما العمر من والعpين السابعة � ماخنو نستور �ن

 الشاقة باالشغال حكم ضده صدر بوالي،- جويالي فيها و( ال: قريته منطقة � االنار�ية نشاطاته بسبب �!&  ©م عليه قبض وقد ماخنو،. بموسكو بوت!�

 ماخنو الä.  م� عقد منذ القي� سحقها ال: اBورية ا1جموعة من الوحيد اUاý هو ماخنو �ن. قريته ا� فjاير، ثورة حررته وقد ماخنو، ©د.  اcياة مدى

 وقد ماخنو؛ فيها نشط ال: االو�رانية ا1ناطق � ا1ر�زية الرادا لسلطة امتداد Þد ان ا�ادر من وÓن – والسوفيتات والكميونات، ا�قابات، تنظيم � فورا بنفسه

 ساعدهم ،� &  يناير � االو9 للمرة او�رانيا بغزو اUالشفة قام عندما. اSاصة بمبادراتهم ا�بالء ارا> ملكية نزع � ا1حلية الفالح* �ا©ت nعت

 عندما اشهر، بثالثة بعدها). ا(نيj نهر nق( االكريلن �هر اليZى الضفة من الضعيفة ا1ر�زية الرادا لقوات بطردهم االنار�ي* االنصار من و�اعته ماخنو

 ماخنو انصار معهم تراجع ا1ر�زية، الرادا وقوات اال1اT ا�مساوي ا�حالف قوات ضغط نتيجة الو�رنيا الpقية االطراف من واSروج لل�اجع اUالشفة اضطر

. مؤقت بش¿ اUلشفية السيطرة °ت �نت :ال تاجانروج، الساحلية اUتة � االو�راني* لالنار�ي* مؤتمر عقد ابريل بنهاية. االخرى االنار�ية والعصابات

 االخرى االنار�ية با1جمو©ت لالتصال شهرين 1دة موسكو ا� برحلة للقيام ماخنو ا1ؤتمر فوض. االو�رانية القرى � �ية حر�ة تنظيم سياسات ا1ؤتمر قرر

 باعجوبة ا¥الك من فلت وقد الفتية، السوفيتية روسيا مرا# عj ببطء طريقه ماخنو شق.  او�رانيا � االنار�ية االنشطة dو اUالشفة اÞاهات و�حديد

 ا1عادي اليسار �ن. اخرى سياسية لفصائل kثل* ا� اضافة قيادي* انار�ي* مع لقاءات يونيو، بداية مع موسكو ا� وصل وقد ماخنو، عقد. ا1رات من عديد

 النشاط يزال ال منطقة من جاء وقد ماخنو،. اcر�ة حرية من [روم ولكنه تتحمله، السلطات تزال ال هناك، السياسية اcياة � هشا وجودا يمثل للبالشفة

 يسب ماخنو كتب مذكراته �. موسكو � صادفها ال: واالنهزامية الر�ود من صjه نفد بعد، فيها القديم االجتما# ا�ظام يسقط لم و�ن صاعدا فيها اBوري

  . او�رانيا � صعودها يتوقع �ن ال: ا�اهضة االنار�ية اcر�ة مقابل � الروس للمثقف*" الورقية اBورة"


ن1 وسفردلوف  

 القادة من السليم ا�عرف � يأمل �ن انه ا1ؤ�د من ولكن. خا
ة لغرفة بطاقة x للحصول طلب تقديم هو الكرمل* زيارة من الظاهري ماخنو غرض �ن

 وال �فية بمرونة تتمتع تزال ال اUلشفية اcكومة �نت � &  يونيو �. باهرا Ùاحا ذلك � ماخنو Ùح. او�رانيا � الفالحية اBورة dو اÞاهاتهم x اUالشفة

. سطوة زعمائها اشد مع لوجه وجها ويتقابل السلطة اروقة عj ا�جول يمكنه) نفسه يصف ماخنو �ن كما" (متعلم نصف فالح" ان (رجة بالرسميات تتمسك

 ©م بش¿ اUالشفة القادة �ن. 
ن* ا� بعد فيما قدمه اzي نفسه، سفردلوف مع ثم سفردلوف، سكرت! مع ذلك بعد ماخنو تكلم بوخارين، مع ©بر لقاء بعد

 قابلهما ح* 		 وسفردلوف ،!	 بوخارين عمر �ن. اBورية اcر�ة Þارب � الطويل تارbهم رغم ماخنو، سن من كث!ا اكj عمرهم يكن ولم الشباب، من

 ا� بمالحظة 
ن* Mح � &  � معينة cظة عند". العجوز الرجل" باسم طويل زمن منذ ا
ه يش!وا مساعدوه وÓن سنة، �B وقتها 
ن* عمر �ن. ماخنو

،Ïقتلنا لو هل" تروتس x االت ايديñIيض، اUماخنو ان ا� يش! وهذا"  االمور؟ ادارة يستطيعان سوف وسفردلوف بوخارين ان تعتقد هل وانا، انت ا 

  ).االðر اIيش تنظيم � تماما مشغوال �ن ولكنه حينذاك موسكو � �ن تروتسÏ ان بدا( اIبابرة بلشفية قيادات االربع من ثالث مقابلة استطاع

 بوصفه ،� &  � ولكن. العالم اجتاح اzي االنفلونزا لوباء ضحية ،& &  مارس � ا1بكر موته بسبب االيام هذه سفردلوف ياكوف ا�اس يتذكر ما قليال

 العملية، ا�احية من مغزى اك� هو وما. السوفيتية لتولة رئيسا الفنية ا�احية من سفردلوف �ن فقد روسيا عموم لسوفيتات ا�نفيذية ا1ر�زية للجنة رئيسا

، الشيو# للحزب الواقع االمر Ãكم العام السكرت! ايضا سفردلوف �ن  خلفا ستال*، جوزيف فعليا شغله ح* شهرة اك� اصبح اzي وهوا1نصب الر̧و

  .لسفردلوف




ن* للقائد ا1طلق وخضوعه اUلشÔ الZي العمل خدمة � قضاها ال: العديدة السنوات � ا1رموقة ا1ناصب ¥ذه سفردلوف ðلها ال: ا1ؤهالت .

 سفردلوف اخر، بلشÔ زعيم كتبه ذاتية س!ة 1خطوط وطبقا فعليا،. كمنظر شهرة يمتلك لم باcزب، العليا السلطة سدة � زمالئه منوال غ! x سفردلوف،

 اUارعة لقدراته نتيجة.  باcزب ا1وسوعية عرفتهوم ا�نظيمية 1واهبه باالحرى مرموقا �ن سفردلوف ولكن". اصيال شيئا ابدا منه bرج لم... اف_ر يمتلك لم"

 � موهبته انها ا1ف�ض من. اcزب اعضاء من معينا منصبا سيتو9 من شخصية عن �يعة اح_م العطاء دائما سفردلوف يستدعون �نوا للحزب، كسكرت!


ن* امام ويضعه vمض فالح 1حرض الطويل الوقت هذا يمنح جعله اzي السبب � ا�اس قدر ا�قاط.  

  رواية ماخنو: اللقاءات االو3

 سلمته. صغ! باب خلف Fلس جنديا هناك �ن. معهما [ادثات اجري وان سفردلوف، kكنا، �ن واذا 
ن*، رؤية x ©زما الكرمل* بوابات ا� وصلت

 �ن ا(اخل �. الكرمل* داخل ا� اUاب عj ومررت با��يح، وارفقه با1رور، اذنا � اصدر بعناية، قرأه ان بعد. موسكو سوفيت عن صادر باسÂ ت�Ëا

 ان سأ�ه. اخر حارس مع لوجه وجها نفÐ وجدت عندما الرئيÐ ا1يدان ا� ا(خول وبدأت حوÑ درت.  وذهابا جيئة يروح الالتفي* اUنادق ðلة جنود احد

 يعود ال: ا1تنوعة وا(انات ا1دافع x للفرجة اقف ان و� اÞول، ان � حرا اصبحت اللحظة، هذه من بداية. ا
ه اتوجه ان ا1ف�ض من اzي ا1بx µ يدل�

  .القصور احد داخل ا� مباnة اذهب ان � حرا او بالكرمل*، ا1شهورة االخرى والعجائب العظيم القي� جرس امام اتوقف وان االكj، بطرس ايام ا� زمانها

 اSا
ة الطويلة الردهة بامتداد واسعة êطوات �ت ثم. اBالث الطابق حq السلم درجات x وقفزت) اسمه نسيت( القصور تلك احد وابتلعت� يسارا دلفت

 ادري ان دون طري} واصلت منهما، اي ا� احتاج ال ان� وبما". ا1كتبة" او" للحزب ا1ر�زية اللجنة" تقرأ االبواب x ا1علقة الالفتات �نت حيث ا�اس من

  .ال ام االبواب هذه خلف احد يوجد هل

. اUاب x وخبطت ،"للحزب ا1ر�زية اللجنة" الفتة °مل ال: احداها امام وتوقفت الوراء، ا� êطواy رجعت zا عليها، اسماءا °مل لم اللوحات هذه بعض

 قد كنت اzي زاجورسÏ بينهم من ام{ ان� بدا. تام صمت � vرق* معا ا�اس من ثالثة Fلس �ن الغرفة داخل. ا(اخل من االصوات احد اجاب� ،"ادخل"

  .ا1ر�زية للجنة ا�نفيذي السكرت! مكتب اجد ان استطيع اين ا�اس هؤالء سألت. اUلشÔ اcزب نوادي احد � ثالثة او بيوم* قبلها رأيته

 راحل، انا" اسمعه، Þعل� ال: لترجة ©ل بصوت زمالءه ³اطبا الرجل، قال. ابطه °ت Ãقيبته وامسك نهض ،)³طئا اكن لم إن بوخارين( اBالثة احد

 اzي الرجل مع وتر�تهم اcاEين شكرت. اUاب dو استدار وقد ذقنه بطرف � مش!ا ،"ا�نفيذية ا1ر�زية اللجنة مكتب إ� الرفيق هذا ارشد ولسوف

  .بوخارين انه اعتقدت

  .القبور صمت صامتا �ن القاعة ا� ا1مر

  .انت اين من مرشدي سأل�

  .موسكو ا� اصل ان استطعت كيف يعرف ان واراد او�رانيا � ا1ستpي االرهاب عن االسئلة من عديد سأل� عندها". او�رانيا من" اجبته،

 قال حيث ا1مر مدخل يم* x اzي اUاب ا� الكرمل* داخل د
¾ الصدفة جعلته اzي الرجل اشار اخ!ا،. اcديث � لنستمر توقفنا السلم، ا� وصو�ا عند

  .اريد ما F xيب� من هناك اجد سوف ان� �

  .ا1بµ وvدر ا(رج اسفل الرجل م� بااليدي، تصافحنا ان وبعد

  .اريد عما فتاة سأ��. دخلت ثم عليه وخبطت اUاب ا� مضيت

  ".سفردلوف الرفيق والقوزاق، واIنود والفالح*، العمال سوفيتات 1ندو¹ ا�نفيذية اللجنة رئيس ارى ان اود" اجبتها،

 مرور ت�يح و�تبت بياناتهم، بعض سجلت ثم بامعان، ودرستهم ا(خول، واذن ا��يح اوراق واخذت طاولة، امام الفتاة جلست واحدة، بكلمة تتفوه ان دون

  .ا
ها امù ان ا1ف�ض من ال: اcجرة رقم عليه سجلت اخر



. مرهقة بمالمح ولكن اIيدة ا�غذية عالمات عليه تبدو اUنيان، مت* رجل ا�نفيذية، ا1ر�زية اللجنة سكرت! وجدت ا
ها الفتاة ارسلت� ال: اcجرة �

  :االسئلة بعض يسأل� وبدأ اهتمامه اثار ما االوراق � الرجل وجد. Ñ وسلمتها اوراý م� طلب

  "رفيق؟ يا روسيا جنوب من انت اذا"

  ".او�رانيا من انا نعم،"

  " ك!ينسÏ؟ زمن � اBورة عن ا(فاع للجنة رئيسا توا كنت" 

  "نعم"

  )اBوري االش�ا� اcزب � عضو انت بمعµ،" (ثوري؟ اش�ا� انت اذا"

  !"ال"

  "منطقتك؟ � الشيو# باcزب عالقاتك �نت ماذا او عالقاتك � ما"

 وبعض ميخائيليفيتش، الرفيق الكسندروفسك، � اBورية اللجنة رئيس اسماء Ñ وعددت". اUلشÔ اcزب مقات¾ من العديد شخصيا اعرف انا" اجبته،

  .ايكاترينوسالف من االخرين ا1قاتل*

 السلطة dو اÞاهاتهم وعن ا1ر�زية، الرادا وجنود اال1انية القوات dو سلو�هم وعن ،"روسيا جنوب" � الفالح* عقلية عن سأل� ثم للحظة، السكرت! صمت

  .الخ السوفيتية

  .االستفاضة من بمزيد n Ñحها x قادر غ! كنت ان� x آسفا كنت وفعليا رضاه؛ نالت انها ظاهرا بدا ³ت�ة اجابات اعطيته

  .سفردلوف الرفيق ا�نفيذية، ا1ر�زية اللجنة رئيس مكتب ا� اzهاب ا� د©T ثم االشخاص باحد تليفونيا الرجل اتصل ا�هاية �

  مقابل; مع سفردلوف


ن* لسياسات اعداءا �نوا اzين انفسهم اصدقا× ينpها وحq بل ا1ضادة، اBورة قوى تنpها ال: الروايات � êاطري �حت هناك ا� طري} � 

 من بكتائب [اطون انهم ا1ف�ض فمن. االرضية اال¥ة هذه ا� الوصول تستطيع ان ا1ستحيل من ان حرفيا تقول ال: الروايات و� وتروتسÏ، وسفردلوف

  .عليهم شخصيا هو يوافق 1ن اال بلقائهم هذا اcرس رئيس سوى يسمح لن الشخصي*، اcراس

  .الروايات هذه سخافة ادر�ت ا1ر�زية، ا�نفيذية اللجنة سكرت! اصطحب� وقد االن،


جلس� يدي، من واخذT االلفة، روح منها تشيع �ور، ابتسامة ارتسمت وجهه وx بنفسه اUاب �ا سفردلوف فتح x اللجنة سكرت! رجع. بمساند ك̧ر 

 او�رانيا � Ëدث عما ا
ه نقل بما اهتماما اك� ايضا سفردلوف وبدا. سكرت!ه من اك� سفردلوف الرفيق x ا�عمة اثار بدت. مكتبه ا� ا1ر�زية ا�نفيذية

  :� قائال مباnة ا1وضوع � سفردلوف دخل. ا1اضي* اBالثة او الشهرين خالل

  "هناك؟ به تضطلع كنت عمل اي. ا1عذب بالدنا جنوب من رفيق يا اتيت قد وهكذا،"

 °ررهم اجل من الكفاح � مستمرون اBورة، � بدورهم شار�وا وقد العمال، هؤالء. او�رانيا � اBوري* العمال من العظيمة اIماه! فيه تنخرط اzي العمل"

 بش¿ نفÐ وجدت االو�رانية، اBورية اIبهة انهيار بسبب ا
وم،. الغاية هذه dو الصفوف اتقدم ان هو هذا، اقول ان � �ن ما اذا صفوفهم، ب* م_T. الشامل

  ".موسكو � وج´ x اهيم مؤقت



  ".ا1ر�زية الرادا انصار من او الكوالك من معظمهم اIنوب فالحو رفيق؟ يا تقول ماذا" �، مقاطعا سفردلوف، صاح

 االحتالل قوات ضد بوال�-جوالي منطقة � االنار�يون نظمها ال: الفالح* حر�ة و[كم دقيق بش¿ ولكن باختصار Ñ وصفت ثم الضحك � انفجرت

  .ا1ر�زية الرادا وجنود اال1اT ا�مساوي

  :اcديث � استمر واضح بش¿ سفردلوف به شعر اzي الراحة عدم ورغم

 رحبوا م_ن � � وهم ا1تطرفة االو�رانية الشوفينية اف_ر تسممهم اIنوب فالحو 1علوماتنا طبقا االðر؟ حرسنا وحدات الفالحون هؤالء يدعم لم 1اذا اذا،"

  ".¥م [ررين بوصفهم ðاسة � ا1ر�زية الرادا وقوات اال1انية بالقوات

 كفاحا قادت ال: ا1تطوع* الفالح* كتائب من لعديد ورئيسا منظما كنت بنفÐ ان� Ñ اع�فت. او�رانيا ðلة عن سفردلوف معلومات افند مستفزا بدأت

 بوضوح يروا لم ولكنهم االعداء هؤالء 1قاتلة صفوفهم ب* من قويا جيشا وحشد Þنيد يستطيعون الفالح* ان Ñ اكدت. ا1ر�زية والرادا اال1ان ضد ثوريا

 انهم. اcديدية السكك خطوط من قريبة بقاءها x °افظ ا1درعة، قطارتها من °ارب و� االðر، اcرس وحدات. اBورية اcرب هذه وراء من الغرض

 أكان سواء ا�ظر بغض االميال عpات منسحب* عنهم، ا1تخلف* جنودهم با�قاط حq انفسهم يقلقوا ان دون معاكس هجوم اول عند للخلف يرتدون

 ومعزول* سالح بال انهم حيث اBورة، عشماوي رðة °ت يقعون اzين الفالح* � اBقة تشيع ال الوحدات هذه ان من وشكوت. ال ام خلفهم يتقدم العدو

 اcرس. اcديدي اSط من القريبة للقرى االðر اcرس من فصائل ارسال عبء ابدا نفسها تكلف لم ا1درعة االðر اcرس قطارات الواقع، �. قراهم داخل

  .بانفسهم للكفاح االنضمام x وال اBورة، اعداء ضد ا�مرد x يشجعهم ولم للفالح* السالح يعط لم حq االðر

 وسف!س_ي، بوجدانوف، Iما©ت تنتÂ االðر اcرس وحدات من العديد ان ا� اnت" kكن؟ هذا هل" الخر، وقت من صا�ا بانتباه، سفردلوف � انصت

 عن ا(فاع x °رÓته ر�ز طا1ا الفالح* �وع � اBقة اشاعة يمكنه ال االðر اcرس ان ا� اnت ورصانة، استقرار اك� اصبحت وقد. واخرين وسابل*

 � ترى زالت ما اIموع هذه ذلك ومع. ي�اجعون ما Uvا ولكنهم �يعا هجمات بشن ¥م تسمح ال: ا1درعة القطارات مستخدما اcديدية السكك طريق

 االدارية بسلطتهم ا(ولة موظÔ خدمهم، من ا�خلص ايضا ولكن الكوالك، واغنياء االرض مالك كبار فقط ليس – ظا1يهم من للتخلص وسيلة اBورة

  ).االو�راني* العشائر زعماء( ا¥يتمان قوات صد ا� اضافة ، الjوسي* ا
ونكر غزوات وصد لتفاع مستعدون الفالحون وهكذا. والسياسية

 ان لو.  حا
ا قواته يب� اzي االðر اIيش داخل االن تنظيمهم اعدنا قد ولكننا... االðر باcرس يتعلق فيما حق x انك اعتقد نعم،" سفردلوف، قال

 ال�اب ا¥يتمان يعض ولسوف هناك من اال1ان لكنس طيبة فرصة هناك تكون فلسوف وصفك، � جاء كما اBورية الروح فيهم انغرست اIنوب � الفالح*

  ".ايضا او�رانيا � السوفيت سلطة تنت� سوف عندئذ. قص! وقت �

 نضا
ا شÉ اcر�ة هذه ا±ذت اذا بpط. سبق وقت اي من Eورة اك� اcر�ة هذه اعتj انا شخصيا. او�رانيا � �ية حر�ة تنظيم x ذلك يعتمد سوف"

 داخل � جوهري بش¿ ثوري طابع ذات انتفاضة دون. وا¥يتمان اال1ان ضد والقرى ا1دن � ا�مرد اعالن x الفالح* �اه! °ث سوف فإنها مقاتال،

 بسبب انه تنس ال. ðاتهم مع الفرار x اجبارهم او ومؤيديه ا¥يتمان تهديد kكنا يكون ولن اUالد اخالء j� xين ا�مساويون اال1ان يضطر لن او�رانيا،

 الوقت هذا � االðر اIيش به يقوم هجوم اي اcسبان، � ثورتنا تأخذها ان Fب ال: االجنبية بالقوى ا1تعلقة السياسية والعوامل 
توفسك-بريست معاهدة

  " . تصوره يمكن ال امر هو

  .مالحظاته يدون سفردلوف الرفيق �ن نظري، وجهة فيه اطرح كنت اzي الوقت �

 اقول ان استطيع كما او�راT انك حيث يساري؟ ثوري اش�ا� ام شيو# تكون؟ ماذا ولكن بال_مل، ا�ظر وجهة اشار�ك انا اcالة هذه �" سفردلوف، قال

  ". °ديده استطيع ال ما هذا تنتÂ، اcزب* من اي ا� ولكن تستخدمها، ال: اللغة من



 ماذا. [! موقف � وضع�) توا السؤال نفس سأل� قد �ن ا�نفيذية ا1ر�زية اللجنة سكرت!( سفردلوف، � وجهه ح* مفاجأة يمثل لم بينما السؤال، هذا

 ومدن موسكو � سابق* شهرين منذ ودو�ه حزبه سحقهم اzين ¥ؤالء وصديقا رفيقا انار�، شيو# ان� ب�احة لسفردلوف اقول هل قوÑ؟ x يتوجب

  اخرى؟ الفتة °ت نفÐ اخÔ ام اخرى،

 �ن هوي: اخفاء. معه ا1قابلة منتصف � السياسية اÞاهاy وعن االجتماعية اBورة عن تصوراy كشف ارد لم. بذلك سفردلوف وشعر باالرتباك احسست

 اين ومن اكون، من لك تظهر اوراý السياسية؟ بانتماءاy ا(رجة ¥ذه مهتم انت 1اذا: "لسفردلوف قلت ثوان، لعدة ا�فك! وبعد zا،. القدر بنفس kجوجا امرا

 ال: ا1ضادة اBورة ضد للقتال ا1تطوع* و�تائب االنصار Iما©ت تنظيÂ ا� اضافة والقرى ا1دن لعمال وتنظيÂ بعينها، منطقة � لعبته اzي وا(ور اتيت،

  "لك؟ بالنسبة �فيا هذا اليس. او�رانيا Þتاح

 تردد، اي ودون باzنب، اشعر جعلت� ال: لترجة صادقا اعتذاره �ن. � اBقة يفقد انه � اشك او كثوري nفه � اشك اال وسأل� سفردلوف الرفيق اعتذر

  . كروبوتك*-باكون* نوع من انار� شيو# ان� اعلنته

 dو وتوجيههم العاملة اIماه! تنظيم عن مدافعا تقف انك حيث رفيق، يا انت االنار�ي* الشيوعي* من نوع اي" صديقة، بابتسامة سفردلوف، تسائل

  "الرأسما
ة؟ السلطة ضد الكفاح

  :اجبته ا�نفيذية، ا1ر�زية اللجنة رئيس و(هشة

 � االنار�ية الشيوعية يمارسون اzين به قام اzي ا(ور. الواقعية واالحداث ا1عاM للعالم خاص فهم تب� ال انها حq جدا واقعية ايديولوجية � االنار�ية"

  .."ا
ه للوصول تستخدم ان ا1ف�ض من ال: والوسائل °قيقه ا1ف�ض للهدف واضح فهم x مب� االحداث هذه

Yjاض (ي ليس" سفردلوف، اخ�اع x ،تشبه ال ولكنك ذلك x ك االقلwي* او� واراد ،"ديمي�وف_ مااليا بشارع اقاموا اzين ا1وسكوفي* االنار

  :قائال قاطعته ولكن� ا1وضوع، هذا � ا�وسع سفردلوف

  ..."اBورة 1صلحة ا1ستقبل � تتكرر اال Fب مأساة هو حزبك بواسطة ديم�وف_ مااليا � االنار�ي* سحق"

  :وقال كتx Ô راحتيه ووضع ا�، اâ كرسيه، من نهض وقد cيته، � ا1دغمة الºمات ببعض سفردلوف تمتم

 سوف انه ا1ؤ�د من 
ن*، رفيقنا ايليتش،. الفالح* (ى اcقيقية ا1شاعر وخصوصا او�رانيا من انسحابنا منذ Ëدث ما x جدا مطلع شخص انك ارى"

  "ا¥اتف؟ x احادثه ان تود هل. ا
ك باالستماع مZورا يكون

 يملك رفيقا يديه ب* االن (يه بأن 
ن* ناصحا توا، ا¥اتف ا�قط قد �ن سفردلوف ولكن 
ن*، الرفيق لفائدة اضافته اود kا الكث! يوجد ال انه اجبت


ن* سفردلوف سأل تطويل ودون. اال1اT االحتالل قوى dو اÞاهاتهم وعن روسيا جنوب � الفالح* عن جدا هامة معلومات qرؤي: يمكنه م.  

  :اياه يسلم� وهو � قال. ا�ا� ا
وم � بعودy يسمح � مرور ت�يح و�تب ا�ليفون، سماعة سفردلوف وضع cظة بعد

  "عليك؟ االعتماد استطيع هل... 
ن* الرفيق مكتب ا� معا نمù سوف. مباnة هنا ا� تعا� تماما، الظهر بعد الواحدة � غدا،"

 سوف واال و�انيا؟ مؤقتا سكنا يعطي� ان موسكو لسوفيت ت�ح ا1ر�زية اللجنة سكرتارية من وثيقة x احصل ان استطيع هل لكن. ع¾ اعتمد" اجبته،

  ".©مة حديقة � دكة x راقدا الليل قضاء x مرغما اكون

 اcرس حول اخرى مرة دائرا الكرمل*، بوابات ا� القي� ق� من للخروج طري} اتبعت عليه، سالÁ وبعد. سفردلوف اجاب� ،"غدا �ء � نرتب سوف"

،Ôيعة بنظرة ملقيا العتيقة، وا(انات ا1دافع وصفوف الالت� x العظيم القي� مدفع .qالغد ح....  



 بورتسيف وفر.  ار�ينوف للرفيق السابق الزنزانة زميل وهو بورتسيف، ي�أسه �ن اzي السوفيت، بكوÙرس الفالح* قسم ±ص ال: الشقة ا� ارجع لم

 السجن � ايضا خدم اzي ا�قاø، ا1ر�ز رئيس ألرى ذهبت ذلك من بدال. عليه ثقيل عبء ا� تدرFيا °ولوا اzين ار�ينوف منهم الرفاق من للعديد ملجأ

  .ماسلوف االنار� ،"االðق" بانه الرفاق وسط ا1شهورين احد x الع� ذهبت كب!ة (رجة بضياف: مرحبا اجده لم وعندما. ار�ينوف مع

  .الليل فيه اقù م_نا اجد ال ان� حيث معه، اقيم سوف ان� معا، الشاقة االشغال � خدمتنا خالل من عرفته وقد ماسلوف، للرفيق اعلنت

 انشاء من يمنعه �ن اzي العجيب االنفرادي سلو�ه Ñ x انتقاداy رغم خاصة ضيافة ماسلوف � اظهر فعليا. معه ومكثت ماسلوف الرفيق يعارض لم

  .االنار�ي* للشيوعي* موسكو منظمات � السابق* برفاقه اخوية عالقات

  مقابل; مع 
ن1

. ودية بطريقة ø االخ! رحب. 
ن* ا� مباnة الرفيق قادT. سفردلوف الرفيق الجد الكرمل* � اخرى مرة نفÐ اظهرت ظهرا، الواحدة � ا�ا�، ا
وم �

 منها وطلب سكرت!ته ا� ذهب اخر، مقعد � Fلس ان سفردلوف من طلب ان بعد. بمساند مقعد ا� وقادT االخرى، بيده كتx Ô وربت ذراع من امسك�

  .االسئلة يوجه وبدأ مقاب¾ جلس ثم". اBانية الساعة حq تقاطعوننا ال سمحت لو" قائال،

Ñالشعار هذا اعداء عند الفعل رد �ن وماذا القرى � للسوفيت السلطة � شعار منطقتك � الفالحون يفهم كيف: "ثم" انت؟ منطقة اي من: "�ن االول سؤا 

 ا�مرد ينقص �ن ماذا بنعم، االجابة ان لو ا�مساوي*؟ اال1ان الغزاة ضد منطقتك � الفالحون تمرد هل: "اخ!ا" اSصوص؟ وجه x ا1ر�زية الرادا عند –

  "الرائعة؟ الشجاعة هذه بمثل ا1حتلة اراضينا عن يدافع اzي االðر، اcرس وحدات عمل مع با�نسيق ©مة انتفاضة ا� يتحول حq الفال	

: سؤال مثال،. بنقطة نقطة اجابتها من تمكن� بطريقة اسئلته 
ضع سÌ اSاصة، الفريدة بأ1عيته 
ن*،. مقتضبة اجابات االسئلة هذه � x اجاباy �نت

  :اجاب: ادهشته وقد. مرات ثالث 
ن* كرره" القرى؟ لسوفيت السلطة � شعار منطقتك � الفالحون فهم كيف"

 الفالحون يفهم. العامل الشعب وارادة بو# تعرف ان Fب اcياة، جوانب � � ، السلطة � Ñ، �فس!هم طبقا. اSاصة بطريقتهم الشعار هذا الفالحون فهم"

 العامل للشعب االقتصادية اzاتية واالدارة اBورية ا1نظمات ايدي � وسائل من اقل وال اك� ليست وا1قاطعات اUالد قرى � والفالح* العمال سوفيتات ان

  ". االئتالفية وحكومتهم ا
ميني* االش�اكي* وخدمها، الjجوازية ضد الكفاح �

  "صحيحة؟ طريقة � شعارنا تفس! � الطريقة هذه ان تعتقد هل" 
ن*، سأل

  ".نعم" اجبته،

  !"االنار�ية عدوى اصابتهم منطقتك � الفالحون اذا، حسنا،"

  "¸ء؟ امر هذا وهل"

 هذه �نت ما اذا اشك ولك�" واضاف، ،"الرأسما
ة x الشيوعية انتصار يع� سوف ذلك الن مZورون dن العكس، x. اعنيه ما هذا ليس" 
ن*، اجاب�

 ان قبل ا1نت�ة ا1ضادة اBورة سحقتها ال: اBورية، اcماسة هذه بأن االعتقاد ا� ألميل حq ان� بل. تدوم ولن انار�ية د©ية نتيجة انها تلقائية؛ الظاهرة

  ".توا اختفت قد واحدة، منظمة Sلق الفرصة تمتلك

  .متشك_ او متشائما يكون اال Fب السيا¸ القائد ان 
ن* ا� اnت

  "الفالح*؟ �اه! حياة � االنار�ية ا1يول هذه مثل نشجع ان Fب تقوÑ، 1ا طبقا zلك" سفردلوف، قاطعنا

  ".يشجعهم لن فحزبك اوه،" اجبت،



  .بالفرصة 
ن* امسك

  "الjو
تاريا؟ وتدم! انفسنا بتدم! وننت´ ا1ضادة للثورة الطريق ونمهد للjو
تاريا، اBورية القوى نقسم حq نشجعهم؟ ان علينا يتوجب و1اذا"

 هذا � الjو
تاريا يرشدون وال ا1ضادة اBورة مع مش�ك �ء يوحدهم ال واالنار�ي* االنار�ية ان 
ن* ا� اnت. تماما وانزعجت غضÅ كظم استطع لم

  .االÞاه

 الjو
تاريا تنظيم فيه يستطيعون وضع � ليسوا اIماه!ية، ا1نظمات وينقصهم االنار�ي*، ان القول احاول انا" واضاف،" قلته؟ ما هذا وهل" 
ن*، سأل�

 جدا العزيز االمر وهو بقهره، قمنا اzي ذلك عن للºمة، معµ باوسع لتفاع، استنهاضهم فيه يستطيعون وضع � ليسوا هم وبا�تيجة،. الفقراء والفالح*

  ".(ينا


ن* وضعها ال: االخرى االسئلة ا� اللقاء °ول .Yjن* اج
 دافع ال: اBورية والشجاعة االðر اcرس وحدات" سؤال وهو االسئلة، هذه احد x اجيب ان 

 قد بما ذكرY السؤال ان او واضح بش¿ قل} السؤال اثار. االم_ن قدر �مل بش¿ عليه اجيب ان م� طلب ،"للغزو خضعت ال: ا1ش��ة اراضينا عن بها

 من الوحدات هذه ارسلت باسمهم اzين وحزبه، 
ن* ¥ا وضعها ال: االهداف حققت قد انها ا1ف�ض من او�رانيا، � مؤخرا االðر اcرس تشكيالت اÙزته

 تدم!ه، تمµ و�م اعماقه من كرهه اجتما# نظام ضد بإيمان يكافح رجل ©طفة 
ن*، ©طفة اتذكر. روسيا اطراف � الكjى االخرى ا1دن ا� ب�وجراد

  :Ñ قلت عندما

" اBورية بالشجاعة" جيد علم x فأنا ،� &  وبدايات � &  ديسمj بنهاية اال1انية اIبهة من ا1نسحب* القوزاق من العديد سالح نزع � شار�ت ان� حيث"

 � تبالغ Fعلك ما فهذا مصدر، وثالث ثاT من معلوماتك تتلä كونك انه 
ن*، رفيق يا �، يبدو ما لكن.  خصوصا قادته وبشجاعة االðر اcرس لوحدات

  ".ادائهم مدح

  "عليهم؟ اcكم � ±تلف هل ذلك؟ كيف"

 كفاحهم وخصوصا، ، ا1ر�زية للرادا ا�ابع* ا¥ايداماك ضد االðر اcرس كفاح. تصفها ال: بالطريقة ليس لكن وشجاعة، ثورية روحا االðر اcرس اظهر"

 � با�أكيد. الضعف vية � �نت وقادتهم، االðر اcرس °رÓت ا� اضافة والشجاعة، اBورية الروح ان فيها تكشف معروفة cظات به اال1انية، القوات ضد

 او االنصار حرب طريقة عن تماما ³تلفة بطريقة عدو ضد وعملت بZعة تشºت االðر اcرس قطا©ت ان حقيقة ا� رده يمكن ذلك � االحيان معظم

  .ا�ظامية الوحدات

 ال: ا1ناطق ولكن. اcديدية السكك خطوط طول x با�حرك االعداء ضد هجومهم ينفذون اعدادهم، عن ا�ظر بغض االðر، اcرس ان تعرف ان Fب"

 ا1نطقة هذه � واzهاب ا1جيئ يستطيعون ا1ضادة اBورة او اBورة عن ا1دافعون Ëتلونها؛ ال اcديد السكة خط من ميال عp ÷سة ا� عpة بعد x تقع

 منها يشن جبهة االðر اcرس فتح اcديدية السكك طريق x واUتات ا1دن من بالقرب فقط. [الة ال تقريبا ا1فاجئة ا¥جمات تنجح السبب، ¥ذا. Ãرية

 الÜبات وجه � للثورة ا¥جوÁ االندفاع انهار. مدافع* بال �ها ظلت اcديدية السكك تقاطع من القريبة والضوا	 ا1ؤخرة مناطق ولكن. هجماته

 � االنسحاب x واجبارهم بمها�تها للثورة ا1ضادة القوى تقوم حq معينة منطقة � تواجدها توزيع من االðر اcرس وحدات تنت´ ان وما. ا1ضادة

  ".يؤيدونهم لم وzلك االðر اcرس حq ا�اس ير لم الواقع �. ا1درعة قطاراتهم

 اماكنهم من بالقرب يمر اzي اBوري اcرس يزودوا حq الزراعية الjو
تاريا بتجه{ يقومون ال هل القرى؟ � اBوريون ا1حرضون يفعل وماذا" 
ن*، سأل

  "ا1ضادة؟ اBورة ضد هجومية مواقع ال±اذ االðر اcرس من جديدة فيالق يشºوا حq او القوات، من جديدة بدماء

 للثورة الZيون وا1ؤيدون ا1حرض* من مئات يوم � � ولكن. الكث! فعل يستطيعون وال القرى، � للغاية ليلق اBوري* ا1حرض* عدد. بعيدا تذهب ال"

 اBورة ضد وتنظيمهم جديدة قوات خلق � اBورين ا1حرض* من الكث! تتوقع ان ا1بالغة من ا1حيطة، ا1حلية وا1ناطق بتي �. القرى � يظهرون ا1ضادة



 يسمح فذلك او�رانيا، � خصوصا اعتبارك، � هذا تضع اال. العمال كفاح واوجه اcياة اوجه � � اBوري* � من حاسمة اعمال تتطلب االوقات هذه. ا1ضادة

  ".سلطتها تماسك من وتزيد بقوتها تتطور ان ا¥يتمان تساند ال: ا1ضادة اBورة لقوى

 �: "وقال قامته مد ثم،. اف_ره � وnد برأسه، ومال يديه، اصابع 
ن* اطبق لالخ!، بالنسبة. 
ن* x اخرى واحيانا ع¾، احيانا نظراته ير�ز سفردلوف ظل

 انتصار ا� الصحيح الطريق x نس! dن االðر اIيش داخل االðر اcرس تنظيم با©دة" سفردلوف، ا� مستديرا واضاف،". مؤسف امر هو توا � قلته ما

  ".الjجوازية x الjو
تاريا

  ".نعم نعم،" Ãماسة، سفردلوف اجاب

  "موسكو؟ � بها القيام تنوي اعمال أي" 
ن*، � قال ثم

  .يو
و اوائل � او�رانيا ا� اعود سوف تاجانروج، � ا1قام االنصار �ا©ت مؤتمر ا±ذه اzي القرار مع تمشيا. طويال امكث لن ان� اجبت

  "�ا؟ تعود سوف هل" 
ن*، سأل�

  ".نعم" أجبته،

 انهم اعõ، تعصبا متعصبون ولكنهم. والفداء للتضحية جاهزون انهم اzات، بانكار دائما االنار�يون يمتلئ" سفردلوف، ³اطبا اSاص، تعليقه 
ن* علق

 dو واقعيا مسل_ تمتلك اعتقد، كما رفيق، يا انت،" 
ن*، اضاف �، موجها ليس ذلك ان ا� وباالشارة". اUعيد ا1ستقبل � فقط ويفكرون اcاE يتجاهلون

 ا�نظيم بهدف معينة nوط ظل � معهم للتعاون مستعدون الشيوعيون dن نكون فلسوف شا�تك، x روسيا � االنار�ي* ثلث فقط ان لو. زماننا مشا�

  ".للمنتج* اcر

 عالمة �ن اzي موسكو، � االنار� ا�نظيم افناء عن مسئول انه اcا� اقتنا# رغم داخ¾، ينهض للين* االح�ام من عميقا شعورا شعرت اللحظة هذه �

x !. االخرى ا1دن من العديد � ا1ماثلة ا1نظمات تدم�من خجال كنت ضم!ي و Ðث وانا. نفÃب رد عن اF قلت للين*، اوجهه ان Ñ ع* � عينا:  

  ".اcقيقي* اBوري* � مثل مثلهم االنار�يون الشيوعيون ا1قام هذا و� االنار�ي*؛ للشيوعي* بالنسبة جدا عزيزة ومواقعها اBورة"

 يشغلون ال هم االقل x او اcاE، عن فكرة اي (يهم ليس االعظم اIزء �. نعرفك كما االنار�ي* نعرف dن. ذلك �ا تقل ال اوه،" ضاح_، فورا، 
ن* صاح

 ذلك يصبح به يتعلق اFاø باسلوب موقفا يتخذون ال او به اBوريون يفكر ال عندما انه (رجة جدي امر هو اcاE ولكن. جدا القليل � اال به انفسهم

  ".وانتم الشيوعيون يقسمنا، ما وهذا. للحاE فهم دون ا1ستقبل عن ويكتبون يفكرون االنار�يون معظم. مشينا

  .وذهابا جيئة bطو واخذ كرسيه من 
ن* نهض الºمات، هذه مع

 من خا� االعõ تعصبهم وألن Ñ يرك مسلكهم. ارض x باقدامهم يستقرون ال هم اcاE، � – ا1ستقبل عن االف_ر �ال � اقوياء االنار�يون نعم، نعم،"

  ".به Ëلمون اzي ا1ستقبل بهذا حقيقية صالت يمتلكون ال ا1ضمون،

íيرة، بابتسامة سفردلوف وجه اكتn ادل ان تستطيع ال: "قائال �، وا�فتÞ � ايليتش فالديم! ان x تعليقاته � حق."  

  ".فيها يفكرون ال حq انهم 1اذا، اcاEة؟ ا
ومية اcياة � للواقعية بافتقادهم ابدا االنار�يون يقر هل: "مضيفا 
ن* ا�ع

  .االنار�ي* حول 
ن* به اد� اzي اSب! ا1ثقف الرأي � سليم باسلوب ا1جادلة استطيع وال متعلم نصف فالح ان� وسفردلوف 
ن* اخjت ذلك، x ردا

 خاطئ رأي هو وهلمجرا، به صلة يمتلكون ال وانهم واق·، بش¿ ‘اcاE’ يفهمون ال االنار�ي* ان x تأكيدك ان 
ن*، الرفيق ايها اخjك، ان Fب ولك�"

 اقول، ،)او�رانيا �مة Þنب Ëاولون اzين الشيوعيون اUالشفة ايها لكم بالنسبة ‘روسيا جنوب’ او( او�رانيا � االنار�يون الشيوعيون. جوهري بش¿



 تنفيذه تم ا1ر�زية الرادا ضد بأكمله اBوري االو�راT الريف نضال. ‘اcاE’ � بشدة مàرعون انهم x الjاه* من عديد توا اعطوا قد االنار�يون الشيوعيون

 الشيوعي* اهداف عن �يا ³تلفة اهداف يمتلكون بالطبع اzين( اBوري* االش�اكي* من ايضا وجزئيا االنار�ي* للشيوعي* االيديولو¯ ا�وجيه ظل �

 � تقريبا. ا(نيا حدوده � نفوذهم ظل تغلغلوا واينما. قرانا � وجود اي ندر فيما اال بالشفتكم يمتلك لم). ا1ر�زية الرادا ضد كفاحهم � االنار�ي*

 الغزو وضد عموما ا1ضادة اBورة ضد العامل للشعب ا1سلح الكفاح. االنار�ي* الشيوعي* من باËاء تشºت او�رانيا � الفالحية اIمعيات او الكوميونات

Tماه! به اضطلعت خصوصا ا�مساوي اال1اIي* للشيوعي* والعضوي االيديولو¯ ا�وجيه مع بيد يدا ا�  .ح�يا االنار

 تماما، بدقة تعرف انت. دحضها تستطيع ال وانت اcقائق � تلك ولكنها ذلك، � � وجدارة استحقاقا تعطينا ان حزبك مصلحة من ليس انه ا1ؤ�د، من"

 ا1واقع عن بطوÒ بش¿ بها دافعوا ال: شجاعتهم امر اثرت انك سبب دون يكن لم. او�رانيا � اcرة اBورية للقوات القتا
ة والطاقة الفعلية القوة ا±يل، كما

 من والعديد ولوينيف وجارين، وتشدردنياك، ، نيكيفوروفا وماريا مو�روسوف، – االنار�ية الراية رافعا حارب نصفهم االقل x بينهم، من. ا1ش��ة اBورية

 انتÂ ال: ا1جموعة عن اcديث استطيع. انار�يون شيوعيون �هم – �هم اسماءهم نذكر حq طويال وقتا سيأخذون kن للثورة ا1وال* االخرين القوات قادة

  .عنها االستغناء االðر اcرس قيادة تستطيع ال وال: بتشكيلها قمنا ال: اBورة عن لتفاع ‘ا1تطوع* كتائب’و االخرى االنصار �ا©ت � وعن بنفÐ ا
ها

 يرك امر ‘اcاd ’Eو مسلكنا وان ارض، x اقدامنا تقف ال االنار�يون، الشيوعيون dن اننا، باد©ء 
ن*، الرفيق ايها خطأ، x انت كم لك يظهر ذلك �"

Ñ وم حوارنا سياق � لكم قلته ما. ا1ستقبل حول احالم � نعيش بأن جدا مغرمون واننا
 الرواية. وصحيح اcق هو قلته ما الن تساؤل [ل وضعه يمكن ال ا

 dو ونسÌ نعمل اننا حيث اcاE، �" مزروعون" dن كم يرى ان يستطيع شخص �. dونا عنها عjتم ال: االستنتاجات تناقض عليكم قصصتها ال:

  ".ا1شºة هذه مع جديا نتعامل الواقع � واننا به، نرغب اzي ا1ستقبل Þلب ال: الوسائل اFاد

  ".³طئا اكون ربما: "قال ذراعيه، فرد وقد للين*، بالنسبة. مبتسما زال ما �ن ولكنه باالðرار اصطبغ قد وجهه �ن. سفردلوف ا� تطلعت اللحظة هذه �

 الوضع حول فق!ة معلوماتكم الن اعتقد، كما ببساطة، االنار�يون، الشيوعيون dن علينا، جدا قاسيا كنت 
ن*، الرفيق ايها اcالة، هذه � نعم، نعم،"

  ".هناك لعبناه اzي ا(ور وحول او�رانيا � اcقي}


ن* اجابة �نت هذه ،"الراهنة االوضاع � خصوصا Þنبه، يمكن ال اSطأ حال اية x ولكن. ذلك � ا1جادلة استطيع ال ربما".  

 ولكن. اخر موضوع ا� تماما حاد بش¿ باcوار ملتويا ابوية، بطريقة �هدئ: عنده ما اق¬ بذل القميص، ياقة بسبب ما بسخونة اشعر ان� الحظ وقد 
ن*

 شعرت. ناحيته داخ¾ � 
ن* بثه اzي االح�ام � رغم ا�قاش، من مزيد � لتخول نفÐ اترك بان � يسمح لم ذلك، اقول ان � �ن ما اذا السيئ، طب·

 ولكن منه، تعلمه استطيع kا الكث! وهناك معه اتناو¥ا ان kكن االخرى ا1وضو©ت من عديد هناك ان اال حقي}، رجل اماÁ ان عرفت ان� رغم. باالهانة

  .اللفظ من باحساس ومررت مطعونا اصبح داخ¾ ما شيئا تفصيلية؛ اجاباy تعد لم. تبدلت قد �نت اzهنية حال:

 ان� الحظ وقد فجأة، وسأل�. اخرى اشياء عن باcديث غضÅ ل�ف جاهدا 
ن* سÌ. اcوار dو موقÔ � ا�غي! هذا مع ا�عامل من بشدة 
ن* تأثر

  "�ا؟ او�رانيا ا� العودة تنوي انت اذا: "اcديث � وبالغته فصاحته نتيجة السابقة 
اق: استعيد

  ".نعم" اجبت،

  "مساعدة؟ اي تقديم استطيع هل"

  ".�ور بكل" قلت،

  "اIنوب؟ داخل عمالءنا ارسال عن حا
ا ا1سئول هو من" سفردلوف، ا� ملتفتا 
ن*، سأل

 عمالء ارسال عن ا1سئول منهما من 
كتشف هاتفيا سفردلوف يتصل وبينما". منهما من اتيقن سوف. زاتونسÏ الرفيق او �ربينكو الرفيق اما" سفردلوف، رد

  .اعتقدها اT يبدو ال: ا(رجة ¥ذه عدائيا ليس باالنار�ي* يتعلق فيما الشيو# اcزب موقف ان اقنا# 
ن* حاول او�رانيا، ا� غطاء °ت



 هنا من عصابات فيه يأوون �نوا ديمي�وفس_، مااليا � Ëتلونه مع* مبµ من االنار�ي* Sلع قوية نشيطة اجراءات نتخذ ان ا� اضطررنا اننا لو" 
ن*، قال

 عن بعيد ليس اخر مبµ باحتالل ¥م Mحنا اننا تفهم ان Fب. هناك انفسهم نصبوا اzين االنار�ي* x ولكن علينا تقع ال فا1سئو
ة اخرى، اماكن من او

µي ا1بzوف_ مااليا شارع � احتلوه ا�اصة بطريقتهم بعملهم القيام � احرار وانهم ديميSا."  

  "عصابات؟ يأوون �نوا ديم�وفس_ مااليا � االنار�ي* ان x يjهن د
ل اي تمتلك هل" 
ن*، سألت

  ".ا±ذت ال: باالجراءات اوامر اcزب اصدر 1ا واال. منه و°ققت د
ال االستثنائية ا1فوضية �عت نعم،" 
ن*، اجاب

 و(يه بذلك خب! ايضا زاتونسÏ الرفيق ولكن الZيون، العمالء تمرير عن ا1سئول هو �ربينكو الرفيق ان واعلن اخرى مرة معنا سفردلوف جلس االثناء �

  .ا1وضوع هذا عن جيدة معلومات

 سوف. �ا او�رانيا (خول °تاجه انت �ء اي منه واطلب �ربنكو الرفيق ا� لك يتفق حينما او الظهر بعد غدا اذهب رفيق، يا اذا،: "مباnة 
ن* صاح

  ".اcدود لعبور تسلكه طريقا يعطيك

  "حدود؟ اي" سألت،

  ".االن اcدود هذه °رس ا1انية قوات هناك.  واو�رانيا روسيا ب* حدود اقيمت حدث؟ ما اخر تعلم اال" بعصبية، 
ن* قال

  ".‘روسيا جنوب’ بوصفها او�رانيا تعتj انت اذا" اجبت،

  ".اخر امر فذلك � كما االشياء ترى وان رفيق، يا �ء، هو تعتj ان" 
ن*، تمتم


ن* اضاف الرد، الوقت � يتاح ان قبل" :jان يمكنك حيث العنوان هو هذا. ا�ليفون � فقط فليطلب� يصدقك، لم اذا. ارسلتك ان� �ربنكو الرفيق اخ 

  ".Þده

 سكرت!ه يأمر ان سفردلوف اذكر ان حq ونسيت 
ن*، مكتب vدرت ظاهرا، �ن كما ودية بطريقة الشكر، تبادل وبعد بااليدي، وتصافحنا �نا، وقفنا بعدئذ

  .موسكو سوفيت من �انية غرفة x اcصول ام_نية ±ول� سوف ال: وثائ} x الÜورية ا�أش!ة يوقع ان

  .بورتسيف الرفيق ألرى مضيت وفورا الكرمل* بوابات عند �يعا نفÐ وجدت

   



  نظرة للما0 بعد سبع� سنة، بقلم: توم في)ل

   سلطة العمال وا<ورة االسبانية

 اطلق. [لها وËل السلطة من 
خلعها قمعية يمينية حكومة اكتساح � واالش�اكي* الليjا
* من ائتالف Ùح ،$	&  ©م االسبانية القومية االنتخابات �

 ومئات بأكملها مدن شملت ال: العامة االEابات من بعpات االسباT، ا�اريخ � اEابات موجة اوسع قمعا، اقل مناخ وجود من مستفيدين االسبان، العمال

  .االEاب اعلنوا قد ©مل مليون �ن يونيو بنهاية. اIزئية االEابات من

 سيjيا" � مزرعة االف 	 x لالستيالء ðلة � معدم زرا# ©مل الف !� الزراعي* العمال فدرا
ة قادت ،$	&  فjاير انتخابات بعد شهر من يقرب ما بعد

 اغتيال بعمليات ا1ستقبل، حول اUالد داخل اIدل نjة علت وقد السيا¸، االستقطاب احتد.  الطاحن الفقر Eبها ال: اس�يمادورا منطقة - " االسبانية

 اzي االنقالب يو
و من عp ا�اسع � بدأ السلطة، x العسكر الستيالء ا
ميني* السياسي* من العلنية ا(عوات ومع. وا
م* اليسار ب* متبادلة ثأرية

  .اسبانيا � اIميع توقعه

 مقادير �صادر ا�قابات °ر�ت. اUالد ثل� � اIيش انهزم. السلطة x للجيش استيالء [اولة هجومية بطريقة الشعب يقاوم اسبانيا، تاريخ � مرة الول

. االسبان العسكري* 1حاربة اSاصة اBورية العما
ة جيوشها ا�قابات انشأت. العمال ادارة °ت االسباT االقتصاد معظم وتضع الرأسما
*، ارصدة من هائلة

 اcرب. طويل وقت منذ االسبانية ا�خبة ±شاها �نت ال: االسبانية العاملة الطبقة ثورة انطالق � اUالد � العما
ة اcر�ة سحق العسكر [اولة تسببت

  .تطرفا اش_Ñ اك� احد � طبقيا Mا© �نت نفسها االهلية

 بعضوية) CNT( لعملل الوطنية الكونفدرا
ة � أوالهما. باUالد الكjى العمال فدرا
ات من فدرا
ت* �نتا ا(راما هذه � الرئيسي* الالعب* من اثنان

 � العمال �نظيم االنار� العمل من تقريبا عقود سبعة نتيجة � الكونفدرا
ة هذه). اcكومية لالحصاءات طبقا( ©مل مليون $.  بلغت $	&  ©م اوائل

 ا°ادات عضوية بلغت $	&  ©م برشلونة �. ذاتيا مدارة [لية صناعية نقابات - " الفردية ا�قابة" اساس x الكونفدرا
ة تلك قامت & &  ©م منذ. اسبانيا

  .القطاع* من � � عضو الف !	 من اك� الكونفدرا
ة � وا1عادن اUناء عمال نقابات

 القائلة االنار�ية الفكرة العمال احب. فيها كمسئول* عملهم نظ! رواتب يتلقون للعمال الوطنية الكونفدرا
ة ا°ادات من نقابة اي � احد هناك يكن لم

 ان x العمال يشجعون الرواتب مدفو# ا1سئول* أن بفكرة االنار�يون آمن. شخ ارتزاق وسبيل شخصية مهنة ابدا يصبح ان Fب ال ا1ش�ك الكفاح بأن

 القادة من جدا قليل عدد تواجد $	&  �. ا�قابات x الرؤساء هؤالء هيمنة ا� يؤدي وهذا مشا�هم، حل x القادرين الزعماء بوصفهم ا
هم يتطلعوا

 الصيد لصناعة الوطنية الصناعية ا�قابة وسكرتارية قطالونيا، منطقة وسكرتارية القومية، السكرتارية - الوطنية العمل كونفدرا
ة � الرواتب مدفو#

 ا1ناصب هذه وÓنت. متوسط ©مل اجر تساوي اجورهم �نت وبرشلونة، مدريد � للكونفدرا
ة ا
ومية الصحف °رير وهيئة ا1سئولون، هؤالء. ا�جاري

  .فقط واحدة سنة بعد شاغليها x تدور االجر ا1دفوعة

 الرأسما
ة، بعد ما �تمع رؤى حول ا1ناقشات ايضا شجعوا ا1باnة، ا¥موم حول ا�ضاالت فيه نظموا اzي الوقت � - الوطنية العمل كونفدرا
ة � االنار�يون

. االجتما# ا�غي! � ال1jانية او االنتخابية االس�اتيجية تعارض انها يع� �ن الكونفدرا
ة �" السياسة انعدام. "واالستغالل واالضطهاد للظلم هيا� دون

  .انفسهم العمال بواسطة اIما# العمل خالل من الطب} االضطهاد من العاملة الطبقة °رير هو الكونفدرا
ة مناض¾ هدف �ن

 هناك ا1عدنية، والصنا©ت النسيج مثل االنتاجية الصنا©ت �. العمل م_ن عن منتخب* ومندوب* بها اSاصة �السها ¥ا" اقسام" من تتش¿ نقابية وحدة �

 ا1قاطعة او ا1دينة � ذاتيا ا1ستقلة الصناعية اال°ادات �. الصناعة � ا1تنوعة ا1هن مع تتطابق" االقسام" اUناء، صناعة �. مصنع او منشأة ل¿ قسم

)Óة( [¾ عما� �لس � معا تتجمع) كومار
  ).ا1حلية الفدرا



 مقرات -  االتينيوس يسõ �ن kا كثيفة وشبكة بديلة مدارس ايضا اسبانيا � ا�حرري اليسار نظم. اcر�ة 1ؤسسات اوسع سياق من جزءا ا�قابات �نت

 ،)اBالثينات اسبانيا � امي* �نوا الس_ن من٪ !� ا�٪ !	 ب* نسبة( االمية [و وفصول اBقافية، والفعا
ات للجدل، مراكز االتينيوس �نت. �تمعية مراكز

  .االجتما# ا�حول اجل من الكفاح � الفعالة للمشار�ة و°ض!هم العادي*، ا�اس تمك* � �نت االسبانية لالنار�ية ا1م{ة الفكرة. وهكذا

 ا1جالس خالل من القرار صنع � ا1شار�ة اساس x تقوم �قابات بتطويرهم". ا1جازية" السياسة من شÉ الوطنية العمل لكونفدرا
ة ا�حررية ا�قابية �نت

 الصناعة فيه العمال يدير مستقب¾ 1جتمع تصورا يمثل ا�نظيم من ش¿ يمارسون انهم الكونفدرا
ة مناضلو االجر،اعتقد مدفو# غ! ا1نتخب* وا1ندوب*

  .ا1جالسية ا1شار�ة ديموقراطية خالل من ذاتيا ا1جتمع ويدار

 حزب لصف للعمال العام اال°اد اdاز. $	&  اوائل � ©مل مليون B.  بعضوية ،)UGT( للعمال العام اال°اد �نت اسبانيا � اBانية الكjى العما
ة ا1نظمة

 الوسطى ا1ناطق � ا�قاø ا�نظيم اغلبية هو العام اال°اد �ن. ايضا داخله نشيطا �ن االسباT الشيو# اcزب ان رغم) PSOE( االسباT االش�ا� العمال

 الزراعي* العمال فدرا
ة. الشما� االطلنطي ساحل x اوس�ياس � الفحم مناجم مناطق � اغلبية كذلك وش¿ مدريد، تشمل ال: اسبانيا، من القشتا
ة

)FNTT (&  ©م ربيع � مليون نصف عضويتها بلغت للعمال العام باال°اد	لتها خالل من. $ð باالستيالء الزرا# االصالح اجل من x ،<ت االراºش 

  .الريف � �اه!ية ثورية حر�ة الفالحية الفدرا
ة

  ا'وتالرواج االقتصادي وفرق 

 � االزمة بدأت. عقود طوال اسبانيا � استحكمت اجتماعية ازمة قمة �ن االهلية اcرب ا� ادى اzي االجتما# واالستقطاب اIماه!ية وا�عبئة اcشد

 بدأت. وا1حور اcلفاء: الطرف* Ú مع ا�جارة x قادرة واصبحت اcرب اثناء اcياد وضع اسبانيا ا±ذت. االو9 العا1ية اcرب ف�ة ابان نفسها عن االعالن

 � ا1دن ا�ع برشلونة �نت الف�ة تلك �. للعpينات العالÂ الرواج اثناء االزدهار هذا � واستمر. قطالونيا � وا�مدين الكثيفة للصناعة رواج عملية

 بيتا وÓنت الوسطى، العصور منذ ا1توسط اUحر � كب!ا Þاريا مر�زا برشلونة ت�ن. اIديدة ا1صانع حول �يعا صناعية ضوا	 نشأت. نموا اوروبا غرب

  .االقتصاد �االت شq � االعمال رجال لطبقة

 الروسية اBورة وشجعت. العام واال°اد الكونفدرا
ة اسبانيا، � للعمال الرئيسيتان ا1نظمتان نمو ا� االو9 العا1ية اcرب بسبب االقتصادي الرواج ادى ايضا

 ايدته ،� &  � ©ما وطنيا اEابا االو9 العا1ية اcرب اثناء العما� الكفاح � نقطة اx �نت. متناÁ بش¿ راديكا� اÞاه ظهور x ايضا � &  فjاير �

" سلطتنا ميالد" س!ج فيكتور رواية. (االEاب لقمع اIيش °رك حq ا1دنية x الكونفدرا
ة سادت برشلونة �. العام واال°اد الكونفدرا
ة ا1نظمتان، �تا

  ).� &  ©م برشلونة � العام االEاب احداث عن مؤثرة رواية �

 الكونفدرا
ة، ونشطاء مسئوÒ الغتيال مسلح* Þنيد برشلونة، nطة رئيس انيدو، مارتين{ سيفريانو بدأ قطالونيا، � للكونفدرا
ة ا1تناÁ ا�هديد 1واجهة

 عمال قتل [اولة !BB وقعت الف�ة هذه اثناء. هذه ا1وت لفرق الالزم ا�مويل الرومانية ال_ثو
كية الكنيسة ومسئولو االعمال اصحاب قدم. اUوليس بمساعدة

 ال_ر
* العمال من صغ! قلب. السالح تهديد °ت ،")اcرة ا�قابية اال°ادات(" ،"الصفراء" العمال �قابات قZا االنضمام x العمال اجj.  قطالونيا �

 الشباب االنار�ي* بعض ش¿ فعل، كرد. اسبانيا � ا
مي� ال_ثو
Ï السيا¸ الفكر من شÉ �نت ال_ر
ة. اcرة ا�قابات هذه شºوا قد �نوا ا1تدين*

  .تلك ا1وت لفرق تمويلهم عنهم شاع اzين الكنيسة وزعماء االعمال اصحاب فيها اغتالت ثأرية بعمليات قامت مسلح، عمل �مو©ت

 الفونسو، ا1لك ارسلها ا1غرب، � العسكرية اcمالت احدى 	*&  �. ا1غرب � امjاطوريتها من ارض قطعة باخر ا�مسك °اول اسبانيا ظلت لسنوات

 لقمع كوسيلة جزئيا ريف!ا، دا بريمو ميجويل اñIال برئاسة اسبانيا، x (يكتاتوريةبا اIيش اطبق. اسباT جندي االف !  فيها راح �رثة ا� افضت

 ا�حكيم؛ هيئات بواسطة ا(ولة � ا�قابية اال°ادات (مج ³ططا ريف!ا دا بريمو تقدم. اUالد عموم � الكونفدرا
ة حظر تم. ال_رثة هذه عن ا�اتج الغضب

 وبش¿ ا1ال ورأس العمل ب* با�ناغم بpت ال: ،"اcرة ا�قابات. "الكونفدرا
ة من" مسئو
ة اك�" بديل بوصفه للعمال العام اال°اد مشار�ة اñIال وشجع

 ورجال ا(ولة من بدعم اcرة، ا�قابات شºت. ا�حكيم هيئات داخل ا�مثيل x للعمال العام اال°اد مع تنافست الjو
تارية، الكهنوتية الفاشية من

  .للعمال العام لال°اد تقريبا اcجم � مساوية ، الف !!* بعضوية) FNSL - اcرة للنقابات الوطنية الفدرا
ة( �*&  ©م القوÁ ا1ستوى x منظمة االعمال،



  اKاب االIارات اHماه!ي

. جديدة �هورية 
حكموا السلطة، ا� واالش�اكي* الليjا
* من بتحالف االنتخابات جاءت. !	&  ©م ا(يكتاتورية انهيار مع اUالد من ا1لك هرب

  .ا�نظيم � القانوY اcق للعمل الوطنية الكونفدرا
ة نقابات استعادت

 اعضاء لضم اUناء مواقع الجتياح ðلة بدأوا منظمتهم، بناء ا©دة � والرغبة ا1تنامية اUطالة مواجهة � الكونفدرا
ة، � للبناء برشلونة عمال نقابات ا°اد

 � الرواج ف�ة اثناء خيا
ة ارباحا حقق قد قطالونيا � االس_ن قطاع ان اUناء نقابات منطق �ن٪. �  بنسبة العمال من مزيد باستئجار ا1قاول* و1طاUة

 معارضة x يساعد kا ا�قود، من مزيد دوران x يساعد سوف الصناعة � العامل* اعداد زيادة. انتاجية غ! باستثمارات ارتبطت ارباح - العpينات

  .ال_ثو
كية اcرة ا�قابات فدرا
ة � اUناء مهن ا°ادات انهارت الوطنية، العمل لكونفدرا
ة ا�قابية الوحدات ا� العمال تدفق مع. الر�ود dو االÞاه

 ا°ادات 1جموعة اق�احا �ن اIدال هذا جوانب احد. ا�قابية لال°ادات ا1ستقب¾ االÞاه حول الكونفدرا
ة هيئة مستوى x جدل بدأ العpينات، اواخر �

 ومنظر ذاتيا تعليما متعلم زجاج ©مل -  بي!و خوان. �ها اUالد عj الصناعة � العمل اصحاب ضد منسق عمل اجل من الوطنية الصناعة ا°ادات � [لية

øرس اقناع استطاع - كب! وزن ذو نقاÙة كو
 هذا ©رضوا االنار�ي* بعض ذلك، ومع.  	&  � الصناعة داخل وطنية ا°ادات لقيام بالسماح الكونفدرا

 ¥ذه نتيجة. عليهم السيطرة وقتها ا1حلية ا�قابات تستطيع ال االجر مدفو# مسئول* من تتش¿ جديدة ب!وقراطية تطور ا� يؤدي قد انه ارضية x ا1ق�ح

�ة عمال ب* للصناعة نقاø وط� ا°اد قام. $	&  ©م قبل الكونفدرا
ة داخل جدا قليلة صنا©ت � للنقابات وطنية ا°ادات نشأت ا1عارضة،n ا¥اتف 

�ة ضد اUالد عj اEابا الكونفدرا
ة شنت ، 	&  �. االسبانية الوطنيةn وع مبادرة ذلك �ن. ا�ليفوناتpنضال � لل øقوة حقوق عن ا(فاع اجل من نقا 

  . ا¥اتف خطوط لتشغيل ا1ر�زي ا�حكم وحدات � كب! بش¿ تعمل �نت ال: النسوي العمل

 هناك �ن. العمل وظروف االجور قضايا x فقط ير�ز اzي الصناعة داخل ا�ضال قفص من اSروج كيفية هو �ن الكونفدرا
ة داخل اIدال من اخر جانب

 احياء Iان بتشكيل بي!و خوان نادى. ا1جتمع من اخرى مناطق ا� ال�ف العما� الكفاح سياق 
تجاوز نفوذها مد ا� °تاج الكونفدرا
ة بأن قويا شعورا

  .العمل بظروف ا1تعلقة ا1سائل فقط وليس العاملة، الطبقة تهم ال: االعرض القضايا حول للتنظيم س_نية

 ا1رافق دون واالس_ن اzمة خر¹ ا1الك كبار بواسطة الرخيصة اUيوت وبناء االزدحام،. برشلونة �٪ !�  حوا� االFارات ارتفعت العpينات، رواج اثناء

 ازمة حول ا1قاالت وبدأت االFارات، مسائل حول الكفاح ام_نية مناقشة الكونفدرا
ة نشطاء بدأ اBالثينات، بدايات �. شائعا امرا اصبح ا1ياة مثل االساسية

  .اوبريرا سو
داريداد برشلونة، � الكونفدرا
ة تديرها ال: الكjى ا
ومية الصحيفة � الظهور � السكن

 دفاع Iنة تشكيل بيلباو وسانتياجو باريرا ارتورو اق�ح اللقاء هذا �.  	&  ©م ابريل � الكونفدرا
ة بناء ال°اد �اه!ي بلقاء االFارات ضد الكفاح بدأ

 اندماجا �نت الفدرا
ة هذه). FAI( االيjي* االنار�ي* فدرا
ة � بارزين اعضاء وبيلباو باريرا من Ú �ن. اخرى نقابية ا°ادات بمشار�ة اقتصادي،

  .ا�قابية الكونفدرا
ة ا°ادات داخل كتكتالت اكj بش¿ عملت انار�ية Iما©ت فضفاضا

. يو
و من اSامس � اIميلة الفنون بق� �اه!ي لقاء �٪ !B االFارات بتàيل مطلب x االFارات ðلة استقرت االحياء، Iان لقاءات من سلسلة بعد

 يوافق لم اذا االFار دفع ا1ستأجرون رفضي سوف ذلك وبعد ا�ا� الشهر اFار (فع استخدامها Fب ا1ستأجرون يدفعها ال: االFار مقدمات ان اللقاء قرر

. cقوقهم اجراÁ انتهاك بوصفها باcملة نددت - العقارات اصحاب منظمة - ا1دن المالك ا�جارية الغرفة هيئة. االFار ±فيض x الكبار العقارات اصحاب

 دفع عن توقفوا ا�اس من الف !!  ان تعلن االقتصادي ا(فاع مفوضية اخذت اغسطس، بنهاية. اcملة هذه قمع اجل من بالعمل الpطة الغرفة طاUت

  .االFار

 النساء من كب!ة اعداد وانضمت الوطنية العمل كونفدرا
ة � وقتها قائمة �نت ال: العضوية تعدت العادل االFار اجل من الكفاح ا� انضمت ال: الطاقات

 السياسيون انشأها عسكرية شبه وطنية بوليس قوة - االvرة فرق -) asaltos( االسا�وس من �اعة ا1رات احد �. الكفاح � نشيطا دورا ¥ن كن الال×

 وألن. واالطفال النسوة من حاشدة �وع واجهتها عندما متقهقرة القوة تلك تراجعت ا1ستأجرين، احد الخالء ارسلت - اBالثينات اوائل � اIمهوريون



Ôتية موظUاب مع تعاطفهم بسبب او ا�اس حشود امام بذلك القيام يتهيبون �ن االخالء قرارات تنفيذ عن ا1سئول* اEارات، اFنيد ا1الك كبار بدأ االÞ 

  .االخالء قرارات �نفيذ اSاصة ميليشياتهم

 اcزب زعماء واحد للعمال العام لال°اد ا�نفيذي السكرت! �بال!و، الرجو. االEاب لقمع با�حرك وطاUتها الوطنية للحكومة ا1الك كبار منظمة اشتكت

 �". االðق باالEاب" اياه واصفا االFارات، اEاب مع متعاطفا يكن لم �بال!و. الليjا� االش�ا� ا�حالف حكومة وزارة � عضوا �ن االسباT، االش�ا�

  .مدريد � العمل كونفدرا
ة تقوده اzي ا�ليفون اEاب لكZ غطاءا يوفر �ن للعمال العام �بال!و ا°اد الوقت، نفس

 ب* صلة هناك تكن لم انه رغم وحq. هناك ا�ليفونات بمعدات شديد دمار وقع ولكن احد، يصب لم. هائال تفج!ا حدث برشلونة، � االEاب حر�ة وسط

 نقابات ا°اد لقاءات ايضا اcكومة حظرت. االقتصادي ا(فاع مفوضية لقاءات cظر ذريعة االنفجار هذا اcكومة استخدمت االFار، واEاب االنفجار هذا

  .الكونفدرا
ة � ا1شارك ا�ليفونات

 � السلطات بدأت. االFارات اEاب باستمرار يسمح لن ببساطة انه اعلن اzي لقطالونيا مدT كحاكم ا1حافظ ا�يار من [اميا الوطنية اcكومة عينت

 غ! الجل الشخص احتجاز باالم_ن ان الوقا× االعتقال معµ �ن. الكونفدرا
ة نشطاء من اخرين *�و بيلباو سانتياجو الحتجاز الوقا× االعتقال استخدام

õتهمة اي توجيه دون مس Ñ ب تلك ان ا�اس ظن. العسكرية ا(يكتاتورية استخدمتها ال: الكريهة الوسائل احد �نت تلك. للقضاء °ويله ودون
 االسا

  .اIديدة اIمهورية تستخدمها ال ا1ا> من اسا
ب �

 ورغم. منها اخالءهم بعد ج!انهم بمساعدة شققهم ا� ©دوا قد �نوا اzين ا1ستأجرين x القبض طريق عن االFارات اEاب قمع اUوليس استطاع فعليا،

 اكتسبوا قد انهم ا1ستأجرين من عديد شعر ¥ذا. ا1ستأجرين مع االFار �خفيض صفقات � االفراد ا1الك من عدد دخل ا1دينة من عديدة مناطق � ذلك،

 للمشار�* بالنسبة. واسع نطاق x مباn عمل ðالت � فيها ينخرطون ال: االو9 ا1رة �نت تلك الكونفدرا
ة، اعضاء من االصغر للجيل بالنسبة. ما شيئا

 رجال ا� السياسي* ا� العقارات مالك من ضدهم، ا1جمو©ت من كب!ة تالوين بها تصطف ال: الطريقة � مباnا درسا ذلك �ن العاملة الطبقة من

  .الpطة

  االرض والكنيسة

 الغربية، اوروبا بالد � متطورة اخرى مناطق مثل ال�ية الصناعية قطالونيا تبدو ربما. متساوي غ! اقتصاديا تطورا يعيش بتا اBالثينات � اسبانيا �نت

 مهن � يعملون" االقتصادي النشاط ذوي" الس_ن من٪ �.�B زراعيا، بتا تزال ما اسبانيا �نت. ³تلفة باالحرى �نت االخرى االسبانية ا1ناطق ولكن

 هذا االقنان، بها يعمل ال: االقطاعيات منطقة توجد جواداراما جبال جنوب �. االرض بملكية مرتبط ال�وة من كب! جزء زرا# بت اي �. بالزراعة مرتبطة

 بعد - ضخمة اقطاعيات - االقطاعيات تلك يرعون الرأسما
ون ا1ستثمرون �ن. الوسطى العصور � ا1ور بالد من القشتا� اIيش لغزو تعرض اzي االقليم

Zاالقطاعية القيود ك x ا�اسع القرن � االرا> بيع pي الوقت �. االرض من٪ !& ©ئلة !!!* امتلكت االقليم هذا �. عzمل الف !�� يستخدم ا© 

  .الكفاف حد تساوي باجور االرض هذه زراعة � ارض دون معدم

 اcد ا� جدا صغ!ة اcيازات �نت الشمال، مناطق بعض �. ا1ساحة متوسطة ا� صغ!ة مزارع الصغار الفالح* فيها تملك مناطق اIواداراما جبال شمال

  .ا1حصول من حصة مقابل اcصاد � العمل او اجر، مقابل انفسهم تأج! ا� الفالحون اضطر. واحدة ا�ة ال©شة يكÔ ال اzي

 والËpة ونافاري، القديمة قشتالة مثل الشمال مناطق � االرض يمتلكون اzين ا1زارع* من �نت ا1تطرف ا
م* الحزاب الرئيسية االجتماعية القاعدة

 اUحر وسواحل االطلنطي ساحل طول وx الكب!ة ا1دن �. ا1حافظات بتات � - الخ وا1وظفون وا1حامون، الصغار، االعمال رجال - ا1تدينة الوسطى

  .الليjا
ة اIمهورية لالحزاب االجتماعية القاعدة �نت الوسطى الطبقات تلك ا1توسط

 بش¿ مكروهة �نت الكنيسة ولكن. االجتما# للنظام جوهري ايديولو¯ كعامل االسبانية الرومانية ال_ثو
كية الكنيسة اسبانيا � ا�خبة طبقات اعتjت

 � ثراءا واالوسع حظوظا االوفر القطا©ت و°تضن اسعةو واموال ارصدة تكتà بينما بالفقر بالرضا نادى اzي تبش!ها بسبب العاملة الطبقة اوساط ب* واسع

 يكن لم ذلك، ورغم. وراهبة راهب الف !�و اسقف الف �	 تواجد. ايطا
ا عدا ما اخر بت اي من اكj اسبانيا � ا(ين رجال عدد �ن اBالثينات �. ا1جتمع



 ان الكنيسة معارضة مع� �ن للعلم.  الس_ن من٪ � تساوي متدنية نسبة اcضور هذا بلغ اIواداراما، جبال جنوب. جدا واسعا ا(ينية اللقاءات حضور

 من الليjا
* اIمهوري* ا� العما
* االنار�ي* من االسباT، اليسار ب* شاعت ا(ين رجال معاداة. ا(ين رجال ضد �نوا واالطباء ا1درس* من العديد

  .ا1توسطة الطبقات

 نظام حل تم. ا(ينية ا�صائح غ! ا�عليم � للكنيسة دور باي ا��يح عدم طريق عن الكنيسة سلطة ها�ت  	&  � اش�اكية/
jا
ة حكومة اول

  .ا1دT والطالق الزواج نظام تأسس. القوي اI{ويت

   االنتفاضات وRاع الفصائل

 وانتهزها القمعية ا�داب! بهذه �بال!و رحب. للعمل الوطنية الكونفدرا
ة نقابات ضد موجهة متنوعة قمع اعمال � ايضا االش�ا�/الليjا� االئتالف اìرط

 من عدد السلطات، مع مباnة مواجهات ا� بالكونفدرا
ة دفع واzي القم·، ا1ناخ هذا �. الكونفدرا
ة حساب x للعمال العام اال°اد نقابات Uناء فرصة

 x تستوÒ االنار�ي* من �اعة نمطي، سيناريو �. مغامرة انتفاضات وا� ثوري ©م اEاب [اولة ا� ا�قابات دفعت الكونفدرا
ة � االنار�ية ا1جمو©ت

µتية، مبUر باللون* العلم عليه وترفع اðتة �" ا�حررية الشيوعية" قيام وتعلن ا1لكية سجالت و°رق واالسود، االUب هذه عن ا1دافعون اطلق. ا
 االسا

 ان فكرة - " الفعل خالل من ا(©ية" باسم ا1عروف عp ا�اسع القرن � االنار� للمفهوم ردة �نت هذه االنتفاضة [اوالت". اBورية ا�مرينات" اسم عليها

 نفذت - 		&  يناير � قوميا ©ما اEابا -  سوءا ا1حاوالت هذه اك� �. تلقائية �اه!ية هبة nارة يشعل ان يمكنه ثوار �موعة به يقوم ا1ثل به يÜب عمل

  .االخرين من استسلم من x ا�ار اUوليس واطلق كوخها � بأكملها ©ئلة احرقت. باالندلس فييجاس �ساس قرية � مذÃة العسكرية شبه االعدام فرق

 ونقاباتها الوطنية الكونفدرا
ة استخدمت ا1تشددين من صغ!ة حفنة"  مين?، ج!وم كتب: 		&  يناير هبة � °ققت ا�قابي* من العديد ³اوف اسوأ

 واغلقت للÜب، وتعرضوا الزعماء x وقبض الشوارع، قتال � شديدا سحال العضوية سحلت. ومؤذية خط!ة اعمال � العضوية �مل وورطوا االقليمية

  ". ا�قابات

 اس�اتيجية وصنع بنفسها، وثقتها مهاراتها وتطوير مسبق، بش¿ العاملة الطبقة وتعليم تنظيم يتطلب االجتما# ا�حول ا
ة،السينديك ا�ظر وجهة من

  :��ا� الفكرة وضع ،		&  ©م الصادر" السينديكا
ة" كتابه � بي!و، خوان. ال�ف" ا�لقائية" x اعتمادا وليس متماسكة، ثورية

 ا1صانع x االستيالء من االجتماعية اBورة تتكون... ا�ظامية ا(ولة قوات ضد عنيف بش¿ االنتفاض موضوع ليست االجتماعية اBورة �ا، بالنسبة"

 اي دون فورا، تستخدمها وان -  تستخدمها كيف تعرف ان الÜوري من االجتماعية، ال�وة x تستو9 ان يكÔ ال. اcديدية والسكك واالرض وا1ناجم،

  ". انقطاع

  .الصناعة تشغيل الستمرار ا1هارة يمتلكون اzين انفسهم، العمال بواسطة تنفيذه يتم االجتما# ا�حول ان Ãقيقة مضمونا" االستمرار"يكون سوف

 وثيقة ا�قابات � وناشطا مسئوال ثالث* من �موعة ارسال بعد سخونته اشتعلت اBالثينات اوائل � للعمل الوطنية الكونفدرا
ة داخل الفصائل Mاع

 ا�اشطون اشتهر. االيب!ية االنار�ي* فدرا
ة بواسطة الكونفدرا
ة x تهيمن" ديكتاتورية" انه زعموا ما فيها ينتقدون الرأسما
* صحافة ا� مكتوبة

. بقطالونيا االيب!ي* االنار�ي* فدرا
ة بها تقوم ال: ا1غامرة لالنتفاضات ا1عارضون هم فقط اBالثينيون يكن لم. اBالثي� االÞاه باسم واتباعهم اBالثون

 فكرة عن ا(فاع بدأ - بيستانيا اÙيل - اBالثيني* قيادات احد اIمهورية، بقيام. ايضا نقديا موقفا ا±ذت قطالونيا خارج االنار�ي* فدرا
ة �مو©ت

 � بيستانيا يتبع لم اBالثيني* معظم ان ورغم. ال1jانية االنتخابات � منافسا 
دخل السينديكا� اcزب اسس ما و�©ن للعمال، سيا¸ حزب تشكيل

  .اBالثينيون ا
ه يتوجه اzي الطريق هو ذلك يكون ان من شq انار�يون قلق االنتخابات، سياسة

 وجزر قطالونيا عمال فدرا
ة !	&  �. الوطنية العمل كونفدرا
ة نقابات داخل ظمةمنت 
نينية �اعة بسبب قطالونيا � االنار�ي* فدرا
ة هواجس وثارت

 رغم للستا
نية معادية كتلة �نت والفالح* العمال كتلة). BOC( والفالح* العمال كتلة لتش¿ القطالوY الشيو# اcزب من اغلبية مع اند�ت اUليار

 بمنطقة الكونفدرا
ة � القيادية الشخصيات احد. اليدا منطقة � خاص dو x قوية والفالح* العمال كتلة �نت". الطليعة cزب" الليني� القالب ا±اذها

  .الكتلة ¥ذه قائدا �ن مورين. الشعÅ ا1درس مورين، يواق* �ن اليدا



 � ا1جتمعية ا1راكز تلك � القرارات تتخذ ال: الرئيسية ا¥يئة �نت. قطالونيا �) االتينيوس( ا1جتمعية ا1راكز x السيطرة °قيق ايضا الكتلة حاولت

  .االدارية اللجنة x السيطرة �حقيق ا1جالس تلك � قوتها الكتلة استعرضت. للمر�ز االدارية اللجنة تنتخب ال: ا(ورية ا1جالس

 عليها تهيمن ال: ا�قابات طرد x قادرة 
جعلها �� الوطنية العمل كونفدرا
ة x ا¥يمنة من قدر االيب!ية االنار�ية الفدرا
ة حققت *	&  ©م Ãلول

 ا�قابات شºت B	&  �. اليدا منطقة � ا�قابية تنظيماتها معظم الوطنية العمل كونفدرا
ة فقدت zلك نتيجة. والفالح* العمال و�تلة اBالثيني* �اعة


نينية �اعة مع الكتلة اند�ت �	&  �). FOUS( ا�قابية للوحدة العمل فدرا
ة و� للعمال، جديدة فدرا
ة والفالح* العمال كتلة عليها تسيطر ال: 

  ).POUM( ا1ار�سي* �وحيد العمال cزب اسمها وغ!ت اصغر

 من و�ث! �بال!و الرجو الوقت هذا �". السود السنتان" باسم ا1عروفة القم·، اcكم مرحلة اسبانيا ودخلت االنتخابات، ا
مينية االحزاب كسبت 		&  �

  ".عمال حكومة"و" برو
تارية ثورة" ا� اcاجة عن اcديث � �بال!و بدأ. يسارا ا1يل � بدأوا االش�ا� اcزب اعضاء

 � الكهنو+ الفا� ا1سي� االجتما# واcزب ا1انيا � السلطة ا� هتلر صعود: اليسار ا� االسباT االش�ا� العمال حزب °ول ا� ادى االحداث من عدد

 اتيحت ال: القليلة االموال كميات. االسبان االعمال اصحاب وتصلب فييجاس، �ساس قرية مذÃة نتيجة الشعÅ والغضب اUطالة، معدالت وارتفاع ا�مسا،

 من جدا القليل هناك �ن. الزرا# االصالح من ا1طلوب القدر الÙاز االطالق x �فية تكن لم اcكومة بواسطة االرض معدÁ الفالح* ا� اراض �قديم

  .		& - 	&  سنوات � الليjا
* اIمهوري* مع االسباT االش�ا� العمال حزب °الف من تعيينها يمكن ال: الفائدة

 العمل كونفدرا
ة مع اcزب عالقات. B	&  اكتوبر � العام الوط� االEاب اثناء اcزب بها قام [اولة �نت اليسار ا� االش�اكي* انتقال عالمات احد

 � ³تلفا الوضع �ن. اسبانيا اdاء معظم � بالفشل االEاب x حكم kا ا�نسيق من قليل قدر اال بينهما يتحقق ولم بعد، تطورت قد تكن لم الوطنية

 ا1نطقة بزمام ا�قاباتان امسكت اكتوبر � وهكذا. شهور 1دة" عما� °الف" تطوير اجل من سويا والكونفدرا
ة للعمال العام اال°اد عمل حيث استورياس

 اغتصبت. السجون ا� عدة باالف وارسلوا االالف قتل ا�مرد، لسحق باIيش ارسلوا عندما. معزو�* �نتا ولكنهما. مش��ة انتفاضة � اسبوع*، 1دة

 وعصابات الطرق وقطاع ا1جرم* من تشºت اIيش من وحدة و� - االجنبية الكتيبة بواسطة اUدT والتشويه لاليذاء وتعرضن ا1تمردين وبنات زوجات

  .االحداث عن بنفسها �نأى العاملة الطبقة الوح� القمع استبعد بينما ا�خبة طبقات قلوب � باzعر االنتفاضة القت. عديدة بالد من اللصوص

  الرؤية اليسارية ا�حررية

 �ها اUالد êناق امسك ال: االثناء و�. االوقات � � ¥ا مستوى اx للعمل الوطنية والكونفدرا
ة للعمال العام اال°اد عضوية بلغت $	&  ©م اوائل �

 االش�اكي* °الف بانتصار. �ه ا1جتمع باتساع عديدة ©مة اEابات متضمنة اUالد، اdاء عمت االEابات من موجة انتpت ا1ستقبل، حول مكثف جدل

*
 الزراعي* العمال ا°ادات �نت. ا�غي! اجل من وللضغط اEابات �نظيم فيها يتنفسون فسحة يتوقعوا ان للعمال امكن فjاير، انتخابات � والليjا

 تتحرك اIماه!: "مايو � الصحفي* من صحفيا اخj بي!و خوان اBالثينية اIماعة منظر. الزراعية االرا> x �اه!ي استيالء عj الزرا# اصالحها تنفذ

  ".اBورة dو

 عقدت واالزمة، وا�عبئة اcشد من ا1ناخ هذا وسط �. عسكريا انقالبا توقعوا بالسلطة، لالمساك اIيش ا� ا
م* نشطاء نداء مع ا�اس، من العديد

 �نت ال: ا1بكرة مرحلتها عن بعيدا °ر�ت قد القطلونية االنار�ية اIما©ت �نت �	&  ©م Ãلول. �قسطة � قوميا كوÙرسا الوطنية العمل كونفدرا
ة

 القادمة، ا1عارك اجل من kكنة وحدة اق¬ توفر حq االيب!ية، االنار�ية الفيدرا
ة. اBالثيني* مع مصاcة صوب واÞهت اBورية باالنتفاضات فيها تنادي

  .للعمل الوطنية الكونفدرا
ة ا� العودة ا� اBالثيني* انصار دعت

 الرؤية وثيقة". ا�حررية الشيوعية" اسم عليه اطلقت ما وهو خلقه، تريد اzي ا1جتمع �وع الكونفدرا
ة رؤية �نت الكوÙرس تناو¥ا ال: القضايا ب* من

 1جتمع تصوراته � االسباT ا�حرري اليساري ا�فك! x °ررية وسينديكا
ة كوميونا
ة انار�ية نافذة تأث!ات خلق حاولت �قسطة كوÙرس اقرها ال:

  .الرأسما
ة بعد ما



 �الس تنتخب. ا1دن واحياء بالقرى سكنهم مناطق � الس_ن و�الس العمل اماكن �الس اساس x يقوم للمجتمع، اcاكمية مزدوج ¥ي¿ تصور وضع

  .الصنا©ت ³تلف الدارة للصناعة، قومية فدرا
ة � ا¥يئات هذه وتتصل هيئات العمل اماكن

 � Ýذورها تÜب مؤسسة طريق عن وهذا. الكوميونا
ة لالنار�ية قويا تأثرا 
عكس اzاy، واستقال¥ا" اcرة اUتيات" x قويا تشديدا ايضا الكوÙرس وضع

 العمل � يستمرون سوف اUتي ا1جلس هذا اعضاء. للبتية �لسا ا1جالس تنتخب برشلونة، مثل الكب!ة، ا1دن �. اÜcية واالحياء بالقرى الس_ن �الس

  .القرار ا±اذ اجل من القاعدية ا1جالس ا� ترجع سوف ا¥امة والقضايا االجتما#، االنتاج �ال � ا1عتادة وظائفهم �

 تنوعها x اzاy باالستقالل تتمتع فدرا
ات و� للصنا©ت القومية الفدرا
ات ، سانتيالن دي عباد دييجو قبل من ا1ق�ح االجتما# ا�خطيط كتيب �

 فدرا
ات من 1ندوب* والقومية االقليمية ا1ؤتمرات بواسطة تتطور سوف الفعلية اSطط ولكن. تنسيقية كهيئة بدوره يعمل اقتصادي، بمجلس تتصل سوف

  .التشار� للتخطيط ديموقراطية سينديكا
ة نسخة العم¾، الواقع � ا�ظرة، وهذه. الف� لتعم طاقم بمساعدة الصناعة،

 اcكم عن كتعب! _نالس ¥ؤالء جغرافية وفدرا
ات الس_ن 1جالس هي¿ باضافة سانتيالن دي عباد اق�اح عن �قسطة لكوÙرس الرؤية وثيقة ±تلف

yاzد� كقناة وايضا السيا¸ ا
 الصحية الر©ية مثل العامة باSدمات اSاصة االق�احات تعارض وعدم تسي! بمسئو
ة اضطالعه مع برأيه، ا1ستهلك 

 عن شيئا �قسطة وثيقة تقل لم اcقيقة � االجتما#؟ ا�خطيط نظام ا� ا1ستهلك* صوت عمليا سينضم كيف ولكن. واالس_ن ا1دن و±طيط واالعالم

  .وا1ستهلك* العمال ب* ا�فاوض خالل من اجتماعية Sطة ا�فاع¾ ا�طور - التشار� ا�خطيط عن ما مفهوما ا�قليدية االنار�ية تمتلك لم. ذلك

 [لية تpيعية هيئات ا� السبيل الطريقة تلك مهدت العم¾، الواقع �. واقليمية قومية شعبية مؤتمرات � اcرة اUتيات لوصل طريقا �قسطة وثيقة قدمت

 يستطيع اzي ا¥ي¿.  اIديد االجتما# ا�ظام عن لتفاع كوسيلة -  جيشا اخرى، بكلمات -" شعبية 1يليشيا" تصورا ايضا الوثيقة وضعت. وقومية واقليمية

 لم إن. اcكم من ش¿ سياسية، فكرة الواقع � هو ا¥ي¿ هذا بالقوة؛ والقوان* االح_م هذه تنفذ ال: السلطة عن يدافع واzي 1جتمع وقواعد اح_م يضع ان

 حول كتبوا اzين ا�قليديون االنار�يون. وا(ولة) للحكم هي¿ او( السياسية اcياة ب* تمي{ وضع هو ا1طلوب اذا دولة، � ا�حررية السياسية اcياة تكن

  .كب! بش¿ فيها واضح* يكونوا لم ا1سألة هذه

 ا(ولة" الن: االسبانية الكوميونا
ة لالنار�ية ا1م{ة والالمر�زية ا1ح¾ اzاy االستقالل x التشديد ا� ادت ا�مي{ هذا لوضع كروبوتك* بي� [اولة

 من جديدا شÉ" يتطلب" العمل °رير"و االجتما# الش¿ ا� االقتصاد °ويل dو حر�ة اي ا1هيمنة، الطبقات حكم فرض وهو [دد غرض اجل من تأسست

 وجهة من للرأسما
ة، ا1م{ة ا(ولة نوع تمثل ال: ،"نيابية حكومة" ا� منه" شعÅ ذاy حكم ا� اقرب مر�زية، ال اك� شعبية، اك�" يكون" السيا¸ ا�نظيم

  . كروبوتك* نظر

 او فعلية اس�اتيجية مناقشة � الكوÙرس فشل العام، العمال ا°اد نقابات فدرا
ة مع" ثوري عمال °الف" اجل من اق�احا تبµ �قسطة كوÙرس ان ورغم

"  شامل اضطراب � عملية خطوات ا±اذ" x الكونفدرا
ة اجjت zلك، نتيجة. الوطنية العمل كونفدرا
ة تواجهه اzي ا1باn الوضع مواجهة � عم¾ برنامج

  .اcكم x استو9 اzي العسكري االنقالب اعقاب � بشهرين، الكوÙرس بعد) لوريàو ام قي� بكلمات(

  االنقالب

 رتبت. االنطالق � بjشلونة ا1صانع صافرات بدأت صباحا اSامسة �. يو
و من عp ا�اسع 
وم االو9 الصباح سا©ت � اسبانيا � اIيش استيالء بدأ

 �نت. قواعدها من ±رج العسكرية القوات وان يتحرك اIيش بأن ¥ا ا�ابعة ا(فاع 1نظمة تنبيه �شارة ا1صانع صافرات اطالق عملية الكونفدرا
ة

 انشأت وقد لح،مس ناشط !!!* حوا� من ا1جمو©ت هذه تتكون برشلونة، منطقة اdاء � االحياء عن دفاع �موعة !!* حوا� نظمت قد الكونفدرا
ة

 من السالح من شحنة العما
ة ا(فاع �مو©ت ا�ت االنقالب x السابقة الليلة �. ا1جمو©ت هذه ب* للتنسيق اقليمية عما
ة دفاع Iنة الكونفدرا
ة

x برشلونة ميناء � راسية سفينة.  

 اIنود زمالءه واقنع الفا� ضابطه x الرصاص باطالق االسباT اIيش � رقيب قام الصباح، � اIيش قواعد احد عند قواتها الكونفدرا
ة ر�زت وعندما

�ة � ا1وظفون. السالح من كب! مدد x للحصول طريقا الكونفدرا
ة فتحت وهكذا. باالستسالمn افالتcتستخدمها ال: ا1درعة السيارات ا�وا ا 



�ةpة انتقال فور. القتال � مدرعة كسيارات واستخدموها السائلة االموال �قل ال
 شبه ا1يليشيات اش��ت اIيش، ضد ا1باn العمل ا� الكونفدرا

 بطاقة Ñ يظهر ان يستطيع شخص ألي السالح بتسليم الpطة � رائد قام للجيش، ثكنات حول العاملة الطبقة احياء باحد برشلونة، �. القتال � العسكرية

  .عليها واالvرة برشلونة حول اIيش مواقع قصف االسبانية اIوية القوات � الطيارون بدأ. ا�قابة

 هجومية بتحرÓت بالقيام فيها العمال فشل ال: ا1واقع �. انفسهم من اIيش قتال � ا1بادرة الpطة جنود صف ا±ذ ان باسبانيا م_ن اي � Ëدث لم

 احد وضع اراجون، � بZقسطة، القوي الكونفدرا
ة معقل �. واالنتظار الصj لعبة اUوليس لعب الليjا
ة، اcكومة � للمسئول* ثقتهم ومنحوا مسلحة

 اكتشفت &�&  ©م �. رهيبة مذÃة ا�تيجة �نت اIيش، تمرد عندما. الليjا
* اIمهوري* ا1حلي* ا1سئول* احد � ثقته ا1حلي* الكونفدرا
ة زعماء

  .جثة االف � x °توي �قسطة خارج �اعية مقjة

 �. العسكري االنقالب انهزم الpطة، قوى ¥م وانضمت العسكرية االنتفاضة ضد هجومية بطريقة فيه ا�قابات نشطاء °رك باسبانيا م_ن � � تقريبا

 م_ن هناك يكن لم. اUوليس مساعدة دون اIيش هزيمة فيها ا�اس استطاع ال: � قليلة اماكن. اش�اكي* �نوا ا¥جوم حرس اعضاء من عديد مدريد

  .الغاضبون الpطة ورجال العمال ËاMهم ان دون ضباطهم ضد اIيش جنود فيه تمرد اسبانيا �

. اUحارة من االدÍ الصفوف Ëتقرون �نوا. االرض مالك كبار من ا1ا
ة الطغمة ابناء الزرقاء ا(ماء ذوي من تقريبا معظمهم �ن االسبانية اUحرية ضباط

 نقابات او الكونفدرا
ة نقابات � اعضاء االغلب x �نوا حيث اسبانيا � ا�جاري اUحري ا�قل صناعة � سابقا يعملون �نوا االسبان اUحارة من العديد

 وانتخبوا �ية، اجتما©ت االسباT االسطول � اUحارة عقد يو
و من عp ا�اسع سبقت ال: الليلة �. ضباطهم يكرهون ايضا هم �نوا. للعمال العام اال°اد

  .عليهم ا�ار اطالق او الفاشيست الضباط x القبض � وnعوا السفن، Iان

 انهزم. اIوية القوات ومعظم اUحرية قوة وثل� الpطة قوة من٪ !Bو اسبانيا، � القائم جيشهم قوة نصف تقريبا الفاشيست اñIاالت فقد االسبوع*، بنهاية

  .الكب!ة وا1دن الصناعية ا1ناطق فيها بما اسبانيا، ثل� � العسكري االنقالب

 ا1رتزقة من ا1عارك عودها صلبت ال: االستعمارية القوة و� االفري}، اIيش قوام يشºون رجل الف �* � الفاشيست للجñاالت متاحة �نت قوة اهم

 ا�قل ام_نية اصبحت وذهابا، جيئة طارق جبل مضيق Þوب السفن وتلك يو
و، � اcربية اUالد سفن x اUحارة سيطرة ومع. االجرامية العصابات ورجال

 ب?ويدهم االسبان الفاشيست للجñاالت العون يد ا�ازية ا1انيا مدت ا�قطة، هذه عند. مؤقتا مستحيلة قضية اسبانيا ا� ا1غرب من افريقيا Iيش اUحري

 العمال استيالء ومع. العسكري ا�اريخ � ا1عر�ة ميدان ا� بأكمله جيشا ينقل جوي جZ اول وهو – اسبانيا ا� افريقيا جيش �قل ا1ان وطيارين بطائرات

x ين و[طات ا�فط تكرير معاملàUيش تعرض اسبانيا، � اIطر الفا� اS ة قدمت. منه الوقود نفاد�n ساعتها تكساكو Éا1عونات من اخر ش 

�ة ¥ذه ا�نفيذي الرئيس. ا(و
ةpحرية ا�فط ناقالت امر الUوب ال: اÞ حارUيش عليها يسيطر ال: ا1وانئ ا� ا�وجه اIة زودت. الفاشس: ا�pال 

  .للثمن آجل دفع مقابل � بàين دوالر مالي* êمسة اIيش

 مبال* غ! االدÍ الرتب من Ãارة يقودها االسبانية اcربية السفن مشاهدة من الرعب اصابهم طارق جبل � الjيطانية اUحرية ضباط الوقت، نفس و�

 اIيش �ن عندما. مباnة معاونة االسبان الفاشيست الjيطانية اUحرية ضباط ©ون. ا
د قبضات برفع ا�حيات وتبادل للزي ا1رعية ا�قليدية بالقواعد

Tاالسبا MاË من jيس!اس، بتة الIارة حاول اÃ االسطول Tاية االسباð تةUحر من اUيش مواقع ضد سفنهم مدافع ن!ان اطالق طريق عن اIالفا� ا .

  .اUتة امام الjيطانية اcربية السفن °رك بواسطة ذلك الjيطانية اUحرية منعت

 الفاشيست، كتائب وkثل وÓهن، اUوليس، من مسئول من نمطي بش¿ اللجان هذه تشºت. الفا� اIيش عليها استو9 ال: ا1دن � تطه! Iان انشأت

 � اعدامهم تم اzين من٪ !�: "الكتائب من لعضو طبقا. منهÖ بش¿ االعدام فيهم ينفذ �ن ا1عروف* اليساري* باسماء قوائم اعدت. [¾ ارض ومالك

 ب* اعدمت السلطات ان ا�قديرات تقول".  طبقية حربا �نت لقد... قوتها وتدم! جسديا، العاملة الطبقة ب� القمع استهدف. عمال �نوا اSلفية الصفوف

  .االهلية اcرب اثناء الفاشيون عليها سيطر ال: ا1نطقة � شخص الف !!*و !! 



 ايسكوفيت، فريدريك اUوليس، رئيس. باالنتصار 
حتفلوا الشوارع، � ا�اس من االالف مئات تدفق يو
و، من العpين � برشلونة � اIيش هزيمة بعد

 ولكنهم. بندقية الف !	 حوا� با1خازن �ن حيث اندرو سانت � اIيش سالح مستود©ت ا� بالpطة ارسل العمل، كونفدرا
ة قوة نمو من القلق انتابه وقد

  .برشلونة x ا1طلة مونتيوخ، � العسكرية ا�حصينات ايضا الكونفدرا
ة احتلت.  توا السالح x استولت قد الفدرا
ة �نت. االوان فوات بعد وصلوا

 نقابات عضاءا من والرجال النساء االف Þنيد تم. اSاص جيشها Sلق فورا °ر�ت االحياء، عن ا(فاع �ا©ت x السالح توزيعها ا� اضافة الكونفدرا
ة،

 من طواب! نظمت. والشاحنات واcافالت، االغنياء، ر�وب وسيارات تاكسيات، - السيارات بمصادرة قرارا الكونفدرا
ة ا(فاع Iنة اصدرت. الكونفدرا
ة

 اعضاء �لس �نت طابور � � العليا القرار ا±اذ سلطة. ¥ا ا1جاورة وا1ناطق قطالونيا من اIيش لطرد بهجوم القيام بغرض ا1تحر�ة ا1يليشيا وحدات

 اIيش ضابط. للطابور االدارية اللجنة - " اcرب للجنة" مندوبا انتخبت االدÍ الوحدات. طابور � �") الرئيس ا1ندوب(" للقيادة ضابط انتخب. ا1يليشيا

Tاه. ف� كمستشار طابور بكل يلحق �ن ا1تعاطف االسباÞنة عمل �ن للطواب! وال� العام االI اصة ا(فاعSة با°ادات ا
  .الكونفدرا

 منطقة عj الغرب ا� كيلوم� !!  مساحة ومن قطالونيا مقاطعة خارج وقطالونيا فالنسيا من الفا� اIيش العمال ميليشيا طواب! طردت ،$	&  صيف اثناء

  .االهلية اcرب � للفاشية ا1عادية القوى عليها واستولت غنمتها االرض من مساحة اوسع - اراجون

 ا� و°ويلها الصناعة، هذه ارصدة 1صادرة يو
و &  بعد مباnة °رك الكونفدرا
ة � ا1عدنية الصنا©ت ا°اد. االسبانية السيارات صناعة مر�ز برشلونة �نت

 ا1درعة والسيارات وا1تفجرات القنابل لصناعة والكيماويات للمعادن مصنعا B* الكونفدرا
ة انشأت اسابيع، خالل. ا�قابة ميليشيا لصالح اcر¹ االنتاج

  .اBوري العمال جيش لصالح

  اHدل � الكونفدرا
ة حول السلطة السياسية

 تأكيد ا©دة استطاعتها � يعد لم الpطة بأن توا حذره قد �ن ايسكوفيت، nطته رئيس. يو
و !* � وعصبيا قلقا كومبان{ لويس �ن مساعديه، القوال طبقا

 ورئيس قطالونيا � ال1jانية االقليمية للحكومة رئيسا كومبان{ �ن. قطالونيا � مسلحة قوات تمتلك الواقع االمر Ãكم االن الكونفدرا
ة.  اcكومة سلطة

 القطالونية ا1توسطة الpائح. $	&  فjاير انتخابات � الكب!، �نسال حزب القطالونية، العصبة هزم قد اcزب هذا �ن. لقطالونيا اليساري اIمهوري اcزب

 للحزب الرئيسية االجتماعية القاعدة �نوا - الفالحية والعائالت وا1دراء وا1هنيون، وا1حامون االرض، مالك وصغار الصغ!، الصنا# وال�نس ا�جار صغار -

  .اليساري اIمهوري

  .Ãكومته االطاحة من يمنعهم ¥م نداء توجيه ا� احتاج. االنار�ي* من كث! ويعرف للكونفدرا
ة، السابق ا1حاÁ وظيفة كومبان{ شغل

" dن" �اعة � واعضاء بالكونفدرا
ة، االقليÂ ا(فاع Iنة � قيادي* نشطاء او
ف! جارسيا وخوان ديورو+، وبوينافنتورا سان?، ريكاردو �ن

)Nosotros ( - ة �ا©ت احدى
  :كومبان{ اخjهم. يو
و من العpين � مكتبه ا� الرجال هؤالء كومبان{ د©. االيب!ية االنار�ية الفدرا

 للمالحقة تعرضتم لقد. يستحقانه اzي الواجب باالهتمام االنار�ية الفدرا
ة وال العمل كونفدرا
ة مع ابدا ا�عامل يتم لم انه القول ع¾ Fب �ء � اول"

 وx ا1دينة x تسيطرون االن انتم. واطاردكم ا©رضكم ان x الواقعية السياسية اcقائق اجjت� معكم، اكون ان اعتدت اzي وانا،. باستمرار الفظة

 اIندرمة من العون وايضا حز¹، رجال من ا
وم العون ينقصكم ال انه اذكر�م دع� ولكن. الفاشي* العسكري* استأصلتم بمفردكم النكم قطالونيا

 �رد اكون ولسوف االن اخjوY لقطالونيا، كرئيس تريدون� ال انكم ولو � حاجة � لستم انكم لو. ايديكم ب* والسلطة رÃتم لقد... الرئا¸ واcرس

 ان ³لصا آمل وانا ا
وم نهايته ا� اâ قد بالعار ا1جلل ا1ا> ان يؤمن حزب و�قائد كرجل وال× x االعتماد تستطيعون انتم... الكفاح � اخر جندي

  ". االجتماعية القضايا � تقدما االك� اUالد طليعة � تقف سوف قطالونيا

 العسكرية ضد اcر¹ ا1جهود الدارة الشعبية، اIبهة احزاب عليها تسيطر للفاشية، معادية ميليشيا Iنة � الكونفدرا
ة مشار�ة عندئذ كومبان{ اق�ح

 ولكن حكومية هيئة � يشار�ون ال انهم يقولوا ان لالنار�ي* يسمح سوف ا(ولة عن االسÂ اللجنة استقالل ألن ماهرة قمار مراهنة �نت تلك. الفاشية

  .تمس ال سليمة اcكومة ي�ك ولسوف الشعبية، اIبهة احزاب زعماء سيطرة °ت عمل سياق ا� Fرهم سوف ذلك



. لكومبان{ الرأي بهذا ي�حوا لم ولكنهم ، االقليمية باcكومة االطاحة عليها Fب الكونفدرا
ة ان او
ف! وجارسيا وديورو+ لسان? الشخ الرأي �ن

 هذا من موقفه �قرير لقاءا الكونفدرا
ة � للعمل ا1ح¾ برشلونة �لس عقد الليلة، تلك. عمله Fب فيما قرار تتخذ ال: � الكونفدرا
ة ان اخjوه

 دي عباد ودييجو ا1دارس، معلÂ احد �راسك!، فيليكس". السلطة x تستو9 ان Fب اcر�ة" ان او
ف! جارسيا موقف �ن اللقاء، ذلك �. ا1وضوع

 رؤيتنا نفرض ان Fب هل: "سؤال مفردات اطار حكمه اIدل ان اال. او
ف! جارسيا اق�اح ضد سجاال دخال االنار�ية، للفدرا
ة kثالن Úهما سانتيالن،

. االقلية تفرضها ديكتاتورية يكون سوف ذلك ان سانتيالن دي وعباد �راسك! منطق �ن" بمفردها؟ الكونفدرا
ة °كم ان Fب هل ا�حررية؟ بالشيوعية

  . السلطة x االستيالء اختيار ضد للعمل برشلونة �لس صوت ساخن، نقاش بعد

 1نطقة الكونفدرا
ة � للعمل ا1حلية ا1جالس ل¿ االقليÂ الشامل االجتماع يقرره سوف الفع¾ القرار. ا1سألة تسوية ا� يفض لم القرار هذا ذلك، ومع

 � للعمل ا1حلية ا1جالس عن مندوب !!� من الك� اجتما© الشامل االقليÂ اللقاء هذا �ن. يو
و 	* � للقاء االقليمية السكرتارية دعت. قطالونيا

 اجل من ثوري، كعمل عليه االستيالء تم قد �ن الواسع ا1بµ هذا. العمل اصحاب Iمعية السابق الرئيÐ ا1قر �مبا، دي �سا � االجتماع اقيم. الكونفدرا
ة

  .االنار�يات النساء ومنظمة االنار�ي* وفدرا
ة الكونفدرا
ة، الجتما©ت فضاء توف!

 �نفيذ اللحظة حانت االن االقليمية؛ باcكومة وتطيح السلطة x تستو9 ان Fب ا�قابية اال°ادات ان لوبرFات بايو منطقة � العمال �لس وفد اق�ح

 الرواج اثناء بناؤها تم منطقة و� لjشلونة، اIنو¹ اcد � الصناعية الضوا	 منطقة � لوبرFات بايو. نظرهم وجهة من اBوري، العمل كونفدرا
ة برنامج

 معظم عمل مفوها خطيبا او
ف! جارسيا �ن. اIدل اثناء موقفهم x ويعتمد ينسق ان او
ف! جارسيا من لوبرFات بايو وفد طلب. العpينات � الصنا#

 عليها يكون سوف العاملة الطبقة ان قوي باحساس متمتعا الطب} الكفاح � الطويلة حياته خjة تر�ته. السجن � يكن لم عندما ا1قا�، � كنادل حياته

  .ابدا نفسه Ëرر ان Ñ �ن ما اذا ا1جتمع x ارادتها تفرض ان

 ان ا1تنوعة ا1ار�سية لالÞاهات يسمح سوف" اzي الفراغ هذا سلطة، فراغ � تر�ها يمكن وال dكمها، ان Fب اBورية العملية ان x او
ف! جارسيا شدد

 بعرض يقبلوا ان Fب بأنهم باستمرار موقفه x حافظ - غجري اصل من بناء ©مل - فاسك{ ماريانو االقليÂ، السكرت!". علينا وتقù االمور بزمام تمسك

  ".الشوارع من Ëكمون" بينما مؤقتا للفاشية معادية ميليشيا Iنة � با1شار�ة كومبان{

 � مàال تمتلك مفوهة وخطيبة انار�ية روائية - مونتس�. سانتيالن دي عباد ودييجو مونتس� فيدريكا هم او
ف! جارسيا ضد الرئيسيون ثونا1تحد �ن

 احدى ن!فيو �اعة � عضوين سانتيالن دي وعباد مونتسي� من Ú �ن. شت!نر 1اكس ا1تطرفة الفردية االنار�ية اتباع من �نت -  بjشلونة راق 	

 االجتماع هذا � تواجدا سانتيالن ودي � و�هما االنار�ي* فدرا
ة � اIزيرة شبه بلجنة عضوة �نت مونتسي�. االيب!ي* االنار�ي* فدرا
ة �ا©ت

  .االيب!ية االنار�ية للفدرا
ة كممثل*

 ر�ز. الس_ن x" انار�ية ديكتاتورية" فرض يع� سوف" ا�حررية بالشيوعية" الكونفدرا
ة برنامج �نفيذ او
ف! جارسيا مق�ح ان مونتسي� منطق �ن

  .االسبانية الشواطئ من بالقرب الjيطانية اcربية السفن وجود ا� مش!ا االجنÅ، ا�دخل خطر x سانتيالن دي عباد

 ا�قابية العمال ا°ادات حكم وصف x واع�ض. للكونفدرا
ة او لالنار�ي*" ديكتاتورية" عن ابدا يتºم لم انه ا� عليهما، رده � او
ف!، جارسيا اشار

 ان يؤمن وانه اBورة � االمام ا� الطريق تتصدر ان ال?ام عليها العما
ة، االغلبية منظمة بوصفها الكونفدرا
ة، بأن او
ف! جارسيا واحتج". ديكتاتورية"

. سلطوي حكم نظام ا� تتحلل لن للمجتمع ا�قابية اال°ادات حاكمية بأن ضمانا تكون سوف الكونفدرا
ة وايديولوجية ا(يموقراطية ا�حررية ا1مارسات

 بأن االقليمية السكرتارية اع�فت االقل x انه او
ف! جارسيا قال فاسك{، x رد و�. للخوف دعوة فقط بوصفها سانتيالن دي عباد تعليقات وصنف

  .اBورة صنع مسئو
ة تتحمل ان Fب الكونفدرا
ة ان x اM ولكنه. dكمها ان Fب اBورة

 من يتنقل �ن - ا�حررية الشبيبة �اعة � وناشط االنار�ية ن!فيو �اعة من اخر عضو -  م!و فيدل ان بمالحظة حديثه قطع او
ف!، جارسيا حديث واثناء

 للفاشية معادية ميليشيا Iنة � الشعبية اIبهة احزاب مع ا�عاون اق�اح ا�صويت، جرى عندما. االصوات 
حشد القاعة، � اخرين مندوب* ا� مندوب*

  . االغلبية x حصل



 1ناقشة فرصة او ا�قابية اال°ادات � النشطاء مع للتشاور فرصة اي دون عجلة، Þ xمعوا ا1ندوب* ان ا� او
ف! جارسيا اشار الشخصية، ذكرياته �

 وعباد مونتسي� مثل" الصغ!ة اUورجوازية من االنار�ي* ا1ثقف*" �فوذ اللزوم عن زيادة خضع اللقاء ان او
ف! جارسيا اعتقد. تقريره بصدد هم ما تبعات

  .قطالونيا � االنار�ية الصحافة خالل من مؤ�دا نفوذا امتل_ الثان سانتيالن، دي

 ديكتاتورية" انها x ا�قابية لال°ادات السياسية السلطة تصور سانتيالن؟ ودي مونتسي� مالحظات مع العما
ة ا1جالس مندو¹ موقف تأرجح ذا1ا لكن

 تمثل" ا�حررية ا�قابية اال°ادات بأن الفكرة". ا1جازية" السياسية اcياة عن السينديكا� ا1فهوم � البهام نتيجة يكون ربما" للعمل الوطنية الكونفدرا
ة

 - للمجتمع والسياسية االقتصادية باالدارة يمسك نفسه ا�قاø اال°اد ان تع� انها x تفس!ها يمكن لشئونه اzاتية باالدارة يتمتع 1جتمع" مستقبليا تصورا

 االقتصادية للحياة اcاكم ا¥ي¿ تكون قد نفسها الكونفدرا
ة ان استنتاج ا� يؤدي قد وهذا. االحيان بعض � هكذا يتºمون قد والسينديكا
ون

  ".الوطنية العمل كونفدرا
ة ديكتاتورية" هنا من. والسياسية

 انه x نفهمه ان ا1مكن من. الطريقة بهذه يفZ ان Fب ال ،"القديم رحم � اIديد ا1جتمع بناء" ا1جازية، السياسية للحياة السينديكا� ا1فهوم ولكن

 الدارة اIديدة ا¥يا� � هذا ينعكس ثم ومن اIماه!ية ا�قابية اال°ادات منظمات خالل من تقوم ا1ألوفة ا1شار�ة ديموقراطية و©دات kارسات ان يع�

 � عضو الف !�	 اUالغة العضوية ذات الوطنية العمل كونفدرا
ة �نت. نفسها ا�قابية اال°ادات عن ا1نفصلة السياسية، اcاكمية وهيا� لالقتصاد العمال

 العام اال°اد فيه يشارك اzي السياسية السلطة هي¿ يأخذه سوف اzي االÞاه x عظيما نفوذا تمتلك سوف �نت. قطالونيا � االغلبية ذات العمال منظمة

  .كأقليات) FOUS( ا1ار�سية ا�قابية للوحدة العمل وفدرا
ة) UGT( للعمال

 اطارا يضع لم الرأي ذلك ولكن. االنار�ي* عند ا1سبقة لالف_ر جاذبية 
متلك بعناية السيدة هذه دÝته" الكونفدرا
ة ديكتاتورية" عن مونتسي� حديث

". الjو
تارية اBورة انتصار" هو هدفها ان x الكونفدرا
ة ت� سوف تلت، ال: الشهور �. الوقت ذلك � الكونفدرا
ة تواجه �نت ال: لالوضاع مناسبا

  .وتستغلها العاملة الطبقة x تهيمن ال: الطبقات سلطة عليها تقوم ال: ا1ؤسسية القواعد العاملة الطبقة تهدم ان يتطلب �ن ا1سÌ هذا � ا��

 الوظائف تشغل ال: والفئات ا1هنية والفئات الصغ! ال�نس طبقات �نت اسبانيا � اIمهورية السياسية االحزاب عليها قامت ال: االجتماعية القاعدة

 هذه وامتيازات سلطة °ل سوف انها بد وال �نت االخ!ة ان حيث الjو
تارية، اBورة [الة ال تعارض سوف �نت االجتماعية الطبقات هذه. العليا االدارية

. العاملة الطبقة تمك* عملية ال©قة تستخدم سوف اcكم � الوطنية اUاسك واحزاب اIمهورية القومية االحزاب قادة بها Ëتفظ سوف سلطة اي. الطبقات

 هذان °الف االسباT، االش�ا� العمال حزب � ا(يموقرا� االجتما# واIناح ،"الشعبية اIبهة" dو للتوجه تبنيه منذ الشيو#، اcزب ذلك، من اك�

  .للفاشية ا1عادية الوسطى الpائح هذه مع اcزبان

 Þ  .Bاهل الكونفدرا
ة تستطع لم. العاملة الطبقة وحدة من قدر اق¬ ا� Ëتاج �ن العاملة للطبقة انتصار ان مساوي، بش¿ الواضح ومن اخرى، ناحية من

 للتوحيد العمال cزب ا�ابعة ا�قابية للوحدة العمل فدرا
ة ا°ادات � ©مل الف !� ايضا هناك �ن قطالونيا، و�. للعمال العام اال°اد � ©مل مليون

Ð� العاملة الطبقة منظمات مع °الف الكونفدرا
ة تش¿ ان Eورة x ت� �نت اIيش، ضد ا1وت او اcياة كفاح � الكونفدرا
ة اعضاء �اه!. ا1ار

 مع الكونفدرا
ة وحدة. مايو � عقدته اzي الكوÙرس � للعمال العام اال°اد مع" اBوري العمال بتحالف" نفسها الزمت قد توا الكونفدرا
ة وÓنت. االخرى

  .ا�اس من فرد � يألفه مثاال �نت B	&  اكتوبر � استورياس انتفاضة � العام اال°اد

 تلك يكون سوف الوحيد اUديل ان يع� هذا �ن فقد العاملة، للطبقة موحدة سياسية سلطة اجل من عم¾ بjنامج اSروج من الكونفدرا
ة تتمكن لم اذا

 دولة خالل من الشعبية اIبهة احزاب وزعماء قادة ب* اسفل ا� اx من وحدة: االخرى الشعبية اIبهة واحزاب الشيوعي* ¥ا يروج ال: االس�اتيجية

 يقود ان او اخرى، نقابية ا°ادات مع باالش�اك السياسية السلطة x الكونفدرا
ة تستوÒ ان اما. واق· اخر اختيار هناك يكن لم. بناءها يعاد �هورية

 تراتبيا استبداديا جهازا -  االسبانية ا(ولة بناء يعاد سوف االخ!ة، اcالة �. الشعبية اIبهة حل ا� الفا� اIيش ضد الكفاح � الوحدة ا� االحتياج

  .العاملة الطبقة x تهيمن ال: الطبقات مصالح عن لتفاع يستخدم



 جهاز ان اال اBورية، العمال ميليشيا وبناء القديمة والpطة القديم اIيش تمرد بسبب مؤقت، بش¿ السالح مàوع �ن اIمهورية ا(ولة جهاز ان ورغم

 وÓن اIمهورية، الوسطى الطبقات عيون � اجتماعية nعية يمتلك اهذ ا(ولة جهاز �ن. يمس لم سليما دام ما وزن ذات بموارد [تفظا مازال �ن ا(ولة

 بناء ال©دة ðلته الشيو# اcزب بدأ مباnة االنقالب بعد تقريبا. ا�جارية والعالقات االجنبية والعمالت اzهب واحتيا� للبالد، ا1ا� ا�ظام x مسيطرا

  .اIمهورية ا(ولة

µقي} السؤال ان هذا ومعcي اzة واجهته ا
 امامه من يكتسح االخرى، ا�قابية اال°ادات مع اUالد cكم مش�Ó هيÉ ±لق كيف هو �ن الكونفدرا

  .العاملة الطبقة سلطة تأسيس x ويعمل القديم ا(ولة جهاز

  .اال°اد � اIدل من اخرى اسابيع ستة منها اخذ ذلك ولكن... االستنتاج هذا حول اال�فاف فعليا �ن الكونفدرا
ة فعلته ما

 مثلما بالضبط اللجنة، x سيطروا الشعبية اIبهة زعماء الواقع �. العاملة للطبقة" ا1زدوجة السلطة" اداة تكن لم قطالونيا � للفاشية ا1عادية ا1يليشيا Iنة

 اخرين اثن* مقعدين مع اللجنة، � مقعدا �  من مقاعد ثالث فقط ¥م �ن شخص الف !�	 عددهم اUالغ الكونفدرا
ة اعضاء عدد. اcكومة x سيطروا

 مقعدا احتل اسكويرا مزار# ا°اد. مقاعد ثالثة ايضا (يه �ن قطالونيا، � الف !!  عضويته �نت اzي للعمال العام اال°اد. االيب!ية االنار�ي* لفدرا
ة

  .نواب اربعة الوسطى للطبقة ا1مثلة اIمهورية السياسية لالحزاب �ن. واحدا

 اندماج من اcزب هذا تش¿). PSUC( لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب -  قطالونيا � جديدة سياسية منظمة تشºت العسكري، االنقالب بعد ايام خالل

 �اعة وهو( الjو
تاري واcزب) PCC( القطالوY الشيو# واcزب قطالونيا، �) PSOE( االسباT االش�ا� العمال حزب من قسم: صغ!ة احزاب اربعة

 الشيو# للحزب فر© اصبح عضو، االف $ لقطالونيا، ا1وحد االش�ا� اcزب). اجتماعية ديموقراطية �اعة و�( االش�ا� واال°اد ،)قومية قطالونية عما
ة

Tاالسبا )PCE (ط ا�ابعS زب احتل. قطالونيا � موسكوcا� ا�نة � اثن* مقعدين لقطالونيا ا1وحد االشI حزب ان رغم للفاشية، ا1عادية ا1يليشيا 

  . واحدا مقعدا احتل عددا االك�) POUM( ا1ار�سي* �وحيد العمال

 قطالونيا � االقليمي* الكونفدرا
ة زعماء اغسطس �. kثل* ¥ا يكن لم عضو الف !� الـ ذات) FOUS( ا1ار�سية ا�قابية للوحدة العمل فدرا
ة

 � نشأ اzي الطعام حصص نظام � با(خول ا1نظمت* لÉ ا�قابية اال°ادات بطاقات cام¾ فقط السماح اجل من للعمال العام اال°اد مع صفقة � يدخلون

 السينديكا
ة قادة جانب من طائفيا خطأ هذا �ن). FOUS( ا1ار�سية ا�قابية للوحدة العمل فدرا
ة حل االجراء هذا اجj وقد. الفا� االنقالب اعقاب

 دعم ما و�©ن. 1وسكو ا1وال* الشيوعي* Sط منها الكونفدرا
ة Sط اقرب) POUM( ا1ار�سي* لوحدة العمال cزب السيا¸ اSط �ن. االنار�ية

  .هاما حليفا للكونفدرا
ة �وفر تمس لم سليمة) FOUS( ا�قابية للوحدة العمل فدرا
ة تر�ت لو. قطالونيا � للعمال العام اال°اد x سيطرتهم الشيوعيون

. وتريد تهوى كما مواقعها استخدمت منظمة �. حقي} تنسيق او موحدة سياسة هناك تكن لم. فاعليتها عدم x للفاشية ا1عادية ا1يليشيا Iنة برهنت

 متباعدة اSاصة، ميليشياتها فرق امتلكت ا1نظمات هذه من � ا1ار�سي* لوحدة العمال وحزب لقطالونيا ا1وحد االش�ا� واcزب اسكويرا، مزار# فدرا
ة

 �ن. وحدها بها خاص امداد نظام ¥ا ووفرت ميليشيتها ادارت االربع ا1نظمات هذه من واحدة �. عددا واالك� االوسع الكونفدرا
ة ا°ادات ميليشيا عن بها

  .ا�نسيق � ©ما فشال هناك �ن. الفا� اIيش ضد مسلح كفاح الدارة الفعالة الطريقة � تلك تكن لم. �ها اسبانيا � النسق هو هذا

 ا1يليشيا، dو بذلك القيام يستطعوا لم و�ن. موحدة وتدريب امداد ونظم موحدة لقيادة واضحة حاجة رأوا ا1يليشيا وقادة القياديون لكونفدرا
ة ا نشطاء

 دق الشيو# اcزب بدأ العسكري، االنقالب من ايام خالل. اIمهورية ا(ولة تديره تقليدي جيش خلق ا©دة اجل من ضغوط با�أكيد هناك يكون فلسوف

  .اسفل ا� اx من االوامر تتخذ تقليدية عسكرية خلق ا©دة اجل من الطبول

 يكون سوف �ن ذلك لصنع الوحيد الطريق. موحدة ميليشيا Sلق طريقة اFاد من تمكنت قد الكونفدرا
ة �نت لو ا1يليشيا نظام انقاذ ا1مكن من �ن

  .السلطة x لالستيالء حاجة � ا�قابية اال°ادات �نت. اسبانيا ل¿ موحد عما� حكم هي¿ خلق

  :للشعب ثوري Ýيش مناديا اغسطس، !  � êطاب او
ف! جارسيا الä قديم، تراتÅ هرÁ جيش بناء ا©دة dو الس· 1عارضة



 يكونوا لن اzين الفنيون الضباط فيها ندرب ثورية عسكرية مدرسة ننظم سوف. جديدة مبادئ x ينتظم ان Fب ا1يليشيا رحم من اSارج الشعب جيش"

  ". والjو
تاريا للشعب والءهم اثبتوا اzين الضباط تعليمات يتبعون فني* وببساطة باالحرى ولكن القدا�، الضباط من كربون نسخة

 للفاشية، ا1عادية ا1يليشيا Iنة عجز من والسخط باالحباط شاعرا او
ف!، جارسيا اغسطس، ايام اخر � قطالونيا � للكونفدرا
ة اخر شامل اجتماع �

 العام اال°اد دور و±?ل دور، اي من السياسية االحزاب زعماء وتقيل االقليمية، اIمهورية تل� وان السلطة، x الكونفدرا
ة تستو9 ان اخرى مرة اق�ح

  . قطالونيا � حجمها مع متماشيا اقلية، ا� للعمال

 اcرب تدير الكونفدرا
ة! الكونفدرا
ة ايدي ب* �ء �: "الوطنية الكونفدرا
ة Iنة � عضوا اخj مدريد، � الوزراء رئيس ج!ال، خوسيه اغسطس،  	 �

  ! ".السلطة x استولوا! احكموا. العليا ا1سئو
ات � ا1شار�ة دون ولكن تريد كما

 تشكيل باق�اح ا�قدم الكونفدرا
ة وقررت لقطالونيا، االقليÂ الوفد اMار x بناء ديسمj، 	 � للكونفدرا
ة القومية ا¥يئة ل_مل مؤتمر اقيم االخ!، �

 من وسبعة للعمال العام اال°اد من مندوب* سبع من يتكون وط� دفاع �لس: الشعبية للجبهة القومية اcكومة [ل �حل ثورية عما
ة حكومة

 تكون سوف ا1جالس هذه سلطات. اقليمية دفاع �الس مع فدرا� نظام من جزءا يكون سوف الوط� ا1جلس.  رئيسا �بال!و الرجو مع الكونفدرا
ة،

 الصناعة؛ ادارة � للتدخل سلطة اي ا(فاع 1جالس يكون لن. ا1وحدة الشعب وميليشيا ،"الشعب [اكم" - االجتما# اzاy ا(فاع وظيفة x مقصورة

 استجابة ا1جالس هذه مثل خلق � ا�فك! وجد: "فيها قال السوفيتية للسلطات رسالة اسبانيا � ر̧و عميل كتب. العمال بواسطة الصنا©ت تدار سوف

 مفوضيات" x بالسيطرة تقوم سوف ال: ا1وحدة الشعب ميليشيا الكونفدرا
ة اق�حت" . االنار�ي* نفوذ سيطرة °ت تكن لم ال: اIماه! ب* حq واسعة

  .اسبانيا � ا1سلحة للسلطة احت_را ا1نظم العمل (ى يكون سوف" . ا1ش��ة للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة

 ومع. فعا
ة بال ©جزون 
jا
ون مدريد � اcكومة ترأس العسكري، االنقالب بعد االو9 اسابيع الستة طوال. للكونفدرا
ة بالنسبة الوقت فات ذلك، ومع

 ان عليها Fب اBورة ان علنا �بال!و وMح. سبتمj اوائل � للوزراء رئيسا توا اصبح قد �ن للعمال، العام لال°اد ا�نفيذي السكرت! �بال!و، الرجو ذلك،

" ا(و
ة الpعية" يدمر سوف الكونفدرا
ة اق�اح ان من �بال!و حذر السوفي:، السف! روزنjج، مارسيل. الفا� اIيش نهزم حq حر�تها Þمد

 للحزب ا1ر�زية اللجنة مع لقاءا عقدوا الشيوعي*، 1جاملة الكونفدرا
ة، kثلو. باالستقالة هدد اIمهورية، رئيس ازانيا، مانويل. االسبانية للجمهورية

  . ا1ق�حة السلطة � ¥م تمثيال تعتj للعمال العام اال°اد نقابات � كوادرهم ان ¥م واكدوا االسباT الشيو#

 اش�اكية 1واقف بعدها ي�اجعون ثم cظة، �" الjو
تارية اBورة" عن يتºمون �نوا. ا�أرجح من تارbا �ن اليساريون واالش�اكيون �بال!و الرجو تاريخ

 ا1قدرة تمتلك الكونفدرا
ة �نت قطالونيا �. حرج موقف � وضعه االمر احتاج القوة، بعض �بال!و شخصية العطاء. ا�ا
ة اللحظة � معتدلة ديموقراطية

x كومة شطبcاح وتنفيذ ببساطة يميةاالقل ا�ك �لس اق�سوف �ن بذلك القيام ولكن. االخرى ا�قابية اال°ادات مع للحكم مش jF العام اال°اد 

  .اسبانيا اdاء � � اcل هذا تطبيق x للعمال

 الطبقات من اIمهوريون اخذ. للعمال العام اال°اد من بأغلبية عضوا، �  من تش¿ استورياس �لس. واراجون استورياس � االقليÂ لتفاع �الس انشئت

 ا�ابعة القرى � ا�قابية اال°ادات من جاءت الكونفدرا
ة عليه تسيطر اقليÂ دفاع �لس بتشكيل ا1بادرة فكرة اراجون �. فقط مقعدان الوسطى

  .العما
ة ا1يليشيا حررتها ال: اراجون منطقة � للكونفدرا
ة

 � مدينة واوسع الصناعية اسبانيا طاقات ارباع ثالث لقطالونيا �ن. الريفيتان واراجون استورياس مقاطع: من بكث! اهمية اك� �نت قطالونيا ولكن

 ذهبت ذلك، من بدال ولكن. ذلك Þاهل �بال!و يستطيع يكن لم العاملة، الطبقة حكم بهي¿ استبدلت قد االقليمية قطالونيا حكومة �نت لو. اسبانيا

 مع ا1قايضة x الكونفدرا
ة قدرة بال_مل ذلك نسف وقد. سبتمj $* � االقليمية اcكومة ا� الكونفدرا
ة انضمت. ا1ضاد االÞاه � قطالونيا كونفدرا
ة

  .ا(فاع �لس مق�ح � جادة غ! انها اخjته بذلك النها �بال!و

 صحيفة [رر جوزمان دي ادواردو اقام الوط�، ا(فاع �لس حول للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة ب* مدريد � تدور ا1فاوضات �نت وبينما

 � السلطة x االستيالء � الكونفدرا
ة فشل عرقلها مدريد � العاملة الطبقة حكومة تشكيل مبادرة رأيه، �. مدريد �" 
jا �ستيال" ا1سماة الكونفدرا
ة



 ©ملة طبقة ديموقراطية -  برو
تارية حكومة" خلق ا1مكن من �ن اللحظة، هذه � kكنا" ا�حررية للشيوعية" ال_مل ا�نفيذ يكن لم لو وحq. برشلونة

 � ذلك فعلت الكونفدرا
ة �نت لو. السلطة x االستيالء Fب ثورة، تصنع ان... وحدها الjو
تاريا ولكن - الjو
تاريا قطا©ت � فيها تمثل شاملة

 لقد. السالح x مسيطرا تكون ان وال تكÔ، ال الشارع x السيطرة ان اعتقدوا ولكنهم. مدريد � �قلية وضعنا تعق، ولم ساعدت، قد ل_نت قطالونيا،

  ".ا(ولة جهاز اهمية بال_مل اغفلوا

 مع للتحالف ا1قدر من وÓن الطبقة، هذه من اعضاءا Fندون الشيوعيون �ن. للjو
تاريا معارضة [الة ال الصغ!ة الjجوازية �نت" جوزمان، قاÑ 1ا طبقا

 غلطة �نت تلك ان جوزمان اعتقد". ا1ر�زية واcكومة االقليمية اcكومة تأسيس اعيد ما اذا قوة ا1عسكر هذا يمنح ان الصغار الjجوازي* من اIمهوري*

 ضاعت" رأيه، �". مدريد � فعا
ة ذات حكومة وجود االطالق x انعدم ح* االو9 اUدايات من العاملة الطبقة حكومة اقامة dو تندفع اال الكونفدرا
ة،

  ". عظيما وعدا ثناياها � ðلت ثورية cظة

 مهزلة � نشارك اال ببساطة" يع� ان Fب �ن ذلك ان رأيه �. الكونفدرا
ة �" السيا¸ العمل رفض" مفهوم حول تشوش وجود جوزمان دي اف�ض

 مثل وبالضبط. ا(ولة استبدال اجل من Eوري امر - للحكم الشعبية االدارة هي¿ - السيا¸ العمل بأن القول مثل ليس وهو".  ال1jانية االنتخابات

 يمكن ا1نطق نفس االجتما#، ا�حول عملية عj استمراره وصيانة عليه اcفاظ يتم االجتما# االنتاج وتواصل استمرار أن x السينديكا
* تشديد

  .Eورية وظائف ايضا � الوظائف تلك. ا1جتمع � االساسية القوان* وتنفيذ صنع - السياسية الوظائف x تطبيقه

 اجتماع � الوطنية، ا(فاع بمجالس مق�حها الكونفدرا
ة عدلت ،"للفاشية ا1عادية الصغ!ة الjجوازية" والء حول وهواجسهم االش�اكي* ¥موم استجابة

 kثل* واربعة للعمال، العام اال°اد من و÷سة الكونفدرا
ة، عن مندوب* ÷س من يتش¿ ا1جلس فاصبح سبتمj، منتصف � الوطنية هيئتها ل_مل

 � استمر �بال!و الرجو ولكن. الكونفدرا
ة مق�ح -  الفدرا
ون اIمهوريون - الصغ!ة اIمهورية االحزاب احد تبµ ا�عديل، بهذا. اIمهورية لالحزاب

 � جادة ليست الكونفدرا
ة ان �بال!و عرف قطالونيا، � االقليمية للحكومة الكونفدرا
ة بانضمام". ا(ستور اطار خارج قفزة" باعتباره االق�اح رفض

  .القائمة الشعبية اIبهة cكومة الكونفدرا
ة تنضم ان: مضادا اق�احا �بال!و قدم. اق�احها

 قبول اÞاه � دفع الكونفدرا
ة، � القومية اBالثيني* �اعة سكرت! برييتو، هوراشيو سبتمj، �* � الكونفدرا
ة هيئة ل_مل اخر اجتماع و� ا�هاية، و�

 ا1ستوى x الكونفدرا
ة تقوم ان ©رض فقد - الرأي � منسجما يكن لم قطالونيا � االقليÂ يما�نظ. بعناد الرأي هذا قطالونيا وفد ©رض. �بال!و عرض

Áقطالونيا � هم فعلوه قد �نوا ما بفعل القو.  

 ا� انضمت اIمهورية، ا(ولة واستبدال جديدة، حكم ¥يا� بنائها � العاملة الطبقة �وحيد متماس_ مسارا ±طيط � فشلت وقد االخ!، � الكونفدرا
ة

 ان بي!و خوان اق�ح اIديدة، للحكومة االول اللقاء �.  وزاري مقعد �  من فقط مقاعد اربعة واحتلت نوفمj، 	 � الشعبية للجبهة القومية اcكومة

 اقليم من والقوميون الوسطى، الطبقات من اIمهوريون اع�اض ا1بادرة هذه اوقف. ا�عاوY الش¿ ا� �ه االسباT االقتصاد °ويل nعية x اcكومة توافق

  .ا(يموقراطيون واالش�اكيون الشيوعيون وحلفاءهم اUاسك،

 ب* مش�ك قوÁ دفاع �لس 1ق�ح تدعو كjى ðلة صعدت اوبريرا، سو
داريداد برشلونه، � للكونفدرا
ة ا
ومية الصحيفة �ه، اكتوبر شهر خالل

 اقل ثوريا" خطا للكونفدرا
ة االقليمية اللجنة ارادت شعبية، جبهة خالل من ا�عاون الكونفدرا
ة اختارت وقد االن. للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة

 ومدير با
وس حاييم ا1عوق، الصحÔ �ن الشعبية اIبهة مع ا�عاون لسياسة معارضتهم بسبب اقيلوا اzين ا�حرير هيئة ب* من. الصحيفة هذه �" صالبة


خاس با
وس من Ú يظهر سوف. �
خاس 
jتو الصحيفة، °ريرÓبعد فيما و x ح احياء ال©دة [اولة � االحداث سطح�العما� ا(فاع �لس مق � 

  .�	&  ربيع

  اسفل من االجتما# ا�حول °قيق dو تتحرك ا�قابية اال°ادات

 ،$	&  ©م صيف � اعضائها ايدي x تم اzي اسبانيا � الرأسما
ة للصناعة الواسع ا1لكية نزع عن للكونفدرا
ة اBورية الروح عن اوضع تعب! يوجد ال

  .االهلية اcرب اثناء ¥ا ا1باnة العمال وادارة



 � االقليمية او القومية اللجان من بذلك للقيام تعليمات تصدر لم. كب!ة منشأة !!!	 من اك� x ا�قابية اال°ادات استولت وحدها، برشلونة منطقة �

 مع م?امنة قطالونيا � االنتاجية للمنشآت اSاصة ا1لكية نزع عمليات انتpت. ا1حلية اال°ادات نشطاء من بمبادرة ا�حرÓت تلك جرت. الكونفدرا
ة

  .ا1سلحة ةالسلط x الواقع االمر Ãكم الكونفدرا
ة سيطرة

 اال°ادات صادرتها" كصنا©ت قائمته � بولوتن وضعها ال: الصنا©ت ب* من. الوقت ذلك � اسبانيا � اي ø يو لوÓلة امريكيا مراسال �ن بولوتن، ب!نيت

 وÓnت وا�اكسيات العامة واcافالت االجرة سيارات ا�جاري، اUحري ا�قل اcديدية، السكك: ا�ا
ة الصنا©ت �نت" العمال Iان عليها وتسيطر ا�قابية

 واZ1ح، السينما وصناعة واU!ة االغذية صناعة ومصانع واالسمنت والورق والنسيج والعطور، الزجاج، عبوات ومصانع وا1ياه، والغاز، الكهربائية، القوى

 الjي، ا�قل Ónت ذلك، ا� اضافة.  واUارات الفاخرة وا1طاعم والفنادق الكjى، وا1تاجر وا1طابع، والصحف الكjى، االوبرا ودار االستعراضية وا1سارح

 القوÁ اال°اد. ايضا صودرت وا1ستشفيات االثاث، وصناعة اU!ين{، جبال � اUدائية والصنا©ت واUلور، الزجاج وصنا©ت اcالق* و[الت وا1خابز،

�ة x استو9 للعمل الوطنية للكونفدرا
ة الصناعية ا�ليفونات �قاباتn االسبانية، الوطنية ا�ليفون jة فروع اك�pنسيات ا1تعددة االمريكية الIاي ا 

y y .� ،ة خلقت فالنسيا
 � االجنÅ بادلا� من الصعبة للعمالت اسبانيا � مصدر اكj - ا1والح [اصيل وتصدير وتعبئة nاء الدارة منظمة الكونفدرا

  .اBالثينات

 � تأسست ا�عاونية الزراعية ا�جمعات من !!!* االقل x هناك �ن. الضخمة السكنية ا1باT � الواسعة الشقق من ومثلها االثرياء بيوت من االف صودرت

  .للفاشية ا1عادية ا1حررة ا1نطقة اdاء

 لم االهلية، اcرب قبل. ذلك من الكونفدرا
ة غرض �ن ماذا با�ا � نضع ان ا1فيد من ا�قابية، اال°ادات خلقتها ال: اzاتية االدارة تفاصيل مناقشة وقبل

  .لعما¥ا خاصة تعاونية ملكية تصبح ان Fب العمل اماكن ان مبدأ عن ابدا الكونفدرا
ة تدافع

 تلك ادارة عن مسئولة تكون صناعية فدرا
ة � معا تتجمع ان Fب ما صناعة � العمل مواقع �. االجتماعية ا1لكية مبدأ عن الكونفدرا
ة دافعت

 االجتماعية اSطط تطوير عملية � االجتماعية ا1لكية تنعكس سوف. الصناعية الفدرا
ات ب* وقومية اقليمية اقتصادية �الس تنسق سوف. الصناعة

 اسفل، من وا�عليمات االوامر تتلä سوف" االقتصادية ا1جالس سانتيالن، دي عباد كتب كما. عملها خالل من الصناعية الفدرا
ات هذه بها تل?م ان ا1توقع

  ".والقومية االقليمية ا1ؤتمرات به ±رج 1ا طبقا ا�عليمات هذه تفاصيل ضبط هو االقتصادية ا1جالس عمل

  :بjشلونة الكونفدرا
ة � ا�جاري* العمال نقابات ال°اد سكرت!ا �ن اzي ا1كتبة صاحب ف!ر، خوان لقول وطبقا

 اجل من اردنا وzلك. ا(ولة تديره ان Fب �ء � - الشيوعيون ينادي كما - وليس العمال، من يبدأ ان Fب �ء � بأن الكونفدرا
ة � فكرتنا �نت"

 �ية اقتصاديات �الس � kثلة تكون سوف - الخ الكjى ا1تاجر واقسام ا1عدنية والصنا©ت للنسيج -  صناعية فدرا
ات ننشئ ان الغاية هذه °قيق

)macroeconomics (سوف االقتصادي، ا�خطيط فيه بما �ء، �. االقتصاد بادارة تقوم äالعمال ايدي ب* هكذا يب ."  

 و� ننتج ماذا Ëدد من قضية حول االجتما# ا�خطيط عملية مدخالت � اسهام ايضا هناك �ن �قسطة، كوÙرس اقرها ا1وضوع هذا x تنويعات و�

  .اUعض وبعضها الس_نية ا1جالس هذه ب* ما تصل ال: والقومية االقليمية الشعب مؤتمرات و� القرى او االحياء � اIغرا� ا�طاق حسب الس_ن �الس

 هناك �ن. انفسهم للعمال ا1باn النشاط خالل من ،"اسفل من" بناءه ا1ف�ض من لالقتصاد االجتما# ا�حويل ا�حررية، السينديكا
ة نظر وجهة من

 السوق منافسة لقمع صناعية، فدرا
ات وخلق الرأسما
* kتل_ت مصادرة �نت االو9 ا1رحلة. السينديكا� االجتما# ا�حول لعملية مرحلت* او جانب*

 ا1رحلة هذه ا� ابدا اسبانيا تصل لم العم¾، الواقع �. ال� االجتما# ا�خطيط تكون ان ا1ف�ض من �ن اBانية ا1رحلة. الواحدة الصناعة � ا1شاريع ب*

  .اBانية

 صناعية، فدرا
ات نشأت واينما. الصناعة تلك � ال�نس ارصدة ب* �دمج صناعية، فدرا
ات Sلق �يعا ا�قابية اال°ادات °ر�ت الصنا©ت، من عدد �

 �نت اخرى، حاالت و�. الصناعة تدير صناعية فدرا
ات نفسها الكونفدرا
ة نقابات ا°ادات اصبحت اcاالت، بعض �. نوع* من الفدرا
ات تلك �نت

 اال°ادات �نت ال: االماكن � الظهور ا� ناعيةالص الفدرا
ات من اBاT ا�وع هذا مال. ا�قاø اال°اد عن منفصال جديدا، هيÉ الصناعية الفدرا
ة



 اال°اد فيها يتشارك منظمة تصبح ان ¥ا يمكن Ãيث ا�قابية اال°ادات عن رسميا منفصلة الصناعية الفدرا
ات �نت. قوية للعمال العام لال°اد ا�قابية

  .السلطة � والكونفدرا
ة للعمال العام

�ةn ن:-�قسطة-مدريد_
�ة � اn ديدية، للسكك ضخمةcشلونة مدريد من خطوط بتشغيل تقوم خاص قطاع اjط وفالنسيا، لSوا Ðبطول الرئي 

 الكونفدرا
ة � اcديدية للسكك القوÁ الصناعية ا�قابات ا°اد مناضلو برشلونة، � تدور الشوارع حرب زالت وما يو
و، من العpين �. ا1توسط ساحل

�ة العليا االدارة اعضاء ابلغواpالعمال استو9. وظائفهم من مفصول* انهم لل x ة�pام خط مصادرة تمت. ال�ي الكهربا× الzايضا، برشلونة خارج يعمل ا 

 اال°اد معها سار ما �©ن ولكن للكونفدرا
ة ا�قابية اال°ادات من مبادرة �ن االستيالء هذا. واحدة مواصالت شبكة � معا اcديدية السكك دمج وتم

 ا� ا�قابية بعضويتهم مالوا االقوى، ا�ضا� ب�اثهم القطارات، تشغيل اطقم. العمل قوة من اcصة نفس منهم ا°اد � امتلك. الطريق نفس � للعمال العام

  . للعمال العام اال°اد ناحية معظمهم مال العنابر ورؤساء اcديدية السكك و�تبة ا1حطات، و�ء. الكونفدرا
ة

 ستة من تتكون ال: - ا1نسقة اللجنة. اBورية اcديدية السكك فدرا
ة باسم اcديدية السكك شبكة تشغيل الدارة تشºت ال: اIديدة ا1نظمة تسمت

 اعضاء باý الوقت، ل¿ منصبه �ن اzي ا�نفيذي ا1دير عدا وفيما. اBورية اللجنة باسم تسمت -  الكونفدرا
ة من وستة للعمال العام اال°اد من اعضاء

 ا1ختارين ا1ندوب* من Iنة تشºت [طة، ول¿ اcديدية السكة خطوط اقسام من قسم ل¿. االعتيادية بوظائفهم عملهم � استمروا �يعهم اBورية اللجنة

  .رفضها او عليها العمال تصديق اجل من اسبوع*، � تعقد ال: ا1جالس � تعرض اللجنة مق�حات �نت. [¾ �لس بواسطة

 السكك فدرا
ة تكفلت ا1واصالت، شبكة كفاءة �حس*. السيارات استعمال تناÁ بسبب االهلية، اcرب قبل خسارة °قق اcديدية السكك �نت

 ا�قل وخدمات الjي، وا�قل ال�ام، انواع ل¿ خريطة واوضع. الكونفدرا
ة � ا�قل ا°ادات بمساعدة ا�قل Sدمات واسع مكثف Ãث بعمل اcديدية

 � االزدواجية من العديد هناك �ن الوقت، نفس و�. ©مة مواصالت وسائل بها تشتغل ال فق!ة ريفية شq مناطق ان الفدرا
ة اكتشفت. ا�جاري اUحري

 مثل اcديدية السكك تنافس ال: اSدمات بعض النهاء خطة x الكونفدرا
ة � ا�قل نقابات اتفقت ¥ذا، ونتيجة. الساح¾ ا1مر طول x ا�قل خدمات

 اراجون منطقة � جديدا فر© اcديدية السكك انشأت. ا1حرومة الريفية ا1ناطق � وال�ام الjي للشحن خدمات وخلقت الساحلية، اUحرية السفن خطوط

  . االراجون جبهة x العما
ة وا1يليشيا القرى من S Úدمة الريفية

 ا�قابية اال°ادات انشأت اوÒ، بش¿. ومياة وvز كهرباء، تو
د [طات عpة من اك� للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة � العامة ا1نافع نقابات ا°اد صادر

 حدث و�ما. اغسطس شهر نهاية � اال ا1لكية نزع حاالت °دث لم. اماكنها � القائمة العليا االدارة بقاء مع ا1ختلفة، الÓpت � يو
و &  بعد" مراقبة Iنة"

 للعمال العام اال°اد من Ú �ن. الصناعة � العليا االدارة وظيفة �وÒ ا�قابية اال°ادات عن منفصلة صناعية فدرا
ة تشºت اcديدية، السكك صناعة مع

 االدارية ا1جالس. قطالونيا � !!!� عضوية (يه منهما Ú - العمل قوة من مساوية حصة تقريبا يمتل_ن العامة للمنافع ا�قابية با°اداتهما والكونفدرا
ة

 امام ا1سئو
ة ويتحملون للعمال، العام واال°اد الكونفدرا
ة عن مندوب* من متساوية اعداد من تش¿ منها � باقسامها، والكهرباء والغاز ا1ياة 1حطات

  . ا1ختلفة ا1ناطق � ا(ورية العمال �الس

  .الصناعة � للعمال اzاتية االدارة اداة اي ¥ا، صناعية فدرا
ات نفسها ا�قابية الكونفدرا
ة ا°ادات اصبحت ال: الصنا©ت من العديد تواجدت

 ومستوى السوء، � vية أغلبها ظروف �نت حيث اSشبية، ا(وا
ب تصنع ال: الصغ!ة الورش x بقطالونيا الكونفدرا
ة � االخشاب صناعة ا°اد استو9

 Þه{ات � صيحة بآخر فرنسية ماكينات ا�قابة استوردت. اكس دبل اسمه جديد، بمصنع الورش تلك استبدلت. خطرة العمل وظروف كفء غ! الصناعة

  .©مل !!* استخدم ا1صنع* هذين من مصنع �. �وسيعه عنjين Ñ ضيفا ولكن قائم لالثاث كب! مصنع صودر. االمان

 اIماعة هذه دافعت. ا�قاø اال°اد يديرها واحدة صناعية تشغيل عملية � الصناعة �مل لضم الس· ©رضت االيب!ية االنار�ي* فدرا
ة �ا©ت احدى

 يعملون اzين اcرفي* حقبة ا� للخلف بردة ا1وقف هذا مثل وصفوا اIماعة تلك الف_ر ا�اقدون. اzاتية باالدارة تتمتع صغ!ة انتاج مراكز خلق مبدأ عن

  .ا¥زيمة تلä االيب!ية االنار�ية الفدرا
ة اق�اح. الرأسما
ة قبل ما انفسهم عند



 من بأكملها الصناعة امر ا�قابات دبرت. اUايرين{ جبال � اUدائية الصنا©ت x االستيالء تم. با�جزئة االثاث بيع متاجر x ايضا ا�قابات استولت

  .ا1عارض � ا�ها× ا1نتج بيع ا� اSام ا1واد استخراج

 االو
مÅ اcجم من سباحة Ãمام رياضات صالة ا�قابة شيدت الغاية هذه �حقيق. ا1عيشة � وراحتهم اعضاءها حياة �مل تر� ان Fب انها ا�قابات آمنت

  .ا�قاø اال°اد اعضاء لعائالت الطعام النتاج مزارع ا�قابات انشأت اIبال اودية احد �. اكس دبل مصنع �

  ". رخيصة باسعار جيد اثاث x °صل ان Fب العاملة الطبقة ان هو ساد اzي ا1فهوم" قائال، االمر هذا االخشاب لصناعة ا�قاø اال°اد اعضاء احد يتذكر

 � اداري* كرؤساء اوالدهم او السابق* العمل اصحاب تعي* ا� اIبهة، � ا1يليشيا مع مناضليه من العديد وجود مع االخشاب، صناعة نقابات ا°اد مال

 لم الوقت، نفس �. االخرين من الطاعة وانتظار االوامر اعطاء سلطة x اعتادوا وقد ا1ناصب هذه � ا�اس هؤالء مثل بوضع ما خطرا هناك �ن. االقسام

 القرار صنع عملية خارج انهم شعروا االعضاء الن السخط تطور اال°اد، اعضاء احد لقول طبقا. الصناعة تدير 1نظمة ادارية �الس ا� اال°اد Iان تتحول

 بما االعضاء اعالم x °افظ اخبارية نpة اصدار � الفشل � �نت رأيه، � ا1شا�، احد". �ء � وفحص مناقشة � الكونفدرا
ة تقا
د" �نت حيث

  . يدور

 ا� االخشاب لصناعة ا�قابية اللجان °ولت ان بعد ا1حال خدمات لعمال جديدة Iان تنتخب لم برشلونة � للعمال اzاتية االدارة حاالت معظم � و�ما

 ان يعتقدون انهم فقالوا اسبانيا دم صحيفة لصالح حوارا الكونفدرا
ة � ا1خÜم* ا�قابي* من عدد مع فريزر رونا( اجرى. الصناعة تدير ادارية �الس

  .االخطاء احد �ن منفصلة نقابية منظمات خلق ا©دة � الفشل هذا

 وتساوى الوظيفة، توصيفات � ا�فك! ا©دة ا� االلغاء هذا Ëتاج. جديدة منظمات وخلق ا1لكية لàع رسمية شºية عملية �رد ليس الطب} ا�ظام الغاء

. °طيمها Fب واطاعتها االوامر اعطاء � ا1تأصلة العادات". "مهنيون" السابق � يؤديها �ن ال: ا1سئو
ات العمال وتوÒ جديدة مهارات تعلم عj السلطة

 وا±اذ اjSة Þسيد ا� بالعودة خطر هناك للسلطة، ال�اتبية الكهنوتية االنظمة من مستمدة والعادات وا�عليم ا1هارات � تباينات يرث اIديد ا�ظام والن

 � العمال مصالح لر©ية -  للصناعة اzاتية االدارة هي¿ عن ا1نفصلة - ا�قابية ا1نظمات وجود الÜورة تستد# ربما. جديد تراتÅ هرÁ قالب � القرار

  .هذه االنتقال عملية �رى

 هام� معظمهم برشلونة، � حالقة د�ن !!   تواجد يو
و، &  قبل). اcالقة( الشعر قص صناعة �نت بال_مل تنظيمها اعيد ال: االخرى الصنا©ت احد

 االسبوع � عمل ساعة !B قرار اعلنت قد االقليمية اcكومة �نت. برشلونة � اجرا العمال اقل ب* من هم حالق مساعد !!!� الصناعة بهذه عمل. للغاية

 من العديد خراب � القرار هذا تسبب وقد. العمال دعم اجتذاب اسكويرا بها حاول قرارات عدة من واحد وهو – يو
و &  بعد٪ �  بنسبة االجور وزيادة

 بتجه{ات االحياء، � للحالقة مر�ز �	* من بشبكة [ل !!   الـ استبدل. راÃة الغ! ا1حالت � اغالق x واتفق عمومية �عية عقدت. اcالقة [الت

 من �الس الشبكة �مل ادار٪. !B بنسبة االجور ترفع ان ا1كتسبة، للكفاءة نتيجة kكنا، اصبح وقد. القديمة ا1حالت عليه �نت kا افضل واضاءة افضل

  . اال°اد � اعضاءا السابق* ا1حالت اصحاب اصبح. الكونفدرا
ة � ا�قاø اcالق* ا°اد

 � موظفة Úرا، سباستيا تساءلت ،"تعاونية؟ ملكية 
كون حولوه اzي الواقع � هو ما: "خطأ �ن اcالقة لصناعة االجتما# ا�حويل ا�اقدين، Uعض بالنسبة

  ". االن ضدنا °ولوا... الصغار ا1الك* هؤالء � ا�تيجة؟ �نت وماذا. اcالق* كرا¸ من وزوج وموس، مقص،" قطالوينا؛ � اBالثيني* حكومة

 ولكنه ا1ادية لالرصدة اجتما# °ويل �رد فقط ليس االجتما# ا�حويل ان وفكرة للعمال اx باجور °ققت ال: ا1_سب فعا
ة عن تتغا¶ Úرا مالحظة

 1صلحة يعملون مأجورين كونهم � ا1وروثة العمال وتبعية خصوع x القضاء �ن ا�حررية السينديكا
ة اcر�ة هدف. االجتماعية السلطة لعالقات تغي!

  .اجر مقابل الريس

 !!!� من برشلونه � للكونفدرا
ة تابع الصحة لصناعة جديد نقاø ا°اد تش¿ ،$	&  سبتمj �. اBورة بواسطة االخرى � °ولت صناعة الصحية الر©ية

 ا1ستشفيات ملكية اال°اد هذا ان?ع. ا�قاø الصحة ا°اد � اقسام داخل الصحية للر©ية ا1تنوعة ا1هن انتظمت. اzكور ا1مرض* من !!*	 منهم - عضو

  .قطالونيا � الصحية للر©ية جديدا �تمعيا نظاما وادار وخلق



 االك� االحياء � الطبية اSدمات تر�زت. ¥م كمساعدين االطباء شباب بدورهم استأجروا اzين الكبار، االطباء امتلكها نمطيا الطبية ا1مارسة يو
و، قبل

 �ن طبيب، فق!ة قرية (ى يكن لم اذا. الصحية للموارد عدالة اك� توزيع توف! اIديد ا�ظام قصد. الفق!ة القرى عن يغيبون االطباء �ن ما Uvا. ثراءا

  .القرية ¥ذه طبيب �وف! يسÌ للصحة ا�قاø اال°اد

 �هم االطباء من اال°اد طلب. ذلك x االطباء اغلبية موافقة نيل x قادرا يكن لم ولكنه الطب � اSاص العمل يوقف ان للصحة ا�قاø اال°اد حاول

 واحدا اجرا ¥م يدفع اال°اد وÓن. اSصوص* مرضاهم لرؤية ا
وم � �فيا وقتا ¥م يوفر �ن kا الص�، ا�قاø اال°اد اجل من يوميا سا©ت ثالث 1دة العمل

  .للعامل القيا¸ االجر اضعاف اربعة يساوي �نت الساعة � االطباء اجر ولكن -  لصاcه يعملون �نوا عندما

. ا�فقات � �غطية �فيا يكن لم العون هذا ولكن قطالونيا، � ا1جتم· الصحية الر©ية نظام � االجور رفع � للمساعدة ا�مويل بعض اcكومة قدمت

 � االطباء لزيارة رسوما فرض الصحية للر©ية ا�قاø اال°اد ان اال �انيا، �ن اIديدة الصحية للشبكة اSارجية العيادات x ا1نتفع* تردد ان ورغم

 ا�قاø اال°اد مع خاصة اتفاقيات � دخلت القرى وتعاونيات ا�عاونية والصنا©ت واال°ادات، ا�قابات من عديد zلك، نتيجة. اIراحات والجراء عياداتهم

 وصناعة االÃاث اجراء ايضا وتو9 اسنان عيادات الص� اال°اد ادار. االعضاء و©ئالت العضائهم ا1جانية الصحية الر©ية خدمات �قدم الصحية للر©ية

  .الطبية والكيماويات ا(واء

pاالجتما# صحيةال الر©ية نظام انت jاء عdعمل خالل من للفاشية ا1عادية ا1نطقة ا B! ة � عضو الف
 ا1نضمة الصحية للر©ية القومية الصناعية الفدرا

  . [¾ نقاø ا°اد !B من تتش¿ وال: للكونفدرا
ة،

�ة �نت. الكjى ا1دنية اdاء � خطا !$ ع¾ يعمل �ن واzي باص، ال�ول¾ نظام �ن برشلونة � ا(اخ¾ العام ا�قل نظام من االكj اIزءn برشلونة ترام 

�ة و� ا�ظام، هذا بشغيل تقوم ال: �n ة��ة، � العامل* االف السبعة العامل* من. بلجيك 1ستثمرين اساسا kلوpال õا1وحدة للنقابة منهم !!�$ انت 

  .الكونفدرا
ة � للنقل

�ة � العليا االدارة ان الكونفدرا
ة � ا�قل نقابة من مسلحة �موعة اكتشفت يو
و، من العpين �n اه!ي اجتماع اقيم. هربت قد برشلونه ترام� 

 للحافالت، خاصة Ónت ثالث x االستيالء تم. الشعب باسم ا�قل Ónت ملكية نزع لصالح �سحة باغلبية اIمعية وصوتت ا�ا� ا
وم � ا�قل لعمال

�ت*nة للتليفريك، و�nلالستيالء مصاحبا قطارات و x ة�n ¾ول�باص ال.  

 ال�ول¾ مسارات وتعطلت الكهربائية، االكشاك و°طمت وعواميدها، االسالك وانهارت العربات، دمرت - الشوارع حرب � بشدة باص ال�ول¾ نظام تÜر

 باص وال�ول¾ ال�ام عربات طالء ا©دوا الوقت ومع. ايام ÷سة � ا�قل نظام استعادة ونهارا، 
ال عملوا ان بعد ا�قل عمال استطاعوا. الشوارع بمتاريس

 من جعل kا الشوارع منتصف � تقع باص وال�ول¾ لل�ام ا1غذية الكهرباء اكشاك �نت يو
و، &  قبل. للكونفدرا
ة ا1م{ين واالسود االðر باللون*

 ا�قاø اال°اد استيالء بعد. قضبانها عن اSروج ا� كث!ة احيان � يعرضها �ن kا حادة دورانات � يس!وا ان برشلونة باص وترول¾ ل�ام بالنسبة الÜوري

x ،ة�pة نظمت ال
  .استقامة اك� اSطوط س! Þعل بطريقة الكهربائية االكشاك وضع ا©دة العمال بواسطة ا1دارة العامة ا1نافع فدرا

 �نت االقسام هذه �. ا¥ائلة الغيار قطع مستود©ت مثل ا�قاø، اال°اد � منفصلة" اقسام" �نت - ال�ام االنفاق، قطار االتوبيسات، -  ا1تعددة ا�قل انماط

 ا
دوي* العمال ب* الفنية ا1شورة عملية �يس! رية،ادا Iنة ل¿ ا1هندس* احد انتخب. العمال �الس امام مسئولة منتخبة، Iان خالل من تدار

  .تنفيذي مدير او اx مدير منصب يوجد لم. ك¿ ا�قل نظام x تؤثر ال: القرارات ال±اذ شاملة ©مة �عية هناك �نت. وا1هندس*

 °ول. ا1دنية وسط ا� ينتقلوا حq اSارجية العما
ة الضوا	 � للناس بالنسبة ا�ºفة زيادة يع� �ن اzي ا1نطقة تعريفة بنظام يعمل برشلونة ترامواي �ن

 هذه، الر�وب تذكرة ±فيض ورغم. الرÓب ل¿ ا�عريفة تكلفة 1ساواة الكjى، ا1دينة منطقة عj بسيطة واحدة تعريفة ا� العمال ادارة °ت التشغيل نظام

 ا�قل نظام يكتÔ حq والفرنسية، االمريكية ا1ي_نيكية االدوات من كب!ة كميات nاء تم. ارباحا Ëقق ان العمال اداره اzي ا1واصالت نظام استطاع

 ا�قل لعمال �انية طبية ر©ية لضمان للصحة اIديد ا�قاø اال°اد مع ترتيبات � الكونفدرا
ة � وا1واصالت ا�قل ا°اد دخل. الغيار قطع من ذاتيا ا(اخ¾

  .و©ئالتهم وا1واصالت



 يكن لم. ا1واصالت لشبكة العمال ادارة من االو9 السنة خالل٪ *$ حوا� الرÓب نسبة ازداد السيارات، انواع �يع x ا1فروضة اcرب زمن القيود وبسبب

 لعمل ا1طلوب الوقت �خفيض الصيانة، ورش داخل االماكن ترتيب العمال ا©د الرÓب، عدد زيادة مع وللتكيف. جديدة ترام عربات x اcصول kكنا

  .ا�ليفريك Sطي جديدة الوزن خفيفة سيارات بناء تم. للخدمة واعيدت بناءها اعيد ا1تهالكة العربات من عدد. للعربات ا(ورية الصيانة

 خدمية كتعاونية تنظيمها اعيد ا�قابية، اال°ادات تديرها �نت ال: ا�قل شبكة ،$	&  اكتوبر � ا�عاونية با1لكيات االقليمية اcكومة قرار صدور بعد

 (ى �ن -  االنفاق م�و � كما - للعمال العام اال°اد تواجد حيث ا�عاونية من االقسام بعض �. الكونفدرا
ة ا°ادات عن رسميا منفصلة ©م، قطاع موحدة

 بعد٪. !� اك� ا1هرة العمال اجر وÓن اجرا العمال اقل من �نوا القضبان عمال يو
و، من عp ا�اسع قبل. االدارية اللجان � مندوب* للعمال العام اال°اد

 ايام العمال تطوع. فقط اx٪ $ اجورهم �نت) ا1ي_نيكي* العمال مثل( ا1هرة العمال بينما الراتب، نفس تلقوا ا1هرة غ! العمال � الصناعة، x االستيالء

  . العما
ة ا1يليشيا اجل من اcربية ا1واد بناء اجل من ا�قل نقابات اقامتها ال: بالعنابر للعمل االحاد

� ،jكيف. عموما االقتصاد � ا1صادرة العمل الماكن ©م حل لوضع برشلونة � مؤتمر عقد سبتم ùة تم
 للملكية؟ االجتما# ا�حويل dو الكونفدرا

  .مصادرتها بعد ا�قابية اال°ادات تديرها �نت ا1نشآت تلك نمطيا، ا1صادرة؟ با1شاريع الكونفدرا
ة تفعل نا Fب ماذا

 ا1ؤتمر هذا � الفكرة اق�حت االو9، للمرة. سوق اقتصاد � تعمل تعاونيات، ا� ا1صادرة ا1شاريع °ويل فكرة عن ابدا الكونفدرا
ة تدافع لم اcرب، قبل

 اcل هذا لوصف" تعاونية" �مة استخدمت. للملكية ال_مل االجتما# ا�حويل تنفيذ فيه يمكن اzي الوقت يأy حq اcادثة، الفجوة 1لء مؤقت كحل

  .$	&  يو
و بعد الكونفدرا
ة ا� انضم قطالوY قوÁ [اسب وهو فابرFاس، خوان ا1ؤتمر � اق�حها عندما الفجوة لسد ا1ؤقت

 -  الصناعة لوضع كحل ا�عاوY ا�حويل عن ابدا سمعت قد اكن لم اللحظة، تلك حq" بالكونفدرا
ة، ا�جاري ا�قاø اال°اد سكرت! ف!ر، خوان يتذكر

 لكن الفردية، بشخصيته Ëتفظ سوف ا�عاونية ا� °ول مpوع � ان هو اIديد ا�ظام يعنيه �ن اzي. ا�قاø اال°اد بواسطة تدار الكjى ا1تاجر �نت

  ". الصناعة نفس داخل ا1شاريع ل¿ فدرا
ة � ا(خول وهو اx ¥دف

 االو9 ا1رحلة °قيق � توا nعت وال: العام، وال�فيه اSشبية، الصنا©ت وعمال العامة، وا1نافع ا1واصالت، مثل االقوى، ا�قابية اال°ادات ا1ؤتمر، ذلك �

 واالصغر االضعف ا�قابية اال°ادات. ا1سار هذا استمرار اال°ادات تلك ارادت -  صناعية فدرا
ة � الصناعة �مل Þسيد -  للملكية االجتما# ا�حويل من

  .تعاونيات ا� ا1صادرة ا1شاريع °ويل ارادت

 اثناء ا1ار�سية للوحدة العمال حزب عضو - اUا فيكتور القوال طبقا. االنتاج ادارة x العاملة الطبقة مقدرة x عظيما تأكيدا ذاتيا ا1دارة ا�عاونيات �نت

  : اBورة

 القيام يستطيعون العمال ان 1بدأ Þسيدا ا�عاونيات هذه �نت االعتبار، � الظروف وضع مع. ناجحة تعاونيات �نت ولكنها فقط، تفشل لم $	&  تعاونيات"

  ". العمل اصحاب من كفاءة اك� او كفاءة بنفس للمشاريع االدارية باالعمال

  .ا1شا� خلق -  الشعÅ االجتما# للتخطيط نظام خلق � والفشل وا(ولة، للسوق ا1ستمر الوجود - اBورة اتمام عدم ذلك، رغم

 � واالختالف ورثتها، ال: ا1شاريع من مpوع � Þه{ات � االختالفات بسبب اUعض بعضها ب* ا�عاونيات تساوي عدم �نت بزغت ال: ا1شا� احد

 صناعة � اوÒ بش¿ تتحقق لم للملكية االجتما# ا�حول من االو9 ا1رحلة ا1ثال، سبيل x. منها � اوضاع � اخرى اختالفات او باالسواق، اتصاالتها

 القريبة الضاحية � الكونفدرا
ة � للنسيج ا�قاø اال°اد ت!سكر كوستا، جوزيب لقول طبقا. منفصلة كتعاونية مpوع � استمر. بjشلونة النسيج

  :بادالونا

 ذاتيا مستقلة وحدات انها لو كما اUداية من هناك ت�فت تعاونيات اصبحت ال: الفردية النسيج معامل. jSتنا كنموذج برشلونة � النسيج تعاونيات نر لم"

  ". الشعبية الرأسما
ة من نو© �نت. فظيعة مشºة � تسببت لقد. العام للوضع ضئيل انتباه اعطاء مع � تستطيع ما قدر x منتجها تسوق بال_مل،

  .اUتة اdاء � النسيج معامل � ب* ما نسقت الكونفدرا
ة نقابات بدالونا، �



 الفا�، اIيش ايدي � اUالد وثلث اسبانيا، � الصناعة خZت. االسباT للسوق تنتج �نت قطالونيا، � االخرى االنتاجية الصنا©ت � مثل النسيج، صناعة

  .ا�عاوY ا�حول من االو9 السنة اثناء٪ !	 بنسبة اìفض قطالونيا � الصنا# االنتاج. سوقها من كب!ا نصيبا

 فدرا
ة - للنسيج صنا# �لس �أسيس قطالونيا � النسيج لصناعة للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة ب* مش�ك مؤتمر عقد ،�	&  فjاير � ا�هاية، �

 الpوع الÜوري من وان خطأ �ن تعاونيات ا� الفردية ا1عامل °ويل ان x الكوÙرس وافق. النسيج معامل ب* ا1نافسة وتن´ با�نسيق تقوم صناعية

  .الصناعة ¥ذه ال_مل االجتما# ا�حويل dو االÞاه � �يعا

 من الف �  من اك� سانتيالن، دي عباد القوال طبقا. اصال تعمل ال ناس اجور بدفع او اقل سا©ت لعدد بالعمل االسواق خسارة مع ا�عاونيات تتعامل ما Uvا

 من الكب! العدد هذا مثل (يك يكون ان اجتماعية كفاية ذو امرا يكن لم الحظ، و�ما. يعملوا ان دون رواتب يتلقون �نوا $	&  ديسمj � قطالونيا س_ن

 با©دة سمح ل_ن االجتما# للتخطيط نظام وجد لو. ادائه x قادرون هم عمل Zb فا1جتمع بتاتا؛ يعملون ال او ا1طلوب من اقل يعملون اzين ا�اس

  .انتاجه يراد ما ا� لالحتياج وطبقا للطلب طبقا لوظائف ±صيصهم

  :اجتماعيا [ول اقتصاد صالح � للكونفدرا
ة االص¾ ا1وقف تأكيد سانتيالن دي عباد ا©د

 السبب للتوزيع، الرأسما� اIهاز � ا�قل، لوسائل للمصانع، العمل، الدوات اSاصة ا1لكية � رأينا لقد. االمالك اصحاب وضد للرأسما
ة، معادية حر�ة dن"

Òن. العدالة وانعدام للبؤس االوd ك اال اجل من ال�وة ل¿ اجتماعيا °ويال نريد�واحدا فردا ن x ياة مأدبة هامشcا ."  

 دي قاÑ ما هذا ،"بأكمله ا1جتمع Sدمة اداريون مديرون فقط" ولكنهم للصناعة" مال�" ليسو الصناعية والفدرا
ات ا1ح¾ اال°اد اجتماعيا، [ول اقتصاد �

  .سانتيالن

 االئتمانات x سيطرت االقليمية اcكومة. االقتصادية اBورة اكتمال لعدم سببا ذاته حد � �ن السياسية السلطة Þسيد � للعمل الوطنية الكونفدرا
ة فشل

 السنوات � لتولة م?ايدة سيطرة �أم* فعليا ذلك استخدم وقد. للحكومة بشدة مديونة ا�عاونية الصناعة اصبحت الوقت، مع. ا1ا� وا�ظام اSارجية

  .مؤمم اقتصاد dو و°رك م?ايدة سلطة الشيو# اcزب اكتسب كما االهلية، اcرب من االخ!ة

 اوضح. الساعة � االجر نفس يأخذ سوف شخص � ان يع� ذلك ل_ن ا¥دف، هذا تنفيذ تم لو". واحدا اجرا" �ن اBورة � الكونفدرا
ة عند االجر هدف

  :��ا� ا1نطق هذا بالكونفدرا
ة النسيج نقابة � ناشط

 x يعتمد جزء � - الساعة مثل االنتاج. الحتياجاته طبقا يستهلك سوف منا وî لقدراته، طبقا ينتج سوف منا �: �ا ملزم مبدأ (ينا ا�حرريون dن"

 هو ا1هام من وا1تنوع الكب! القدر بهذا يقومون اzين العمال من اي °دد ان جدا صعب المر انه. العمل عن الساعة تتوقف االجزاء احد فشل لو. االخر

 سوف منهم ©مل اي دون. ا1صنع °رك ال: االفران ا� يدفعه الفران والعامل ا1صنع، ا� ينقله والعامل الفحم، ويستخرج Ëفر ا1نجم ©مل. اهمية االك�

 اcالة و� اطفال؛ ويعول م?وج ام اعزب الرجل هل: مثل اسئلة اجابة ع¾ يعتمد ان Fب الوحيد الفرق االجر؛ نفس يتلقوا ان Fب �هم. العملية تتوقف

  ". يعوÑ من ل¿ اكj نصيب x ا1?وج Ëصل ان Fب االخ!ة،

. برشلونة من اIنو¹ اcد � عما
ة ضاحية لوبرFات، دي هوسبيتالت مدينة �ن ا1واقع هذه مثل احد. ا1واقع وبعض الصنا©ت بعض � الواحد االجر نفذ

 � الكونفدرا
ة ا°ادات. صهرها وافران ا1عادن لتشكيل بورشها ا1عدنية الصنا©ت من عدد ايضا تواجد ولكن هناك االكj الصناعة هو النسيج �ن

 اكتسحت هوسبيتالت مدينة �. $	&  يو
و � االقليمية باcكومة االطاحة عن دافعت ال: لوبرFات Uايو العمل �لس من جزءا �نت هوسبيتالت

 ذلك يساو لم. اراءها لتستطلع متنوعة احياء �الس للكونفدرا
ة اBورية اللجنة عقدت. ثورية Iنة م_نها ووضعت القديمة، ا1دينة حكومة الكونفدرا
ة

 �نت بل جديد؛ بتية �لس تنتخب لم تلك جغرا� اساس x ا1شºة ا1جالس ألن" حرة بتيات" ا� ا(اعية اcرب x السابقة الكونفدرا
ة فكرة تماما

  .ا�قابية اال°ادات عليها تسيطر �الس



 القتصاد االجتما# ا�حويل � بالpوع الواحد االجر سياسة تنفذ ان للتعاونيات، االقتصادية االوضاع � االختالفات بسبب هوسبيتالت، كونفدرا
ة قررت

  . ا1ا� بالعون االقل االخرى للتعاونيات وضعا االحسن ا�عاونيات دعم طريق عن اUتة،

 اسبانيا � اcديد السكة [طات عبور بوابات x اcرس �ن الوقت، ذلك �. اcديدية السكك عمال � اجور او
ا ساوت اBورية اcديدية السكك فدرا
ة

 فيما. اcديد السكة � االجر مساواة من كسب من اك� كن النسوة تلك. اcديد السكة قطاع � اجورا العمال اقل النسوة هذه �نت. النساء من معظمهم

 اx اجورا ا1هندس* ¥ؤالء تدفع ان ا� اضطرارا الفدرا
ة اضطرت. ا1هندس* من العديد استئجار ا� اcديدية السكك فدرا
ة احتاجت ذلك، ومع بعد،

  .ونصف مرت*

 مع ا1شºة هذه مع ا�عامل يمكن. اخرى وk{ات اx باجور 
طاUوا ا�ادرة خjاتهم من يستفيدوا ان ا1تعلمون ا1هنيون يستطيع السوق، اقتصاد ظل �

 ا1جتم· االقتصاد وÓن للتنفيذ، وقتا يستغرق ذلك ولكن. العمال مهارات لرفع ا1نهجية اcمالت ومع للعمال ا1جاT ا�عليم بنظام �تم· اقتصاد � الوقت

  .بعد العم¾ الواقع � يتجسد لم

 نظمت ال: ا1واقع � فقط االرجح الغالب x وحدثت وهناك هنا فقط عشوائية بطريقة العمل نفس يؤدون اzين والنساء الرجال ب* االجر � ا1ساواة °ققت

 االحرار النسوة منظمة خرجت قطالونيا، �. $	&  ربيع � القوÁ ا1ستوى x االحرار النسوة منظمة تشºت. للعامالت �عيات االحرار النسوة منظمة فيها

  .ا�قابية الكونفدرا
ة ا°ادات � النساء هيئات من

 x ا�قابة قلق ثار. للنشاط كمنظمة للعمل استوراخ لسو
داد صغ!ا راتبا دفع بدأت الكونفدرا
ة � ا1عدنية للصنا©ت ا�قابية الوحدة اBالثينات، اوائل �

 يتعرضن كن فانهن بالكونفدرا
ة، ا�قابة لقاءات � اcديث حاولن ما اذا العامالت ان استوراخ اكتشفت. نشاطها � العامالت النسوة اìراط نقص

  .الرجال من شوفينية ذكورية سلو�يات فقط ا1شºة تكن لم. الرجال قبل من واالستهزاء للسخرية

 االجتماعية، القضايا دراسة يستطعن ¥ن آمنة ساحة -  ذاتيا ا1ستقلة منظمتهن (يهن يكون ان النسوة ¥ؤالء الÜوري من ان آمنت بأن استوراخ انتهت

 النساء هيئة �نت ا�تيجة. ا�قابة اجتما©ت � الرجال مع بقضيتهن تمسك ان النساء تستطيع سوف ساعتئذ. ناشطات 
كن °ض!هن ويتم اSطابة، وتعلم

 فيها وي�شحن ا�قابة اجتما©ت حضور ا�اشطات تستطيع حq االطفال ر©ية انشطة النساء هيئة نظمت ايضا. بقطالونيا الوطنية العمل كونفدرا
ة �

  .كمندوبات

 لم". كعمال والعبودية كنسوة، والعبودية اIهل،" عبودية � ا1تمثلة" االبعاد ثالثية العبودية" من النساء °رير هو غرضها ان x االحرار النسوة منظمة نصت

 ¥ن، وبالنسبة. اzكور اندادهن مثل الطب} بوضعهن واعيات كن". feminist -  نسوي" مصطلح االحرار النسوة منظمة اسسن الال× النساء تستخدم

 ا1نظمة جندت واcرب اBورة اثناء. واcكومة العليا، واالدارة ا1ختلفة، ا1هن � ìبوي وضع x اcصول بهدف للمرأة حر�ة �نت" feminism - النسوية"

  .تقريبا العاملة الطبقة من مرأة الف !	

 ان ورفضن العاملة، الطبقة °رير عن يتم{ امر هو ا1رأة °رير ان x اMرن الكونفدرا
ة، cر�ة والئهن رغم االحرار، النسوة منظمة شºن الال× الشابات

 يستطيعون الرجال ان ا1نظمة تؤمن لم. الوطنية العمل لكونفدرا
ة او االيب!ية االنار�ي* لفدرا
ة -" نسوية ملحقات" - تابعة خارجية زوائد �رد يكن

  ".انقسامية" حر�ة � ذاتيا ا1ستقلة النسوة حر�ة ان x اMوا اخرى، ناحية من والكونفدرا
ة، االيب!ية االنار�ي* فدرا
ة زعماء. ا1رأة °رير

 جيش � القتال ا� الرجال ذهب حيث. الصناعة � العامالت النساء عدد � الكب! االزدياد �ن اcرب اثناء اسبانيا � ا�وع عالقات � ا�غي! ميادين احد

  .ا1دنية اcياة � [لهم 
حلوا النساء Þنيد تم للفاشية، ا1عادي الشعب

 نفوذ انتشار ومع. الشيو# للحزب" اشعاع حزام" �نت اIمعية هذه. الصناعة � العامالت النسوة ب* تشºت) AMA( للفاشية ا1ناهضات النسوة �عية

 قد اcالة هذه �. ا�قابية للعمال العام اال°اد ا°ادات ا� النساء انضمام من الكونفدرا
ة نشطاء خ� الصنا©ت، � الفاشية 1ناهضة النسائية اIمعية

Zة ا°ادات وجود ينح
 1راكز ساحاتها ا�قابات قدمت. االحرار النسوة 1نظمة ا°اداتها قا©ت للكونفدرا
ة ا1حلية ا�قابات فتحت ذلك، 1واجهة. الكونفدرا



 �اشطات للسماح العمل ايقاف يتم �ن ا�عاونية، ا1صانع �. النساء من الصبية تعليم وبرامج االمية و[ وفصول ا(راسية، النساء و�ا©ت االطفال، ر©ية

  .[اEات اللقاء االحرار النسوة منظمة

 او9 من واحدة وÓنت االحرار النسوة منظمة عضو ب!يز بورا �نت. العام ا�قل صناعة � فيها قوي وجود االحرار النسوة 1نظمة �ن ال: الصنا©ت احد

 النساء من ا±ذوا الكونفدرا
ة � العام ا�قل نقابة رجال ب!يز، بورا تتذكر و�ما. برشلونة شوارع � باص وال�ول¾ ال�ام لعربات قائدات عملن الال× النساء

 صدمة تلقوة" ب!يز، تقول كما العام، ا�قل كونفدرا
ة رفاق". بها قمنا ال: االدوار حقا علمونا اzين وهم والقيادة، ا1ي_نيكية الصيانة � يعملن ¥م صبيان"

  ". امرأة ير�بونه اzي ال�ام يقود من ان علموا عندما الرÓب وجوه x ا1بهوتة ا�ظرات من

Wللحزب الشيو# االسبا WياZا\ط ا  

 ديموقراطية ثورة" اجندة � اسبانيا � ا1باnة االجندة ان x االسباT الشيو# اcزب اM اسبانيا، � Þري �نت ال: اcقيقية الjو
تارية اBورة برغم

  ".ا(يموقراطية اIمهورية" عن ا(فاع منطلق من ببساطة نراه ان Fب الكفاح وان ،"بورجوازية

 لطمأنة ±طيطها تم االخرى، باUالد د©يتها � اسبانيا � الفعلية العما
ة اBورة طبيعة الخفاء الشيوعية االkية و[اولة االسباT، الشيو# اcزب موقف

 ا�ظر وجهة ومؤيدوهم الشيوعيون طرح. وفرنسا وبريطانيا ا1تحدة، الواليات � خصوصا االغلب، x ذلك قول وتكرر الغربية، الرأسما
ة" ا(يموقراطيات"

  .الفاشية العسكرية ضد اcرب لكسب سبيل احسن هو ذلك ان القائلة

 توا بدأ قد السوفي: اال°اد �ن. اIيوبو
تيكية ستال* ³ططات حول تر�ز قد االسبانية االهلية واcرب اBورة � الشيوعية دور حول ا�اريú اIدل معظم

 والفرنسية واالمريكية الjيطانية الرأسما
ة" ديموقراطيات" ³اوف �هدئة الشيوعي* [اولة. B	&  � االمم عصبة ا� منضما ا(و
ة، عز�ه من اSروج �

 � ورغبته اال1انية، العسكرية من ستال* ³اوف مع ا�كيف اجل من ايضا �نت ولكنها السالح شحنات x اcصول اجل من فقط تكتي_ تكن لم

  .الفاشية القوى مع الصدام ا� جرهم و�ما الغربية" ا(يموقراطيات" مع عسكري حلف � اما ا(خول

 االسباT الشيو# للحزب اcقي} االجتما# ا1عµ �ن ماذا. االهلية اcرب اثناء اسبانيا � اSاصة االجتماعية قاعدته طور االسباT الشيو# اcزب ولكن

 Mاع اسا¸ بش¿ عp ا�اسع القرن � الرأسما
ة � مار�س رأى. ا1عاMة للرأسما
ة الطب} اUناء x نظرة القاء ا� dتاج السؤال، هذا الجابة اسبانيا؟ �

  .والعمل الرأسمال ب* القطب* ثنا×

 انا جديدة، رئيسية طبقة ظهور معها جلبت الظاهرة الكوربوريشن واش_ل ا(ولة، تنظمها للرأسما
ة اش_ل ظهور عp، ا�اسع القرن نهاية ومنذ ذلك، ومع

 ادارتها x االعمال اصحاب طاقة فوق االتساع من جدا الكب! القدر هذا x الرأسما
ة ا1شاريع اصبحت ان فور.  االدارة رجال او ا1دراء طبقة اسميها

. الضخمة ا(ولة وÓnت العمالقة الÓpت � وا1هنيون ا1دراء من تراتبية 1ستويات السلطة ميدان من قدر عن يتنازلوا ان الرأسما
* x �ن بانفسهم،

 طبقة تمتلك. وا�فوذ ا1_نة ذات االخرى العمل واش_ل القرار ا±اذ الدوات النسÅ احت_رهم اساس x ولكن ا1لكية اساس x تقوم ال ا1دراء طبقة سلطة

 الروسية اBورة � اUلشÔ اcزب ارتاده اzي ا1سار. حاكمة طبقة تكون ان x القدرة تمتلك الطبقة هذه ذلك، من اك�. بهم خاصة طبقية مصالح ا1دراء

  .رأسما
* وجود دون اcكم، ا1دراء طبقة فيه تتو9 جديد اقتصادي نظام Uناء ا(ولة استخدامهم عن يعj �ن

 � ناجحة، لو الjو
تارية، اBورة. للرأسما
ة ا1ناهضة للثورة [تمالن ³تلفان نمطان هناك االجتما#، للتحول الطب} اUعد x رؤيتنا زاوية اقت�ت لو

 مع ا1دراء، ثورة. واستغال¥ا العاملة الطبقة x يهيمنا ان اليهما بعدها تسمح ال ال: لترجة ا1دراء وطبقة الرأسما
* لسلطة الطبقية االبنية تفكيك عملية

. جديدة مهيمنة كمجموعة ا1دراء لطبقة وا�فوذ ا1_نة يمنح ولكنه ا1هيمن موقعهم من الرأسما
* bلع ناجحا، �ن لو للتغي!، بياT خط مسار � ذلك،

  .ومستغلة خاضعة �موعة العاملة الطبقة وتظل

 وا�فوذ ا1_نة تمنح وبرامج اس�اتيجيات اجل من الس· -  ا1دراء لطبقة اليساري ا�ضال اسميه 1ا نموذج هو االسباT الشيو# اcزب 1سار اUياT اSط

 تهدد ح* االجتماعية اUيئة � الطبقات نظام عن دفاع اخر � اليسارية ا1دراء طبقة. للرأسما
* مناهضة خطابة او يسارية خطابة ظل � ا1دراء، لطبقة

 بناء ال©دة اcملة: االسباT الشيو# اcزب اس�اتيجية � واضحا �ن والسلطة ا�فوذ من ا1دراء طبقة تمك*. هذا الطبقات نظام بقاء العاملة الطبقة حر�ة



 عن وا(فاع االسباT ا1جتمع � ا1توسطة الpائح �جنيد اcملة اcزب؛ � الضباط من كتائب وÞنيد ا1راتب هرمية وnطة جيش Uناء اcملة ا(ولة؛ جهاز

  .عليها ا(ولة ةسيطر وفرض ا�عاونية الصنا©ت تأميم dو اcرب اثناء ا�حرÓت مصاcهم؛

 عj هذه ا1راحل فكرة. ا1باn ا�ضال مهمة �" ا(يموقراطية الjجوازية" ا1رحلة �نت. مراحل x اBورة مفهوم �ن اسبانيا � للثورة الشيو# اcزب مفهوم

  :$	&  يو
و 	* � عقد لالkية لقاء � الشيوعية، االkية سكرت! ديمي�وف، جيور¯ بوضوح عنها

 ذلك يكون سوف. اسبانيا � الjو
تاريا ديكتاتورية تأسيس و[اولة سوفيتات Sلق -  االسبان للشيوعي* -  مهمة نع* اال اcا
ة ا1رحلة � علينا Fب"

 يتدعم عندما... اللحظة هذه عند اسبانيا � اIمهوري ا�ظام سياسة عن تتخلوا ال اIمهورية؛ عن با(فاع متنكرين ت�فوا: القول Fب zلك. قاتال خطأ

  ) مضاف تشديد". (ا1زيد ا� نمù ان نستطيع موقفنا،

 باdاء لالحتفاظ الرأسما
ة االمjيا
ة °تاج. الرأسما
ة االمjيا
ة القوى وب* السوفيتية ا(ولة � ا1دراء ìبة ب* دو
ا جيوبو
تيكيا Mا© هناك �ن

 ثورة ام قومي*، ثورة ام ومنسق*، مدراء طبقة ثورة سواء - ثورة اي. استغالÑ واسا
ب ا1تجول اSاص الرأسمال تغلغل امام مفتوحا تستطيع ما بقدر الكو�ب

 القوى معارضة ترجح سوف السبب و¥ذا العا1ية الرأسما
ة قوة من تضعف سوف االمjيا� الرأسمال استحواذ خارج العالم من مناطق" تن?ع" -  برو
تاريا

  .السوفيتية لتولة ا1دراء ìبة صالح � تكون سوف ا1دراء لطبقة ثورة اي السبب، و�فس. ¥ا الرأسما
ة االمjيا
ة

 x اسبانيا � الشيو# اcزب عمل الشعار هذا °ت االول،. االسبان للشيوعي* بالنسبة معني* Ñ �ن" ا(يموقراطية الjجوازية اIمهورية" عن ا(فاع شعار

  .مصاcهم عن ا(فاع طريق عن ا1دراء، وطبقات الصغ! ال�نس من اعضاء Þنيد

µا1ع TاBزب (فاع اcالشيو# ا Tمهورية" عن االسباIجوازية اjلتهم �ن" الð مهورية ا(ولة جهاز بناء ال©دةIاتيجية. ا�ورية االسBا1دى طويلة ا 

 والسيطرة االمساك x الشيوعيون عمل والpطة، اIيش ماكينة داخل ا1راتبية ا¥رمية القيادة بناء با©دة. وتغلغل انتشار اس�اتيجية �نت الشيو# للحزب

x فعليا لالستيالء كوسيلة ذلك استخدام �ن هدفهم. الضباط مناصب x اسبانيا � ا(ولة سلطة.  

 �. ديسمj � فرد الف �* ا� وصلت اIمهوري، الوط� اcرس اسم °ت جديدة، قومية nطة قوة ءبنا عملية الشعبية اIبهة حكومة بدأت سبتمj، بنهاية

 ا(يموقرا� واالش�ا� الفسيولو¯ استاذ Ùرين، خوان ا(كتور ادارة °ت واIمارك اcدود حرس لpطة فرد الف !B من هائلة قوة تأسست الوقت، نفس

 يغنم أن الشيو# اcزب استطاع. اسفل ا� اx من قيادة Ñ تقليدي Ýيش العمال ميليشيا استبدال اcكومة قررت نوفمj، �. ثرية لعائلة ينتÂ اzي

 x السيا¸ ا�فوذ 1مارسة انشأت ال: للحرب اIديدة القوميسارية x ايضا اcزب سيطر. الضباط �دريب نشأت ال: اIديدة اال�ديمية x السيطرة

 x عظيما ضغطا الشيوعيون ضغط. اIبهة � القوات ا� اIرائد تدفق عملية x الشيوعي* سيطر. السياسي* القوميساري* من شبكة خالل من اIيش

 اIيش معنويات االسباT الشيو# اcزب دمر. نسفهم تم zلك ينصاعوا لم اzين الضباط هؤالء. باcزب عضوية بطاقات x اcصول c xثهم الضباط

  . ا1وحدة االش�اكية الشبيبة عصبة من اليساري* االش�اكي* االعضاء احد يتذكر كما ،"kكنة حلقية اnس اساس x ا��ف بواسطة"

 العاملة الطبقة داخل جدا قليال تأييدا ويمتلك الف، !B من اقل اسبانيا � عضويته �نت. ضعيف وضع من االسباT الشيو# اcزب بدأ ،$	&  يو
و �

. االش�ا� اcزب قاعدة اف�اس اس�اتيجية الشيوعيون استخدم اوال،. هذا الضعف وضع x للتغلب ا�كتي_ت من العديد الشيوعيون استخدم. االسبانية

 حول تفاوضوا الZيون الشيوعيون هؤالء. وا�بيذ ا1أدب حيث بروسيا جوالت � اخذوا) �ريللو سانتياجو ومنهم( االش�اكية الشبيبة منظمة قادة من عدد

 الشبيبة سياسات ان االندماج صفقة اف�ضت). JSU( ا1وحدة االش�اكية الشبيبة منظمة Sلق والشيوعية، االش�اكية الشبيبة منظم: ب* اندماج

 من العديد x واحتوت الشيوعية الشبيبة من واوسع اكj �نت االش�اكية الشبيبة �اعة. الغرض ¥ذا يعقد كوÙرس داخل تقرر سوف ا1وحدة االش�اكية

 قطالونيا � االش�ا� اcزب قسم x سيطرة x اcصول من اليساري* االش�اكي* منع تم. االش�ا� اcزب � �بال!و يستلهم اzي اليساري اIناح اتباع

 وقتها. والشيو# االش�ا� اcزب* ب* اندماج x با1وافقة �بال!و الرجو اقناع الشيوعيون القادة حاول ،$	&  خريف �. kاثل اندماج تكتيك خالل من

  .االق�اح رفض وzلك السياسة هذه مثل نتيجة �بال!و رأي



 العريضة االجتماعية القاعدة �نوا اUيضاء ا
اقات واصحاب ، وا1دراء وا1توسط، الصغ! ال�نس ومالك اcوانيت، واصحاب االرض، مالكو الفالحون

 ا�قابية اال°ادات وادارة وا1باT، االعمال ملكية نزع فكرة من بالرعب تشعر ا1توسطة االجتماعية الpائح هذه �نت ما وUvا. قطالونيا � لالسكويرا

 الوسطى الpائح �نت قطالونيا � ولكن. للفاشية االجتماعية القاعدة اصبحت االجتماعية الpائح تلك الjو
تارية، باBورة مهددة اخرى بالد �. للصناعة

 للفاشية ا1عادية ا1ناطق اdاء � الàعة اIمهورية الوسطى الpائح هذه Þنيد � الشيوعيون Ùح. القطالونية القومية �يار تنتÂ �نت النها للفاشية مناهضة

  .القديمة اIمهورية االحزاب من انتظاما واك� تشددا اك� الطبقات هذه مصالح عن كمدافع* ظهروا الشيوعي* الن

 هذا وقع. االعمال مشاريع ملكية نزع تpيع حول �ن قطالونيا � الوط� العمل و�ونفدرا
ة) PSUC( لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب ب* اقتتال اول

   االنار�، النسيج ©مل �بديفيال، اندرو لقول طبقا. االقليمية اcكومة ا� الكونفدرا
ة انضمت ان بعد اكتوبر، � االقتتال

 الكونفدرا
ة تمسكت بينما تعاونيات ا� �حويلها ا1ؤهلة ا1شاريع اعداد ±فيض اجل من بpاسة واالسكويرا لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب قاتل"

 استطاعتها عدم هو ا�عاوY الش¿ ا� ا1لكية °ويل x الكونفدرا
ة موافقة سبب. االستطاعة قدر راديكا
ة القرارات باك� ب!ي*االي االنار�ي* وفدرا
ة

 x االستيالء نستطع لم. وحدها الكونفدرا
ة انتصار يكن لم ا�� ولكن... ا1صانع x العمال استو9. هدفنا �ن كما االجتما# الش¿ ا� ا1لكية °ويل

  ". عليه والسيطرة �ه االقتصاد

 بقاء x ا1حافظة. ا(ولة عن مستقل بش¿ االقتصاد ل_مل ربطها وعملية ا�قابات، بواسطة لالقتصاد االجتما# ا�حويل �ن الشيوعيون ©رضه ما معظم

 فقط ق� تمريره تم اzي القانون. ا�قابية اال°ادات سيطرة °ت لالقتصاد االجتما# ا�حويل x الطريق وسد اليقاف سبيال �ن اSاص القطاع مشاريع

. مصادرتها قرروا عما¥ا من٪ �� ان لو تصادر فإنها ©مل !�و !!  ب* عما�ها ت�اوح ال: ا1شاريع او ©مل، !!  عن عما�ها تزيد ال: ا1شاريع مصادرة لعملية

 �نت ال: االصغر االعمال مشاريع من الواسعة االعداد مصادرة مع متماشيا يكن لم ذلك ان حقيقة ببساطة الكونفدرا
ة Þاهلت العملية، ا1مارسة �

 �ن السوق اقتصاد Eب ا� ا1صادرة تتجاوز ال: ا�حرÓت x الطريق قطع) PSUC( لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب [اوالت. نفذتها قد الفدرا
ة

  .الصغ! ال�نس اصحاب ا� اضافة وا1دراء للمهنيون داعما تكتي_

 الصغ!ة وا�جارية الصناعية االعمال مشاريع منظمة � ا1حالت واصحاب الصغ!ة االعمال مشاريع اصحاب لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب نظم ايضا

)GEPCI .(لولÃ &  ربيع	ا� بالعضوية �صل قطالونيا � العام العمال ا°اد منظمات ترعرعت ،� 	عضو الف !� )منظمة من الف �  ضمنهم ومن 

 اcزب قيام x ا�مو هذا من الكث! تأسس. عضو الف !!B اUالغة الكونفدرا
ة عضوية مع تقريبا متساويا ،)الصغ!ة وا�جارية الصناعية االعمال مشاريع

  .قطالونيا � العما
ة للثورة مضاد قوي ثقل مر�ز الشيوعيون بµ. الس_ن من الوسطى الpائح بتنظيم لقطالونيا ا1وحد االش�ا�

 ا1_نة من هالة الشيو# اcزب منح ،$	&  نوفمj-اكتوبر � مدريد معر�ة اثناء ا(و
ة الكتيبة ووصول اIمهورية للحكومة السوفيتية االسلحة شحنات

 x منه للحصول [اولة � مدريد � �بال!و الرجو زارا دورو+ وبوينافنتورا �مبان{ لويس ،$	&  سبتمj هايةن �. هذه قوتهم �مو ثاBا سببا وÓن وا�فوذ

. رأيه بتغي! اقنعه نيجرين خوان ولكن ذلك، x او
ا �بال!و وافق. ا1وارد من بمزيد وا1يليشيا اcربية الصناعة المداد اسبانيا ذهب احتيا� من Ýزء ال?ام

�  	 ،jبال!و وافق سبتم� x هب احتيا� نيجرين يرسل انzرابع تمتلك اسبانيا �نت الوقت ذلك �. يريد حيثما ا� ا jالعالم، � ذهب احتيا� اك 

 تأكيدات تلقوا قد االسبان �ن. روسيا ا� اzهب احتيا� من٪ !� يرسل ان نيجرين الشيوعيون اقنع). ا
وم باسعار دوالر بليون   ( دوالر مليون !!� مساويا

 رؤية االسبان يستطيع لن" انه ذلك رغم ستال* علق موسكو، ا� اzهب وصول فور. يرغبونه قد وقت اي � ا
هم تصديره ا©دة يمكن اzهب بأن شفوية

  ".اذنه حلمة ا1رء ير ان يستطيع ال كما بالضبط اخرى، مرة ذهبهم

 تتمتع تعد لم االسبانية اU{يتا ان اخبار تZبت عندما. الفاشية ضد اcر¹ وا1جهود االسباT االقتصاد بالغ dو x دمر روسيا ا� االسباT اzهب نقل

 وقد. قيمتها نصف االسبانية العملة فقدت ديسمÃ jلول. االجنبية العمالت تغي! اسواق � Ãدة اU{يتا قيمة هبطت اzهÅ، االحتيا� من الضخم بغطاءها

  . اcر¹ ا1جهود استدامة x للفاشية ا1عادية اسبانيا قدرة ستال* دمر وهكذا الواردات، �ºفة عظيم ارتفاع � ذلك تسبب



 الjيطاT اUاحث كشف السبانيا اسلحة كتابه �. االسباT الفا� للجيش العسكري ا(عم الjتغال � الفا� اcكم ونظام وموسيلي� هتلر من � قدم

 اك� اسلحة تلقوا الفاشيست العسكر ان هاوسون اظهر. االهلية اcرب � جانب ل¿ قدمت ال: االسلحة شحنات عن غنية بتفاصيل وثائق هاوسون ج!ا(

. اcديثة االسلحة من جدا القليل ارسلوا. السابق � يعتقد �ن kا بكث! اقل لالسبان حربية مواد الروس ارسل. للفاشية ا1عادي اIانب تلقاه kا جدا بكث!

  .استعما¥ا وتوقف قديمة �نت االصناف معظم

. ا1تحدة والواليات وبريطانيا فرنسا نفذتها ال: للمقاطعة نتيجة ثمن باي سالح Ë xصل ان للفاشية ا1عادي االسباT اIانب x جدا الصعب من واصبح

  .ا1قاطعة جهود � االمريكية ا1شار�ة من كجزء لالسلحة الكودية االرقام الحتجاز ا1كسيك � الكب!ة ا1خازن x الفدرا� ا�حقيقات مكتب اvر

 االساقفة نظم. اسبانيا � للفاشية ا1عادي اIانب ا� اسلحة شحنات بارسال السماح ا� او
ا مال االمريكية ا1تحدة الواليات �) ديل ا�يو( اIديد العهد

 اIانب دعمت ال_ثو
كية الرومانية اUاسك كنيسة ان حقيقة رغم" (ا�دخل عدم" حلف يسõ 1ا االمريكي ا(عم ا� ادت مكثفة ضغط ðلة ال_ثو
ك

 ا1شار�ة افشال الليjا
* الكوÙرس رجال [اولة بنجاح اوقفت اخرى �ثو
كية ضغط �اعة جهود كينيدي جوزيف قاد ،�	&  مايو �). للفاشية ا1عادي

  . ا1قاطعة � االمريكية

 القوى جعل" ا�دخل عدم" حلف. السالح x اcصول اجل من العالم � ا
ه ذهبوا م_ن � � ضخمة رشاوى �قديم االسبان اIمهوري* و�ء اضطر

  .السوفي: اال°اد x اعتمادا اك� للفاشية ا1عادية االسبانية

 خالل من نيجرين خوان مع تعامل او
ف! جارسيا ،�	&  اواخر � مثال،. اسبانيا x االسلحة تدفق x السيطرة السوفي: ا�ظام منح روسيا ا� باzه ارسال

 ولكن االهلية اcرب من االو9 االسابيع � الفاشية القوات اجتاحتها قد االندلس ارا> معظم �نت. االندلس جبال � عصابات حرب جيش تنظيم اق�اح

 يتسللون رجل !!* حوا� من �اعة �نظيم وامدادات اسلحة او
ف! جارسيا اراد. هناك اIبال � bتبأون للفاشية ا1عادية القوى من االف ان ا1عتقد من �ن

 السوفي: ا1ندوب ولكن. ذلك x او
ا نيجرين وافق. اSلفية خطوطها � الفاشية القوى يناوش جيشا ثم من تنظم سوف القلب ا1جموعة هذه. اIبال ا�

  .االنار�ي* عليه يسيطر عصابات حرب جيش يريدون ال النهم بالسالح ¥م ال�خيص رفض

 العمالت، �بادل خاصة نسبة خالل من باهظة باسعار االسلحة السوفيت باع وقد. لالسبان ستال* �قة تسهيل سوى روسيا ا� اzهب ارسال يؤد ولم

 والZقات والغش، ا�صب، اعمال � من: "هاوسون كتب. فقط طائرت* بيعهم � دوالر مليون !� � االسبان x الروس نصب. االسلحة صفقات � لصاcهم،

... عنها ويصمتوا حجرا افواههم يلقموا ان اIمهوريون x �ن وال: العالم اdاء � من السالح ومهربو وا1سئولون اcكومات بها قامت ال: واSيانات

 غدرا، واالعظم قذارة، االك� �نت... dوهم) nomenklatura( السوفيتية با(ولة العليا السياسية ا1ناصب � االx وا1سئول* ستال* سلو�يات

  ". حجة واالضعف

  "كرونشتاد االسبانية"

 الف !	* ا� االسباT الشيو# اcزب عضوية وصلت. اسبانيا � مهيمن وضع من تمكنهم °رÓت لعمل تكÔ ال: بالقوة الشيوعيون شعر �	&  ©م اوائل �

 االنار�ي* فدرا
ة عضوية نمت الف�ة، هذه نفس اثناء.  عضو الف !�* ا� وحدها وصلت ال: ا1وحدة االش�اكية الشبيبة منظمة عضوية ا� اضافة مارس، �

  .العاملة الطبقة من �نت االسباT الشيو# اcزب عضوية من٪ !B حوا� فقط. عضو الف !$  ا� االيب!ية

 ال�وتسكي* تطه! لقطالونيا، بالنسبة: "$	&  ديسمj � الjافدا صحيفة � جلية واضحة العمال ثورة ضد ا�حرك � الشيوعية ا�ية ظهرت

*
  ".االش�اكية السوفيتية اIمهوريات ا°اد � بها جرى ال: القوة بنفس Fري ولسوف بدأ، قد االنار�ي* والسينديكا

 يناير، من السابع �. قطالونيا � االقليمية اcكومة � الغذاء امدادات عن مسئوال �ن الكونفدرا
ة، � الزجاج عمال نقابات ا°اد سكرت! دومينيخ، خوان

 ا� دومينيخ من انتقلت بالطعام االمداد مسئو
ة. االقليمية اcكومة اوامر x بناء حلها تم قد �ن الكونفدرا
ة عليها تسيطر ال: با�موين االمداد منظمة

 � الصغ! والصنا# ا�جاري ال�نس منظمة قوة من دعم °رك وهو - وال�نس اcر السوق ©تق x ا1همة اcزب الä. لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب



 x بالالئمة القت الشيوعية الصحافة. الغذائية ا1واد ونفاد ونقص ا(©ية بسبب الطعام، اصناف اسعار � كب!ا ارتفا© ا�تيجة �نت). GEPCI( ياقطالون

  .ا�عاونيات

 بش¿ ا1ؤتمر هذا �ن. قطالونيا � االرض اصحاب للفالح*" مؤتمرا" عقد الشيوعيون، االن عليه سيطر اzي قطالونيا، � العام العمال ا°اد يناير، 	* �

 مع مسلحة صدامات عنها نتج تاراجونا، مقاطعة فال	 من مسلحة هبة ا� ادى الشيوعي* °ريض. الزراعية ا�عاونيات ضد موجه د©× احباط اسا¸

 اIديد الpطة رئيس ساالس، رودرFوز بدأ عندما الصدام تصاعد). $	&  يو
و &  بعد اUوليس شºها ميليشيا( ا1راقبة دوريات وقوات اBوري اcرس

 قرار ا� ادت الصدامات هذه. الكونفدرا
ة � االحياء عن ا(فاع �ا©ت x ا¥جوم وهو -  برشلونة � السالح من ا1دني* �جريد ا�حرك للشيوعي*، ا1وا�

  .مارس B � ا1راقبة دوريات ميليشيات Ãل االقليمية اcكومة من

� j&  نوفم	ة انضمت عندما ،$
 � السجون نظام عن مسئوال ذلك جعله وقد. للعدل وزيرا اصبح او
ف! جارسيا الشعبية، اIبهة حكومة ا� الكونفدرا

 هذا من االنتها�ت 1نع. بذلك اوامر دون اعدامهم، وتم اUتة اطراف ا� مدريد سجون � ا
ميني* السجناء من الف السجون حرس اخذ اكتوبر �. اسبانيا

 اcكومة x السيطرة اكتسبوا قد الشيوعيون �ن الوقت، نفس �. مدريد � للسجون رئيسا رودرFوز، ميلكور االنار�ي*، احد او
ف! جارسيا ع* ا�وع،

 السجن هذا �. مدريد � اكتشافه تم قد �يا شيوعيا سجنا بأن رودرFوز Mح ،�	&  ابريل !* �. مدريد � ا(فاع عصبة x بالسيطرة مدريد، � اBورية

 Ãكومة ادت الفضيحة هذه. فيه تعذيبهم تم اzين االش�اكي* من وعدد معتقال، االسباT االش�ا� العمال حزب � الكبار ا1سئول* احد اخت ابن �ن

 الصحافة وشمت $	&  اوائل �. قص! بوقت ذلك بعد �بال!و عن حديثه نغمة االسباT الشيو# اcزب غ!. مدريد � ا(فاع عصبة حل ا� �بال!و

  .الشيخوخة من يعاT عجوز �بله تصفه صحافتهم �نت �	&  ربيع �". اسبانيا 
ن*" êاتم �بال!و الشيوعية

 قبض. االنار�ية معاقل احد -  لوبرFات بايو منطقة � السابق*، اBالثيني* �موعة احد كورتدادا، رو(ان ا1وحد، االش�ا� اcزب ناشط اغتيل ابريل، �* �

x ي* ا�اشط* احد� -  الشوارع � حاشدة �اه!ية 1ظاهرة فرصة كورتدادا جنازة �نت. اتهامه x د
ال يقدم لم ولكن لوبرFات بايو � اUارزين االنار

  .الشيوعي* من قوة استعراض

 عليها يسيطر ال: الpطة من ضخمة قوات ها�ت عندما مايو من اBالث � والكونفدرا
ة الشيوعي* ب* الصدام انفجر ا1?ايد، ا�وتر من مناخ �

 ا�ليفون نظام. رىاخ مناطق � ا1_1ات °ويل مباx T منسقة اخرى اvرات مع برشلونة، � العمال يديره اzي ا�يليفونية ا1_1ات °ويل مبµ الشيوعي*

 ا1سئول* م_1ات x السمع يس�قون الكونفدرا
ة عمال �ن. للعمل الوطنية الكونفدرا
ة عليها تسيطر ال: العمال فدرا
ة بواسطة مدارا �ن اسبانيا �

 يكن لم. اسبانيا � ا�ليفونات نظام x االستيالء 1حاولة كذريعة االمر هذا الشيوعيون استخدم. مواقفهم عن بمعلومات االحتفاظ اجل من اcكومي*

 ا1وحد االش�ا� اcزب زعيم من القريبون ا1ساعدين احد يتذكر و�ما. � x ا1_1ات، x للتنصت ا1مارسة هذه ضد لقطالونيا ا1وحد االش�ا� اcزب

 يلم ان دائما اcزب يريد. ايضا ذلك صنع ل_ن ا�ليفونية، ا1حادثات x ا�نصت فيه يستطيع موقع � اcزب �ن لو طبعا،: "بعد فيما كوموريرا خوان لقطالونيا

  .سلطة مسألة �نت".  حسن بش¿ ا1علومات بكل

pيعا انت� jا¥جوم خ x µان انطلقت سا©ت خالل. ا�ليفونات مبI ة � االحياء عن ا(فاع
 عليها يسيطر ال: الpطة ضد العمل ا� الكونفدرا

 �ا©ت سيطرت ما و�©ن ا(اخ¾ االقتتال هذا ا� ا�حررية الشبيبة ومنظمة ا1ار�سية للوحدة العمال حزب انضم. ا1باT م�سة � وبدأت الشيوعي*

 من اجزاء بعض x فقط بسيطرتها اcكومية القوات احتفظت. برشلونة منطقة � � ©م اEاب انتp. والضوا	 ا1دينة اdاء معظم x ا1سلح* العمال

  .ا1ر�زية ا1نطقة

 الكونفدرا
ة � واالقليمية ا1حلية اللجان حاولت. الشيوعي* قبل من بالسلطة مسلح لعب ضد العاملة الطبقة من تلقا× فعل رد �ن القتال هذا �

 خالل ومن الصوت مكjات خالل من الكونفدرا
ة اذاعت مايو، من الرابع �. ا�دخل من الكونفدرا
ة جيش وحدات ومنعت القتال، انهاء حول ا�فاوض

 اcكومة � االنار�ي* الوزيرين او
ف!، وجارسيا منتسي� فيديريكا من Ú. عمله ا� يعود ان شخص � وناشدت القتال النهاء نداءات ا�قابات راديو

 � مونتسي� خطاب x فعل كرد ا1تاريس � حدث ما ا1ار�سي* لوحدة العمال حزب من عضو وصف. القتال بانهاء مناشدات الراديو خالل من اذا© القومية،

  :الراديو



 جن لقد. عي� امام حدث ولكنه عجيبا االمر بدا. الراديو جهاز x الرصاص واطلقوا بمسدساتهم امسكوا انهم (رجة غضبا ها�* �نوا الكونفدرا
ة مقاتلو"

  ". لالنتظام هائال انصيا© فتيهم منظماتهم ا� االمر يصل عندما ولكن انار�يون، هم ربما. منهم طلبوه ما اطاعوا ذلك ومع االطالق، x غضبا جنونهم

. ا�ليفونات مبx µ لالستيالء الوضع منحها ال: الفرصة هذه قطالونيا � ا1وحد االش�ا� اcزب انتهز فورا. ا1تاريس تفكيك مايو من السادس � العمال بدأ

 لم االمور لكن". حامية اسنانهم اظهروا قد اعضاءنا" ان حيث االقتتال، قبل قائما �ن كما حاÑ ا� يعود سوف �ء � ان يصدقون الكونفدرا
ة زعماء ان بدا

  .ا�حو هذا x تمض

 للسالح كب!ة ³ازن x القوات هذه استولت. اcكومة سلطة فرض ال©دة برشلونة ا� ارسلت كب!ة باعداد التسليح شديدة عسكرية شبه بوليس قوة

 قتل مايو، من اSامس �. ريبو
ت من بالقرب مدفن � شباب النار�ي* بشدة مشوهة جثة *  دفن تم مايو، من عp اcادي �. الكونفدرا
ة بها °تفظ

  .اخر ايطا� انار� ومعه االيطا
ة، الفاشية بسبب ا1هاجر وا1نÔ الفلسفة استاذ ب!ن!ي، �ميلو االيطا� االنار� الشيوعيون

 ال ذلك بأن �بال!و رد. ا1ار�سي* لوحدة العمال وحزب الكونفدرا
ة cظر °رÓ الشيوعيون اق�ح مايو، �  � الشعبية اIبهة حكومة وزراء 1جلس لقاء �

 �لس" �بال!و، قال وعندما. االجتماع الشيوعيون الوزراء vدر عندئذ. للحكومة رئيسا ب} طا1ا بذلك يسمح لن وانه ابدا، نيةقانو بطريقة تنفيذه يمكن

 الوزراء فقط. للشيوعي* مساندة ايضا، االجتماع اUاسك والقوميون واIمهوريون ا(يموقراطيون، االش�اكيون الوزراء vدر ،"منعقدا زال ما الوزراء

  .�بال!و ايدوا الكونفدرا
ة من االربعة والوزراء اBالثة اليساريون االش�اكيون

 واcكومة ا1ر�زية اcكومة من Ú من الكونفدرا
ة طرد تم. ا(امية مايو احداث � االسا¸ ا1نت� هما االسباT الشيو# واcزب ا1ر�زية اcكومة �نت

  .برشلونة � االقليمية

 تم واسك!ا �مبان{. لقطالونيا اzاy االستقالل دمرت وفعليا ا1ح¾ اUوليس x سيطرتها من قطالونيا � االقليمية اcكومة ا1ر�زية اcكومة حرمت �يعا،

 االش�اكي* ضد الشيوعيون °رك. الشيوعي* مع متعاطفا �ن اzي ا(يموقرا� االش�ا� وهو - �بال!و [ل نيجرين خوان حل. بال_مل تهميشهما

  .االسباT االش�ا� العمال حزب � �بال!و فصيل عليها يسيطر ال: الكjى صحفهم x لالستيالء اUوليس مستخدم* اليساري*،

 ما �يعا ا1ار�سي*، لوحدة العمال حزب زعيم ن*، اندرو. يفعله ان �بال!و رفض اzي ا1ار�سي* لوحدة العمال حزب ضد ا1وجه القمع x نيجرين صدق

 � ا¥يئة هذه). SIM( العسكرية ا�حقيق ¥يئة سلطات بمنح قرار صدر اغسطس، �  �. شيوعي* عمالء بواسطة واالغتيال للتعذيب وتعرض عليه، قبض

 الZي* العسكري ا�حقيق هيئة عمالء عدد �ن وحدها مدريد �). GPU( السوفي: العسكري الZي اUوليس عمالء يتسيدها �ية، سياسية nطة

  .!!!$ حوا�

 vضبة عيون رشقته كيف ه!يك يصف مذكراته، �. باسبانيا �كولن ابراهام كتيبة � bدم نيويورك من االمريكي الشيو# اcزب عضو ه!يك بيل �ن

 اcزب � الرؤساء احد ان عن ه!يك كتب. عليه ا�اس بصق و�يف... �	&  ©م اواخر ا(و
ة الكتيبة زي مرتديا بjشلونة جولة � يس! بينما عدوانية

 -  اBورة °يا" هتفت فتاة اعدام مشهد ه!يك وصف. العسكرية ا�حقيق هيئة سجون احد � بالرصاص رميا اBوري* من شاب اعدام مشاهدة x اجjه

Viva la revolución "� ي العسكرية ا�حقيقات هيئة بلطجية احد وجهzالفتاة تلك اعدام منظر سيطر. رأسها ففجر رصاصة اطلق ا x ³يلة 

  . نيويورك مدينته ا� عودته بعد االمريكي الشيو# اcزب من فعليا خروجه ا� ادى kا شبحها والزمه ه!يك

 � للفاشية ا1عادي اIانب ا� السالح بشحنات الرأسما
ة االمjيا
ة القوى من سماح x اcصول [اولة فكرة اساس x الشعبية اIبهة اس�اتيجية قامت

 � الjيطانية اcكومة تقديم سبب هو وهذا. الفاشية وليس اUلشفية، �ن الjيطانية للنخبة االكj القلق. تماما واقعية اس�اتيجية تلك تكن ولم. اسبانيا

  .¥تلر تنت´ ال تنازالت اBالثينات

 يمتلكون الفاشيون �ن ا�قليدية، اcرب بمعاي! ولكن. تقليدية اصطالحية حرب انه x الكفاح رؤية ا� طبي· بش¿ الشعبية اIبهة اس�اتيجية قادت

 خطوط خلف عصابات حروب تنظيم فشل. وموسو
� هتلر طريق عن اكj، بكميات سالح x للحصول وسبل مدربا جيشا (يهم �ن. متقدمة م{ة



 با�أييد للفاشية ا1عادي اIانب تم{ من تستفيد سوف �نت العصابات حرب ولكن. تقليدية حرب بوصفه الكفاح رسمت ال: الصورة هذه من جاء الفاشي*

  .الفا� اIيش من واسعة قطا©ت �كبيل اIماه!ي

 الطبقة سلطة اجل من جوهري كفاح انه x القتال تصور لم الشعبية اIبهة اس�اتيجية ألن االخرى اUالد � العمال ا� طبقية اسس x نداءات توجه لم

  :اورويل جورج كتب و�ما. العاملة

 � العاملة الطبقة عون تناشد ا1دى واسعة دعوة بأي تتوجه ان مستحيال اصبح" ا(يموقراطية اجل من حرب" �رد ا� اcرب منظور تضييق تم ان فور"

 يبدأ لم. وا1قاطعات االEاب - الصنا# العمل هو �ن االسبان الرفاق به تساعد ان ا(يموقراطية اUالد � العاملة الطبقة تستطيع �نت اzي السبيل... اSارج

  ". ابدا القبيل هذا من شيئ اي حدوث

 تدم! او واخفاء اIيش، x السيطرة الكتساب الشيوعيون ناور. اIماه!ي اBوري اcماس � للفاشية ا1عادي اIانب امتلكها ال: الكjى ا1تقدمة ا1{ة

  .ا1عنويات °طيم � وساهموا للصناعة، العمال ادارة

  ا�حويل ا�عاو` الق_ي؟

 الشيو# اñIال قيادة °ت اIيش قوات. الكونفدرا
ة عليه تسيطر اzي لتفاع اراجون �لس بإلغاء مرسوما نيجرين حكومة اصدرت ،�	&  اغسطس �

  ).بعضهم وقتلت( الكونفدرا
ة اعضاء من !!$ x وقبضت مالكها، ا� اخرى مرة االرض وسلمت ا�عاونيات، حطمت اليس� انريك

. ا1زارع* �حرير هناك ا� ذهبوا انهم الشيوعيون زعم. اجباري تعاوY نظام عمليات يديرون بانهم االنار�ي* اتهموا اراجون، مذÃة �jير الشيوعيون، اتهم

 الزراعي* العمل اصحاب من °رر حر�ة [لية، 1بادرات منتجا �ن اراجون � الزرا# لالقتصاد ا�عاونيات تشكيل ان صورة جانبهم من االنار�يون عرض

  .الصورت* Ú تدعم شواهد قامت. ا1ستغل* االرا> ومالك

 فالطبقات. ثورة اي � تفاديه ا1مكن من يكن لم االكراه عناM من عن� باراجون، للكونفدرا
ة ليميةاالق باللجنة الفالح العضو رويو، 1ا�ريو طبقا

 مصدرا �نت الزراعة حول الشيوعي* سياسة واالرvم؟ االكراه هذا يمتد مدى اي ا� ولكن. العاملة الطبقة �حرر مضادا موقفا تقف سوف [الة ال ا1هيمنة

  .للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة �) FNTT( الزراعي* العمال فدرا
ة من اقسام مع للàاع

 االرض امتلكوا ا�اس هؤالء. اIيش النقالب فعل كرد اراضيهم من يفروا لم اzين والكبار ا1توسط* االرا> مالك dو السياسة حول �ن االكj الشقاق

 Ú للفاشية، ا1عادية االرا> معظم �. � &  ©م الروسية اBورة � الكوالك لطبقة االسباT ا1عادل �نوا ا1الك هؤالء. لصاcهم يعملون عمال �أج! ال_فية

 �ن. فقط زراعتها ©ئالتهم تستطيع ال: باالرض باالحتفاظ الفالح* ا1الك ¥ؤالء يسمح موقف ا±ذوا ما ©دة والكونفدرا
ة الزراعي* العمال فدرا
ة من

  .الريف � ا1أجور العمل استخدام x القضاء هو والكونفدرا
ة الزراعي* العمال فدرا
ة هدف

 يميني*، ©دة �نوا وثروة غµ االك� االرض مالك الفالح* ذلك، ومع. يفر لم لالرض مالك اي ملكية لàع معارضا �ن االسباT الشيو# اcزب ولكن

 لالرض اس�جاعهم x مساعدتهم نقطة ا� حq تصل ال: -  عنهم ا1دافعة الشيوعي* سياسة. القرى � ا
مينية caciques السياسية الرؤوس Uvا وÓنوا

  .الريف � ا
م* عناM دعمت - ا�عاونيات ا� ملكيتها °ولت ال:

 سياسة االندلس، �. ا1ناطق باختالف اختلف الزرا# واالنتاج الزراعية االرا> ملكية لش¿ ا�عاوY با�حويل للكونفدرا
ة الفعلية ا1مارسات

 عزب x زراعية تعاونيات الفدرا
ة انشأت. االطالق x ارض اي ملكية الكونفدرا
ة تàع لم. االسباT الشيو# اcزب سياسة نفسها � �نت الكونفدرا
ة

  . ا
ها طواعية الفالح* جلبها ال: الصغ!ة اcيازات واستخدمت هربوا، اzين ا1الك واقطاعيات

 حيازاتهم ادماج x مأجور عمل اي يستخدمون ال اzين الصغ!ة ا1لكيات اصحاب الفالح* عنده jF اzي ا1دى حول ايضا �ن اراجون حول الàاع

  .للفاشية ا1عادية ا1نطقة من اخرى اجزاء � الكونفدرا
ة تتبعه ولم ا�S غزو كتابه � كروبتك* نصيحة عكس �ن الصنيع هذا. ا�عاونيات � الصغ!ة



 بقوة الفالحون يرتبط كيف جيد بش¿ مدرÓ �رود �ن. الكونفدرا
ة ميليشيا طواب! الحد وقائدا اراجون � ارض بال زرا# لعامل ابنا �رود سات!نينو �ن

 x الفالح نرغم اال Fب. ضلوعهم ب* من قلوبهم خلع مثل منها حرمانهم. ¥ا عبيد انهم. وجودهم من جزء انها. "يمتلكونها ال: الصغ!ة االرض بقطعة

  .اعتباره � دوما احد يأخذها لم �رود نصيحة اراجون � ولكن".  ا�عاونيات ا� ارضه تسليم

 ا1تحمس* ا1ؤيدين من �نا Úهما. اÙويس من زوج* cديث عبارات ،"اسبانيا دماء �" كتابه من فريزر، رونا( �ا ينقل. ذلك x مثال اÙويس قرية

 �نوا اzين االرا> مالك قبضة °ت من للخروج سعداء �نا ا�عاونية، انشأت عندما. الكونفدرا
ة عن دفا© حياته يعطي سوف انه الرجل قال: ا1ؤمن*

  .العمل � يطحنونهم

 حاولوا اzين الفالحون. ما عمال يعملون وال جنوبهم x معلقة ومسدساتهم فيها يطوفون رجل !* من Iنة بواسطة تدار و� ا1دينة وصفا الزوج* لكن

 افضل. جيوبها °شو �نت اUتة ادارت ال: اللجنة. ا�عاونية سيطرة °ت وا1وارد الغيت قد �نت ا�قود ان حيث اUذور او السماد nاء يستطيعوا لم العيش

  .الزوجان زعمه ما هذا. مناز¥م ا� السبيل بها ينت´ �نت واالطايب الطعام

. العمل من معفيات كن نساءهم اUتة، � االخريات النساء منوال غ! وx. ال�ية العائالت من صادروها سيارات � االdاء � يتجولون اللجنة رجال �ن

 عظيم سخط ساد انه قاال للكونفدرا
ة ا1ناMان الزوجان. االعضاء عن العضوية لسحب مرعية اجراءات هناك تكن ولم القرية �الس تعقد �نت ما نادرا

x ديدة االدارية ا�خبة تلك من للتخلص اخرى ثورة من البد انه الزوجان آمن. االوضاع تلكIا .  

  .تماما ³تلفة اوضاعها اخرى بتات هناك �نت الواقع، �. اÙويس قرية احوال يشبه انه x اراجون � � االمر صورت الشيوعي* د©ية

 اال°اد عضوية �نت اcرب، قبل. نسمة !!�* س_نها يبلغ اراجون، � ارا> يمتلكون اzين الصغار للفالح* مزدهرة ثرية بتة �نت ماتاس الس دي ماس

øة ا�قا
 للفاشية معادية Iنة ا1جلس انتخب. للس_ن �لسا لعقد با(عوة القرية شملت تعاونية انشاء � االنار�يون بادر. عضو !!* حوا� هناك للكونفدرا

 ¥ا اIديدة اcكومة اصبحا اUتة و�لس ا1نتخبة اللجنة من Ú. اليساري اIمهوري اcزب انصار من ونصفها الكونفدرا
ة اعضاء من �ن نصفها -

 فيها بµ ال: القليلة االماكن من واحد وهذا". اcرة اUتيات" االسبان االنار�يون يسميه �ن 1ا مثال هذا. اUتة القتصاد االجتما# للتحويل وادوات

  .اBورة اثناء جغرا� �الÐ اساس x قائم للحكم هي¿ من ا�وع هذا فعليا االنار�يون

 � جدوى اك� �ن انه ذلك k{ات احد. �ا# بش¿ االرض � العمل x موافق* اUتة، تعاونية � االرض من الصغ!ة حيازاتهم الفالح* من العديد ادخل

 نفسه (ى يعمل ©ما $* عمره شاب ا�عاونية سكرت! �ن. االرض وزراعة فالحة عمليات � استخدامها اجل من بpائها اUتة قامت ال: ا1يكنة، استخدام

 ظهرت اUتة تعاونية مارستها ال: السياسية السلطة. اSدمات � x ا�عاونية سيطرت. ا�عاونية � وادخلها الشخصية ادواته احÜ. خشبية دوا
ب كصانع

  . الروحية اp1وبات وبيع القمار لعب ايضا حظروا كما. كأج! للعمل شخص اي استئجار حظروا انهم حقيقة �

. ا�عاونية ثراءا االك� الفالح* � يعارض لم ذلك، ومع. للعمال العام اال°اد ا� وانضموا ا�عاونية ا� االنضمام القرية � االرض مالك من ©ئلة !� رفضت

  ".انسانية ا1وجودة االنظمة اك� هو هذا الن 1اذا؟: "اجابه ا�عاونية، ا� انضمامه سبب عن اUتة � ثروة الرجال اك� احد زائر سأل عندما

  .للعمال العام اال°اد ا� ينتمون �نوا ا�عاونية اعضاء اغلبية اندورا، قرية �. ا�عاونيات دائما للعمال العام اال°اد يعارض لم

 االجتماع، رأس x اUوليس وبوجود ماتاس، الس دي ماس � الس_ن �لس انعقد ،�	&  � اراجون بغزو للشيوعي* ا1وا
ة ليس� قوات قامت عندما

 رغم ا�عاونية، يدعمون طوعيا الس_ن من٪ !$ استمر وهكذا. !!�  ا� ا�عاونية عضوية هبطت. ذلك يفعل ان ا�عاونية من اSروج يريد شخص ألي سمحوا

  .الشيوعية القوات � ا1وجود ا�هديد

 � العمال جيش ولكن. وا1ساواة �تمعية ذاتية ادارة �نت ا(وافع [لية، ا1بادرة فيه �نت اzي للمدى. مزدوج غرض Ñ �ن اراجون � ا�عاونية ا� ا�حول

 ال: ا1نطقتان وهما وفالنسيا لقطالونيا االمداد من تماما عليه يعتمد خط يمتلك يكن لم القرية، من فقط قليلة كيلوم�ات بعد x تواجد اzي اراجون،

  .بالطعام العما
ة ا1يليشيات هذه تزويد دور ايضا اراجون قرى لعبت. فيهما تشºت قد هذه ا1يليشيا �نت



 �انا العمل. اBوري اIيش تزويد اجل من فوائض تو
د يمكن �ن ا1حلي*، الس_ن استهالك x بالسيطرة. اcصص نظام وفرض ا�فود الغيت االغلب، �

  .القرى � ا
ميني* ب* وسخط استهجان ومصدر القرى، � اليسار النصار فخر موضع �ن للفاشية ا1عادية ا1يليشيا لصالح

 الفالحون يعجب لم الكوريسا، ا�عاونية القرية � الكونفدرا
ة لرئيس طبقا. الصغار الفالح* ب* للسخط اخر مصدرا �ن ذاتها حد � ا�قود الغاء ولكن

 خالل من االستهالك من مع* مستوى عند اcق يكسبون انهم يعتقدون فهم.  التسول يشبه ذلك ان يشعرن النهم العموÁ ا1تجر من �انا االشياء اخذ فكرة

  .عملهم

 ان االفضل من �ن قد انه الرجل آمن". الكب!ة اخطاءنا احد �ن انه ظهر" ا�قود الغاء ان قال ماتاس الس دي ماس � ا�اجحة للتعاونية االنار� السكرت!

  .يعولونهم من احتياجات نظ! اضافية م_فآت ونمنحهم عملهم، نظ! للناس ندفع

 لرغباتهم طبقا ا1نتجات من اSاصة احتياجاته يرتب ان فرد ل¿ يسمح فهذا عملهم، x بناء االستهالك � ¥م حقا يكسبون جسديا القادرين اUالغ* ان لو

  . �انا عليه Ëصلون النهم الزائد ا�S من ا�اس ±لص مثل الكفاءة وانعدام وا�بديد اال�اف من حاالت ا� ادى ا�قود غياب. اSاصة

 وهذا.  اجتماعية [اسبة �ظام حاجة هناك ان x واM. والرأسمال ا�قود ب* لالمور خلط x مؤسسة نتيجة �ن ا�قود الغاء ان اعتقد �رود ساتورنينو

 تمارس للهيمنة، اجتماعية عالقة هو الرأسمال. االشياء انتاج � ا1ستخدمة ا1وارد قيمة � ال: �ا بالنسبة طياتها � القيمة �حتوي نقدية وحدة يتطلب سوف

  .االقتصادية الرأسما
ة ال�تيبات تلك وجود استمرار ا�قود تف�ض ال. االرباح صنع اجل من العمال، واستئجار االنتاج لوسائل السو� الpاء خالل من

 �ن اراجون � الشيوعي* هدف. اخرى مناطق � الزراعية ا�عاونيات تشكيل x الشيوعيون ساعد. ا�عاونيات تدم! يكن لم للشيوعي* اcقي} ا¥دف

 الكونفدرا
ة جيش لوحدات الكونفدرا
ة قيادة تسمح لم اراجون، � الكونفدرا
ة تهاجم الشيوعية القوات �نت وبينما. للعمل الوطنية الكونفدرا
ة قوة تدم!

  .قليلة بشهور بعدها الراجون الفا� اIيش غزو � ذلك ساهم وقد. ا1عنويات تدم! �ن اcقبة هذه � اثر. با�دخل االراجون منطقة �

aاصدقاء دورو  

 �اعة و� - دورو+ اصدقاء �موعة اق�حت برشلونة، � العاملة الطبقة من وخصومهم الشيوعيون عليها يسيطر ال: الpطة ب* مايو ايام � القتال اثناء

 القتال اثناء منشورات) االميجوس( االصدقاء وزع. الكونفدرا
ة تبنتها ال: الشعبية اIبهة مع ا�عاون لسياسة بديال -  االيب!ي* االنار�ي* فدرا
ة من

 دعت. ا�قابية الكونفدرا
ة ا°ادات عليه يسيطر قطالونيا �) junta( ثوري بمجلس واستبدا¥ا االقليمية، باcكومة االطاحة ا� الكونفدرا
ة يدعون

  .الpطة سالح ونزع لالقتصاد ال_مل االجتما# ا�حويل ا� ايضا منشوراتهم

. للقيادة هرÁ بهي¿ جديدا �هوريا جيشا خلق ©رضوا اzين الكونفدرا
ة ميليشيا اعضاء من مبادرة x بناء ،�	&  مارس � منظمتهم االصدقاء ش¿

 Fعله ان حاول دورو+، شعبية استخدام � لرغبته برييتو، هوراشيو. $	& اكتوبر � الكونفدرا
ة داخل االخ!ة حربه بسبب دورو+ اسم ا1جموعة x اطلق

 ا1متل_ت ا1رء يهاجم وعندما ية،الjجواز ملكية العمال يàع عندما" دورو+، قال. رفض دورو+. الشعبية اIبهة حكومة � الكونفدرا
ة وزراء احد

 عملية � العم¾، الواقع � ا1رء، يكون وعندما ا1يليشيا، x للعمال ا�قابية اال°ادات تسيطر وعندما العمال، ايدي � العام ا�ظام يصبح وعندما االجنبية،

  . اIمهورية ا(ولة nعية استمرار x °افظ ان ذلك مع يصلح ال ببساطة ،"الx اسفل من ثورة صنع

 اثنان. $	&  اكتوبر- سبتمj � عنه الكونفدرا
ة دافعت اzي ا(فاع �لس برنامج احياء ا©دة Ëاولون °ررين سينديكا
* �نوا) االصدقاء( االميجوس

 العما� ا�ضامن منظمة ادارة هيئة عضو �ن Úهما ،$	&  واكتوبر سبتمj �. با
وس وخاييم �
ياس 
jتو هما االصدقاء �موعة � القيادي* النشطاء من

  .ا(فاع �لس مق�ح ðلة اثناء

 ميليشيا وحدات ب* ا�فوذ بعض االصدقاء (ى �ن. االÞاه � تغي! الحداث الكونفدرا
ة � �فيا وزنا لالصدقاء يكن لم ،�	&  � الفعلية مايو احداث �

 ومندو¹ ا1حلية، ا�قابية الوحدات 1قات¾ �ن بقطالونيا الكونفدرا
ة � االكj الوزن ولكن. الكونفدرا
ة � االحياء عن ا(فاع و�ا©ت الكونفدرا
ة



 ا1جالس ب* االصدقاء نظر وجهة سادت لو. ا�عاونية ا1لكية ا� °ولت ال: الصنا©ت � العمل و[الت ا1صانع عنابر و�الس ا1حلية العمال �الس

  .الشعبية للجبهة االقليمية اللجنة مع با�عاون ا1نادين وطردوا العام االقليÂ ا1جمع � سيطرة x اcصول استطاعوا قد ل_نوا العما
ة،

 ا�اس عند ميل هناك ان يع� وهذا. ذلك x يقدموا حq تjيرا (يهم بان الشعور يريدون فانهم اcر�ة، من معينا مسارا يتبعون انفسهم ا�اس Fد عندما

 السلطة مراتب � مناصب وËتلون الشعبية اIبهة اس�اتيجية يتبعون �نوا القياديون االنار�يون السينديكا
ون ،�	&  مايو حوا�. ��فاتهم مjر الFاد

 يو
و �. او
ف! جارسيا خوان هو ذلك x الطيبة االمثلة احد. لالمور لعامةا نظرتهم بتغي! [كوما ذلك �ن. الوقت Uعض اIيش و� اcكومة � ا¥رمية

 �مسك السلطة x واالستيالء االقليمية، القطالونية باcكومة االطاحة � ،"شيئ بكل ا1خاطرة �" للكونفدرا
ة kثال بطال او
ف! �ن ،$	&  واغسطس

 صورة � ا�غي! هذا ظهر. الشعية اIبهة ائتالف عن مدافعا او
ف! جارسيا خوان اصبح هذه؛ ا�ظر وجهة تغ!ت ،�	&  مارس شهر حوا�. الكونفدرا
ة بها

  .وا°اداتها ا�قابات لصالح السلطة x واالستيالء ال�اع، �وسيع [اولة اي معارضا مايو، احداث اثناء مسلكه طريق عن درامية

  :$	&  يو
و � السياسية السلطة x االستيالء � الكونفدرا
ة فشل الرئيÐ منشورهم � االصدقاء انتقد

 ا�بش! � بأكمله منظمة وجود ننفق عندما... نمù اين ا� فكرة (ينا يكن لم. متماس_ برنا�ا تمتلك لم... الكونفدرا
ة. Ëدث ان Fب �ن حدث ما"

 ا� تقفز ان الكونفدرا
ة F xب �ن. نفسها الفرصة قدمت يو
و و�. ا1واتية الظروف من �موعة تنهض عندما تت�ف ان ال?اما ا1نظمة تلك فعå باBورة،

 ا(ولة، شئون � الjجوازية مع تعاونت. العكس فعلت الكونفدرا
ة ولكن. اBورة وننقذ اcرب نكسب سوف كنا الطريقة بهذه... اUالد � السائق مقعد

  ". ال_مل االنهيار dو تتدا� ا(ولة �نت اzي الوقت � بالضبط

 حكم هيا� -" حرة بتيات" تشكيل عن ايضا االصدقاء دافع ا�قابية، اال°ادات سيطرة °ت واالقليمية القومية ا(فاع �الس فكرة عن ا(فاع ا� اضافة

 x اطلق با
وس. $	&  مايو � �قسطة كوÙرس اقره اzي الjنامج � عنها تدافع الكونفدرا
ة �نت ال: - القرى او االحياء س_ن �الس اساس x تقوم

 اال°ادات ادارة خالل من اسفل من لالقتصاد االجتما# للتحويل السينديكا� بالjنامج ايضا االصدقاء تمسك". صحيحة ثورية حكومة" اسم اcرة اUتيات

  .االقتصادية للمشاريع ا�قابية

 ا1سلح، للكفاح بالنسبة ا1سئو
ة � للعمال قيادة وضع dو يه? ال اzي الjو
تاريا عزم" اظهرت بjشلونة مايو احداث � العمال مبادرة با
وس، القوال طبقا

 �نت ال: السلطة x االستيالء اجل من °ارب �نت الjو
تاريا ان) الºمات من bاف انار� ألي بالنسبة( عنه يقال ما وهو. اUالد وجود وÓمل واالقتصاد

ùوريا ستمE jجوازية االدوات تدم! عjوتشييد القديمة ال Éيقوم م_نها جديدا هي x و � السطح ا� طفت ال: اللجان اساس
  ) ".�	& ( يو

 اق�ح. القاعدة مستوى � ا1جالس امام للمساءلة قابليتهم تكون سوف ا1ق�حة ا(فاع �الس حول الرئيسية القضية االجتماعية، االنار�ية ا�ظر وجهة من

 ا(فاع �الس جعل هنا ا1مكن اcل يكون سوف السياسات؟ صناعة عن ماذا ولكن. ا�قابية اال°ادات �الس بواسطة تنتخب ا(فاع �الس ان االصدقاء

 تكون ان مقدرا �ن ا¥يئات هذه. $	&  مايو � ا1طروح للكونفدرا
ة �قسطة جبرنام � ا1ق�ح واالقليÂ القوÁ الشعب كوÙرس من عملها اوامر تأخذ

  .فيها القرار ا±اذ اجل من القاعدية للمجالس الكjى القضايا تعود بينما القاعدية، ا1جالس بواسطة ينتخبون مندوب* من تتش¿ قصدية، كيانات

 ال: الصناعة فدرا
ات نظام خالل من العمال عليها يسيطر سوف ال: االدارة تلك االقتصاد، ادارة � ا(فاع �الس تدخل حظر ايضا الكونفدرا
ة اق�حت

  .االجتما# ا�خطيط ونظام العمال يديرها

 انسجاما يتضمن االقل x تكتي_ �ن ا�قابات عليها تسيطر وال: ا1وحدة الشعب وميليشيا ا(فاع بمجالس السينديكا� االق�اح ان � يبدو فيما وهكذا

  .االجتماعية لالنار�ية الرؤية �

 ثار اzي اIدل ا� نظرنا ما اذا يكون ما اوضح هو االختالف ان اعتقد ؟"السلطة x لالستيالء" الليني� ا1فهوم عن ا(فاع �الس مق�ح bتلف نقاط اي �

 ادارة هيئات نظام باق�اح تقدموا اUالشفة من اخر وعدد كولونتاي والكسندرا بوخارين، نيكوالي الوقت، ذلك �.  *&  � الر̧و الشيو# اcزب داخل

" حزبية غ! Iماه!" االقتصادية السلطة يعطي سوف النه" انار�يا سينديكا
ا اdرافا" بوصفه االق�اح بهذا 
ن* ندد. ا�قابات تنتخبها الر̧و لالقتصاد



 االقتصادية السلطة يعطي سوف النه الكونفدرا
ة دفاع Iان بمق�ح ايضا يندد ان عليه �ن 
ن*، موقف بمنطق. ا�قابية اال°ادات عضوية من٪ !& شºت

  .ا�قابية اال°ادات �" حزبية غ! Iماه!" وا1سلحة والسياسية

 للفاشية، ا1عادية ا1نطقة � السلطة انتشار نسق � تكمن $	&  يو
و &  بعد" االنار�ي* السينديكا
* قوة" �نت بي!اتس، Sوسيه بالنسبة ذلك، رغم

  .  واالقليمية ا1حلية اللجان من لعددها ح� ال عناقيد ا� مفتتة

 استبدال ا� ا(ا# اUديل ايضا ©رض ولكنه الشعبية اIبهة اcكومة ا� الكونفدرا
ة انضمام ©رض بقطالونيا، ا�حررية الشبيبة � نشط اzي بي!اتس،

 اخرى حكومة �رد" �ن ا(فاع �لس مق�ح ان بي!اتس قال. للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة من مش¿ قوÁ دفاع بمجلس اIمهورية ا1ر�زية اcكومة

 باسم قطالونيا � لصحيفة [ررا بي!اتس �ن ك¿؟ اسبانيا � العام للحكم نسق يقدم السياسية للحياة نظام اي عن هذا يقال ان يمكن اال لكن". اخر باسم

  .�ها السبانيا حاكم هي¿ ألي او الشاملة السياسية اcياة من نوع الي معارضة �نت بي!اتس" حكم ال" انار�ية ان يبدو". حكم ال" االسم ومعµ ،"اقراطيا"

 العام واال°اد الكونفدرا
ة عمال. الفاشيست العسكر ضد ا1سلح القتال � موحدة لقيادة ملحة Eورة هناك �نت. مستحيال �ن ببساطة ذلك ولكن

 جهاز وتستبدل ا1بادرة زمام الكونفدرا
ة تأخذ ان اما. الوحدة هذه °قيق يمكن حq فقط طريقت* هناك �نت. ا�ضال � الوحدة x ي�ون �نوا للعمال

 سوف و�ال العاملة، الطبقة عليها تسيطر للحكم سلطة � للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة عمال موحدة القوÁ، ا1ستوى وx قطالونيا � القائم ا(ولة

 &  بعد الكونفدرا
ة واجهت ال: اIوهرية االش_
ة �نت تلك. هرمية بقيادة وجيش ا(ولة جهاز بناء ا©دة راية خلف الس_ن توحيد � الشيوعيون ينجح

  .$	&  يو
و

 ووحدت للعمال العام واال°اد الكونفدرا
ة من واقليمية قومية حاكمة 1جالس هيÉ وخلقت قطالونيا � االقليمية باcكومة الكونفدرا
ة اطاحت لو

. روسيا ا� اzهب وارسال القيادة هرÝ Áيش الشيوعي* مق�حات x الطريق تسد ان الكونفدرا
ة استطاعة � ل_ن ا�قابات، سيطرة °ت الشعب، ميليشيا

 من الكونفدرا
ة جعلت ا1سار، هذا اتباع � وبفشلها. ا(ولة بسلطة للظفر االسباT الشيو# اcزب اس�اتيجية x الطريق سد الكونفدرا
ة تستطع لم

 خلق يكن فلم السالح، امدادات � الفا� اIانب بتفوق التسليم ومع. الشيوعي* سلطة نمو سهلت وهكذا منه، مناص ال امرا الشعبية اIبهة اس�اتيجية

  .ا�جاح فرص �حس* ©مال يكون قد ولكنه. لالنتصار ضمانا اسبانيا � العاملة الطبقة عليه تسيطر سيا¸ نظام

 -  السيا¸ اzاy للحكم هيÉ -  السياسية للحياة نظاما مسبقا تف�ض ا�حررية السينديكا
ة ان رأوا االFاø، رصيدهم � يوضع وهذا واالصدقاء، با
وس

  .نفسها °رير � تنجح ان العاملة للطبقة �ن لو ا(ولة، يستبدل

 جديد نمط وجود Eورة dو الوضوح افتقدوا. ا(ولة [ل Ëل ان يمكن اzي ما بمسألة يتعلق فيما الرؤى منسجمة وغ! vمضة ا�قليدية االنار�ية ظهرت

 لتسوية وا�قا> االجراÁ بالسلوك اSاصة االتهامات وتكييف االساسية، والقواعد القوان* وضع -  الÜورية السياسية الوظائف الداء السياسية للحياة

 يمكن ال. االساسية واالح_م للقواعد اjIي وا�نفيذ عليها واSار¯ ا(اخ¾ ا¥جوم ضد االساسية االجتماعية ال�تيبات عن وا(فاع ا�اس، ب* الàا©ت

 عن السياسية بالوظائف القيام يمكننا ولكن. االجتما# االنتاج من به ا�خلص نستطيع kا بأك� للمجتمع السياسية الوظائف عن واالستغناء ا�خلص

  .العمل واماكن االجتماعية والطوائف ا1حلية ا1جتمعات 1جالس ا1شار�ة ديموقراطية � جذوره يمد اzي اIماه!ي، اzاy اcكم من هي¿ طريق

   



  األنار3ية وا4ار3سية

  اcولة وا<ورة

 ا1ار�سية تش�ك. وا1نهجية الفكرية ا�قاط من عدد � ا1درست* ب* ا�ماثل بعض هناك ان اال االوجه، من العديد � االنار�ية عن ا1ار�سية ±تلف وهكذا

 ونفس ،)الليjا
ون واحيانا وا
مينيون ا1حافظون( السياسي* اSصوم �فس العداء و� ،)دولة بال االش�ا� ا1جتمع( ا1دى طويلة اهداف � االنار�ية مع

  .مار�سية ثورات � االنار�ي* من والعديد انار�ية ثورات � ا1ار�سي* من العديد شارك طا1ا بل). القائمة واcكومات الرأسما
ة( اUنيوية ا�حديات

  .ا�ارbية اcتمية ومنهج للمجتمع، الطب} واUناء ا(ولة،: ومنها ا¥امة القضايا من كث! � ا1ار�سي* مع االنار�يون bتلف ذلك، ومع

 ا1اخنوي* االنصار قوات: او�رانيا �)  *&  – � & ( الروسية االهلية اcرب اثناء حدث وا1ار�سية االنار�ية ب* للصدام فعال وا(اÁ الÉسيÏ ا�موذج

 اال1اT الغزو وقوات اUيضاء القوات ضد معا اIيشان هذان فيه Ëارب �ن اzي الوقت � اUلشÔ االðر اIيش ايدي x واالعتقال والقتل للتدم! تعرضت

 والسينديكا
ون ،)POUM( ا1ار�Ð للتوحيد العمال حزب من اBوريون ا1ار�سيون: $	&  االسبانية االهلية اcرب اثناء ايضا وحدث ا�مساوي؛

 ا1سلحة القوات ¥جمات وتعرضوا القمع واجهوا ثالثتهم) FAI( االيب!ية االنار�ية الفدرا
ة وانار�يو ،)CNT( الوطنية العمل كونفدرا
ة � االنار�يون

 بعيدا هذا. فرانكو فرانشيسكو اñIال بقيادة الفاشية اcر�ة ضد Ëاربون اIميع �ن اzي الوقت � الستا
نية ا(و
ة والكتيبة االسباT الشيو# للحزب

 x انه اال. الوقت Uعض بعدها وتصاcوا االو9، االkية � Uاكون* مرة من اك� واÙلز مار�س وجهه اzي اساس غ! x للقي� بالعمالة التشه! عن

  .اzاy التسي! وانصار ا�حرري* ا1ار�سي* حرÓت مثل: ا1درست* ب* ما فكريا بقتطا هج* حرÓت تارbيا تواجدت االFاø، اIانب

   اcولة

 ب* ا�مايز bتÔ ما فور ا1ار�سية، ا�ظرية اطار � zلك،. االخرى الطبقات باx ý طبقة ديكتاتورية اصيل بش¿ � دولة اي للمار�سي*، بالنسبة

  .ايضا ا(ولة ±تÔ سوف الطبقات،

 خطته عن مدافعا واÙلز، مار�س الف_ر nوح x بشدة 
ن* يستند ، واBورة ا(ولة ،� &  فjاير � الروسية اBورة قيام بعد 
ن* مؤلفات اشهر �

 ا�اتج السلطة وفراغ االو9، العا1ية اcرب � ا1حور جيوش Eبات °ت ا1تهاوية الروسية االمjاطورية ا(ولة جهاز سلطة x الZي حزبه Ýهاز لالستيالء

 وا1لكية العائلة اصل" االشهر اÙلز فردريك كتاب من �ملة بفقرة 
ن* يستشهد الكتاب هذا �. الشعبية � &  فjاير ثورة � وخلعه القي� ضد اBورة عن

  :ا1ار�سية ا�ظرية � ا(ولة مفهوم عن اال1انية، عن ب��تها نفسه هو قام ،"وا(ولة اSاصة

 وحقيقة صورة’و ،‘االخالقية الفكرة حقيقة" تكون ان من اقل � كما بالضبط خارجه؛ من ا1جتمع x مفروضة سلطة � اخر قصد أي بال فا(ولة zلك،"

 � وقع قد ا1جتمع هذا بأن القبول انها ا�طور؛ من معينة مرحلة ا� وصل �تمع نتاج � باالحرى،. به وصفها � هيجل يستمر اzي القدر بنفس ،‘العقل

 بسبب ولكن. منها للتخلص طوال وال حوال يمتلك وال تسويتها، يمكن ال تناقضات � انشق قد ا1جتمع هذا وان ، للحل قابل غ! نفسه مع تناقض حبائل

 ان الÜوري من ويصبح وراءه، من طائل ال Mاع � �تمعها وال نفسها تستهلك ال قد ا1تصارعة، االقتصادية بمصاcها الطبقات تلك ا�ناقضات، هذه

 السلطة، وهذه ؛‘العام ا�ظام’ حدود داخل به واالحتفاظ ويالته و±فيف ال�اع هذا اثار بتطبيب تقوم ا1جتمع، فوق قائمة أنها الظاهر من تبدو سلطة، تمتلك

  ". ا(ولة � عنه، فأك� اك� بنفسها وتغ�ب فوقه، نفسها تضع ولكن ا1جتمع من ±رج ال:

 انها اخرى؛ طبقة بواسطة طبقة الضطهاد اداة الطب}، اcكم اداة � ا(ولة 1ار�س، وطبقا: "فيقول خصومه، مواجهة � حجته 
ن* يؤ�د وبهذااالستشهاد

 رأي � ذلك، ومع. الطبقات ب* ال�اع واشتعال سخونة درجات � ا�حكم طريق عن االضطهاد ¥ذا وديمومة nعية يعطي اzي ،‘العام للنظام’ خلق عملية


ن* يقصد هنا[الصغار الjجوازي* السياسي* ôس� اضطهاد عدم وليس الطبقات، ب* ا�صالح يع� العام ا�ظام ،]وروسيا اوروبا � اBانية ا(و
ة مار

 كفاحية واسا
ب وسائل من لالضطهاد ±ضع ال: الطبقات حرمان وليس الطبقات تصالح يع� ال�اع اشتعال درجة ±فف وأن اخرى؛ طبقة بواسطة طبقة

  ". بظا1يهم لالطاحة [ددة



 zلك اقتصادية، سياسية ìبة [الة ال عليها تهيمن سوف دولة اي ان االنار�يون يؤمن. وا1ار�سي* االنار�ي* ب* االراء � ا�طابق بعض هناك ذلك، ومع

  . الطبقية للسيطرة اداة فتصبح فعليا ا(ولة تتحول

xي*، خالف و� االش�اكية x السابقة ا1جتمعات وان ا(ولة، � للعنف فائقة طاقة تقريبا يتطلب ما دائما ا�اجح الطب} القمع أن ا1ار�سيون يؤمن االنار

 اش_ل من ش¿ ل¿ واالخرون االنار�يون ينسبها ال: اSصائص نفس تمتلك اش�اكية غ! دولة اي ا1ار�سية ا�ظرية � zلك اقلية، طبقات °كمها �نت

  .ا(ولة

  ا'رحلة االنتقا
ة

 بوصف وا1ار�سي* االنار�ي* من Ú رأي � دولة بال حر �تمع ا� االنتقا
ة ا1رحلة ش¿ عليه يكون عما العم¾ السؤال ا� مباnة ا(ولة نظرية تقود

  .منهما لÉ ا�ها× ا¥دف هو ا1جتمع هذا

 ان بعد اSاصة سيطرتهم تأسيس يعيدون سوف فإنهم و�ال الرأسما
* قمع يتطلب ا(ولة من ا1تحرر الشيو# للمجتمع ا�اجح االنتقال ان ا1ار�سيون يؤمن

 يعارض. االنتقا
ة ا1رحلة �أم*) الjو
تاريا ديكتاتورية( العمال يديرها ما ش¿ � دولة لوجود Eورة ا1ار�سيون يرى وzلك اخرى، مرة قواهم يستجمعوا

 جهاز بواسطة اcكم � �اعة اي تبدأ ان فور انه حيث منطقية، استحالة � ا1ار�سيون عنها يدافع ال:" العمال دولة" ان بقو¥م ا1نطق هذا االنار�يون

 x الjو
تاريا ديكتاتورية فكرة االنار�ي* معظم انتقد ايضا. طغاة ا� ويتحولون) االصل من كذلك �نوا اذا هذا( عمال كونهم عن يتوقفون فانهم ا(ولة،

 الليني�، با1عµ اcزب اي االقلية، ولكنها السلطة x تستو9 ال: الطبقة ليست انها هو (حضها يقال ما اسا¸، بش¿. وا�اريú ا�ظرى ا1ستوى من �


ن* ا±ذها ال: ا�داب! ا� يش!ون انهم. الjو
تاريا ضد ديكتاتورية تصبح الش¿ وبهذا Ïورة اثناء وستال* وتروتسBدايات منذ الروسية اUم االو9 ا© 

 بأنها نفسها تم{ ال: االخرى ا(ول وطبيعة ديموقراطية الغ! السوفي: اال°اد طبيعة ا� باالشارة حججهم االنار�يون يدعم. ذلك x كد
ل � & 

  .االسبانية االهلية اcرب ابان هزيمتهم مثل االنار�يون قادها ال: اBورات هزيمة ا� باالشارة حججهم ا1ار�سيون يدعم بينما ،"مار�سية"

 بديكتاتورية اي عمال، بدولة فورا استبدا¥ا ا� ا1ار�سيون يسÌ ا(ولة،" °طيم" بعد. القائمة ا(ول" سحق" � يرغبون وا1ار�سي* االنار�ي* من z Úلك

 الوجود عن تتوقف االخ! و�. االفول � العمال دولة تبدأ سوف اÙلز، فردريك عنها عj كما ا�قطة، هذه من. حاكمة كطبقة العمال تنظيم او الjو
تاريا،

 ضئيلة، اقلية ايدي � السلطة يضع سوف ا(ولة من نوع الي خلق ا©دة اي ان االنار�يون يشعر االخرى، ا�احية من. تماما الطب} ا�ناقض ينهزم عندما

 بش¿ Eوريا يكون سوف الرأسما
ة الطبقة ضد وا1ر�زي ا1نظم القمع ان بقو¥م ذلك x ا1ار�سي* من عديد يرد. ا(ولة قمع بعدها يستمر ولسوف

 الطيف، نهايات احد � االنار�ية موقف مع ا1ار�Ð ا1وقف يندمج. ا(ولة استخدام طريق عن وجه اكمل x ذلك °قيق تستطيع الjو
تاريا وان مطلق،

 بينما ال، ام ا(ولة اش_ل من ش¿ نفسه هو العنف Ëتكر ا(يموقراطية العمال 1جالس نظاما �ن ما اذا حول انفسهم ب* يتفقون ال االنار�ي* ان حيث

  .الjو
تاريا ديكتاتورية تتخذه اzي الش¿ x واسعا اختالفا اUعض بعضهم ب* ا1ار�سيون bتلف

  االحزاب السياسية

 � يرون ا1ار�سي* معظم. وا1ار�سي* االنار�ي* ب* تفرق ال: القضية ايضا و� السياسية، االحزاب مسألة معها تستد# السلطة x االستيالء مسألة

 امر � مر�زي بش¿ تنسيقها يتم ال: اIهود ان يرون انهم حيث السلطة، x لالستيالء Eورية اداة ¥م بالنسبة حq انها بل مفيدة ادوات السياسية االحزاب

  . بالسلطة االحتفاظ x قادرة هيئة تأسيس اجل من ايضا Eورية االحزاب و�ن تامة؛ هزيمة ودو�ها الرأسما
ة ¥زيمة Eوري

 وجه من يعتj فرد، أي لوصف عp ا�اسع القرن � جدا ورحب واسع بش¿ استخدمت ال: السياسية الطليعة فكرة ا1ار�سي* عند اcزب يمثل باختصار

 أيام أخريات � كتبها مؤلفاته من سلسلة � ‘الطليعة’ مصطلح سيمون سان دو هñي صك. حر مستقب¾ �تمع إ� يؤدي طريق الكتشاف ساعيا ما، نظر

 اBورة ظل � يكتب �ن سيمون سان ؛)كونت أوجست منافسيه، أنكى بعد، وفيما( حوارييه واحد سكرت!ه األوقات احد � �ن اzي هذا حذوه وحذا. حياته

 هذا يؤدي 1اذا ع�ي صنا# ديموقرا� �تمع إ� ال_ثو
Ï اإلقطا# الوسطى العصور �تمع انتقال: وقع اzي اSطأ هو ما باألساس يسأل وÓن الفرنسية،



 طليعة العلماء � كونت اوجست رأى بينما اIديد �تمعه طليعة الفنان* � سيمون سان رأى ا¥ائل؟ االجتما# واالìالع العنف هذا � إنتاج إ� االنتقال

  .الفاضل �تمعه

 ليس ألنها حقا اBورية الوحيدة الطبقة � الjو
تاريا بأن القائلة فكرته تقديم طريق عن الطليعة 1عµ وزنه Ñ تغي! إحداث � بدأ اzي هو مار�س، انه اال

 لÉ نفسه ينذر اzي الطليعة حزب فكرة! �يعا نعرفها" وا�تيجة،. كتاباته �" الطليعة" مصطلح حرفيا يستخدم لم هو – الطبقات الغاء عند ±Zه ما (يها

 إلشعال نفسه ينذر اzي الطليعة حزب أيضا، ولكنه فكريا، مpو© منحها اجل ومن ا�اريخ cر�ة كوسيط ا1ختارة اضطهادا األك� الطبقة هذه تنظيم من

 ذلك منذ نهاية ال ما إ� صداها وتردد ‘العمل؟ ما’ كتابه � *!&  � 
ن* مرة ألول أوضحها الفكرة هذه العنف، الستخدام استعداده خالل من اBورة nارة

*cا ."  

Ôن* �ن ،"العمل؟ ما" كتابته وقت ف
 االش�اكية الروسية الصحيفة � كتاباته. بسويZا جنيف � ويعيش سيjيا � منفاه من ©د مهاجرا روسيا شابا 

 او ا1راجعة" برنشتاين ادوارد اف_ر حول االوروبية ا1ار�سية ا(وائر ب* الوقت ذلك � ا1حتدم اIدل مر�ز � وضعته ،)الشعلة" (االيسكرا" ا(يموقراطية

 عن يدافعون �نوا االقتصادي*، باسم ا1عروف* ا1نفي*، الروس ا1ار�سي* ان حيث الشاب للين* بالنسبة اcاحا اك� ا1شºة �نت. للمار�سية" ا�قدية

. الروسية العاملة للطبقة االقتصادي ا�حسن يستهدف اzي الp# العمل x ير�ز ان Fب الر̧و االجتما# ا(يموقرا� اcزب ان Ãجة برنشتاين اف_ر


ن* رد x ميا جدال �ن ذلكÚ طوط فيه وضع ساخناSوري للحزب العريضة اBا ،Ð�  ".العمل ما" كتاب ا1ار

 االن، ا�يارين هذين ب* ال�اع ¥يب يشتعل. ا
وم ا(يموقراطية االش�اكية االkية � تكونا قد تياران هناك ان �ا ليس: "بقوÑ ا1شهد هذا 
ن* يpح

 بما برنشتاين يعرضه للمار�سية،" اUائد العقائدي ا�حجر" ضد" نقديا" اÞاها يتبµ واzي اIديد، االÞاه جوهر. ودخان رماد ا�" ا¥دنة قرارات" اوراق وتتحول

Ôميل!ان ويعلنه وضوح، من يك . "  

 داخل ا�ناقضات واشتداد ا1تناÁ االفقار فكرة ورفض ،"ا1نطقية اcجج" من �ملة ببطارية نفسه احاط برنشتاين تزعمه اzي" ا1ار�سية نقد – اجعةا1ر" تيار

 ديكتاتورية وبا�ا� الطب} ال�اع فكرة ا1راجع ا�يار هذا رفض هنا ومن. والليjا
ة االش�اكية ب* ا1بدأ حيث من تناقضا ير ولم الرأسما�، ا1جتمع

 فيها 
ن* رأى ال: ا�تيجة و�. االغلبية الرادة طبقا يتم فيه اcكم ألن خاص بش¿ ديموقرا� �تمع x تطبيقها يمكن ال انه ارضية x الjو
تاريا

 ديموقرا� حزب ا� ا(يموقراطية االش�اكية °ويل � اcرية هو" االنتقاد حرية" من تتدعيه ما وان"... االنتهازية من جديدة تنويعة من اقل وال اك� ليس"

  .االجتماعية لالصالحات

 حزب بواسطة اال به الوفاء يمكن ال الطليعة مناض¾ دور... ثورية حر�ة هناك تكون ان يمكن ال ثورية نظرية دون: "اللينينية اسس اول جاءت هنا ومن

  " ...تقدما ا�ظريات اك� ترشده

 ا�اسع القرن تسعينات خالل منهÖ بش¿ حدثت ال: بطرسبورج سان � العما
ة لالEابات 
ن* °ليل مقدماته �نت اللينينية � اBاT االساس حجر

pج سان � عjن*، نظر �. بطرس
 واصحاب العمال ب* ا�ناقضات استيقاظ x عالمة تمثل نقاø، كفاح ببساطة ذاتها، حد � االEابات هذه �نت 

 واالجتما# السيا¸ ا�ظام �مل وب* مصاcهم ب* حلها يمكن ال ال: با�ناقضات و# x يكونوا ان يمكنهم وال بعد، العمال يصبح لم ولكن العمل،


ن* حكم ا1عµ، بهذا. اcديث x اباتEي ا¥ائل ا�قدم رغم التسعينات، اzة تظل" بأنها ا1بكرة،" با�مردات" مقارنة تمثله ا�  ". Mف عفوية حر

 اUتان � تاريخ: "خارجهم من الو# هذا ا
هم Fلب ان Fب بل انفسهم، تلقاء من العمال وسط ديموقرا� اش�ا� و# ينشأ ان يمكن ال انه اللينينية ترى

 و[اربة نقابات، � وا�جمع اال°اد بÜورة االقتناع اي، فقط، نقابيا وعيا تطوير سوى تستطيع ال ا�cية، � جهودها خالل من العاملة، الطبقة ان يظهر

  .الخ العمل، لتpيعات الÜورية القوان* تمرير x اcكومات الجبار اcثيث والس· العمل اصحاب

 الفكر �طور وحتمية طبيعية كنتيجة نهض العاملة، الطبقة cر�ة العفوي ا�مو عن تماما مستقل بش¿ نهض ا�ظري ا(يموقراطية االش�اكية مذهب"...

 مسلح ثوري، شباب و(ينا واع، و�فاح واعية cياة ا�هوض العمال، Iماه! العفوي ا�هوض من � (ينا هنا، ومن... اBورية االش�اكية ا1ثقفة ا�خبة وسط

  ... "بالعمال اتصال Uناء شغوف ا(يموقراطية، االش�اكية با�ظرية



 من بكث! تر�يبا واك� تكثيفا اك� كفاح هو ا(يموقراطية لالش�اكية السيا¸ الكفاح: "اBوري اcزب وهو ا1ؤسس اكتشافه ا� 
ن* يصل وبا�ا�

 نوع حتميا يكون ان Fب ثوري ديموقرا� اش�ا� حزب تنظيم ،)السبب ¥ذا فعليا( وبا1ثل. واcكومة العمل اصحاب ضد للعمال االقتصادي الكفاح

  ...هذا االقتصادي كفاحهم اجل من العمال تنظيم ش¿ عن ³تلف

  : x اشدد انا"

   االستمرار؛ يضمنون قادة من ثابتة منظمة وجود دون وتبä الصعاب تتحمل ان ثورية cر�ة يمكن ال)  

 اعظم اcاجة �نت و�ما ا1نظمة، هذه 1ثل اcاحا اك� اcاجة �نت �ما فيها، ولتشارك اcر�ة اساس لتش¿ اعرض، �اه! العفوي الكفاح جذب �ما) *

   ؛...متماسكة 1نظمة

   اBوري؛ النشاط � [�ف بش¿ منخرط* اناس من تتش¿ ان Fب ا1نظمة هذه مثل وأن) 	

B (كم، استبدادية دولة � وانهcاف ا1نخرط* ا�اس � اك� ا1نظمة هذه مثل عضوية ح�نا �ما ا�وري العمل � باحBف بش¿ وا1درب* ا�] x 

  وتدم!ها؛ ا1نظمة هذه اجتثاث اصعب �ن �ما السيا¸، اUوليس م_فحة اسا
ب

  ... "اعظم فيها، االFاø بالعمل والقيام اcر�ة ا� االنضمام يستطيعون سوف اzين ا1جتمع، من االخرى والطبقات العاملة الطبقة افراد عدد �ن وبا�ا�) �

 نظرى °ليل بلورة x ينصب االكj" ا(يموقراطية ا1ر�زية" األحزاب اهتمام رأيهم فÔ. ا1غلقة ا1ار�سية اIما©ت من ا�قيض منظماتهم � االنار�يون يرى

 سلطوية بممارسات للمستقبل، ا�فصيلية رؤيتها استكمال إ� وتميل صارما، ايديولوجيا توحدا اعضائها من ا1نظمات هذه تطلب عليه وبناء وتام، صحيح

 تمارس الكونفدرا
ات او الفدرا
ات او ا1جالس ش¿ تتخذ االنار�ي* معظم عنها يتحدث الq ا1نظمات بينما. اcاE الوقت ã ا�نظيم داخل متطرفة

 جوالت حول دائما ير�ز هذه منظماتهم داخل اIدل. مفتوح بش¿ ا�عددية عن وتبحث وا�وافق اال�اع °قيق ا
ات Sلق وتسÌ ا1باnة ا(يموقراطية

 استعداد x أنت لو" الشعار، يكون قد. بال_مل نظره وجهة إ� أخر أحدا Ëول ان أبدا احد أى يستطيع لن انه عندهم به ا1سلم فمن اcر�ة؛ من بعينها

 إ� يعرف منا احد فال: معقوال يبدو فقط وهذا: "جريj يقول". تماما اSاص شأنك æ ا1دى طويلة فرؤيتك اللحظة، هذه ã االÞاه هذا � كأنار  للت�ف

 الطليعة لقضية بالنسبة اما". الفعلية ا�هائية صورته تبدو سوف االف_ر هذه أساس x مبµ �تمÌ تر�يب أى وال فعال، ا1بادئ هذه تأخذنا سوف مدى أى

 األقل’ ا1جتمع عناM ب* األحالف من نوع إ� لالرتكان دائما تميل اBورية ا�حالفات أن" نوعيا، ³تلف dو x يطرحونها فهم واIماه!، ا1ثقفة ا�خبة او

 بعضهما مع االجتماعيتان الËpتان هاتان تداخلت عندما للحدوث مالت الفعلية اBورات أن القول، ونستطيع. ‘لالضطهاد تعرضا األك�’ والعناM ‘اغ�ابا

 الفالح* أن دائما يبدو تقريبا 1اذا" وهو، يطرحونه سؤال خالل من للjو
تاريا متم{ خاص وضع اي اعطاء عدم x ي�ون وهم".  واسع بش¿ اUعض

 اzين أوwك وليس الرأسما
ة؛ باألنظمة فعال أطاحوا اzين هم قريب، وقت منذ وحرفي* فالح* �نوا اzين الصناعي* العمال اكj، (رجة وحq واcرفي*،

  ".  ا1أجور العمل x أجيال منذ يتعيشون

 بعد اcزب يلعبه ان Fب دور واي ال، ام الjجوازية االنتخابات � يشارك ان اBوري للحزب �ن اذا ما حول اUعض بعضهم ب* ا1ار�سيون bتلف ذلك، ومع

 انهم حيث سياسية، احزابا يشºون ال هم و¥ذا اcكومات، � ا1شار�ة ©م بش¿ االنار�يون يرفض اخرى، ناحية من. اcزب هذا تنظيم Fب و�يف اBورة،

 ا1باnة ا(يموقراطية اساس x سياسيا ينتظمون منهم الكث! ان اال. وظالم سلطوي كيان ا� ا�حول dو اصيال ميال يمتلك هرÁ بناء ذو هي¿ اي يرون

  ).االف_ر ونp ا�موذج Eب طريق عن( االش�اكية اBورة dو ا�اس وقيادة اIماه!ية الكفاحات � فعا
ة اك� بش¿ ا1شار�ة اجل من والفدرا
ة

  العنف وا<ورة

 اBورة °قيق اجل من العنف هذا تطبيق يتم و�يف ال؟ ام مقبوال امرا ا1نهÖ الواسع العنف استخدام �ن ما اذا وهو ا(ولة بنظرية بقوة يتعلق اخر سؤال هناك

 ان االنار�ية فيه ترى اzي الوقت � ا1نهÖ، العنف استخدام ا� تر�ن ا(ول � ألن" nعية غ!" دول � ا(ول � ان هو االنار�ي* منطق. ا�اجحة

 الظروف بعض � Eوريا حq او مفيدا يكون قد االجرامية ا�خب يستهدف اzي االغتيال عمليات استخدام حq او ضيق نطاق x العنف استخدام



 � ماو بواسطة او الكjى، ا�طه! عمليات � ستال* مارسه اzي ذلك مثل – العادي* ا�اس ضد اIما# العنف استخدام اما ،)الفعل بواسطة ا(©ية(

 �" العادلة اcرب" وهكذا مpوع امر هو ا1دى الواسع العنف ان يطرح منطقا يقدمون ا1ار�سي* معظم. مjر وغ! ابدا مقبول غ! امر هو – اBقافية اBورة

 الستا
نيون خصوصا ا1ار�سي* وبعض. امjيا� غزو ضد او انقالب [اولة ضد مثال ا�فس، عن اIما# �(فاع [ددة ظروف � االقل k xكن، امر

 من مjرة تكون قد ا(ماء واهراق العنف من درجة اي نظريا وهكذا ،"الوسيلة تjر الغاية ان" عموما بقو¥م ا1دى الواسع العنف استخدام منطق � يزيدون

  .الشيوعية °قيق اجل

 وا1س!ات لالحتجاجات يروج فبعضهم. ا(ولة ضد ا1دى واسع العنف فكرة من بدال اIما# ا(فاع بفكرة يرتقون االنار�ي* بعض االخرى، ا�احية من

. السلمية االنار�ي* ثورات 1نع ا(ولة بها تقوم ال: العدوانية ا�حرÓت مواجهة � ا�فس عن كدفاع فقط العنف عن ويرضون السلمية، العامة واالEابات

 ال�يح العنف عن بديال االصالحية ا1قاربات ©دة يفضلون ا1تبادل العون و�ا©ت الفردوي* �ا©ت مثل االش�اكي* االنار�ي* من العديد ان اال

 واستخدام السلÂ والكفاح العنف لعدم تروج ما Uvا ا1عاMة االجتماعية االنار�ية. للغاية مشددة nوط ظل � العنف من [دود قدر عن فقط ويدافعون

  .االصالحية قارباتبا1 تؤمن ال ولكنها ا�فس، عن ا(فاع حاالت � فقط العنف

  اHدل حول قضية الطبقة

Ú سي* من� منهن واحدة ل¿ ا1ختلفة،" الطبقات" من عديد ا� ينقسم ا1جتمع ان فكرة اساس x االجتماعية للطبقات °ا
لهم تستند واالنار�ي* ا1ار

 ا1جمو©ت تلك ب* الفاصلة اSطوط رسم منهما ل¿ يمكن اين � bتلفون وا1ار�سي* االنار�ي* ولكن. ا1ادي وجودها لpوط طبقا ³تلفة مصالح

  .الطبقية

 اعتقد). باالجر العمال" (الjو
تاريا"و) االنتاج وسائل مالك" (الjجوازية" هما االجتما# للتغي! بالنسبة اهمية االك� الطبقتان للمار�سي*، بالنسبة

 ب* من االنتاج ووسائل ا(ولة x واالستيالء معا انفسهم تنظيم ا� تدفعهم سوف الصناعي* العمال طبقة انشأت ال: الفريدة ا�ارbية الظروف ان مار�س

 مار�س. العمال اجل من العمال يديره طب} ال �تمع خلق اجل من ا�عاوY، الش¿ ا�) ا1لكية وعالقات ا(ولة( االثن* بتحويل وتقوم ال�نس، طبقة ايدي

 بوصفهم –" السفå والطبقات العاطل* من –" الرثة الjو
تاريا"و الصغ!ة، ا1متل_ت اصحاب" الصغار الjجوازي*"و الفالح*، فيه لبس ال بوضوح يرفض

  .ثورة خلق x قادرين غ!

 ا(ولة، x فعال تهيمن ال: � اcاكمة الطبقة �مل ليست انه هو االنار�ي* منطق. معها ويتناقض ا1ار�سية x تارbيا سابق للطبقة االنار� ا�حليل

 هم وخصوصا االقلية، ¥ذه اSاصة االهتمامات منظور خالل من ولكن ،)� مصاcها عن تدافع وهكذا( اcاكمة الطبقة من جزء تش¿ اقلية ولكنها

 االقلية عليه تكون اzي القدر بنفس سلطوية تصبح سوف الشعب x ارادتها وتفرض ا(ولة سلطة x تستوÒ اBوار من اقلية. السلطة بك̧ر االحتفاظ

 وسقوط الروسية اBورة x سابق طويل زمن منذ باكون* به تنبأ الوضع هذا مثل. حاكمة طبقة بوصفها فعليا نفسها تؤسس ولسوف اcاكمة، الرأسما
ة

  . السوفي: اال°اد

 االرض توزيع ا©دة طريق عن ا(عم هذا x اcصول تستطيع اBورة وان الفالح* دعم ا� °تاج ا�اجحة اBورة ان عن االنار�يون دافع تقليدي وبش¿ ايضا

x *وبهذا. الفقراء ا1الك وصغار منهم ا1عدم ،µي* ان لبس اي بال يتضح ا1ع� االFابية رؤيتهم رغم باالرvم، لالرض ا(ولة امتالك يرفضون االنار

 عمليات من 1ئات مبادرات االنار�يون اطلق االسبانية االهلية اcرب اثناء فعليا،( ¥ا االنار�ي* دعم هنا ومن كفاءة اك� وانها الطوعية ا�عاونية للملكية

 دون اSاصة مزارعهم يزرعوا ان الصغار للفالح* مسموحا اصبح وقد االرض، �مل امتلكت ا�عاونيات هذه من فقط صغ!ة اقلية ولكن ا�عاونيات انشاء

  ).ا1أجور العمل استخدام

 ا�غي! عملية � [ورية" طبقات" ثالث (يه الرأسما� ا1جتمع بأن يقول" ) ا1شار�ة اقتصاد" -اUاريكون انصار خصوصا( ا1عاMين االنار�ي* بعض منطق

"). اSدمات" صناعة يسk õا كث! ا� اضافة السلع توزيع او انتاج � بعمله يدخل من � تتضمن ال:( العمال طبقة � االو9. طبقتان وليس – االجتما#

 الزرقاء ا
اقات واصحاب عما¥م مع يعملون اzين الصغ! ال�نس واصحاب الصغ!ة، ا1لكيات واصحاب ا1زارع* الفالح*، الطبقة هذه تتضمن وبهذا

 عمل وادارة" مسار بضبط" تتعلق اوÒ بش¿ عمله طبيعة تصبح من � تتضمن ال:) coordinator( اءا1در طبقة � اBانية الطبقة.  والوردية واUيضاء



. ا(ولة جهاز ادارة او الراهنة، الفكرية اcالة وتأسيس واعداد ا1ؤسسات، بادارة تتعلق وايضا اوÒ، بش¿ الjجوازية مصلحة بهدف ذلك ويكون االخرين

 علماء مثل( الوسطى الطبقة ومثقÔ الكبار، واالداري* ، وا1دراء وا�كنوقراط، اU!وقراطي*، مثل اشخاصا يتضمن"  ا1دراء لطبقة" االنار� ا�عريف

 السياسية االحزاب ومنظÂ اIيش وضباط وا1حام* والقضاة الطبيعة وعلماء ،)الخ والفالسفة، الرياضيات، وعلماء واالجتماع، السياسة وعلماء االقتصاد،

 هؤالء ان بل). وا1وارد وا1لكية واالرض ال�وة x سيطرتها خالل من دخلها تستمد وال:" (الرأسما
ة الطبقة" او ا1الكة ا�خبة طبقة واخ!ا. الخ والزعماء

 ديكتاتورية" ان حيث هذه ا1دراء طبقة ديكتاتورية دائما، ±لق وسوف ±لق، ألنها دائما، تفشل ولسوف تفشل، ا1ار�سية ان با1زيد Fادلون االنار�ي*

 ويمنحه [وريا ا(ولة جهاز Fعل ا�ظري ا1ستوى x" االنتاج � االش�ا� نمطها" الن تفشل ا1ار�سية ان اUعض يعتقد. منطقية استحالة �" الjو
تاريا

 فعليا مت�ف* العاملة، الطبقة الدارة االنتاج ووسائل ا(ولة x ليسيطروا هذه ا1دراء طبقة من الشخاص وا�فوذ ا1_نة يمنح بدوره Fعله kا وا�فوذ ا1_نة

 من يعمل ان Fب هذا ا(ولة جهاز مثل بأن يؤمنون اzين ا�حرري* ا1ار�سي* امام كب!ة مشºة يمثل ال هذا ذلك، ومع. بديلة رأسما
ة طبقة بوصفهم

 ).Consociational state( الطوائف بدولة اشبه دولة ش¿ � حq او العاملة الطبقة تقودها مشار�ة ديموقراطية خالل

 � Ëددون ذلك من وبدال الصناعية والjو
تاريا الرثة والjو
تاريا الفالح* ب* يم{ون ال االنار�ي* ان حقيقة هكذا تتضمن الرئيسية االختالف نقاط

 االقتصادية ا�خب ب* يم{ون االنار�ي* وان الوظيفة؛ عن ا�ظر بغض العاملة، الطبقة � اعضاء بوصفهم لالخرين ربح °قيق اجل من يعملون اzين ا�اس

  .واحدة سلة � ا1جموعت* ا1ار�سيون يضع اzي الوقت � السياسات هذه ينفذون اzين ا(ولة موظÔ وب* االعمال ومشاريع السياسة تضع ال: والسياسية

 من ينبع اSاص فكره ان منهم � يد# بينما الوسطى، الطبقة مثقÔ عقول من تنبع االخر اف_ر بأن اUعض بعضهم وا1ار�سي* االنار�ي* من Ú يتهم

 من مشتقة اسماء عليها يطلق ما Uvا ا1ار�سية ومدارس ا(كتوراة، (رجة حامل هو عموما ا1ار�سية ابتدع من ان حقيقة ا� يش!ون فهم. العاملة الطبقة

 ش¿ او تنظيمية مبادئ اساس x للظهور تميل االنار�ية مدارس بينما. وا�حلي¾ الفلسÔ ا�نظ! � راقية ذهنية رياضة خالل من اcر�ة ش¿ اzي ا1ثقف

 وبالضبط،. مؤسسون دائما ا1ار�سية مدارس (ى. "ا1ثقف* االفراد احد حول تتمحور او باسم تسõ ما) مطلقا يكن لم ان( ونادرا العملية ا1مارسة اش_ل من

 كيف الحظ. (Althusserians واال�وس!يون ،Maoists وا1اويون ،Leninists اللينينيون (ينا فهكذا مار�س، عقل من انبثقت ا1ار�سية أن كما

 ال�نيون: اSاصة شيعهم تو
د يستطيعون بدورهم اzين – الفرنسي* اIامعات أساتذة إ� تصل حq فواصل بال وتتدرج ا(ول برؤساء تبدأ القائمة أن

Lacanians، وديون�: العملية ا1مارسة أش_ل أو ا�نظيمية ا1بادئ أش_ل بعض من تنبثق العكس، x األنار�ية مدارس...). Foucauldians وفو

 Insurrectionists واالنتفاضويون ، Anarcho-Communists الشيوعيون األنار�يون ،Anarcho-Syndicalists األنار�يون ا�قابيون

  ." دوا
ك وهكذا Individualists والفردويون ، Councilists وا1جالسيون ، Cooperatives وا�عاونيون ، Platformists والjنا�يون ،

 نمط � � الطبقية ا�ناقضات خالل من تشºت اف_ر ولكنها ا1ثقف* فكر من عنوة ±رج ولم جديدة ايديولوجيات ليست اف_رهم ان عن ا1ار�سيون يدافع

 للنمط الطب} ا�ناقض بسبب العاملة الطبقة عقول من نشأت اخص وجه x ا1ار�سية االش�اكية ان بقو¥م يدافعون هم. ا�اريخ � اجتما# اقتصادي

 بوصفها الرأسما
ة همشتهم اzين) الصغ!ة اUورجوازية حq او( الjو
تاريا اف_ر من قفزت ار�يةاالن ان ايضا موقفهم ا1ار�سي* بعض. االنتاج � الرأسما�

  .ورج· وغشيم عشوا× الرأسما
ة قوى ضد كفاح

  iاور الظلم واالضطهاد االخرى

 و�ا©ت االصلي* والس_ن ا1رأة قضايا � االخرى ا�حرر حرÓت مع ا1ار�سيون فيها ينخرط ال: بالكيفية تتعلق نتائج ا� يؤدي ا1ار�Ð الطب} ا�حليل

 ولكن ذاتها، حد � قيمة ذات حرÓت النها فقط ليس ا�حررية، اcرÓت هذه مثل ا1ار�سيون يدعم. جنسيا ا1ثلي* مثل اBقافية واالقليات العرقية االقلية

 ا1حاوالت ان ا1ار�سيون يؤمن ذلك، ومع. معها الوحدة دون تنجح ان ¥ا يمكن ال وال: العاملة، الطبقة Bورة بالنسبة Eورية حرÓت انها ارضية x ايضا

 ا1جتمع ينت´ حq �ملة اهدافها °قق وال الفشل � تستمر سوف نفسها °رير اجل من �االتها، اختالف x هذه، ا1ضطهدة ا�وعية اIما©ت بها تقوم ال:

  .االنتاج اساس x تستقر االجتماعية السلطة االخرى، الطبقية وا1جتمعات الرأسما
ة ظل � والنه الطب}،

 ذلك � ومنطقهم ا�اريú، ا�غي! السباب ا1ار�سية تفس! كذلك وينتقدون الطريقة بهذه للطبقة اولوية لوضعها ا1ار�سية اخرون ومعهم االنار�يون ينتقد

 � االنار�يون يرى. اSاصة ا(اخلية بديناميكياتها تتعلق السباب تتواجد وال: واBقافية، االجتماعية ا1ظالم من اخرى انواع Ôb ا1ار�Ð ا1وقف هذا ان



 م_ن � اcرÓت هذه تسك* ا� اcاجة دون اخرين، او برو
تاريا، ام فالح* ا�نوا سواء اصيل، بش¿ مpوعة حرÓت ا1ضطهدين ¥ؤالء ا�حرر حرÓت

 بمفردها، واحدة قضية كفاحات ان يؤمنون االنار�ي* من فالعديد االنار�ية، اcر�ة � عj واحدا ليس ا1وقف هذا ذلك، ومع. للثورة مسبق بمخطط مع*

  .انار�ية بطريقة كفاحها اسا
ب و°س* لالمام مواقفها دفع وËاولون كفاحاتها) ا1ار�سي* مثل( يشار�ونها انهم رغم للغاية، االبعاد [دودة تصبح

 � تش�ك ا�اس ان ا1ار�سيون يؤمن. الرأسما� ا1جتمع � Ëتلونه اzي الوضع اساس x قائم مع* طب} و# � مش��* ا�اس رؤية ا� ا1ار�سيون يميل

 ا1رء تمك* يمكننا وهكذا الطب}، وضعها قيود من طبقةال °رير من تأy اcرية وان اجتماعية-اقتصادية اIماعية العقلية وا�صورات القيم من �موعة

 يش��ون ال ولكنهم الرأسما�، ا1جتمع � مش�Ó ظرفا يعيشون اجتماعي* افراد بوصفهم ا�اس رؤية ا� يميلون اخرى ناحية من االنار�يون. فعليا الفرد

 السلطوية للقوى والطاعة وا�بعية اSضوع من انفسهم Ëررون حq الفرد تمك* من تنبع اcرية ان االنار�يون يؤمن. منسجم طب} و# � بالÜورة

  .اUعض بعضهم مع و�ا# حر بش¿ عالقات نسج x االفراد يشجعون وهكذا ا¥رمية، وال�اتبية

 امام للخنوع وا�بش! ا(نيا الطبقات عقول x للهيمنة برجوازية �داة ا(ين ا1ار�سيون يرى. وا1ار�س* االنار�ي* ب* لالختالف اخرى مساحة ا(ين

 Ãكم االديان � ان يعتقدون ال ولكنهم ا�حليل، هذا مع االنار�يون يتفق. ا1ستقبل � عظيمة بم_فآت وعود مقابل � الراهن الوضع وقبول السلطة

 يروجون احيانا انهم بل ا(ين، وجود من ايضا خال �تمعا دولة وجود من اSا� الشيو# ا1جتمع تصوير ا� ا1ار�سيون يميل. الوظيفة بهذه تقوم تكوينها

 دوافع °ر�هم مار�سية مواقف يتخذون اzين الالتينية امريكا � ال_ثو
ك ا1ار�سي* من هناك ذلك، رغم. ا(ينية وا1ؤسسات ا(ين رجال ضد للعنف

 صفوف � قاتل اzي توريس �ميليو الشه! الكولومÅ الراهب حالة مثل العصابات حرب رجال صفوف � القتال ا� حq انضم من ومنهم ا�حرير الهوت

 االجتماعية ا1نظمات حر�ة صفوف ب* العمل � ا
وم حq ا�حرير الهوت من مار�سيون يستمر. ا1عارك احد � ومات الكولومÅ الوط� ا�حرر جيش

 فاالنار�ية وسلطوية، طاغية معينة دينية مؤسسات ضد للعنف احيانا االنار�يون يروج وبينما. الjازيلية ارض بال الفالح* حر�ة � اcالة � كما القاعدية

 ب* اكj دعما تارbيا االنار�ية اكتسبت ايضا. وتمارسها للمساواة تدعو ال: واالديان الشخصية الروحانيات اكj صدر برحابة تتقبل انها تارbيا اشتهرت

 بعض. االعضاء من االالف عpات االخرى واالديان وا¥ندوسية واUوذية ا1سيحية من انار�ية اش_ل جذبت متنوعة واماكن اوقات و� ا(ينية الطوائف

  .منفتحة حرة توروحانيا االديان من مساواتية باش_ل Ëتفظ �تمعا منهم اخرون يتصوره بينما االديان من خال �تمعا ا1ستقبل �تمع يتصورون االنار�يون

  العالقة بالسkن االصلي1 واالمم دون دولة

 من ا1فكرون تنبأ اcر�ت* لÉ االو9 اUدايات �. القومية واالقليات االصلي* بالس_ن عالقتهم � بينا اختالفا بينهما فيما وا1ار�سيون االنار�يون bتلف

 الطبي· الش¿ وان ،"امة" (يهم ليس العالم عمال وان القومية، ا¥ويات ب* ا�مايزات � تكتنس سوف القادمة اBورة ان كروبتك* ا� باكون* ا� مار�س

 وما العpين القرن اوائل حq للرأسما
ة ا1عادي اليسار معسكر ل¿ اBابت ا1وقف هو هذا ظل. °�مها وال باcدود تع�ف ال ال: االkية هو �ن لالش�اكية

  .ا
وم حq وا1ار�سية االنار�ية من Ú دوائر � ملموسا تأث!ا يمتلك زال

 غ! العديدين االصلي* الس_ن من القومية لالقليات باالستقالل وعود قطع ا1ناسب من انه واUالشفة 
ن* وجد الروسية، اBورة ا� ادت ال: السنوات اثناء

 استيالئهم وفور. القي� ضد دعمهم كسب مقابل � واUو�دي*، االو�راني* خصوصا الشاسعة، القي�ية االمjاطورية حدود داخل يعيشون اzين الروس

x ت � و°طمت الوعود هذه � تبخرت السلطةÓرcاء � القومية اdها روسيا ا� �اء وdمهوريات ا°اد اIاكية ا�وح�، وبش¿ بعد فيما السوفيتية االش 


ن* حطمها Ïوستال* وتروتس îالسياسة نفس � استمروا خلفائهم و qرب احتدام قبل ما سنوات �. سياسية كوحدة السوفي: اال°اد انهيار حcالعا1ية ا 

 روسيا � اUلشفية السياسية ا�خبة سعت عjها ،)واحد وطن � االش�اكية( القومية اUلشفية فكرة حول اSارجية السوفي: اال°اد سياسة تمحورت اBانية،

 كومنولث � ا1ستقلة اIديدة ا1ناطق بابتالع ا1ر�ز يقوم بعدها ثم وا1انيا، ا1جر � اBورة ابرزها العالم، اdاء � قومية- شيوعية ثورات ودعم °ريض ا�

 اال1اT، اليسار عوقت &	&  ©م ا1انيا � القومية اUلشفية ا¥بة [اولة فشل. وارسو حلف مع اBانية العا1ية اcرب بعد °قق اzي ا¥دف وهو – سوفي:

 وطرد الكرمل* بسلطة باالنفراد لستال* السماح � حاسمة الفاشلة العملية ¥ذه اIانبية االثار وÓنت السلطة x واستيالؤهم ا�ازي �هوض الطريق ومهدت

 اcرÓت (عم جاذبية خلق x وساعدت اUاردة اcرب سنوات طوال السوفيتية اSارجية السياسة � استمرت الفكر هذا عناM. ا(اخلي* منافسيه وقتل

 لكن الصينية، اBورة اثناء الصي� الشيو# للحزب روسيا معونة حكمت ال: ا(وافع ايضا � تلك وÓنت. اBالث العالم اdاء � لالمjيا
ة وا1ناهضة الوطنية



 ب* قص!ة حرب ا� تصاعد اzي ستال* مع اSالف ا� ادى kا الصينية، السياسة x بالسيطرة السوفي: لال°اد السماح رفض السلطة x ماو ءاستيال فور

  .وفيتنام الص* � الشيوعي* اc_م ب* بعد فيما حدث اzي السياق نفس وهو. القوت*

 ارض x بها خاصة دولة بال تعيش ال: العديدة، الص* امم � اUداية � الصي� الشيو# واcزب ماو وعد عندما مواز سياق حدث الصينية اBورة اثناء

 قاموا فعليا ولكنهم وفقط السلطة x استيالءهم فور بالوعود الوفاء الصي� الشيو# واcزب ماو يرفض لم ثم ا1ص!، تقرير وحق باالستقالل ، الشاسعة الص*

 لالقليات اوال الوعود اطالق � السياق نفس اتبعت العالم اdاء � ا1تتا
ة الشيوعية اcكومات �. رجعية مقاطعة ماو يعتjها �ن ال: ا�بت، واcاق بغزو

 ا1وقف. السلطة x استيالءهم فور ا1ص! تقرير � cقوقهم النشيطة ا1عارضة ثم تأييدهم اكتساب اجل من ا1ص! تقرير Ãق االصلي* الس_ن من القومية

 االقلية �ا©ت وحقوق اBورية القومية الàعة دعم �نت فصاعدا 
ن* من بداية ا1ار�سية للحكومات العامة السياسة يتغ!، وال يل* ال اzي اBابت

 ضد عر� تطه! ðالت بتنفيذ السلطة، x استيالؤها بعد متهمة، ني_راجوا � الساندينستا حر�ة االحدث،. العملية ا1مارسة � ومعارضتها نظريا القومية

  .اراضيهم x االستيالء اجل من اUالد � االصلية الشعوب

 تتال! ©1ا ويتصورون مدمرا امرا القومية وا�قسيمات اcدود � يرى ا
وم، وحq تارbيا االنار�ي*، معظم. ذلك من ا�قيض ما cد هو االنار�ية موقف

 انظمة اساس x االنار�ية بنيان يقوم العملية، ا1مارسة � ذلك، ومع. ا1ثال العالم هو العالم هذا بوصف الوقت مع و±تÔ والعن�ية العرقية ا�مايزات فيه

 االمر من اساس x مص!ها تقرير � القومية االقليات رغبات يشبع اzي ا1تبادل والعون اzاتية، ا1حلية واcاكمية ا1ص!، تقرير Ãق تتمتع صغ! حجم ذات

 القومية االقليات نزعة ب* ا�عاون هذا اش_ل ابرز احد. لتولة ا1ناهضة القومية من اش_ل مع متصاcة تارbيا االنار�ية اصبحت ا1نوال وبهذا الواقع؛

 راية °ت عنه تعب!ا وجد واzي اسبانيا � اUاسك واقليم قطالونيا � اzاy اcكم اجل من تناضل ال: اcرÓت مع ا�عاون �ن واالنار�ية اzاy لالستقالل

 االصلي* لالمريكي* السياسية وا�قا
د االنار�ية ب* ال�يح االنصهار [اولة هو واالحدث. االسبانية االهلية اcرب اثناء للعمال الوطنية الكونفدرا
ة

 السيا¸ عملها تصف وال: لتولة ا1ناهضة القومية ا1نظمات). indigenist movement( اcديثة االصلي* الس_ن حر�ة � عنها تعب!ا Þد ال:

  .انار�ي* انفسهم يعتjون ا1عاMة االمريكي* ا¥نود حر�ة اعضاء من والعديد. اير�دا � حا
ا توجد االنار�ية بصفة

  ا'ادية ا�ارmية

  . مار�س �رل بدء ذي بادئ صاغها وا�اريخ واالقتصاد ا1جتمع (راسة منهجية مقاربة � ا�ارbية ا1ادية

äس عند صياغة ان� عالقات � حتميا البp يدخل لوجودهم، االجتما# االنتاج �" : "الرأسمال" الشه!، كتابه مقدمة � �ن" للتاريخ ا1ادي 1فهومه" مار

 تؤسس هذه االنتاج لعالقات الºية اcصيلة. ا1ادية االنتاج قوى تطور من معينة مرحلة تالئم ال: االنتاج عالقات باالسم و� ارادتهم، عن مستقلة [ددة،

. االجتما# الو# من [ددة اش_ل مع بدورها ا1توافقة والسياسية القانونية الفوقية اUنية عليها تنهض ال: Ñ، اcقيقية االرÓن للمجتمع، االقتصادية اUنية

 ولكن وجودهم، Ëدد اzي البp و# ليس انه. بطابعه ويطبعها واالجتماعية والسياسية الفكرية للحياة العامة ا1س!ة يكيف ا1ادية اcياة انتاج نمط

  ".وعيهم Ëدد اzي هو االجتما# وجودهم

 االف�اضات من الطريقة هذه خرجت. عليه السابق اال1اT الفيلسوف هيجل وضعه اzي) اIدل( ا(يالكتيك مفهوم من ا�ارbية ا1ادية صيغة مار�س استمد

 عشوائية ظاهرة يمثل 1ا ا(قيق الفهم وأن نو#، بش¿ رؤيته يمكن كÂ هو ما وان اخرى، ظاهرة مع تباينها خالل من تتكون طبيعية ظاهرة اي بأن القائلة

 تلك ان � وحجتهم" رأسه x هيجل قلبا" اÙلز فردريك العمل � وnيكه مار�س). الف{يقية ا
ق* عدم مبادئ من العديد غرار k )xكن امر هو

 او مثال، والعامل ا1لكية صاحب ب* ا�باين باستخدام الطبقات دراسة يمكن zلك ا�ارbية، ا1ادية ش¿ � االنساT ا1جتمع x تطبيقها يمكن الطرائق

  .الطبقية ا1ظالم اظهار اجل من اSاصة للملكية ©دل الغ! ا�وزيع تفس! مثل نو#، هو بما للخروج كÂ هو ما بتناول

 ا1ادية" سماه عما 
م{ه استخدمه مصطلح وهو ،"الفلسفية ا1ادية" بوصفه ا
ه يش! �ن( ابدا، ا�ارbية ا1ادية مصطلح يستخدم لم نفسه مار�س ان ورغم

 زابيسÏ اوتيتشيستفي�" الروسية الصحيفة °رير رئيس ا� رسالة مار�س كتب ،���  ©م عمره، من االخ!ة السنوات فÔ ،")الشعبوية

)Otetchestvennye Zapisky"(، احتوت x ة امة تصبح ان تنوي روسيا ان لو: ".... الكب! ا1غزى ذو ا�صحيح هذا
 اوروبا بتان منوال x رأسما


صبحوا فالحيها من �ف بقدر اوال تتحول ان دون تنجح لن ف´ – االÞاه هذا � الصعاب من كث! °ملت ا1اضية االخ!ة السنوات واثناء الغربية، 



 ارتكبت ال: الشعوب باý مثل يرحم ال اzي ا�ظام هذا قوان* روسيا Þرب سوف الرأسما�، للنظام ا(افئة االحضان ا� انتقا¥ا فور ذلك، وبعد برو
تاريا؛

 وتكون نشوء حول وضعته اzي ا�اريú ³ططي بتشويه ملزم انه نفسه جراء من يشعر انه. ناقدي يكÔ ال ذلك ولكن. �ء � هو هذا. اSطيئة هذه

 ال: ا�ارbية الظروف �نت مهما شعب، � x ا1حتوم القدر فرضها ال: العمومية للمس!ة تارbية فلسفية نظرية ا� هو وحوÑ اوروبا غرب � الرأسما
ة

 العمل قوى � االكj با�وسع يضمن، االقتصاد من ش¿ ا� ا1طاف نهاية � ا1جتمع هذا وصول وهو [تمل هدف اجل من نفسه، الشعب هذا فيها Fد

  )".بالغ بش¿ سمع: يلطخ الوقت نفس و� nفا x يسبغ انه. (عذرا استميحه ولك�. للبp االعظم ال_ملة ا�نمية بلوغ ا1نتجة، االجتما#

 � � العظõ، ا1حر�ة والقوة ا�هائية الغايات dو يسÌ اzي السابق، ا�اريخ مسار ارى حq ³ططا الضع ‘ا�ارbية ا1ادية’ استخدم انا: "كتب فقد اÙلز اما

 متمايزة طبقات ا� للمجتمع ا�ا� ا�قسيم مع وا�بادل، االنتاج بانماط اcادثة ا�غي!ات � وأراه ا1جتمع، � االقتصادية للتطورات ا¥امة ا�ارbية االحداث

  ". الطبقات تلك ب* وال�اع

 ا1ذهب ارÓن احد العpين القرن Ãلول ا�ارbية ا1ادية مفهوم اصبح ا�اريú، للبحث اس�شادية خطوطا يق�ح بذلك انه قال قد مار�س ان ورغم

 االف ا� اضافة بوخارين ونيكوالي بليخانوف وجيور¯ �وتسÏ وÓرل برنشتاين ادوارد مثل كبار مار�سيون مثقفون وصقله بناءه � توسع وقد الشيو#،

  . االن حq واÙلز، مار�س وفاة منذ اال�ديمية ا(راسات من

 معا الطبيعة يستغلون اUقاء اجل من البp ان دائما يف�ض ،"ا�ارbية ا1ادية" يسõ االنسانية ا1جتمعات �حليل شÉ يستخدمون ا1ار�سي* اصبح وهكذا

 بوظائف منهم � يتكفل حيث للعمل تقسيم بينهم يقوم وzلك االعمال، نفس البp �يع يؤدي ال بالطبع ولكن. العيش وسائل انتاج اجل من �ا# بش¿

 نوع باختالف ±تلف ذلك بها يتم ال: والطريقة. االنتاج وسائل المتالكهم نتيجة االخرين عمل x يعيشون ا�اس بعض ولكن. االخرين عن ±تلف

 ا1جتمع او اUدائية ا1شاعية عموما االنماط هذه تتضمن. االنتاج انماط او االنواع من عدد عj ينتقل ا1جتمع ان ا�ارbية ا1ادية تف�ض عليه وبناء. ا1جتمع

 عيشهم سبل ويصنعون الطبيعة مع ا�اس يتفاعل االجتماعية ا1راحل هذه من � �. والرأسما
ة واالقطاعية القديم وا1جتمع ،)ا�اريخ قبل ما مرحلة( القب¾

 x يقوم االقطا# وا1جتمع العبيد، وطبقة العبيد مالÏ من اcاكمة الطبقة x يقوم القديم ا1جتمع. متنوعة بطرق االنتاج فائض توزيع يتم. ³تلفة بطرق

 وا(�ك* وا1ناجم ا1صانع اي( وا�بادل وا�وزيع االنتاج، وسائل يملكون اzين الرأسما
* اساس x الرأسما� ا1جتمع ينتظم. واقنانهم الكبار االرض مالك

  .االجر مقابل للرأسما
* عملها بيع x تعيش ال: العاملة والطبقة ،)واUنوك

x ا1ادي ا�حليل هذا قمة úدون ا�اس ان فكرة تقف ا�اريF تهم وان مسبقا، [دد مادي ©لم ا�ى انفسهمÓداخل تصبح فيه تغي! احداث اجل من °ر 

 وÞد للتاريخ، وا(افعة ا1حر�ة القوة � جوهرية، االك� االقتصادية االنتاج عالقات اك�، خاص وبش¿. به وعيهم او عنه تصوره هم يستطيعون ما اطار

  . الطويل ا1دى � االقل x والقانون، االيديولوجيا من" الفوقية اUنية" ميادين � تفس!ها

 تتعلق اIد
ة ا1ادية بينما االجتماع، علم اسا
ب من اسلوب � ا�ارbية ا1ادية السوفيتية، ا1ار�سية نفوذ °ت وقعوا اzين ا1ار�سي* من للعديد طبقا

 كتيب مبادئ x قامت قرن، نصف 1دة القوي وا�أث! القوي ا�فوذ صاحبة السوفيتية، االرثوذكسية ا1ار�سية االدبيات. وÞريدا عمومية االك� بالفلسفة

  ".السوفي: الشيو# للحزب ا1ر�زية للجنة ا�ابع اللينينية ا1ار�سية معهد" اصدرها ال: ا1راجع وx ،"ا�ارbية وا1ادية اIد
ة ا1ادية" ستال* جوزيف

xانب وIيون يستخدم االخر، ا� للتحليل اداة بوصفها ا�ارbية ا1ادية � جدارة يرون وبعضهم االجتما# للتحليل االدوات من واسعة نوعيات االنار

 ب* من االنار�يون �ن. ومصطنعة ±تj لم عمومية مزاعم اساس x يقوم �ذب علم بوصفها ا�ارbية ا1ادية يرفضون االنار�ي* معظم ان اال. االجتما#

 باستمرار عليه االعتماد يمكن وال واالجتما# السيا¸ ا�حليل انسانية يàع انه اساس وx االساس، هذا x ا1ادي ا(يالكتيك اÞاه انتقدوا اzين االوائل

  .شاملة كمنهجية



  اnتمية ا�ارmية

 العاملة الطبقة فثورة الرأسما
ة، ظل � تتصارع ال: الطبقية للقوى فهمها � حق x ا1ار�سية �نت لو انه يف�ض ا�ارbية للمادية البسيط ا�فس!

 �تمعا وتأسيس ،)الربح معدل وانهيار الطب} لل�اع نتيجة( الرأسما
ة بانهيار مار�س تنبأ ا�اريخ، cر�ة °ليله فÔ. [الة ال حادث امر � ا�اجحة

  . الطبقات ب* ال�اع بسبب القائم البp، ب* ال�اع x فيه ا�غلب يمكن ا1ناسب الوقت � شيوعيا

 للتطور ا1مكنة ا1ستقبلية االÞاهات وان قوان*، °كمها مسارات بوصفها ا�اريخ مسارات ا� ينظرا �ن واÙلز مار�س ان هو كب!ة بدرجة حقي} هو وما

úس يرى الوراء، ا� وبا�ظر. قبل من حدث قد بما كب! بقدر و[كومة [دودة ا�اري� ا1ا> � حدثت ال: ا�ارbية ا1سارات فهم يمكن انه واÙلز مار

 متأنية دراسة اساس x ا1ستقبل � ترجيحا االك� ا1تغ!ات °ديد يمكن االقل، x ما وcد اخرى، وليست معينة بطريقة الÜورة Ãكم حدثت بوصفها

  .معلومة cقائق

 بها تصنع ان Fب ال: ا(رجة ذلك، ومع. بذلك آمنوا العpين، القرن واوائل عp ا�اسع القرن اواخر � اBانية ا(و
ة زعماء خصوصا ا1ار�سي*، بعض

 للحتمية رفض �" مار�سيا لست انا" الشه!ة، مار�س مقولة بأن موقفه عن دافع منهم والعديد بينهم، خالف [ل قضية دائما �نت واعية، قوى اBورة

 ال: لالمة اcر¹ ا1جهود اBانية ا(و
ة � ا(يموقراطية االش�اكية احزاب من حزب � دعم عندما االو9، العا1ية باcرب االنشقاق هذا تعمق وقد. ا�ارbية

 اcرب خصوم من العديد. لjو
تاريتها اcتÂ ا�ها× لالنتصار ا1جال يفسح سوف وطنها � الرأسما
ة انتصار أن باعتبار ذاك، او منهم اcزب هذا ا
ها Âينت

 ا(ول اصالح [او�هم يjر اzي االش�اكية، حتمية � مذهبهم بسبب جزئيا" اBانية ا(و
ة خيانة" x باللوم القوا لكسمبورج، روزا مثل ا1ار�سي*،

  ".الjبرية او االش�اكية" �نت ا(يموقراطية االش�اكية زعماء يطرحه عما بديال لكسمبورج روزا طرحتها ال: ا1ستقبل بدائل. القائمة الرأسما
ة

 امور يرونها هم فقط حتمية، امور � ا1جتمع تنظيم وا©دة اBورة ان يزعمون ال فهم ا�ارbية، وا1ادية ا(يالكتيك يرفضون االنار�ي* معظم ان وحيث

  ].جدا[ بها مرغوب

  

   



   أندريه جروباتشيك 8و أنار3ية أخرى

, وتثبتها ا1عاÍ تسجن أخرى لºمة Ëتاج احد من ما.   عp ا�اسع القرن إزميات من أخرى ism- إلزمية حاجة ã احد من ما: "مؤخرا أصدقا" احد كتب

 ا1حاكمات أمام أو اإلعدام فرق أمام الوقوف إ� منهم بعضا تقود بينما ألعضائها ا1غلقة ا1نظمات توفرها الq والصفاء بالراحة ا�اس من عدد تغرى أخرى �مة

  ".ا�غي! إم_نية من وتقلص, الفكرى اIمود وتصنع, ا1ذهبية وترسم, ا�عصب إ� حتما تقود الشيع, األصو
ة إ� بسهولة تقودنا الالفتات.  ا1ظهرية

 للحر�ة السائد ا1نظور تمثل الism ,q– اإلزميات احد لكم أقدم أن, ا
وم, الثيذ الواجب دوا� 1ن انه إال.  الوجهة هذه مع ±تلف أن الصعب من

 فيها نساهم الq" اcرÓت أم" ا1سماة با(عوة الو� بلونها, األنار�ية الفكرة, الفكرة هذه صبغت.  األنار�ية إنها.  اcا� زماننا ã ا1ار�سية بعد- ما االجتماعية

 من اقل السلطة x االستيالء بموضوع اهتمامها يأâ الc ,qر�تنا االساá اإل¥ام, أخالقياتها بإطار, ا
وم األنار�ية تمثل.  جوهرى êاتم وختمتها, اآلن

  .اzاتية واإلدارة ا1ستقل ا1حå اcكم لصالح باستمرار اكj مساحات لكسب تسÌ بينما, س�ه و�شف nعيته ونزع اcكم آ
ات بفضح اهتمامها

ã qم � ا1منوحت* ا(قيقت* هات* خالل, نيÉية �اريخ عرضا باختصار لكم أقدم أن, لل� لألنار�ية نموذجا اق�ح أن يليه فيما أستطيع حq, األنار

  .ا�موذج هذا بمثل نر¶ حينما ©تقنا x تلä سوف الq االس�اتيجية وتبعاتها

µو إنdين هؤالء مع لالتفاق أzيرون ا ã ية�, األيديولوجية ã ©مة نظرية داخل ح�ه يمكن ال ميال, البpية وا1مارسة االنساÍ الفكر تاريخ ã ميال األنار

 و$: مpوعيتها حول استفهام عالمات وضع طريق عن وذلك, الكهنوتية ا1راتب متعددة التسلطية اjIية االجتماعية األبنية وفضح °ديد اجل من تكافح

 آفاق من وتوسع سلطانهم تقلص الq اIهود æ حينئذ األنار�ية تصبح, ا1نتظر هو هذا األرجح وx, ا�حدى هذا x الرد من األبنية هذه تمكن عدم حالة

  .اcرية

æلك وz ,ية�, باألنار�ية يرتبط خاصة طبيعة ذو وحيد طابع هناك.  الوقت مع السياá نشاطها مظاهر إ� باإلضافة [تواها يتغ! اجتماعية ظاهرة, األنار

 ا�ظام من جزء لكونها أو حكومية سلطة كونها خالل من األرض x ومستمر ثابت وجود ¥ا يتأâ أن يمكن ال الكjى األيديولوجيات � عكس x أنها وهو

áالسيا  .âها يأbة وسماتها تارMالكفاح من موجات إنها – آخر ©مل من ا1عا áلك ونتيجة.  السياz ,ية تمتلك� بمعµ", األجيال تعاقب" dو ميال األنار

  .  فيها تشºت الq الكفاح لف�ة طبقا, جدا ا1عالم [ددة موجات تارbها ã °دد أن تستطيع انك

 [اولq تكون أن أتعشم فإنµ, هذا من الرغم x.  ا�بسيط يشوبها سوف أيضا هنا [اولq, ا1فاهيم لصياغة أخرى [اولة � مع كما, الطبيÌ من ولكن

  .االجتماعية الظاهرة هذه لفهم مفيدة

.  والعمå ا�ظرى kثلها هو األو9 األkية ã" باكون*" جناح وÓن, عp ا�اسع القرن أواخر ã أوروبا ã الطبä ال�اع خالل من األو9 ا1وجة تشºت, تارbيا

  .عp ا�اسع القرن ثمانينات خالل وترdت),  �� ( باريس كوميونة مع ذروتها وبلغت, ��B  ©م حq ا1رحلة بدايات تصاعدت

 العمالة x اعتمادها x أصيل بش¿ °افظ بينما, واإلcاد, للرأسما
ة وا1ناهضة, لتولة ا1ناهضة ا1يول ب* ما معا ±لط, لألنار�ية تماما جنيµ ش¿ إنها

 بيتهوفن سيمفونية إنقاذ Fب, "��B  ©م ã هتف اzى", بpا وليس ديناميت" �ن اzى, ا1هيب اcالم هذا", باكون*.  "ثورى كعامل ا1دن ã ا1اهرة الصناعية

  ". ¥ا ثمنا حياته الواحد دفع ولو حq 1يةالعا اBورة ن!ان من ا�اسعة

  : األنار�ية ا�قا
د داخل الرائدة األف_ر من لواحدة ا�وصيفات أدق وربما أ�ل من واحدة تراثه ضمن من �ا ترك باكون*

 الq, تماما الشºية اcرية اقصد وال, اإلنسانية والسعادة والكرامة األ1عية ظله ã وتتطور تنمو اzى الفريد الpط إياها معتjا, للحرية متعصب ©شق أنا"

 اعنيها الq اcرية اآلخرين؛ عبودية x مؤسس للبعض امتيازا من أك� آخر شيئا الواقع ã تمثل ال الq اSا(ة الكذبة تلك, ا(ولة وتضبطها وتنظمها تمنحها

 ا1ف�ضة اcقوق تعتj الq, األخرى الليjا
ة الjجوازية ومدارس, روسو جاك جان مدرسة تمجدها الq, اSيا
ة, الرثة, األنانية, الفردية اcرية æ ليست

 إن�, ال.  صفرا اcقوق هذه من Þعل أن إ� [الة ال تنتÕ الq الفكرة تلك -  - نملكها الq للحقوق حدودا منا ل¿ تفرض الq ا(ولة k ãثلة, الرجال ل¿



µرية من الوحيد ا�وع أعcا ,qأن تستحق ال õرية, االسم بهذا تسcا qهنية ا1ادية للقوى ال_ملة ا�نمية من تتش¿ الzال_منة واألخالقية وا ã � شخص 

 لم القوان* هذه أن حيث كقيود إ
ها ا�ظر يمكن ال بالطبع والq, الفردية طبيعتنا قوان* °تمها الq الكوابح تلك سوى قيود أى تكبحها ال الq اcرية منا؛

 لكينونتنا ا1باn األساس تش¿, معنا ومستمرة فينا موروثة عوامل ولكنها, منا اx مرتبة ã أو معنا ا1ساواة حد x يقف خار' مpع أى علينا يفرضها

  ".  حريتنا تش¿ ومباnة حقيقية nوط ولكنها تقيدنا ال عوامل فÕ -  -  واألخالقية والعقلية ا1ادية

 الpقية أوروبا إ� الغربية أوروبا من اcر�ة 1ر�ز واضحة إزاحة, الروسية األهلية اcرب حq عp ا�اسع القرن تسعينات من, اBانية ا1وجة شهدت

 جيش مع قمتها ا1رحلة بلغت.  الغاUة السمة æ, نظرى بش¿, األنار�ية" كروبتك*" شيوعية �نت و¥ذا.  للفالح* أوضح اهتماما تعطى zلك وأصبحت

 الوسطى أوروبا إ� اUلشفية انتصار بعد وانتقلت) ا1�جم – � &  ©م الروسية اBورة أثناء والعمال الفالح* من الروس األنار�يون أسسه جيش" (ماخنو"

  .  السطح °ت تعمل �نت الq ا�يارات داخل

 العاملة الطبقة dو أخرى مرة توجهها وح�ت, ثانية مرة أوروبا وغرب وسط ã, األربعينيات أواخر حq العpين القرن عpينات من, اBاBة ا1وجة تر�زت

  .  الصناعية

 ب* ا�باين بات, اللحظة هذه ومن.  روسيا من اUلشفية اBورة طردتهم اzين الروس ا1نفيون بها قام األعمال أك�, األنار�ية ا�قابية ذروة ذلك �ن, نظريا

 اIانب وx – تمثلها" كروبتك*" أن, ا1ثال سبيل x, نعتj أن يمكن الq, األنار�ية الشيوعية: للعيان واضحا األنار�ية ا�قا
د ã الرئيسي* ا�وع*

 مثل يندمج.  ا�عقيد ©
ة, ا1تقدمة الصناعية ا1جتمعات �نظيم والصالح السليم ا�مط األنار�ية األف_ر ã ترى, ببساطة, الq األنار�ية ا�قابية تقا
د, اآلخر

 اzين, ا1جالس شيوعã é, مثال قل, ا1رء Fده اzى ا�وع وهو, ا1ار�سية ã اليسارى اIناح من بتالوين عالقات طريق عن ويتشابك, األنار  ا�يار هذا

  . بانيكوك انطون مثل مار�سيون منظرون, جدا مث!ة بصيحات, الحقا مثلهم واzين, اللكسمjجية ا�قا
د من بزغوا

 ا1ناهض الكفاح أش_ل ã هام� وبش¿ فقط السطح x وظهرت أوروبا بناء إ©دة بسبب نتج كب!ا ©ما هبوطا األنار�ية شهدت, اBانية العا1ية اcرب بعد

 جديا بروزا تشهد لم والسبعينات الستينات نضاالت.  للسوفييت ا1وا
ة االÞاهات نفوذ, ذلك من بالرغم, عليه تغلب �نت اzى, اIنوب ã لإلمjيا
ة

 Þد فأنت و¥ذا.  الطبقات Mاع Ú xمها تبµ ال الq اIديدة السياسية اللغة مع ا�كييف تستطع ولم, تارbها بأثقال [ملة تزال ال �نت الq, لألنار�ية

 تصف ذاتها حد ã منهم �اعة Þد ال ولكنك, الخ والسود, النسوية واcر�ة, للحرب ا1ناهضة اIما©ت من بدءا ا�نوع شديدة �مو©ت ã أنار�ية نز©ت

 اBوريون ا�قابي*( السابقت* للموجت* معاد تقرير من اقل وال أك� ال �نت الوقت هذا ã األنار�ية اIما©ت أن الواضح فمن.  باألنار�ية اFابيا نفسها

 v ãية مواثيق اقروا ما و©دة, أنفسهم x انغلقوا السياá ا�عب! من اIديدة األش_ل هذه مع االìراط من فبدال - االنعزا
ة شديدة وÓنت), والشيوعيون

  .الرابع" الشبح" اIيل هو هذا, zا.  ا1اخنوية ا�قا
د ذوى" الjنا�ي*" بـ يسمون اzين األنار�ي* مثل اIمود

 للموجة Þسيد إ©دة فعال �نت والq( سياسيا شºتهم الq والسبعينات الستينات أهل: األنار�ية داخل يتعايشا جيل* (ينا Ùد, اcاE الزمن إ� بالوصول

.  للثقافات ا�قدى ا�فك! وأصحاب, اUيئة ود©ة, ا1رأة قضايا ومناMى, األصلي* بالس_ن, أخرى عناM ب* من, معرفة األك� والشباب), واBاBة اBانية

 عمل شب_ت ã بروزا أك� فهو الالحق* Þسيد أما.  وأشباههم, NEFAC والـ, IWA والـ, IWW الـ مثل, أنار�ية فدرا
ة كإ°ادات السابقون تواجد

 اIيل تيار ã الرئيí �لكيان, Peoples Global Action" الكو�بية الشعوب حر�ة" منظمة تأâ, اSاص منظورى ومن.  اIديدة االجتماعية اcر�ة

 ينسبون ال Ñ ا1كونة واIما©ت أفراده بأن يتسم ا1عاM األنار�ية �يار الشخصية ا1المح من واحد أن هو أحيانا االضطراب يث! ما.  األنار�ية من اSامس

 األحيان بعض ã أنهم (رجة ا1فتوحة ا�نظيمات ومع اcلقية ضد كونها ã حرفيا األنار�ية بمبادئ يل?م نk بعضهم هناك. األنار�ية إ� ©دة أنفسهم

  .األسباب هذه �فس" أنار�يون" أنفسهم تسمية من يتحرجون

, الرأسما
ة ومناهضة, ا(ولة مناهضة - األنار�ية اإليديولوجية صميم ã اSط طول x تZى الq اIوهرية اBالث ا1كونات تبä با�أكيد ولكن

 فقط ليس ±يل [اولة" أسبانيا ã للثورة أنار  مؤرخ صاغها كما, أو.  خلقه تريد اzى العالم وا� بش¿ تشبه الq ا�نظيم أنماط أى( ا1جازية والسياسات

 اإلعالم وحJamming Collectives q ا1فروض* ا�عاوني* أول من شيئ أى ã قائم األمر هذا".)   نفسه ا1ستقبل حقائق ±يل أيضا ولكن األف_ر



 ب* اال�قاء من [دودة درجة هناك.  جديدة أش_ل نقصد أننا االعتبار ã الوضع مع أنار�يون أنهم نقول أن نستطيع هؤالء �, Indy media ا1ستقل

  .ذلك من أك� ليس ولكن -  اآلخر يفعله 1ا منهما � متابعة ش¿ تأخذ ما Uvا وæ, معا القائمان ا1تجاورين اIيل*

 ã.  لألنار�ية اcديثة وا1فاهيم ا�قليدية ا1فاهيم ب* تقوم الq اإلش_
ة تلك æ, ذلك x بناءا, ا1عاMة األنار�ية كيان ã تتغلغل الq األساسية اإلش_
ة

Ú *ا�cن اd د من هروبا" عيانا نشهد
  .بطريقته � ولكن", ا�قا

 ما وهو وانتشارا شيو© أك� أحدهما, حرفيا: تارbيان معنيان ¥ا نفسها" تقا
د" فºمة.  ا�قا
د تماما يفهموا لم" ا�قليديون األنار�يون" بان القول x أجرؤ

µور" يعºية واألعراف, والعادات, وا1عتقدات, القصص", الفول� باتساق °رك, األمر فوض, اعj: نصه ما, وانتشارا شيو© اقل هو اzى اآلخر يعµ بينما", السلو

  . ا�وصيات قدم, تشاور, اآلخرين مع

 ã ا�قا
د مصطلح أن احتمال بسبب: æ اإلجابة  ا�فس!؟ أهمية x اشدد حq إنµ بل, تقا
د؟ �مة معµ تفس! ã االختالف ¥ذا انتباهكم اجذب 1اذا

 أو تغي!ها Fب وال يمكن ال تام بنيان إنها x تقبل ا�قا
د أن هو) شيو© األك� الوجه ربما وهو( األول الوجه.  ³تلف* وجه* x يفهم قد األف_ر تاريخ

 البpية الطبيعة من اIزء بهذا يرتبط للتقا
د الفهم هذا مثل.  تغي!ها بدون, ا1ستقبل Þ ãاوزها ويتم اBابتة حا�ها ã عليها اcفاظ Fب ولكن, تعديلها

  ".  ا�كرار قهر" أنها x" فرويد" يشخصها, ا�مطى للسلوك ميالة æ الq, ا1حافظة �لطبيعة إ
ه يشار اzى

µد اآلخر ا1ع
 نقو¥ا دعنا, االFابية الطريقة هذه مثل.  ا�قا
د من ا1ستمدة اjSة إلحياء وا1بدعة اIديدة بالطريقة يتعلق, هنا عنه أدافع اzى, للتقا

 ا1جبول اcقيقة مع اSط طول x تتجاور, ثورية طبيعة مؤقتة بصفة تعتj والq, العامة البpية الطبيعة من اآلخر اIانب ã زرعت, للتواصل, مباnة

  .  ذاته ا1رء يبä ألن الص( االحتياج, الوقت نفس و$, ا�غي! ã الرغبة: ظاهريا متناقضة بطريقة اإلنسان عليها

  . لألنار�ية ا1تعددة" اcداثة -بعد ما"تفاس! إ� يلجأ اzى الش¿ هو" ا�قا
د من ا¥روب" أش_ل من اآلخر والش¿

, العقالنية ومعاداة, اcداثة -بعد ما عدمية حلم من االستيقاظ, األنار�ية عن" األوهام نزع" بـ", ويj ماكس" قال كما, للقيام با�أكيد الوقت حان انه اعتقد

 استيعاب �رد هو اzى ا�نويرى للمpوع والسياá العقالÍ ا1سار إ� األنار�ية الستعادة الوقت حان".  الزائفة والصور, "اBقاã واإلرهاب, اIدد واUدائيون

 bلق ال, ا1شهورة" جويا" لوحات تقول كما, العقل".  عليها بناء بأنفسهم قراراتهم أخذ من يتمكنوا حq األفراد بواسطة تستخدم أداة æ ا1وضوعية ا1عرفة" أن

  .ينام عندما bلقها ولكنه, Ëلم عندما kسوخة وحوشا

  . Ñ ح� ال بتضاد مصابة اcديثة األنار�ية.  Eوريا بات قد اختالفاها x اcديثة األنار�ية أجيال ب* اcوار أن القول أود

 إما" بـ ا�فك! طريقة انعزا
ة هجر الطيب من سيكون.  االنقسام x ي�ون اzين ا1عاMين األنار�ي* ا1فكرين من الغاUية لعادة نستسلم أن يك� لن

  .كذلك انه � يبدو  kكن؟, يبµ اzى ا�موذج هذا مثل هل.  فكرة بناء عن تبحث مناقشات ã وا(خول", كذا أو كذا

 مناهضة بؤرة مساحة من يوسع اzى ا�موذج وهو, اIديدة االجتماعية اcر�ة صفوف ب* ا
وم تمي{ه يمكن, ا1عاMة األنار�ية من جديد نموذج هناك

 وفقط ا(ولة x ليس الضوء تسليط, "بمعµ, للسيطرة الºية األبعاد إلدراك يسÌ ا�موذج هذا مثل.  الطبقة اخ?ا
ة عقيدة عن ا�خå إ� باإلضافة, السلطة

 من ش¿ � ã واcرية اIنسية العالقة و�ذلك, أيضا واUيئية اBقافية العالقات ولكن وفقط االقتصاد وليس, اIنس* ب* العالقات x أيضا ولكن

 ا�موذج هذا.  تنو© وأك� أغµ بمفاهيم مدعوم أيضا ولكنه, السلطة لعالقات الوحيد ا1نظور خالل من ليس سبق ما وî, فيها Þدها أن يمكن الq األش_ل

 األش_ل يشجب أو, ذاتها ã ا1ؤسسات يشجب ال انه.  السليم م_نها ã ا1تنوعة أنماطها ويستخدم ¥ا أ
فا يصبح ولكنه, فقط ذاتها ã ا�كنولوجيا يشجب ال

 جديدة أسا
ب يتضمن, جديد �تمع اجل من والكفاح للعمل جديدة سياسية وأش_ل جديدة 1ؤسسات تصورات وضع Ëاول ولكنه, ذاتها ã السياسية

, وال�ابط لالنسجام قابلية تمتلك الq للجما©ت اcيوية إ©دة, جدا ومؤخرا.   دوا
ك وهكذا, للتنسيق جديدة وطرق, القرار لصنع جديدة وطرق, للتجمع

 إصالحية غ! إصالحات لصياغة تكافح إنها بل, وفقط ذاتها ã اإلصالحات تشجب ال وæ.  األx إ� لالرتقاء عنها غµ ال درجات تش¿ الq وا¥يا�

 ã األمر نهاية ã تتسبب م_سب, ا1_سب من مزيد dو ا�حرك إ� باإلضافة اcا
ة معيشتهم ظروف من و°سن, ا1باnة ا�اس احتياجات تل*, بها والظفر

  ". مستقبال, ا�غي!



 ا1عاMة لألنار�ية أساس قاعدة ±لق كيف. واUاحثون, واcر�ي*, العمال منظمات: شاملة مكونات ثالث تضمنت إذا إال فعاال تأث!ا األنار�ية تمتلك لن  

x ا1ستوى ãقاBية اجل من تعمل عديدة تداخالت توجد  والشع*؟ وا�قاب ا� أنا �ء � فقبل.  عالهأ ذكرتها الq القيم ترويج x قادرة تكون, أخرى أنار

 أنه يبدو ففيما.  ا1عاMة األنار�ية ã م_نته تأكيد يعيد أن Fب الفكرى ا�ضال أن هو بذلك اعنيه وما.  الواقع يمليه ما تعكس أن Fب األنار�ية أن اعتقد

 æ", ريد هربرت" زمن أو, ا1ثال سبيل x" ر�يوز" أو" كروبتك*" زمن إ� با�ظر, هذا يومنا ã األنار�ية اcر�ة ã األساسية الضعف م_من من واحدة

  .ا�ظرية فاعلية و�غفال, بالضبط رمزى هو ما إهمال نقيصة

, طويل لوقت.   أنار�ية إمjاطورية كتابة عليهم", اإلمjاطورية" بـ ا1سماة الصيت واzائعة اSيا
ة اcداثة- بعد ما مار�سيو لقصة األنار�يون نقد من فبدال

 إ
ه °تاج ما.  كنظرية �ت�ف الفرصة نفسها ومنحت علميا مظهرا �فسها ا±ذت, األسلوب وبهذا, ا�ظرية إ� ترجع ا1ار�سية العقيدة �نت ما كث!ا

 x صjا وال تعاطفا اðل ال, شومس� ناعوم مثل, أيضا أنا.  ا1ثقف* معاداة وتطرف, ا1ثقف* تطرف: ا�احيت* ã تطرفها x تتغلب أن هو ا
وم األنار�ية

 انه يرى ما إحساس هناك يزال وال �ن األنار�ية ا�قا
د داخل ã: "والعلم األنار�ية ب* للتناقض �ال هناك يكون أن Fب ال انه أؤمن أنا.  األف_ر هذه مثل

  ". وظا1ا كهنوتيا ما شيئا, ذاته حد ã العلم ã يوجد

 Ë xتم ال سببا أرى وال, معقولة أشياء كونها من أك� cدود تر- ال العلمية ا1ناهج أن واعتقد, الالعقالنية تسوغ ما حجة, علõ حد ã, توجد ال

 ما إن: "نفسها األنار�ية داخل, متنوعة مظاهر ã, ينتp بدأ معتاد غ! الÞاه احتماال اقل إنµ حq, شومس� مثل أنا.  معقول* غ! يكونوا أن األنار�يون

µرم عما يبحثون األيام هذه اليساري* ا1ثقف* أن للنظر الفت كشئ يدهشË ص!ة الفهم بهجة من فقط ليس ا1ضطهدينUأدوات من أيضا ولكن, وا 

  "...ا1ستكjين قلوب تسعد سوف الq الرسالة تلك -  والعقالنية العلم أوهام عن نتخå أن Fب وأننا, مات قد ا�نويرى اp1وع أن jbونا ح*, انعتاقهم

 يفعل �ن كما, ا1حاEات إلقاء �رد يكون لن با�أكيد  اUحاثة؟ األنار  دور سيكون كيف.  اUحاثة لألنار  رؤية وضع مهمة تقع أمامنا, ذلك من أك�

 وان, جيدا تص� أن Fب: الصعوبة من كب! قدر وx جديدا دورا يتصور اzى الشخص تصبح ولكنها, مدرسة تكون أال Fب.  سابقا اليساريون ا1ثقفون

j, ا1سيطرة ا�خبة مصالح تعرية هو دورها.  تكتشف وان األغوار تس�طاب خلف فائقة بعناية ا1ستSى اzموضوعيا يبدو ا ã الظاهر.  

.  اcر�ي* واUاحث* اcر�ي* ا�اشط* ب* الصالت من جديدة أش_ل ابتداع الÜورى من.   باcقائق تزودهم وان اcر�ي* للناشط* العون تقدم أن عليها

 وÞمعات, أÃاث ومراكز, مؤسسات إقامة الÜورى من.  وا�اشط*, والعمال, ا�حرري* العلماء ب* العالقات تنسج تعاونية آ
ة ìلق أن الÜورى من

 قوتها تفقد سوف, ا1عاMة األنار�ية ã بشدة تZى ظاهرة اcظ لسوء æ والq, اcلقية الروح تفقد سوف, الطريقة بهذه أن اعتقد.  أنار�ية واkيات, علمية

 اzى, اIديدة األنار�ية األkية تتبناه اzى العام اإلطار æ, ا1عاMة األنار�ية ã اcلقية الروح هذه 1قاومة ا1نظمة ا1حاوالت من واحدة.  اIهود ¥ذه نتيجة

µى, مؤخرا وصلzاآلن عليكم اقرأه سوف وا .  

 االتصاالت تيس! وتعµ, اUعض بعضهم مع تضامنهم عن ا�عب! ã الراغب*, العالم أجزاء � ã لألنار�ي* سبيل توف! تعµ مبادرة æ األنار�ية األkية

 � ã الراديكا
ة السياسة ã ¥م أوضح ومنظورا لألنار�ي* اقوى صوتا وجود x التشجيع وتعµ, اآلخر احدنا وÞارب خjات من ا�علم وتعµ, وا�نسيق

  .   اBورية ا�خبوية ومذهب, الز©مية والروح, وا�حزب لالنعزا
ة اثر � يرفض ش¿ ã ذلك °قيق ã ترغب ولكنها, م_ن

 الفريدة اcرية تلك -  للحرية األصيلة وا1مارسة ا�ظرية æ, ذلك عن فضال ولكنها, عp عا�اس القرن أوروبا ã ابتدعت فلسفة األنار�ية ã نرى ال dن

qتؤسس ال ال x ى ا1ثال إنها - اآلخرين حسابzلم, نهاية ال ما إ� اكتشافه يعاد اd ارب بهdاجله من و ã � ية تاريخ من حقبة � و$ قارةpالب  .

 أك� منهم � من Fعل ا�ضامن من شب_ت خلق ولكن, اcرية جوهر من جزء هو دائما سيظل ا�عدد الن, وفصيل فصيل ألف دائما األنار�ية (ى سيكون

  .قوة

  - عليه تصدق -

 وا1عونة ا�طوعية واIمعيات اzاâ ا�نظيم مبادئ x يتأسس �تمع طريق عن يأâ البpية والسعادة للحرية ضمان أفضل أن نؤمن ألننا أنار�يون إننا.  

  . والرأسما
ة �(ولة, ا1نظم العنف x تتأسس الq االجتماعية العالقات أش_ل � ننبذ وألننا, ا1تبادلة



  : أمرين بها ونعµ, انعزا
ة حلقية روح � ³لص* نناهض أننا إال. *

 اUدائية د©ة أو, Syndicalist ا�قابيون أو, Platformist الjنا�يون: بالقوة آخر ش¿ x األنار�ية أش_ل من خاص ش¿ أى فرض dاول ال إننا  •

Primitivist ,االنتفاضة د©ة أو Insurrectionist ,نرغب وال.  آخر احد أى أو ã احد اى استبعاد x وا�عدد ا�نوع نثمن فنحن -  األساس هذا 

  . الخ واألصو
ة اIنí وا�مي{ العن�ية مثل ¥يمنةا لكيانات اIما� برفضنا فقط [دودا, ذاته حد ã كمبدأ

 تقييد األنار�ي* F xب ال انه نؤمن zلك, ومستدام و©دل حر �تمع dو حر�ة كعملية فيه نراها اzى بالقدر مذهبا األنار�ية ã نرى ال أننا حيث •

 مبµ ©لم خلق اجل من يعمل فرد � مع ا�عاون أوجه عن بنشاط اUحث عليهم Fب ولكن, كأنار�ي* أنفسهم يم{ون اzين هؤالء مع با�عاون أنفسهم

x ية أغراض من فواحد.  فعال منهم يتعلم وان, العريضة ا�حررية ا1بادئ تلكkنسهل أن هو األول: أمران تيس! هو األ x ا1الي* من بعض اتصال أنفسنا 

ã اءdين العالم أzيون, فعال, هم ا� عن نفسها األنار�ية ا�قا
د إثراء هو اBاÍ واألمر, ا�قا
د نفس وفق يعملون اzين اآلخرين بأف_ر, يعلموا أن دون أنار

  . خjاتهم مع ا�واصل طريق

 يتعلم أن: اIارى اcوار ã يساهم أن هو) فرد ل¿ متاحا يكون أن Fب دورا( األنار  للمثقف الصحيح ا(ور أن ونؤمن الز©مية الروح أش_ل � ننبذ إننا. 	

  . ا¥بة بروح ولكن, اإلمالء بروح وليس, اjSات �لك تدبره عوائد يمنحهم وان الشع* ا1حå ا1جتمع و�فاح بناء خjة من

B .عضو هو ا1بادئ هذه يقبل شخص أى ã يةkية األ�.  رغبتهم هذه �نت إذا كمتحدث يت�ف أن ã السلطة Ñ األنار�ية األkية ã عضو شخص وî, األنار

  ). قائم ا�نوع هذا مثل بان إقرارا, وبالطبع( نفسها با1بادئ القبول غ! اآلراء ã تماثل نتوقع ال فإننا, ا�عدد بقيمة نعلو ألننا

 يمكن ولكن مقدما, معينة مهمة أو مع* p1وع ا1ناسب, ا�نظيõ اUنيان مستوى إمالء يمكن فال, ذاته حد n ãا وال ذاته حد ã قيمة ليس ا�نظيم. �

 عليه للقائم* يرجع أن Fب: األkية داخل به ا1بادرة تتم مpوع ألى بالنسبة وهكذا.  ا1همة أو اp1وع هذا ã فعال ا1نخرطون هؤالء قبل من فقط °ديده

 األعضاء شعر إذا ولكن نفسها األkية داخل القرار يتخذ ¥ي¿ حاجة توجد ال, اcالة هذه ã.  اp1وع ¥ذا ا1ناسب* ا�نظيõ وا1ستوى الش¿ °ديد عملية

 العامة الروح إطار ã تكون أن وهو واحد بpط, اآل
ة هذه مثل ستعمل كيف تقرر ان نفسها للمجموعة راجعا ذلك سيكون, zلك الÜورة مستقبال

  . ا1باnة ا(يموقراطية وروح الالمر�زية

 °يط أن Fب.  ا�قدمية االجتماعية العلوم �رى ã تتضمن أن Fب إنها.  األخرى االجتماعية اcرÓت jSات األنار�ية تلتفت أن Fب: ذلك من أك�

 تضيف, متم{ة أنار�ية اقتصادية رؤية تمثل الq, التشارك اقتصاديات فكرة ا1ثال سبيل x و�أخذ. األنار�ية من القريبة ا(وائر بعض من تأâ الq باألف_ر

 الرأسما
ة ã رئيسية طبقات ثالث وجود من °ذر الq األصوات �لك نص. أن أيضا اcكمة من سيكون.  وتصححها األنار�ية االقتصادية ا�قا
د إ�

 هو هؤالء دور.  ا1نظرين هؤالء قبل من coordinator class ا1نسق* بطبقة موسوم*, ا�اس من أخرى طبقة هناك.  فقط اثن* وليس, ا1تقدمة

 الطبقة سيطرة �ظام كمحور ا1تخصص* وا1ستشارين واjSاء العليا اإلدارة مراتب تتضمن الq الطبقة إنها.  العاملة الطبقة عمل ã وا�حكم x السيطرة

 من يمكنهم ما هذا.  والعالقات وا1هارات للمعرفة احت_رهم بسبب الطبقية م_نتهم Ëتلون إنهم.  وهكذا, الرئيسي* وا1حاسب* وا1هندس* �1حام* -

  . اcكومة عند أو الضخمة للÓpت اإلدارى الكهنوت مراتب اË ã xتلونها الq ا1واقع شغل من تمكنهم الq بالوسائل الظفر

x ب آخر شيئ هناك أنF قادرة أنها وهو, هذه ا1نسق* بطبقة متعلق نالحظه أن x وهو.  حاكمة طبقة تصبح أن ã قيقةcا µا�اري/ ا1ع äقيcلال°اد ا 

qوما السوفيي õالد يسUإنهم.  األخرى الشيوعية با ã قيقةcاألنظمة ا qا1نسق* لطبقة مكنت ال.   

  .سياسية رؤية عن تصور لوضع تتوجه أن Fب ا1عاMة األنار�ية أن اعتقد, أخ!ا

 إحداها ب* ملحوظ بش¿ تتفاوت ما Uvا أنها ولو, االجتما� ا�نظيم من جدا [ددة أش_ل تتبµ ال األنار�ية داخل ا1تنوعة ا1دارس بأن القول يعµ ال وهذا

 باألحرى و, الشºية صورتها ã" من اcرية, "آخر بش¿ أى", السلبية اcرية" يسمونه الليjا
ون بات ما جوهريا طرحت قد ك¿ األنار�ية أن إال.  واألخرى

  .   الواقÌ شºها ã" إ� اcرية"



  . اSالقة وروحها, االيديولو' تعصبها وعدم, اSاصة تعدديتها x كد
ل السلبية باcرية ال_مل بال?امها األحيان من كث! ã األنار�ية تفتخر, وبالفعل 

 تظل األنار  الفكر تتحدى عدة مشا� ã تسببت دولة بدون األنار  ا1جتمع قيام ا1مكن من Þعل الq ا�ارbية للظروف تصور وضع ã األنار�ية فشل

 حq, نظيفة أياديكم تظل حq اIهد أق¬ تبذلون ما دائما األنار�يون أيها إنكم, "باUعيد ليس زمن من, األصدقاء احد صارحµ ولقد.  ا
وم حq حل بدون

  .سياسية رؤية ã جدية أك� بش¿ للتفك! الفتقادنا وثيقة صلة ذات ا1لحوظة هذه ان اعتقد انا".  اإلطالق x ايدى بال الر�ب عن تتخلفون فعليا إنكم

 x مرضية غ! æ, اSاص نظرى وجهة ومن, [قق فشل هذه [او�ه أن وظهر.  ا�حررى للمجتمع ملموسة صورة صياغة" برودون جوزيف بي!" حاول

  .  اإلطالق

 ã االجتماعية اإليكولوجيا مدرسة – نسلكه اzى بالطريق علينا يش! أن ينب. ولكن, اإلحباط إ� يدعونا أن الفشل ¥ذا ينب. ال, األحوال �يع و$

 ما: "سؤال x اإلجابة بمحاولة أيضا Ëيط أن ينب. األنار  ا�موذج.  جدية أنار�ية سياسية رؤية صياغة إ� يقودنا طريقا – ا1ثال سبيل x الشما
ة أمريكا

æ دائل منظومةUابية اFا1ؤسسية اال qيون يتبناها ال� رؤية نمنح" ان ينب.".   ا1تنوعة ا�نفيذية واإلدارات واUوليس وا1حاكم ا1عاMة للتpيعات األنار

 ال بش¿ فعال بش¿ السابقة العناM من � إÙاز كيفية توضح الq تنفيذها وسلطة, القضائية األح_م و�صدار ,تطبيقها وأش_ل, التpيعات تتضمن سياسية

 االنتخاب أنظمة مواجهة ã وفهم معرفة اcا
ة cر�تنا سيوفر ولكنه, انتظاره طال اzى باألمل وفقط ا1عاM نضا�ا يمد ال اFابية بمخرجات فالر-, سلطوى

  ".االس�اتيجية اختياراتنا من بالعديد وا(راية الفهم وأيضا, القائمة وا1حاكم القانون وتنفيذ والتpيع

  ا�موذج؟ هذا مثل ل�قية االس�اتيجية ا�بعات æ ما, أخ!ا

 إننا Ëدثونك.  تفس! Ñ افهم وال تعاطف أى dوه اðل ال, اس�اتيجيا اف�اضا, األنار�ي* من اcر�ي* با1ناضل* لقاءاã â, ا1رات من العديد سمعت لقد

 ذلك �ن �ما أسوأ كنت �ما" x ينص اzى, الغريب ا1نطق ¥ذا و�معارض.  األحسن إ� األمور تتطور حq معيشتنا تتدهور وان اIهد نبذل أن Fب

".  القفص مساحة توسيع" اس�اتيجية تتبµ الq األرجنتيني* األنار�ي* �صيحة نص� أن, جدا كث!ا معقو
ة وأك� حكمة أك� سيكون انه اعتقد", أحسن

Ìاتيجية هذه مثل ت�ا اقل بإصالحات تظفر وان اجل من °ارب أن ا1مكن من انه, ذلك من بدال, االسk ورة به °لمBى بالش¿ اzسن اË ا�اس أحوال من 

 فهما االس�اتيجية هذه تÌ.  ا1ستقبل ã االنتصارات من 1زيد الفرص اإلصالحات هذه ±لق الوقت نفس و$, حا
ا أمامهم ا1طروحة االختيارات من وËسن

 Iعل تعمل وعندما ا1عاشة ا1تاعب ±اطب عندما انك لك bول ولكنه, اcا
ة ا�اس واآلالم معاناة Þاهل لك يسوغ ال اIديد للمجتمع نص!ا كونك بقول

 صاعد منحã µ مس!تنا تقود وبا�ا� منظماتنا من وتطور, كياننا بناء من وتمكننا, وعينا من ترفع الq بالطريقة بذلك نقوم أن علينا, أفضل ا1باnة األمور

 اجل من األمد القص!ة الشعب كفاحات ينبذ ال القفص ارض توسيع.  واالجتماعية االقتصادية هيا�نا °ديد إ� الوصول عن تثمر الq ا1ستمرة ا�غي!ات من

 أو تقدمية Eائب فرض أو, اUت م{انية وضع ã ا1شار�ة أو, العمل nوط °س* مثل اFابية أعماال أو حرب إليقاف نضا¥م أو, ا1ثال سبيل x األجور رفع

 الشعوب و� أن حقيقة °�م أنها بسبب وذلك, صورة بأى أخرى نضاالت أى أو, ا(و9 ا�قد صندوق إلغاء أو, �مل اجر مع اقل عمل سا©ت أو, راديكا
ة

 الشجاعة الشعبية للجهود اcر�ي* ا1ناضل* ب* ا1نتp االحتقار من ا�وع هذا من °اذر عنيف بش¿ أنها كما, الكفاح خالل من يتطور تنظيمها ودرجة

  .حياتهم ظروف �حس*

 تطالب ا1ار�سية بعد ما مرحلة ã حر�ة, للرأسما
ة ا1رعبة األهوال ظل ã, تبµ أن وهو هام دور Ñ ا1عاMة األنار�ية من ا�موذج هذا مثل أن, �نجز, اعتقد

  .حقيقيا أمرا طاقاتهم إدراك Þعل وان ا�نوير بقيم

  لكم شكرا

  .منهم احد إبداع من æ هنا قرأتموها قد فكرة أى تكون قد".  ألjت مايكل"و" جوردون يورى"و" جريj ديفيد: "اصدقا" اشكر أن أود

  

  



>بقلم ديفيد جريB  األنار3يون ا@دد

  مقدمة

 يبدوا.   اجلها من وا1جاهدين للثورة ا1نظرين ب* وا1ناضل*، ا1ثقف* ب* الواسعة ا¥وة هذه مثل فيه توجد اzى الزمان، هذا غ! آخر زمن ±يل الصعب من

 من حالة تلبستهم قد  الواقع، ã موجودة الغ! اIماه! من واسعة قطا©ت 1واقف السياسية األوراق ش¿ تأخذ أعماال ينpون ظلوا اzين الكتاب، أن


ل، ا�عا� من حالة وæ.  ذلك من أسوأ أو التشويشzت من جديدة أش_ل بزوغ رغم اÓرcماه!ية اIوهناك هنا فرادى ا pتنت ã � وأنها.   م_ن 

 دفعت، الq اcر�ة تلك.   التسمية هذه 1ثل معقول سبب وجود دون - للعو1ة ا1ناهضة باcر�ة اآلن حq يسõ بات ما جوانب من [دد جانب ã لفضيحة،

 هذه ترجع قد.   ا1تاحة ا�ارbية باإلم_نيات منهم شعورا الكو�ب، عj للمالي* اIمÌ الوجدان ã °ول إ� عمرها، من فقط ثالث أو سنت* �رد خالل

     ".تايمز ا�يويورك" صحيفة مثل: ا1عادية ا1صادر �ا تزرعه ما بوا0 فقط نلتقط إننا بسبب أو فاضح، جهل �رد إ� التسمية

 يعتقده ما x ا(وريات هذه اهتمام ينصب ما نادرا األقل x أو بعيد، cد ا¥دف يصيب ال ا�قدمية ا(وريات ã حq يكتب ما معظم أن يبدو أخرى، ومرة

  .    ¥ا بالنسبة األهم انه اcر�ة ã اcقيقيون ا1شار�ون

 الفهم سوء نقاط بعض إيضاح x قادرا أكون قد - اcر�ة ã ا1باn العمل من راديكا
ة، األك� الطرف ã خاص بش¿ - نشط ومشارك ان�وبولو' كخب!

 طويال ردحا أنفسهم ã توهموا اzين هؤالء بعض تلكؤ ã يكمن ال�دد من كث! أن أخشاه، وما  .حسنا قبوال يال0 ال قد به أنبئكم سوف ما ولكن الشائعة؛

 العدالة إ� ويسعون الفردية، اcريات بتوسيع يهتمون: 
jا
ون اcقيقة ã أنهم إ� الطرق من بطريقة االقتناع إ� يصلوا أن راديكا
ون أنهم الزمن من

 يشعرون قد ثورية تغي!ات رؤية ã يرغبون اzين هؤالء من كث! ولكن .ا(ولة أو �لرأسمال اcاكمة ا1ؤسسات بقاء تتحدى ال بوسائل ولكن االجتماعية،

 -   ا
وم حq نبذه ã يستمرون اzى ا�يار هذا - األنار�ية األف_ر من اآلن تنبع الراديكا
ة للسياسات اSالقة الطاقة معظم أن حقيقة يقررون وهم بالقلق

  .    الالزم باالح�ام معه العمل ã يندرجوا أن يستلزم سوف االعتبار ã ا�يار هذا مثل وضع وان

 ليس هذا أن إال سياق، أي و� ،"أنار�يون" أنفسهم x يطلقون فعال اcر�ة � ا1نخرطون ا�اس من كم حسباT � أضع ما، بمع� ولكن كأنار ؛ اكتب أنا

 ا�دخل صف � تقف وال: مسلكها، من تعدل حq إ
ها تتوسل للحكومات تتوجه ال: للسياسات برفضها ا1باn، العمل فكرة جوهر   .ما cد القصيد بيت

 � روحها؛ � اcر�ة، وجدان � األنار�ية  .األنار�ية ا�قا
د من مباnة انبعث ذلك � - اUديل انه مسبقا يف�ض اzي بالش¿ ا(ولة سلطة ضد اIسدي

 انه يف�ض ما - اللبس فيهم يشيع اcر�ة ±ص قضايا ثالثة انه يبدو ما توضيح سأحاول سي¾، فيما وهكذا. فيها باألمل ومبp جديد هو ما � مصدر

 كيف اق�ح سوف ذلك بعد ثم - متماسكة أيديولوجيا إ� حاجة ã أننا يف�ض وما نتبناه، اzي العنف انه يف�ض وما العو1ة، يسÂ اzي للشئ معارضتنا

  ... ذلك � ضوء � ا�ظرية kارساتهم صياغة إل©دة تصوراتهم يطرحوا أن الراديكا
* للمثقف* يمكن

  حر�ة العو'ة؟

 اzي وللحد. ا1سÂ هذا Þاه أبدا براحة الشارع مناضå يشعر لم وللحق األمريكي، اإلعالم سكه اzي اآلخر العملة وجه �" للعو1ة ا1ناهضة اcر�ة" عبارة

 أفضل، بش¿ ا�عب! أردنا إذا أو، - السوق أصو
ة من نوع بأنها تعريفها يمكن ال: اIديدة، الليjا
ة مناهضة ف´ لشئ، مناهضة اcر�ة هذه فيه تكون

  .    لإلنسانية ا�اريú للتطور واحد اÞاه إال هناك ليس انه تعتنق ال: - السوق ستا
نية

 مؤسسات قيام فور أيديهم عن سلطة أى قطع ينب. اzين هؤالء الضخمة، االقتصادية الكيانات من وnائح االقتصادي*، من ìبة بها تمسك اSريطة هذه

 مثل ا1عاهدات ±لقها الq ا1نتخبة غ! ا1نظمات خالل من ا�خبة هذه تتبلور سوف وصاعدا اآلن فمن ا(يموقراطية؛ للمسائلة القابلية من قدر بأى تتصف

  .    NAFTA وا�افتا العا1ية، ا�جارة ومنـظمة ا(و9، ا�قد صندوق



 اللغة فيه تتبدى ما دائما ا1تحدة، �لواليات بتا ولكن    ".ا�يو
jا
ة ضد حر�ة إننا: "وتايوان واستونيا �ألرجنت* بالد ã عالنية، تقول أن يمكنك

 أينما الصورة ã تراه ما � æ ا�يو
jا
ة: قاطبة الكو�ب n xا ا1وجه السياá اإلعالم أجهزة أك� من واحدة æ هنا الضخمة اإلعالم فكيانات   .كمشºة

  .    نفسه اللفظ مفردة استخدام تستطيع ال انك æ الصورة خلفية ã تقبع الq اcقيقة تبz äلك ونتيجة - وجهك تو9

 األمريكيون ا1ناضلون Fد وهكذا".  اcر السوق" أو" اcرة ا�جارة قضايا" نوع من خطابك ã د©ئية مصطلحات استخدام يمكنك ا1ثارة ا1سائل أمام 

 ع¾ اإلنذار صفارات تنطلق سوف لت©ية، صغ! كتيب أو نpة ã) ©دة هنا األشياء تسõ كما" (N" �مة وضع منهم واحدا اق�ح فلو: [! وضع ã أنفسهم

 حر�ة" إننا - اUديلة وا1صطلحات للتعب!ات إطارا �ضع ا1حاوالت أنواع � ظهرت لقد. فقط ا1ثقفة ا�خبة وbاطب االنعزا
ة، يمارس احدهم ضبط: الفور

 ã الشائع فمن zلك، و�نتيجة الرواج، يلق ولم مناسبا قبوال ا�عب!ات هذه من تعب! Fد ولم    ".الضخمة الÓpت عو1ة ضد" حر�ة إننا ،"الكو�بية العدالة

 الÉم من ا1واضع نفس ã" العو1ة مناهضة حر�ة" ومصطلح" العو1ة حر�ة" مصطلح يستعملون ا1تحدث* تسمع أن ا1ختلفة وا�دوات اIماه!ية االجتما©ت

  .    ا1عµ ذات بقصد

  .    بال_مل [لها غ! ã فعال" العو1ة حر�ة" عبارة أن من بالرغم 

 نواتج من نتاجا فقط ليست نفسها اcر�ة أن جå بش¿ الواضح فمن عندئذ واألف_ر، وا1متل_ت ا�اس انتقال وحرية اcدود [و باعتبارها العو1ة أخذنا فلو

 يفوق بش¿ عموما العو1ة يدعم من أك� هم - راديكا
ة األك�هم وخصوصا -  فيها ا1نخرطة اIما©ت من األعم الغالب أن أيضا ذلك يع� ولكن العو1ة،

 وضع من أول الæ q - العو1ية الشعوب حر�ة ا1سماة ا(و
ة العمل شبكة �نت فقد -  ا1ثال سبيل x و¥ذا  .العا1ية ا�جارة ومنظمة ا(و9 ا�قد صندوق

 ضد لالحتجاج األصå ا�داء �ن األخ! - نوفمj !	 ويوم يناير �  يوم مثل معينة، قضية اجل من العالم مستوى x اcر�ة من يوم �خصيص ©1ية نداءات

 اإلنسانية اجل من" الشه! ا(و9 ا1لتä إ� بدورها العو1ية الشعوب حر�ة منظمة أصول وترجع   .&&&  ©م سياتل ã العا1ية ا�جارة منظمة لقاءات

 مساعد قال كما نفسه، ا1لتä وÓن ،$&&  أغسطس شهر ã ا1كسيك، ã" تشياباس" بأحراش ا1وحلة األمطار موسم ã انعقد اzى" للنيو
jا
ة وا1ناهض

  .    العالم أdاء � من ا1تمردين � من مبادرة مار�وس، القائد

  âيدخلون أفواجا، بتا ÷س* من أك� من ا�اس أ ã ريا(اد ال" قرية "qة حررتها ال� القارات عj عمل شبكة" رؤية وضعت وقد  ".الزاباتيستا" حر

 شبكة فلتكن": اإلنسانية اجل من للمقاومة اIديدة، الليjا
ة ضد للمقاومة متعاونة عمل شبكة ننشئ سوف إننا نعلن: "اBاÍ" ريا(اد" إعالن ã" للمقاومة

 اجل ومن ا�يو
jا
ة ضد أيضا وتقاوم تناضل ولكنها وفقط، تتºم ال الq لألصوات عمل شبكة  .عليهم اp1عة اcرب سلطان تقاوم الq األصوات من

  .    اإلنسانية

  .    السلطة به تبpنا اzى ا1وت ضد ا1قاومة وتدعم اSمس القارات تغطي عمل شبكة

 .تنظيمية مستويات وال مر�زية قيادة (يها ليس قرار، صناع وال مر�زى رأس (يها فليس تنظيميا، بناءا ليست الشبكة هذه" واضحة جلية اإلعالن قا¥ا و�ما

  ."ا1قاوم* � أنها الشبكة، �نا إننا

ã ى العامzا1ؤتمر!" ياباستا" ا1سماة األوروبيون" الزاباتيستا" أنصار �ا©ت نظمت ذلك، تال ا ÍاBا ã ،إ� خطوات الشب_ت عمل فكرة تطورت حيث أسبانيا 

 وا�قابات األنار�ي* �ا©ت من فقط ا1نظمة تتش¿ لم اUداية من  .فjاير ã جنيف ã عقد اجتماع ã العو1ية الشعوب حر�ة منظمة و(ت: األمام

 الصيادين و�عيات) the KRRS( ا¥ند ã نديةالغا االش�اكية الفالح* عصبة أيضا تضمنت ولكنها وبريطانيا، وأ1انيا، أسبانيا، ã الراديكا
ة

 العمال وحر�ة اإلكوادور ã" الكونا"و نيوزيلندا ã" ا1اورى" كجماعة األصلي* الس_ن و�مو©ت االرجنتيµ، ا1علم* وا°اد والس!يالنكي*، اإلندونيسي*

 من أعداد أى و – والوسطى اIنوبية أمريكا ã الرق من ا¥اربون العبيد أسسها الq ا1حلية ا1جتمعات من تتكون وشبكة الjازيلية، ارض بال الزراعي*

 حر�ة منظمة اتصاالت مر�ز بدور عمل اzى - الكندى الjيد عمال ا°اد إال ا1 الشما
ة، ألمريكا تمثيل هناك �ن ما نادرا طويل ولزمن  .اآلخرين

  CLAC  تسõ مون�يال مقرها أخرى أنار�ية و�اعة - ��&  ©م منذ واسع بش¿ [لها �حل اإلن�نت ظهرت حq الكو�بية، الشعوب



 أساá أدc Íد يدعو ايطا
ا ã األقسام اBال2!" ياباستا" �اعة برنامج ا1ثال، سبيل x  .أkية مطالب أيضا فمطاUها أkية، أصول اcر�ة أصول �نت ما و�ذا

 ا�كنولوجيا معلومات إ� Ãرية للوصول السبل إلتاحة ويدعو اcدود، عj الشعوب انتقال حرية لضمان العا1ية، ا1واطنة إ� ويدعو ©1يا، مكفول لتخل

 - " حدود ال" شبكة نظمت).  اcماية أش_ل من ملتوى خبيث ش¿ فعال æ الq( االخ�اع براءات cقوق اcاد ا�قليص عمليا يعµ ما وهو - اIديدة

 و$ صقلية و$ واألو�رانية، األ1انية اUو�دية اcدود x اSالقة، ا1قاومة اجل من وا1عامل ا1عسكرات من أسبوع - " �n غ! مهاجر احد ال" وشعارها

 مطار طريق لقطع العدد �ملة اور�س�ا هيئة x ووقفوا" األودر" نهر عj القوارب من كبارى وشيدوا اcدود، حرس زى النشطاء ارتدى  .أسبانيا ã" تاريفا"

�ة لوفتهانزا طائرات عفش ³زن ã العديد منهم اختنق اzين هؤالء( ا1هاجرين ترحيل x لالحتجاج فرانكفورتnام ال كيه و KLM.(  معسكر سيقام 

 وا1تابعة اUحث بيانات قواعد توجد حيث - األورو3 اال°اد -" Shengen - الشنجن" دول معلومات ونظم استخبارات موطن س�اسبورج، ã العام هذا

qباآلالف طرفية بنهايات تمتد ال jة مستهدفة أوروبا، ع� جذب وتكرارا، مرارا النشطاء، حاول ولقد  .يرغبونه آخر احد أى و وا1ناضل* ا1هاجرين حر

 البp، انتقال أمام وا1وانع اcواجز فعال وتقيم والسلع، الرأسمال حر�ة x جدا و[دد واضح بش¿ مقصورة" للعو1ة" ا�يو
jا
ة الرؤية أن حقيقة إ� االنتباه

 غ! من �ن فلو: ا(هشة الصعب ومن  .NAFTA" ا�افتا" اتفاقية توقيع منذ مرات ثالثة األمريكية اcدود حرس حجم تضاعف - واألف_ر وا1علومات،

 ليpعوا هناك إ� إنتاجهم �قل GAP" جاب"و NIKE" نايك" (ى حافز أى هناك يكون فلن فق!ة، أقبية داخل العالم ã البp من الغاUية سجن ا1مكن

ã ط توافر ما فإذا  .استثماراتهمn انتقال حرية ،pوع ينهار سوف البp1ا� اj
    .أساسه من ا�يو

 Ù ãاحها هو ا1ا¶ القرن ã األمة-لتولة الرئيس اإلÙاز �ن: ا1عاM ©1نا ã السيادة انهيار مسألة ا�اس يناقش عندما فيه ا�فك! Fب آخر ©مل وهناك

  .    اSاصة عو1تنا باسم dاربه، اzى ا(و9 ا�ظام بالضبط يعنيه ما وذلك  .�ه العالم عj مشددة حراسة ذات ا1صطنعة اcدود من نمطية شبكة تأسيس

 أك� يjز دورا لعبت قد -) والعسكرة والسجون، الpطة،( ا(ولة تملكها الq القهر وآ
ات ا�يو
jا
ة السياسات ب* األوسع والصالت -  العالقات هذه 

 قضايا من رئيسية قضية اcدود مسألة أصبحت ولقد  .ا1تصاعدة بمستوياته ا(ولة قمع مواجهة إ� أنفسنا dن تعرضنا قد حيث °ليالتنا، داخل فأك�

 فيما °ولت ا1ا¶، الصيف ã" كيبيك" مدينة ã ا�افتا قمة اجتماع ã  ".نيس" ã األورو3 لال°اد ا�ا
ة واالجتما©ت ،"براغ" ã ا(و9 ا�قد صندوق لقاءات

 اzين ا1واطن* حر�ة ضد منيعة وقالع °صينات إ� موجودة غ! كأنها سابقا تعتj �نت والq مرئية غ! �نت الq اSطوط تلك وضحاها 
لة ب*

 مدينة مر�ز داخل بنوه اzى كيلوم�ات ثالثة 1سافة ا1متد اcائط أصبح  .ح_مهم ضد عرائض تقديم Ãق ا1طاU* ،"العالõ ا1واطن" مستقبال سيشºون

 العرف ã ا�يو
jا
ة فعال تعنيه 1ا دقيقا رمزا أصبح ا1حتج*، �هور من خوفا ا1ؤتمر قاعة داخل إ� خفية يهرعون وهم ا(ول رؤساء 
حõ" كويبك"

Íالك" مشهد  .االنساUبلوك ا Black Bloc "طاطيف، الشائك السلك بمقصات مسلحون وهمSشد هذا � بهم ملتحقا واcإ�" الصلب عمال" من ا 

  .    اcر�ة تاريخ ã ا1شاهد أقوى من واحدا - السبب �فس -  أصبح األمµ، السور �حطيم" ا1اهوك" [ار3

 هذه، حا�نا ã ولكن العالم؛ � إ� غربية تنظيمية أنماط بتصدير األخ!ة انتهت حيث السابقة، األkيات ومشاهد ا1شهد هذا ب* مدهشا تمايزا هناك أن إال 

 استحدث معظمها، يكن لم أن الرئيسية، اcر�ة وأدوات وسائل من فالعديد .بال_مل عكسيا يتدفق ا�يار فاÞاه ا�صدير، قبيل من ما شيئا هناك �ن ما إذا

  .    راديكا
ة األك� الوحيد اcر�ة طابع x ذلك يjهن سوف اUعيد، ا1دى وx  .أوال اIنوب ã تطويره وتم

  بليون!ات ومهرجون

 تبثها متعددة، وبأش_ل آلخر وقت من األشياء تتلبث الq الpيرة األشباح أنواع من كنوع" عنيف" �مة العمالقة للÓpت ا�ابعة اإلعالم وسائل استدعت

 شغب �مة ذكرت حq  .العنيف* ا1حتج* عمليات مر�ز v xرة يشن اUوليس عنيفة، صدامات عنيفة، احتجاجات: واسع �اه!ى حدث وقوع عند

 الوصف سيكون مستقيمة بسيطة بلغة Ëدث ما نصف ح*.   نمطى بش¿ تستخدم ا�عب!ات هذه).  عنيفة؟ غ! الشغب من أخرى أنواع توجد هل! (عنيف

 يÜبهم بينما ا�قاطعات، ã ا1رور س! لعرقلة اUعض بعضهم بأيدى يمسكون اSا
ة، ا1حالت فاترينات زجاج يكZون اUوية، بقنابل ا�اس يلä( ��ا�

 انه حقيقة من بالرغم وهذا عدوانية، األك� الطرف هو ا1تحدة الواليات إعالم يكون قد.   العنيف الطرف هو اUوليس أن تعµ فالصورة ،)بالعصا اUوليس

 بدÍ إيذاء ã تسبب األمريكي* النشطاء احد مارسه قد يكون عنف x واحد بمثل ±رج أن ا1ستحيل من ا1تصاعد، ا1باn العمل من ©م* من أك� بعد

 تدرى ال ببساطة فاcكومة العنف؛ ذلك إ� افتقارها بالضبط ولكن اcر�ة عنف هو ليس ا1عنية السلطات يزعج ما أن أرى إنµ بل.  األشخاص من ألحد

  .  ا1سلحة للمقاومة ا�مطية ا�ماذج حبائل ã تسقط أن ترفض اBورية واضحة حر�ة مع تت�ف كيف



  .  للحر�ة القائمة األطر �دم! اcا
ة اIهود نلمس نكاد إننا

 ا1سلحة االنتفاضة و�ما vندى، عصيان شا�ة x السلõ ا1دÍ العصيان أسلوب إما شعاراتها، °مل الq ا1س!ات عن بديال األخرى األسا
ب أن الح حينما

 ب* منطقة Fدوا أن بطريقته � األبيض، األوفرول وذوى السوداء، والكتل الشوارع، و°رير ا1باn، العمل شبكة مثل �ا©ت °اول السبب ¥ذا ال�Ëة،

 وما الشعبية، االحتفاالت وعناM الشارع، مZح من عناM ب* ما جامع* ا1دÍ، للعصيان" جديدة لغة" العديد يسميه ما ابت_ر Ëاولون إنهم.  الوسيلت*

 بدÍ إيذاء أى يتحاشون ح* ،"السوداء الكتل" منظمة أنار�يو يعتمده اzى با1عµ، ا1ثال سبيل x العنيفة؛ غ! اcرب تكتي_ت عليه يطلق أن يمكن

  .1خلوق

 إ� الفوم دروع ب* ت�اوح �ملة، حشية يرتدون ونساء رجال: tute bianche" األبيض األوفرول" ذوى بتكتي_ت ا1ثال سبيل x!" باستا يا" تشتهر

 الـ باسم معروفون الjيطانيون عمومتهم أبناء( للكيماويات، مضادة بيضاء رياضية ومالبس واSوذات ا1رنة، ا1طاطية اcلقات إ� االسطوانية األنابيب

Wombles  .(يش هذا يشق وبينماIطة، حواجز ب* من طريقه الكرتو4 اpال õË � ا1نظومة هذه أن يبدو االعتقال، أو األذى خطر من اآلخر منهم 

 صفوف تهاجم عندما فقط ا1فعول ويزداد.  تدم!ها يمكن ال ولكن وبلهاء خرقاء kسوخة كرتونية شخصيات إ� ا1وجودين البp � ±?ل ا1ضحكة

 آخر، م_ن � و$" براغ" Pink Bloc "ã -  الوردية الكتلة" فعلت كما أو ا1ائية، وا1سدسات باUالونات الpطة رجال هذه، اSاصة ا1البس ذات الشخصيات


ة الريش بمنافض األمن رجال وجوه وتدغدغ والعفاريت، اIنيات مالبس ترتدى فإنهاà1ا qالغبار بها نمسح ال  .  

ã زب مؤتمرcاصة السهرة مالبس يلبسون االمريكى، اSليون!ات اUاولون) جور أو( بوش أنصار من باËورقال برزم األمن رجال جيوب حشو و qتشبه ال 

 احد أى Eب يبغضون Þعلهم نفí عالج جرعة بذلك تلقوا قد اUوليس رجال أن ربما بل احد، bدش لم حq.  للمنشق* قمعهم x ¥م كبقشيش ا�قود

ã ا1هرجون كتلة.  "العشاء سهرات مالبس Clown Bloc "ية�
ا، ت�خ الq وصفاراتهم قزح، قوس وأجنحة العا
ة، الس!ك بعجالت اBورية، األنار© 

 يقهرون، ال ا1تحدون اUي?ا ها، ها ها ا(يموقراطية؟: األناشيد أفضل (يهم).  اUليون!ات مع أو( اUعض بعضهم مع يتعار�ون عندما اUوليس تشوش يسببون

æ ،هو æ ،ها، ها هو æ æ  !!ماسية ا¥تافات إ� باإلضافةcبثالث اهتف! �مات بثالث اهتف – فرد � (ى األث! وا¥تاف!   رد! اهتف!   رد! اهتف: مثل ا 

  !�مات

ã عمالق منجنيق بناء تم ،"كويبك" مدينة x معية اليسارى ا1ؤتمر من بمساعدة( الوسطى العصور نسقI õية وا1ناظر ا1البس مصمbن حيث) ا�ار� 


نة حشوات ذات بد� يقذف x الـ مؤتمر مقر FTAA   .ة بأش_ل للخروج الغابرة العصور حروب تكني_ت دراسة تم وقد
 عنيفة غ! ولكن جدا قتا

 ا1درعة األسوار اÞاه ã اUحوث وتستمر القدماء" مون�يال" و[ار3" ادوارد برنس" جزيرة [ار3 شا�ة x [ارب* تصميم تم: ا1واجهات إثناء إلتباعها تصلح

x الطراز نسق Íفنا أصبحت ا1تاريس.   القديم الروما ã تمتد القماش لفائف من ضخمة عنكبوتية شبكة صنعت فلو: ذاته حد jفسيكون الطرق، تقاطع ع 

 نعرقل أن نستطيع أقصاها إ� ا1متدة بأذرعها اcرية دمية.  �pcات حبائلها ã ا1وتوسيÉت راك* من الpطة رجال سيقع تعjها، أن فعال ا1ستحيل من

 من اBوار جعل �دن، ã السابق مايو أول عيد ã.  ا1ارة السيارات حر�ة تمنع أن الراقص اBعبان دمية تستطيع بينما مرورية، حارات أربع به �يعا طريقا بها

 حرب برجال ا1زروعة واcدائق القرن،" اوÓزيون" و للمpدين،" ف! ا1اى" لفنادق كرتونية نماذج ببنائهم" ا1ونوبå" للعبة كب!ة رقعة" أو�سفورد" شارع

 األرض، °رير جبهة مثل قتا
ة، القتا
* أك� حq ولكن.  الغزيرة األمطار هطول ونتيجة الpطة رجال من الكثيف با�دخل إال فضها يتم ولم العصابات،

 ا�قليدية األفعال ألنواع وتر�يب Þميع انه).  ا(رجة ¥ذه حيوان أو إنسان( ³لوق ألى بدÍ إيذاء عنه ينتج قد �ء أى فعل x اإلقدام بالغ Ãذر يتجنبون

qعلهم ا�ظام حفظ بقوات تطيح الÞالبسيط العنف( ا1عتاد س!ها إ� األمور عودة من يائس* و :(qرجة عند ح)ا qعلهم، الÞ فعلوا كما ã "جنوة"، 

  .    تمي{ بال ا1وجودين � ضد الغاشمة القوة استخدام ¥م يjر شغبا إحداث x الفاشيست بلطجية يشجعون

 أثناء ايطا
ا ã" ا1�وبو
تانية اcمر ا¥نود" �اعة أو" ا¥يب{" Iما©ت اUارعة ا1قاومة أش_ل إ� بالعودة هذه اcر�ة أش_ل تاريخ اثر يقت� أن ا1رء ويستطيع

 ولكن،".   طو�يو" مطار �وسيع الفالح* مقاومة حq واBمانينات، السبعينات أثناء وايطا
ا أ1انيا ã ا
د بوضع اSا
ة الشقق احتالل ومعارك الستينات،

 [اولة" الوطµ للتحرر الزاباتيستا" جيش ش¿ أوجه، عدة فمن.  العالم جنوب ã األخرى واcرÓت" للزاباتيستا" تعود فعال اcاسمة اIذور أيضا، �، يبدو فيما

 للمجتمع السلطة وتسليمها ا(يموقراطية واد©ءها ا�يو
jا
ة خداع نستد� حq ومصادرتها؛ وا1دنية السلمية ا1قاومة ã حقهم إجحاف تم لطا1ا أناس من



Íيطمح جيشا قادته، يقول كما فهو،.  ا1د ã من نوع انه( اآلن بعد جيشا يكون أال Zى، حا1فضو الzمس السنوات منذ اSاألخ!ة ا x ،مل ال األقلË 

 سوف و�ما بنا، يهتموا لن إما ا�اس أن نعتقد كنا: "العصابات cرب ا1عتادة ا�قليدية ا�كتي_ت من ا�حول هذا" مار�وس" يpح و�ما).  حقيقية بنادق

 بل اآلالف، مئات أو اآلالف، بعpات أو باآلالف، �نوا اzين ا�اس، هؤالء � أن وأتضح.  الطريقت* من أى معنا يسلكوا لم ولكنهم.  معا �قاتل إ
نا ينضمون

 هذه قضت.  اجلهم من نتحاور أن ã يرغبون �نوا.  علينا يق� أن ã يرغبون ال أيضا �نوا... ولكن معنا، االنتفاض ã يرغبون ال �نوا با1الي*، وربما

  )B رقم اIديدة، الزاباتيستية نpة( ،"للزاباتيستية" القائم ا�عريف وأنهت ³ططاتنا x بال_مل اcقيقة

 من نوع أى بدون اBوار، مئات فيها يكتسح ا1كسيكية، العسكرية القواعد x" غزوات" تنظم الq اIيوش من نوع هو الوطµ للتحرر الزاباتيستا جيش اآلن

 ارض بال الفالح* 1نظمة الواسعة اIماه!ية اcرÓت اكتسبت ا1نوال نفس وx.  ¥م موê* جندها وجوه ã صارخ* ا1عسكرات هذه اإلطالق، x السالح

 حاولوا ما إذا ا�اس نفس أن جå بش¿ يظهر اcا�*، ã Ú.   عنف بال وتماما ا1هجورة الزراعية األرا¶ احتالل إ©دة نتيجة الjازيل ã كب!ا معنويا نفوذا

  .الرصاص بطلقات م�عهم سيلقون ببساطة �نوا مضت، ©ما عpون منذ األشياء نفس فعل x اإلقدام

  األنار�ية والسلم

 األهمية من السلطة x لالستيالء اقل أهمية تو9 الq للحر�ة، األنار  العام اإل¥ام مع تماما تتفق فإنها اcرÓت، هذه أصول اثر تقت� أن حاولت �ما انك إال

qعية، ونزع �عرية تعطيها الn ات وتفكيك
 من عنوة ا�اس، لشئون اzاتية اإلدارة من فأك� أك� تتسع مساحات فيها تكتسب الq األثناء و$ اcكم؛ آ

 هذه ã للكفاح العليا ا1غانم æ هذه أن � يبدو الواقع، ã.  ©م سلõ مناخ ã إال يتحقق لن ذلك � أن هو �ه، ذلك ã اcاسم األمر أن x.  اآل
ات هذه

  .  وعpين الواحد القرن ã ال5 االÞاه ©ل بقدر Ëدد اzى الكفاح: اللحظة

 ديموقراطية اش�اكية أحزابا �صبح ا1ار�سية األحزاب اغلب سارعت عندما العpين، القرن وبواك! عp ا�اسع القرن أخريات أثناء انه نتذكر أن Fب 

 �نوا لقد.  الروسية واBورة األو9 العا1ية باcرب حقيä بش¿ فقط، تغ!ت، األوضاع.  اBورى لليسار بؤرة ا�قابية ر�ية واالنا األنار�ية �نت إصالحية،

 � bيل فيما ولكن.  ا1قدمة إ� ©
ا بالشيوعية وقذف ألسبانيا، العظيم باالستثناء األنار�ية، اdسار إ� أدى اzى هو اUالشفة Ùاح أن دائما، علينا يقصون

  .  ³تلفة بنظرة ذلك يرى أن يستطيع ا1رء أن

 العسكرية ا1غامرات زالت ما حقا رجعة؛ غ! إ� هجرت قد العظõ الصناعية القوى ب* اcرب أن عp، ا�اسع القرن أواخر ã ا�اس، معظم آمن

 يومنا ã اcال هو كما عقل، يصدقه ال أمرا �نت لو كما بدت اإلÙل{ية، األرض أو الفرنسية األرض x واÙل�ا، فرنسا ب* حربا ولكن دائرة، االستعمارية

  .  األثرية العاديات من بربرية الوقت ذلك ã السفر جوازات استخدام حq يعتj �ن العpين، القرن Ãلول.  هذا

 اcروب شن إما �مال، يكون أن يكاد بش¿ احتلته االنساÍ، ا�اريخ ã عنفا القرون أك� العكس، x القص!، القرن ذلك العpين، القرن �ن ربما

 هو السياسية للفاعلية األx ا1قياس �ن ما إذا واقعية، وغ! خيا
ة أنها وصمة �يعا باألنار�ية تلحق أن االستغراب، يث! فال عندئذ،.  ¥ا ا�حض! أو العا1ية

 ا1ار�سية، األحزاب أن مدهشا يكن ولم.  أبدا به القيام األنار�يون Ëسن ال بالطبيعة، األمور، من واحد هو وهذا.  للقتل هائلة ماكينات ر©ية تستطيع أنك

qاللحظة إ� بالوصول.  با1قارنة وواقعية ديناميكية أنها فائق بش¿ ظهر األمور، هذه مثل إال °ذق ال ال qرب فيها انتهت الcاردة، اUرب احتمال و©د اcا 

 كحر�ة عp، ا�اسع القرن أواخر ã احتلتها الq ا1_نة نفس ã بالضبط للظهور، األنار�ية ©دت العقل، يصدقه ال احتماال العظõ الصناعية القوى ب*

  .اBورى اليسار مر�ز عمق ã دو
ة

 تبدو القص!، ا1دى x".  اإلرهاب x باcرب" ا1سماة اcا
ة ا�عبئة ستجنيها الq ا�هائية ا1_سب æ ما وضوحا أك� أصبح فقد كذلك، ذلك �ن ما و�ذا

 حصلوا قد أنهم اآلن تشعر سبتمj،    أحداث قبل حq إرهابيون بأننا اIمهور �قنع أخرى أو بصورة تلفيقات لسلق تستميت الq اcكومات.  مرعبة األمور

x توقيع "x ولكن.  الرهيب القمع من يعانون سوف الطيب* ا�اس من كث! أن الشك من قليل هناك ؛"بياض x عيد، ا1دىUا1ستحيل من يكون سوف ا 

 ã ا1دى واسع ارهاب ³طط أول( تتكرر ال الq اcظ Eبات من Eبة بمثابة سبتم!   هجمات �نت.  العpين القرن عنف مستويات إ� ببساطة العودة

 ولو.  ا�قليدية اcروب نطاق خارج عملية ألسباب تصبح سوف الكو�ب من فأوسع أوسع أجزاء أن يضمن ا�ووية األسلحة انتشار ؛)فعال يتحقق اzى ا�اريخ

  .األنار  النسق x ا�نظيم فرص °سن ا1توقع فمن الصحية، ا(ولة سالمة عليه تتوقف اzى الغذاء æ اcروب �نت



  rارسة اcيموقراطية ا'باpة

 وهذا.  (م�ابطة أيديولوجيا أو مر�زية قضية إ� تفتقد تكتيكيا، األخاذ بريقها رغم أنها، من العو1ة حر�ة bص فيما دائمة شكوى ا�قدمية الصحافة تشكو

 ا(يون، اسقطوا: تماما م�ابطة الغ! القضايا من Ãفنة يعبثون اzين الصبيان من حفنة إننا من الضخمة الÓpت صحافة الد©ء اليسارى ا1عادل انه يبدو ما

.  ا�نظيم أو ا1ؤسسات أش_ل ل¿ العمياء با1عارضة منكوبة اcر�ة أن ناحية من يأâ اcر�ة x ا�هجم من آخر خط وهناك.)   القديمة الغابات x وحافظوا

 وجه x الشما
ة أمريكا ã هناك: األمر هذا يناقش أن Fب احدنا أن الواضح من ولكن هذا، اكتب أن x يتوجب سياتل، x ©مان مرور بعد ا1حزن، فمن

  .  االيدولوجيا ã نقص ليس انه.  ا�نظيم من جديدة أش_ل خلق حول تدور إنها.  ا�نظيم تعارض ال إنها.  ا(يموقراطية اخ�اع إ©دة حول تدور حر�ة اSصوص

 مثل ألسفل أx من تدار الq الرأسية ا¥يا� عن بديال أفقية عمل شب_ت وتفعيل خلق حول تدور إنها.  أيديولوجيتها æ ا�نظيم من اIديدة األش_ل هذه

 عليا، كغاية.  إ�اع تكوين عن اUحث وديموقراطية تراتبية، وغ! ا1ر�زية، ضد مبادئ x مؤسسة عمل شب_ت اcجم، ا¥ائلة والÓpت واألحزاب ا(ولة

 فقد الراديكا
ة، أش_ل من كث! منوال غ! x ولكن.  بأكملها ا
ومية اcياة ابت_ر تعيد أن عليا كغاية تطمح ألنها ذلك، من أك� تكون الن تطمح إنها

 مدفعيتهم � وجهوا اzين( ا�فوذ ذات �نت الq القوى واسع بش¿ هجرتها الq ا1نطقة �نت أساá بش¿ ألنها السياá؛ ا1جال ã أوال نفسها نظمت

  ). االقتصاد dو اBقيلة

 قابلة نماذج وSلق �مو©تهم، ã للعمل ا(اخلية اآل
ات ابت_ر إ©دة ã هائلة خالقة طاقة وضعوا الشما
ة أم!ã Ó اcر�يون ا1ناضلون ا1ن�م، العقد طوال

 ا�قا
د خارج من سابقا، نبهت كما أمثلة، x للعمل خططنا قد كنا ا1جال، هذا ã.فعال فاعلة وæ ا1باnة ا(يموقراطية عليه تبدو أن يمكن 1ا للحياة

 باستمرار وينمو غµ درع ا�تيجة أصبحت.  األغلبية أصوات من بدال إ�اع، لقيام تمهد الq اإلجراءات بعض x تعتمد متفاوتة بنسب تكاد والq الغربية،

 وا�يس! التسهيل أدوات ،affinity groups االقربون �مو©ت ،spokescouncils االرتكاز [اور �الس: ا�نظيمية األدوات من

facilitation tools، Zالطوق ك breakouts، السمك و©ء fishbowls، ا1صادر االهتمام blocking concerns، مشاهدى حلقات 

 والq أسفل، من ا1بادرة بأش_ل تسمح الq ا(يموقراطية العملية من أش_ل خلق �يعها األدوات هذه تستهدف: دوا
ك وهكذا ،vibe-watchers ا�قاش

 عليه يوافق ال �ء أى بفعل القيام منا أى إرvم أو ز©مية، أوضاع خلق وبدون ا1خالفة، األصوات إهدار دون الفعال، ا�ضامن درجات أق¬ ببلوغ تسمح

  .اcرة بإرادته

 تلä ال األقل، x أو فرد، � من مقبولة تكون أن إ� باالق�احات تصل أن °اول فانك ا�صويت، من بدال æ، اإل�اع خلق عملية من األساسية الفكرة

 ا1جموعة ã ا�اس سيحاول ا�قطة، هذه عند.  ³اطبتهم حاول ثم ،"اهتمام أو مصلحة Ñ من" عن اÃث ثم االق�اح، ضع أوال: احد أى من شديدا اع�اضا

 وخلقت" االهتمام" x منهم حصلت قد انك تضمن وبهذا يعدلونه، قد أخرى، ناحية من أو األصå، االق�اح x إلضافتها" لالق�اح ودية ملحقات" اق�اح

  ". جانبا يتن(" أن أو" block األمور س! اع�اض" ã يرغب احدهم �ن إذا تسأل فانك اإل�اع، إ� تدعو عندما أخ!ا،.  فيها خاطبتهم اzين" ا1صلحة"

 األمور س! اع�اض إما".  به القيام من آخر احد أى أوقف لن ولكنµ الفعل، هذا ã دور � يكون أن ã شخصيا ارغب ال أنا" تقول، أن فقط هو جانبا ا�ن(

block أعضاء لكوننا األصيلة األهداف أو ا1بادئ ينتهك ذلك إن اعتقد أنا" بها تقول طريقة فهو ã لوك" وظيفة".   �موعةUاض حق" الفيتو تشبه" ا�االع :"

  .  اSاصة اcاالت ã استخدامه مبدأية الختبار وسائل هناك أن من الرغم x اUلوك؛ طريق عن بال_مل االق�اح قتل يمكنه فرد شخص فأى

 ا1يل ذوى �مو©ت" حر�ة تنسق واسعة �عيات æ ا1ثال، سبيل Spokescouncils"، x االرتكاز [اور" �الس.  اIما©ت من ³تلفة أنواع هناك

 ف¿".  كويبك" و$" سياتل" ã حدث كما ا1دى واسع ا1باn العمل وأثناء، قبل، ا1جالس هذه تنعقد األعم الغالب ã.  األصغر"  affinity groups ا1ش�ك

 [ور.   األكj ا1جموعة ã عنها 
تحدث السلطة Ñ تعطى ¥ا،" ارتكاز [ور" ±تار) فرد !* إ� B من تتكون( ا1ش�ك ا1يل ذوى �مو©ت من �موعة

 إ� ثانية يتفرقون فإنهم الكب!ة العامة تالقرارا ا±اذ قبل ولكنهم ا1جلس، ã فعليا اإل�اع عن اUحث عملية ã يشارك أن يستطيع اzى هو فقط االرتكاز

 يظن قد كما مسلوق غ! بش¿( يتخذه أن" ارتكازها [ور" تريد اzى ا1وقف x إ�اع x) ا1جمو©ت( منها � وتتفق ا1ش�ك ا1يل ذوى �مو©تهم

 صنع x اهتمامها ينصب اصغر اجتما©ت إ� الكب! االجتماع ينقسم حينما ¥ا اcاجة تظهر اآلخر، اIانب Break-outs، x الطوق كZ).  اUعض

 تثار الq ا1شÉت cل تستخدم ا�يس! أدوات.  ثانية مرة انعقادها عند اعتمادها اجل من ا1جموعة ل_مل تقديمها بعدئذ يمكن اق�احات، تو
د أو قرارات



 باستعراض فقط فيها للناس يسمح اzهµ، للعصف جلسة إ� تدعو أن تستطيع.  ا�اعمة الرمال ã غرزت أنها لو كما أنها بدا ما إذا لالمام اcر�ة (فع أو

 ا±اذ سبيل ã كونه من أك� ا1ختلفة، اإلطراف 1واقف االستكشاف سبيل x ملزم غ! اق�اع إ� تدعو أن أو اUعض؛ بعضهم أف_ر نقد وليس فقط األف_ر

 وFلس – امرأة واآلخر رجل احدهم – بشخص* طرف � يمثل: الرأى ã وعميق كب! خالف وقع ما إذا فقط يستخدم قد" الزجا' السمك و©ء.  "قرار

 مرضيا، اتفاقا أو ما أرضية يصنعوا أن معا ا1ختارين لألشخاص يمكن �ن إذا 
نظروا تام، صمت ã بهم ا1جتمعون وي� اcلبة، وسط ã ا1ختارون األشخاص

  .بأكمله الفريق x يعرض �ق�اح يصلح

  السياسة ا'جازية

 منتظمة وغ! مؤ1ة عملية بالÜورة هو األشياء، هذه بمثل اjSة قليå ا�اس ب* لتيموقراطية ثقافة خلق وطور ا�طوير، طور ã يزال ال اzى العمل،

 أن، x يشهد أن الشوارع ã يواجهوننا اzين من nطة قائد أى تقريبا يستطيع كما ولكن، حقيقية، الغ! والقواعد االحباطات أنواع بكل مليئة اإليقاع،

 ا�ضاالت هذه مثل ã بال_مل شارك فرد أى x تع� أن الصعب ومن.  الفاعلية من مذهلة درجة x تكون أن تستطيع ا�وع هذا من ا1باnة ا(يموقراطية

 �ن لو حq تعيشه، أن ³تلف �ء فهو".   للتحقق قابل أمر ³تلف ©لم" �قوÑ، أخ! أمر وبä.  عميقا تأثرا ال_منة البpية باإلم_نيات حاسته تتأثر لم

  . cظيا

 أو، ا1غلقة؛ ا1ار�سية اIما©ت من ا�قيض طرف x تراهم أن هو ا1ثال، سبيل x ا1باn العمل شبكة ا1نظمات، هذه x ا�عرف ã �بدأ طريقة أفضل ربما

ã ما©ت السياق، نفسIية ا� توحد وتطلب وÓمل، صحيح نظرى °ليل بلورة x ا(يموقراطية ا1ر�زية األحزاب تر�{ ينصب حيث.  ا1نغلقة األنار

 ا1نظمات بينما.  اcاE الوقت ã 1نظماتهم متطرفة سلطوية بأش_ل ا1طلقة، ا1ساواة فيه تتحقق اzى للمستقبل رؤيتهم صورة استكمال إ� وتميل ايديولو'

qدل.  مفتوح بش¿ ا�عددية عن تبحث عنها نتحدث الIز ا� إ� أخر أحدا أبدا احد أى Ãول لن انه به ا1سلم فمن اcر�ة؛ من بعينها جوالت حول دائما ير

 يبدو فقط وهذا".  تماما اSاص شأنك æ ا1دى طويلة فرؤيتك اللحظة، هذه ã كأنار  للت�ف استعداد x أنت لو" الشعار، يكون قد.  بال_مل نظره وجهة

 تتأصل.  ا�هائية صورته تبدو سوف منها أساس x مبµ �تمÌ تر�يب أى وال فعال، ا1بادئ هذه تأخذنا سوف مدى أى إ� يعرف منا احد فال: معقوال

  .ا1نوال ذلك x يبä أن Fب األمر هذا أن هو مبادئهم أوضح من فواحد kارساتهم، °دد الq للحاكمية ا1عادية ا1بادئ ã ثم، من أيديولوجيتهم،

 1اذا: ا1ثال سبيل x.  السياسية ا1مارسة �ال ã األوسع وتوابعه االغ�اب، حول ا1باn العمل شب_ت تث!ها الq األسئلة من بعض استنفر أن أود ختاما،

 من بتش¿ اBورى اp1وع مع تعاطفا األك� الفريق يكون أن رأسما�، �تمع ã اBورية للسياسة آخر �هور لغياب تا
ا هذا ينتج عندما حË qدث،

 لألشياء الواقعية اjSة ب* ما صلة هناك أن ا1ؤ�د من  مغ�بة؟ الغ! اإلنتاجية العملية أش_ل بعض ã ا1نخرط* وأوwك وا1وسيقي*، والكتاب، الفنان*،

qنتخيلها ال ã والدتها ثم األمر، بادئ ã ،القدرة وب* �اعة، أو فرادى الواقع x دائل تصورات وضعU ،اجتماعية xو وd ،نفسه ا1جتمع إم_نية خاص 

  اغ�ابا؟ األقل اإلبداع من إش_ل اف�اض x ا1بنية

qورية ا�حالفات أن ا1رء، بطرح قد وحBب* األحالف من نوع إ� لالرتكان دائما تميل ا Mابا األقل ا1جتمع عنا�اغ Mلالضطهاد؛ تعرضا األك� والعنا 

  .واسع بش¿ اUعض بعضهما مع االجتماعيتان الËpتان هات* تداخلت عندما للحدوث مالت الفعلية اBورات أن القول، نستطيع

 لوقت وحرفي* فالح* �نوا اzين الصناعي* العمال اكj، (رجة وحq, واcرفي* الفالح* أن دائما يبدو تقريبا 1اذا تفس! ã األقل، x هذا، يساعدنا وقد

 فوق األهمية تفس! ã أيضا هذا يساعدنا ولسوف.  ا1أجور العمل من كأجيال تمرسوا اzين أوwك وليس الرأسما
ة؛ باألنظمة فعال أطاحوا اzين هم - قريب،

 اآلن.  البسيطة فوق لالضطهاد عرضة واألك� اغ�ابا األقل يكونوا أن إ� تلقا" بش¿ البp هؤالء يميل: اIديدة اcر�ة ã األصلي* الس_ن لكفاح العادة

 ا1حتم من يصبح ا1حلية، وا�مردات مةا1قاو أش_ل جانب إ� kكنا، أمرا الكو�بية اBورية ا�حالفات ã هؤالء ضم اIديدة االتصاالت تكنولوجيا Þعل ح*

   .بقوة ملهما دورا يلعبون سوف أنهم تقريبا


