راهنية "البيان الشيوعي" واحلاجة اىل قراءة صاحية ومعاصرة
د .صالح ياسر
بعض املالحظات التمهيدية الضرورية
يصادف عام  2018الذكرى الـ  171لصدور " بيان الحزب الشيوعي " (ولالختصار سنشير
له الحقا "البيان") .والشك ان احياء هذذ النناسذ تنطلق  ،بالنسذ للناركسذيي والشذيوعيي مذ
األهني التاريخي التي يكتسذ اا " البيقان " بوصذهه الوثيقق البرااجييق النظريذ والمنليذ االولذ
التي جسد فياا ماركس وأنجلس تجسيدا كامال رؤيتانا الخاص فذي حينذه لكذا مذا يتملذح بال ركذ
الثوري التي كانت (والتزال وست ق ) تنثا مستق ا ال شري وتقود إليه :فكرا وسياس وتنظيما.
واكب نشر "البيان" في ش اط/ف راير  ،1181تقري ا ً في نهذس الوتذت ،انهجذار الثذور فذي كافذ
أن اء أوربا .كانت عالمات التنرد موجود ت ا ذلك بكثير .فقد كان ال كام النسيطرون في عنذوم
أوروبذذا عذذاجزي ع ذ تقذذديص أشذذد ايصذذالحات الدينقراطي ذ أساسذذي  ،أو كهال ذ مسذذتويات مميش ذ
مالئن  .فهي إيطاليا وألماايا ،حيث لص تكونا بمد موحد كأمص وإننا كانت تضص عددا ً مذ الذدويالت
الصغير  ،وكذلك في جزء ك يذر مذ اإلجبراطوريق النماقاوي التذي كانذت تضذص عذددا ً ك يذرا ً مذ
القوميذذات ،كذذان الشذذمور طاريذذا بضذذرور الت ذذرر الذذوطني ،كنذذا كذذان فذذي بولنق ا واإلجبراطوريق
الروسققي  .وفذذي كذذا مكذذان لاذذرت النطال ذذ بناايذذ األوتوتراطيذذ والسذذلطات النطلقذذ للنلذذو
واألفذذذذراد .وعكسذذذذت االحتجاجذذذذات السياسذذذذي حالذذذذ التأييذذذذد للجنميذذذذات التأسيسذذذذي وال رلنانذذذذات
وايصالحات القانوني  .وكانت النطالب ايصالحي تمكس الصدام بي الطريق القدين في تنظذيص
المالص وبي الطريح الجديد  .فكنا تن أ ماركس وإنجلس بالهما كان انتشار التطور الرأسنالي يزيد
م الشمور بتذأيير سياسذيا واجتناعيذا ً تلنذا حذدب بالنسذ لالتتصذاد .فقذد اتجاذت النذدن واألحيذاء
الجديد والصناعات وال رف الجديد ألن تشكا مراكذز لنمارةذ ايتطاعيذ  ،التذي كانذت تمتنذد
علي الكنيس الكايوليكي  ،والنلكي واألرستقراطي وك ار مال األرض .وكانت الط ق الرأسنالي
الناشئ  ،وصغار أص اب النماما ،والن امون والطالب وفقراء الهالحي  ،األعذداد النتزايذد مذ
المنذذال ،ت تذذك فذذي صذذرا مذذي هذذذ القذذو الن افظذ  .واعتقذذد مفلهذذا "ال يذذان" أن ت الهذذا مذ هذذذ
الط قات النختله سيشكا أساس الثور الدينقراطي التي كانت عل األبواب.
لص يك منكنا أن يتمذز ال نذاس مذ أجذا الثذور فذي أوروبذا إال بسذ ب الظذروف االتتصذادي
واالجتناعيذ الهظيمذ التذي وجذد كثيذرون أنهسذاص فياذا فذي أواخذر أربمينذات القذرن التاسذي عشذر،
فكانت هنا مجاع في أوروبا.
وهكذا يمد عام  1181واحدا م السنوات المظام حذي بذدت الثذور مرروبذ ومنكنذ فذي ذات
الوتت ،وانتشرت في كذا أن ذاء أوروبذا .ومذي تهجذر االنتهاةذات انذدلي الصذدام فذي شذوار فينيذا
وبرلي بي النظام ايتطاعي والط ق الرأسنالي الصاعد  ،وبدا أن المالص القديص النكون مذ ط قذ
صغير ومست د وطهيلي ت كص فقراء الهالحي كان يقترب م ناايته .ولذلك كذان مطلذب التوحيذد
الوطني مركزيا لد المديد م الدينقراطيي  ،بيننذا رأى مذاركس وأنجلذس أن يكونذا علذ أتصذي
يسار ال رك الدينقراطي وأن يفيدا النطالب التي شمرا بأناا ستفد حتنذا إلذي التوحيذد .فذالثور
ال رجوا يذذ فذذي ألنانيذذا سذذتقود كنذذا اعتقذذدا ،بسذذرع شذذديد  ،إلذذ يذذور الط قذذ الماملذذ  .وكذذان
الشيوعيون يركزون انت اهاص بشكا رئيسذي علذ ألنانيذا ،ألن هذذا ال لذد كذان علذ مشذارف يذور
برجوا ي  ،والن تص أن يتص ت قيقاا في لا أوةا اكثر تقدما ً في ال ضار األوربيذ  ،إلذ جانذب
بروليتاريا اكثر تطورا ً بكثير م ال روليتاريا في إنجلترا القرن  ،17وبروليتاريا فرنسا في القذرن
1

 ،11وألن الثور ال رجوا ي في ألنانيا ل تكون إال مقدم للثور ال روليتاريذ التذي سذتلياا علذ
الهور.
لق بيّن مفلها "ال يان" ،في مقدم احدى ط ماته االلناني (ط م عام  )1172أن عص
صال لل زب ،نظري وتط يقا ،هادف ال نشر
الشيوعيي ارادت ان يكون "البيان" برنامجا مه ّ
لتمل م ادئاا وراياتاا .فقد كان الكتاب النادر في التاريخ الذ يقدم النثال عل اجكاايات فعل
الفكر في الواقع ،وعلى اجكاايات فعلي أن يتحول الفكر الى قوة جادي تتبناها اليماهير وت افع
عنها.
باذا النمن ينك القول ان ماركس و أنجلس كت ا "البيان" ،ليس كوييق تجريدي با كدعو
للمنا ،و ليس كدليا با ك رنامج يطالق ال زب الثور و ليس كناد لل وار.
واةاف لذلك ال بد م بمض المالحظات الضروري هنا:
" .1البيان الشيوعي" وثيق تاريخي  ،فكري كفاحي  ،لم ت دورا ت ويليا ،وتركت تأييرها علذ
التطور المالني ومساراته الك رى .لذا فان أي م اول لنهي كا تأيير لـ "ال يان" ما هي إال م اول
فاشل لجنل أس اب ،في مقدمتاا ان ال لق األهص فيه و التي ت ق راهن  ،هي فضح وتمري جوهر
الرأسنالي وطابماا االستغاللي والتوسمي ،وةرور النضال ةذدها ع ذر اسذت دالاا بنظذام آخذر،
ال استغالل فيه هو النظام االشتراكي.
 .2ان البيان ذاته ،جثل أي وثيق تاريخيق  ،ينبيقي النظقر إليقه ،وقراتتقه ،علقى أسقا الظقرو
التاريخي التي ص ر فيها والمعطيات التي ااطل جنها .وبذلك وحذد نسذتطيي رؤيذ مذا شذان منذه
وما ال يزال ي تهظ ب يوته وأهنيته.1
 .3لقد تضمن "البيان" الع ي جن المفاهيم والمقوالت والمبادئ ،التي ال تزال ت تهظ بالكثير م
فماليتاا وتوتاا (التهسير الناد للتاريخ ،الصذرا الط قذي ،نظريذ ال ذزب .....الذخ) .فنذثال يفكذد
"ال يذذان" علذ التذذالي" :ان االنتذذاا االتتصذذاد وال نذذاء االجتنذذاعي ،الذذذ ينشذذأ بالضذذرور عنذذه،
يفلهان في كا عاد تاريخي أساس التاريخ السياسي والهكر لاذا الماد؛ لذا فالتذاريخ بأسذر (منذذ
ان الل النلكي ال دائي النشاعي لألرض) كذان تذاريخ نضذال بذي الط قذات النسذتث رنر والط قذات
النستثنر  ،بي الط قات النسود والط قات السائد في مختلف مراحا التطور االجتناعي" .2
 .8جاء "ال يان" والذ دعيا جاركس وأايلس فيه الذ إقاجق حقزب سياسقي بروليتقارا عمقالي،
في منان كانت مظاهر الغضب وايحتجذاا ت صذا بصذور عفويق وبق ون تنظقيم جركقزا .كذان
ذلك ي صا في النصاني ومواتي المنا دون أن يكون بيناا رابط كفاحي جنظم  -أ حزب يجنذي
الجنيي في نضال مشتر وينذن اص أكثذر تذو وأكثذر تذأييرا ً علذ أربذاب المنذا والنظذام السياسذي
الذ يساندهص ويم ر ع مصال اص .ومني المنال وحركاتاص ايحتجاجي بازائص عديد علذ مذدى
القرن التاسي عشر بس ب عدم وجود هذا التنظيص.

 1تارن :يوسف فيصا :تراء في ال يان الشيوعي بمد االنايارات الك رى وفي لا المولن " ،دراسات اشتراكي " ،المدد ،178تنو -
آب ،1991/ص  .5فقد لنس ماركس وانجلس باكرا وأوة ا في مقدم الط م االلناني إن ال يان " تد شان ...في بمض نقاطه ،نظرا
للرتي المظيص في الصناع الك رى خالل السنوات الخنس والمشري االخير "
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في أواخر عام  1817وأوائا عذام  1818كتذب مذاركس وانجلذس "بيذان ال ذزب الشذيوعي"
بتكليف م مفتنر عص الشيوعيي الننمقد في لنذدن فذي شذار تشذري الثذاني عذام  .1817وفذي
شذذ اط  1818تذذص نشذذر " ال يذذان" فذذي لنذذدن باللغذذ األلماايقق  ،يذذص تذذرجص الذذ اللغتذذي االايليزيقق
والفرااي  ،وانتشر بمد ذلك ت اعذا بكذا اللغذات ال يذ تقري ذا ،ليذدخا فذي عذداد الكتذب االولذ فذي
المالص م حيث ع د الليات التي ترجص إلياا وع د الطبعات التي صدرت منه فذي كذا تلذك اللغذات.
وم النهيد التذكير أن الترجم االولى لـ "البيان الشيوعي" للي العربي تنت بمد يذور اكتذوبر
المظن ذ ( )1917م اشذذر  ،وتذذد تذذام باذذذ الترجن ذ جيخائيققل اطايققا النولذذود فذذي دمشذذح فذذي عذذام
 1881والنتذذوفي فذذي موسذذكو عذذام  .1221وم ذ الجذذدير بالذذذكر أن جيخائيققل اطايققا وصذذا ال ذ
روسيا في عام  1173واشتغا في (جعه الزاريف لليات الشرقي ) ،ووةي عددا م الكتب عل
رأساا تاموس عربي – روسي ك ير .وفي عام  1933تام الرفيذح االق بكق ا بترجنذ "ال يذان"
ال المربي  .وكذلك فما الراحا الرفيح علي يمت  ،السكرتير االس ح ل زب التقدم واالشتراكي .

وينك االتهاق مي آراء المديد م ال احثي  4التي ترى أن "البيان" لص يك جؤلفقا اظريقا فقذ،،
ررص ما فيه م اسس ومالمح نظري  ،ولص يكذ براقاجج اضقال عملقي فقذ ،،ررذص مذا يتضذن مذ
نقاط برنامجي تتجل بخاص في المبادئ العشرة التي جاءت في خاتن فصله الثاني ،كنذا انذه لذص
يك صرا اي يولوجي تحريضي  ،ررص ما فيه م هجاء لل رجوا ي ونظاماا الرأسنالي وت يّذز
لل روليتاريا وم اول الذكاء وجداناا الثذور ودفماذا الذ مزيذد مذ وعذي الذذات (الت ذول لط قذ
لذاتاا) بوصهه اساسا ً البد منه لتغيير المالص.
كنا ينك االتهاق أيضا مي الهيلسوف الهرنسي النمذروف (لوسقيان سقيف)  ،5الذذ أشذار الذ
أن "البيان" اص سياسي م أهص النصوص السياسي النكتوب أبدا ،وهو – ررذص حرصذه الذ ان
يكون شم يا – اص اظرا للغاي .
أما (لينين) فقد اشار ال القيمق التعبويق لذـ "البيقان" بقولذه" :هذذا الكتيذب ريذر الك يذر يمذادل
مجلدات كامل  ،بروحه تميش وتت ر حتذ اآلن كذا ال روليتاريذا الننظنذ والنناةذل فذي المذالص
النتندن" .6
أجذذا ،لذذيس" ال يذذان " واحذذدا فقذذ ،مذ تلذذك الجوانذذب التذذي ذكرناهذذا ،واننذذا هذذو كلاذذا ،جن جيق
وجتفاعل :
 إاه التحليل النظرا وتد تمخض ع شعارات وبراجج وتوجهات عمل؛ والبرااجج العملي وتد جا قراتات واستخالصات اظري ؛ والموقف االي يولوجي وتد خينت روحه الثوري عل القراء والنوتف.وااطالقا جن ذلك يمكن القول ان "ال يان" ،م بدايته ال ناايته ،ينهض علذ أربقع جرتكقزات
تشكل االسمنت المالح له:
 جفهوم فلافي :منظور التطبي ؛
 3م النهيد االشار ال انه وفي ال داي بدأ أنجلس النشرو  ،وكتب كتابا صغيرا ً بمنوان "م ادئ الشيوعي " والذ يوصف أحيانا بـ
"النسود األول لل يان" والذ أطلح عليه أسئل وأجوب في الشيوعي  .فهي هذا الكتاب حاول أنجلز أن يجيب علي كثير م األسئل
الرئيسي حول األفكار الشيوعي التي أيارها مفيدوها النرش ون .رير أن شكا األسئل واألجوب في "م ادئ الشيوعي " كان في الواتي
نقط ال داي ل يان األهداف ،ولكنه لص يك إال "هيكال عظنيا ً" لنا أص ح فينا بمد "ال يان".
 4تارن عل س يا النثال ال ال صر :لوسيان سيف ،نظري وسياس " ،النهج" ،المدد 1991/51؛ كذلك :د.ابراهيص تندور ،م مالمح
ال يان الشيوعي " ،دراسات اشتراكي " ،المدد  ،178تنو /اب ،1991/ص  11والحقا؛ كذلك :عطي مسوح ،بمد مئ وخنيس عاما ما
الذ بقي م ال يان الشيوعي؟ " ،دراسات اشتراكي " ،المدد  ،178تنو /اب ،1991/ص .81
 5تارن :لوسيان سيف ،نظري وسياس  ،...مصدر سابح ،ص 139
 6ورد االتت اس في :نخ م االساتذ السوفيت ،الحرك العمالي العالمي (قضايا التاريخ والنظري ) ،النجلد األول .ترجن د.نجاح
ساعاتي (دمشح :دار الجناهير ،)1915 ،ص .529
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 جنهج جنطقي :ال يالكتيك الثورا ؛
 جفهوم ع التطور االجتناعي :المادي التاريخي ؛
 وعل جنظور أااسي :االنطالق ال ر للجنس ال شر ولكا فرد كادف بذاته للتاريخ.
بنية (هيكل) " البيان "
بني عل أربع اعم ة هي:
ت ا ال ديث ع بنيته البد م االشار هنا ال أن " ال يان " ر
 قراتة واقع النظام الرأسمالي الي ي  ،وتح ي طبقتيقه الرئياقيتين (ال روليتاريذا وال رجوا يذ )والعالق بينانا؛
 رد التهم التي توجااا ال رجوا ي للشيوعيي ؛ عرض األسس التي يقوم علياا النظام الجديد؛ فضح االشتراكيات غير الشيوعي .ي دأ ماركس وأنجلس "ال يان" بتوةيح اآلتي" :هنا ش ح يجول في أوربا  -هو ش ح
الشيوعي  ،وتد ات دت كا توى أوربا المجو في حلف مقدس لنالحقته والتضييح عليه ...أ
حزب ممارض لص يتانه خصومه القابضون عل مام السلط بالشيوعي "  .7واستنادا ال هذ
النالحظ استخلص ماركس وأنجلس القضيتين التاليتي :
 -1أن الشيوعي اص ت تو ممترفا باا م جنيي الدول االوربي .
 -2أن الشيوعيي تد آن لاص أن يمرةوا أمام المالص بأسر مهاوماتاص وأهدافاص وميولاص،
ويدحضوا ش ح الشيوعي ب يان م ال زب ،ولاذ الغاي اجتني في لندن شيوعيون م مختلف
القوميات في ش اط  1181ووةموا "البيان الشيوعي".
ي دأ ماركس وانجلس في "البيان" بت ليا اسلوب االنتاا الرأسنالي والذ طور القو
الننتج بشكا المثيا له في السابح ،والذ يختلف ع اساليب االنتاا االستغاللي السابق
(الم ود  ،االتطاعي) بتوةيح" :أن ال ورجوا ي التميش إال اذا ادخلت تغييرات يوري مستنر
علي أدوات االنتاا ،وبالتالي عل عالتات االنتاا ،اى عل المالتات االجتناعي بأسرها" .8
ويلهت ماركس وأنجلس النظر منذ وتت م كر ال سياد نن ،االنتاا الرأسنالي عل نطاق
عالني بالقول" :وبدافي ال اج الدائن الي اسواق جديد تنطلح ال ورجوا ي ال جنيي ان اء
الكر االرةي  .فين غي لاا أن تدخا وتتغلغا في كا مكان ،وتوطد دعائناا في كا مكان ،وتقيص
الصالت في كا مكان ،وباستثنار السوق المالني  ،تص غ ال ورجوا ي االنتاا واالستاال في
كا االتطار بص غ كوسنوبوليتي  .وتنز م الصناع أساساا الوطني ...فتنقرض الصناعات
الوطني التقليدي القدين أو تص ح علي وشك ان تنقرض ،وت ا م لاا صناعات جديد يص ح
ادخالاا وتمنيناا مسأل حيوي لكا االمص النتندن " .9
ان تطور التشكيل الرأسنالي بمد  171عاما يفكد ص ت ليا "البيان" ،فقد جددت
الرأسنالي نهساا باستنرار وخاص بمد الثور الملني – التقني ويور التقان عنوما والتي
طورت االنتاا بشكا المثيا له في السابح م ناحي الكص والكيف ،وتص تدويا عنلي االنتاا بـ

 7انظر :ماركس ،انجلس ،بيان الحزب الشيوعي (موسكو :دار التقدم ،)1978 ،مقدم الط م االلناني عام  ،1113ص .39
 8النصدر السابح ،ص .88
 9ماركس ،انجلس ،بيان الحزب الشيوعي (موسكو :دار التقدم ،)1978 ،ص 85
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"فضا" نشاط الشركات متمدي الجنسي  ،ب يث اص ت عنلي االنتاا في الرأسنالي كوني
الطابي.
أما م حيث بنيته فإن "ال يان" يتألف م أربع فصول.
يكشف الفصل االول منه والنوسوم" :البرجوازيون والبروليتاريون" ع الضرورة التاريخيذ
للثور ال روليتاري بوصهاا حصيل التنقاقض النوةذوعي بذي القذوى الننتجذ وعالتذات االنتذاا
ال رجوا يذذذ منذذذا يولققق احتققق ام التناقضقققات الطبقيققق بذذذي الط قتذذذي الرئيسذذذيتي  :ال رجوا يذذذ
وال روليتاريا .ومي تطور الصناع الك ير تنس ب م ت ذت اتذدام ال رجوا يذ القاعذد التذي كذان
ال رجوا يون ينتلكون باا الننتجات التي كانت تضيي مجاذود الط قذ الماملذ  .وتنذتج ال رجوا يذ
عل هذا الن و حهار ت رها .كنا كشف هذذا الهصذا ققوااين التطقور االجتمقاعي ،وي ّذت الط يمذ
ال تنيذ والن كومذ بالقذانون لمنليذ حلقول اسقلوب ااتقاح جحقل اسذلوب آخذر ،أ تعاقق أسققالي
االاتاح.
لقد ااطل ماركس وانجلس م الحقيق القائل بأن تاريخ كل جيتمع تطور في الناةي – فينا
عدا النظام النشاعي ال دائي – كان تقاريخ صقراا الطبققات .واثبتقا أن سققوط الرأسقمالي حتمقي،
وبيّنا الطريح ال تكوين اظام اجتماعي ج ي هو الشقيوعي  .وفذي نهذس الهصذا أوضقحا المهمق
التاريخي ق للطبق ق العاجل ق (ال روليتاريذذا) باعت ارهذذا الن ذذول التذذاريخي للنجتنذذي القذذديص ،وبذذاني
النجتني الجديد ،والندافي ع مصالح كا الجناهير الكادح .
وعلذ المنذذوم يتكققون النمققوذح الماركاققي األصذذلي مذ ننذذوذا للنجتنذذي ال رجذذوا
الرئيسيتي وينطوا عل ثالث تنبؤات توي :10

بط قتيذذه

 .1ينققـزا النجتنذذي ال رجذذوا إل ذ اإلسققتقطاب فذذي ط قتذذي  ،البرجوازي ق والبروليتاريققا ،وهذذذ
ممرف كط ق م المنال الذي ال يستطيمون الميش إال إذا وجدوا عنالً ،وال يجدون عنالً
األخير
ّ
إال إذا أدى جادهص ال ياد رأس النال (فكرة ااتاح فائض القيم جن طر العمال).
 .2ينققزا التذذراكص الرأسذذنالي إل ذ إفقققار وتقوي ق ال روليتاريذذا فذذي الوتذذت نهسذذه ،وذلذذك فذذي إطذذار
النجتنذذي ال رجذذوا  .ويذذرت  ،تعققزز دور ال روليتاري ذا بنوتماذذا كننذذتج للثذذرو االجتناعي ذ  .أمذذا
سلم باذا القدر أو ذا  ،خاةم لكا تقل ات الننافس .11
إفقارها فيرت  ،بدورها كقو عنا م ّ
 .1تنـزا تواني السوق والننافسذ  ،اجتناعيذا ً وسياسذياً ،إلذ دجقج النذـزوعي السذابقي فذي عنليذ
تهقذذد النظذذام ال رجذذوا مشذذروعيته ،منذذا يسذذت ث أن يخلهذذه نظذذام عذذالني ريذذر تنافسذذي وريذذر
استغاللي.
ولكي يستطيي النرء تقويم مدى توافح تلك التن فات مي التاريخ الهملي الالحح للرأسنالي  ،م
النهيد تيزئ السنوات التي تلت لاور "البيان الشيوعي" وحت يومنا هذا ال ثالث حق كبرى.
 الحقب األولى ( -)1826 – 1818حقب التوسع والصراا .إن اتجاهات وأحداب هذ الهترتتوافح مي توتمات "ال يان" .فانتشار منارسات التجار ال ر ويور النواصالت ،التي انطلقت
 10لنزيد م التهاصيا تارن :جيوفاني أريغي ،االضطراب الكبير (بيروت :دار الفارابي.)1991 ،
 11في الرأسنالي تت ول تو المنا ال سلم مثا بقي السلي ولكناا تنتا ع ريرها م السلي بقدرتاا عل خلح تين اك ر م تينتاا
(انتاا فائض القين ).
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طوال المشري عاما ً أو ربي القرن التي تلت  ،1181جملت رأسنالي السوق حقيق عالني أكثر
م أ وتت مض  .فقد اشتدت الننافس عل السوق المالني وتوسمت الصناع بسرع طوال
ممظص نصف القرن الالحح .كنا ردت بلترة الهئات الوسط أكثر اتساعا ً .وبدا استقطاب النجتني
إل ط قتي متنايزتي متضادتي نزوعا ً ال خالف حوله ،وإن تهاوت نطاته بي بلد وآخر .ويمود
هذا االستقطاب م جا إل تقلص الهئات الوسط  ،وم جا أخرى ال اتااا الفيوة بي
دخول ال روليتاريي ويروات ال رجوا يي  ،وأخيرا ً إل التنركز السكني األك ر لل روليتاريا
وانمزالاا في أحياء خاص .12
و في الوتت نهسه كانت ين ترائ عل نزو التراكص الرأسنالي إل إفقار وتقوي ال روليتاريا
كنا أشرنا سابقا .فالتنركز األوسي لل روليتاريا ،ارت اطا ً بانتشار التصنيي ،س ّاا إل حد ك ير
تنظيناا في إت ادات ،والنوتي الستراتيجي للمنال األجراء ،في عنليات اينتاا الجديد  ،منح تلك
الننظنات سلط هائل ال في مواجا أرباب المنا الرأسنالي ف سب ،با في مواجا ال كومات
أيضا ً .وكنا تن أ "البيان" ،عنلت نزعتا ايفقار والتقوي النتضادتان مما ً عل عزع إذعان
ال روليتاريا ل كص ال رجوا ي .
كانت "كومون باريس" عام  1171أكثر مظاهر هذا الت رر السياسي لل روليتاريا إيار
(ودرامي أيضا) .فهي كومون باريس احتهظت ال روليتاريا ألول مر بالسلط السياسي "طوال
شاري كاملي " (كنا كتب ماركس وإنجلس ب ناس في مقدم الط م األلناني لل يان الشيوعي
عام  .)1172وبالررص م الازين  ،احته ماركس بكومون باريس واعت رها ننوذجا ً للتنظيص
النستق لي لل روليتاريا كط ق حاكن .
خالل هذ ال ق حصا تغير في التوا ن الدولي ،وهو توا ن كان توامه أربي دول :أربي أمص
رأسنالي مركزي متقدم  :انكلترا وفرنسا وألنانيا والواليات النت د  ،وواحد نصف متخله ،
إيطاليا ،وام راطوريتان متمددتا الجنسي متخلهتان لك مندمجتان في النظام الراسنالي الجديد:
روسيا والننسا -النجر .م هذا التوا ن رير النستقر وتصادم االم رياليات للنهاذ ال بلدان
"الن ي "،وم النيو – حنائي ايم راطوري والتكتالت الناجن عناا ،اندلي النزا الدولي االول
(ال رب المالني االول  )1911 – 1918مهتت ا مرحل جديد للرأسنالي .13
 الحقب الثااي ( 1196إل  – )1981حقب االزجات.حيننذذا ب ذذث جققاركس مسذذأل األ مذذات فذذي القذذرن التاسذذي عشذذر كانذذت الهتذذر بذذي كذذا أ متذذي
اتتصاديتي متتاليتي تنتد ،في الماد  ،م تاع أعوام الى احق عشقر عاجقا .إال ان (جقاركس) تذد
أشار في ذلك الوتت ال ان تواني الرأسنالي تمطي أساسا العت ار هذا المدد افتراةيا .وفينا بمد
ت ققت رؤي ماركس ،فهي الهتر م  1221ال  ،1212عل س يا النثال ،تامت ثالث أزجات:
 .1أزج 1221 – 1221
 .2أزج  .1211 – 1222وهي أهص هذ األ مات وتمثلت نتائجاا االتتصادي واالجتناعي في ما
يلي:
 ااطلقت عنلي ت رير شموب أفريقيا وآسيا. أدت األ م ال بداي انتشار الهاشي . ب ق أت بلذذدان أمريكذذا الالتيني ذ فذذي ت قيذذح مذذا يسذذن بننذذوذا التصذذنيي ال ذذديا لالسذذتيراد عذذوضالننوذا االستمنار الذ كان سائدا وهو تصدير النواد األولي .
 فتحت األ م إمكاني تكوي تشكيالت اجتناعي تادف ال ت قيح االشتراكي . برهنققت األ مذذ عذذ عجذذز ال لذذدان الرأسذذنالي علذذ عذذدم التذذدخا الهمذذال للدولذذ فذذي المنليذذاالتتصادي .
 12تارن :جيوفاني أريغي ،النصدر السابح.
 13لنزيد م التهاصيا تارن :د.صالح ياسر حس  ،االقتصاد الاياسي لالزجات االقتصادي في النا الرأسمالي العالمي – جحاول في
فهم اليذور (بغداد :دار الرواد النزدهر  ،)2111 ،ص .11-11
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 أضقققعفت األ مذذذ النظذذذام اينتذذذاجي لل لذذذدان الرأسذذذنالي  ،كنذذذا أةذذذمهت أيضذذذا منطذذذح السذذذوقواييديولوجي اللي رالي .
 .1أزج  .1212 – 1217كانت تلّ امتذداد الذدور فذي تلذك الهتذر تقرتبط أويذح االرت ذاط بضقعف
مرحلتذي االنتمذذاا والناذوض ،وبقصققر مذدتانا وشذدّتانا .فنراحذذا الناذوض لذذص تكذ شذذامل  ،ولذذص
تشذذنا جنيذذي ال لذذدان الرأسذذنالي وجنيذذي تطاعاتاذذا االتتصذذادي  .وتذذد وصذذف (أايلققس) بوةذذوح
النسير التي ت كص تطور االتتصاد الرأسنالي حسب مراحا الدور  ،وهي النسير التي تقذود هذذا
االتتصاد ،بقو ال تقاوم ،م أ م ال أ م  .وأوةح ان الجنود يخيم سني طويل وتق جر القذوى
الننتجذ وتبق د كنيذذات ك يذذر م ذ اينتذذاا ،بسذ ب الكسذذاد وانخهذذاض األسذذمار وعذذدم القذذدر عل ذ
التصريف .يص تتسار حرك اينتاا والت ادل شيئا فشيئا ،وتت ول الخط ال خ ذب وينتقذا خ ذب
الصذذناع ال ذ ركذذض يت ذذول ال ذ جنذذوح ،ال ذ تهذذزات تشذذنا الصذذناع  ،والتجذذار  ،والتسذذليف
والنضارب  ،وبمد تهزات بائس تن در ال رك ال هاوي ال مهر لاا .وهكذا تتكرر األمور .14
 الحقب الثالث (وتنتد م  1981حت يومنا) .م النمروف ان ال رب المالني الثاني (1939–  )1985دشنت حق جديد في النظام المالني .فقد استند ناوض ما بمد ال رب ال تكاما
مشاريي مجتنمي يالي :15
 .1جشققروا دولقق الرفققا االشذذتراكي الدينقراطيذذ فذذي الغذذرب النسذذتند الذذ فماليذذ الذذنظص
االنتاجي الن لي النترابط .
 " .2مشذذذرو بانذذذدونغ " لل نذذذاء الذذذوطني ال رجذذذوا فذذذي "اطذذذراف" النظذذذام "آيذذذديولوجيا
التنني ".
 .3واخيرا النشرو السوفيتي ،الذ استقا نس يا ع النظام المالني النسيطر.
والواتي ان الازين النزدوج للهاشي ولالستمنار القديص تد خلقت لرفا سنح للط قات الشذم ي
وة ايا التوسي الرأسنالي ان يهرةوا اشكاال م التض ي ،والتراكص الراسنالي – أررص الرأسنال
نهسه عل التكيّف مماا – كانت في اساس ذلك الناوض.
كنا ان ال رب المالني الثاني تنخضت ع نتائج بالغ األهني  ،وساهنت في تشذكيا النالمذح
االساسي لـ "عالص ما بمد ال رب" ،وهي :16
 .1اندحار م ور برلي وطوكيو.
 .2اةماف تو بريطانيا وفرنسا.
 .3لاور النمسكر االشتراكي وتمالص توته.
 .8ارتهذذا مسذذتوى تنظذذيص الط قذ الماملذ فذذي النضذذال مذ اجذذا مصذذال اا فذذي ال لذذدان الرأسذذنالي
النتطور .
 .5برو الواليات النت د االمريكي كأتوى تو عسكري واتتصادي وتنكناا مذ فذرض هيننتاذا
عل مجنا الننظوم .
 .6انهصال الصي ع الننظوم بمد انتصار الثور االشتراكي فياا.
 .7اشتمال ونضوا حركذات الت ذرر الذوطني فذي النسذتمنرات وال لذدان التابمذ ك ركذ تاريخيذ
حتني  ،وحصول المديد م دول اسيا وافريقيا وامريكا الالتيني عل استقاللاا السياسي ،وبالتذالي
انايار النظام الكولونيالي.
 14تارن :انجلز ،أنتي دوهرنك ،ص .261 – 259
 15انظر :سنير أمي  ،جا بع الرأسمالي المتهالك  ،دار الهارابي ،بيروت  ،2113ص .39
 16لنزيد م التهاصيا تارن :د.رمز كي ،االقتصاد العربي تحت الحصار ،مركز دراسات الوحد المربي  ،الط م األول  ،بيروت،
 ،1919ص  69والحقا؛ كذلك :د.صالح ياسر حس  ،االقتصاد الاياسي لالزجات االقتصادي في النا الرأسمالي العالمي ،...مصدر
س ح ذكر  ،ص  119والحقا.
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فذذي ةذذوء هذذذ النتذذائج والنمطيذذات التاريخي ذ  ،دخلذذت منظوم ذ االتتصذذاد الرأسذذنالي المذذالني
مرحل ما بمد ال رب المالني لتنتقا ال سياق تاريخي جديد ،تشكلت فيه مالمح عصر جديد ،هو
عصر سوف يتنيذز بقذدر عاليذ علذ الننذو واالسذتقرار لنذد ربذي تذرن كامذا فذي لذا السذيطر
النركزي للواليات النت د واحتاللاا مركز النوا لاا .وتد ساد الظذ بذي عذدد مذ االتتصذاديي ،
ان هذا اال دهار الواةح لمالص ما بمد ال رب المالني الثاني ( )1971 – 1985يرجي اساسا الذ
التدخا ال كومي في النشاط االتتصاد عل الطريق الكينزيذ  .صذ يح ان االنتمذاا الذذ حققتذه
الرأ سذذنالي فذذي عذذالص مذذا بمذذد ال ذذرب تذذد تماصذذر مذذي التط يذذح الواسذذي للكينزي ذ  ،إال انذذه م ذ ريذذر
الص يح ان نمزو انتماا الرأسنالي في تلك الهتر ال السياسات الكينزي ف سب .ف جانب سياس
التذدخا ال كذومي ،التذي ال ينكذر دورهذا فذي هذذا االنمذاا لتلذك الهتذر  ،هنذا عواجقل جوضقوعي
اخرى ،ال تقا اهني  ،باشرت تأييرا تويا في برو هذا االنتماا تنثلت في ما يلي :17
 .1بقات امط تقايم العمقل الق ولي بذي بلذدان "النركذز" و "الن ذي "،كنذا هذو ،وهذو الذنن ،الذذ
فرض عل مجنوع ال لدان االخير ان تتخصص في انتذاا وتصذدير النذواد الخذام واألوليذ وأن
تستورد في مقابا ذلك احتياجاتاا م السلي االستاالكي واالنتاجي النصنم  ،والنواد الغذائي .....
وباذا تكها نن ،تقسيص المنا الذدولي هذذا الذذ ارسذت دعائنذه ابذان النرحلذ الكولونياليذ  ،بإعذاد
انتاا عالتات السيطر والاينن عل بلدان "الن ي ."،وهو امر كانت له أهنيذ بالغذ فذي تمضذيد
ننو الرأسنالي المالني لمالص ما بمد ال رب.
 .2اظام النق ال ولي الذا ارسيت دعائمه فقي اتفاقيق بريتقون وودز ،وهذو النظذام الذذ تنكنذت
م خالله الواليات النت د ان تجما الدوالر االمريكي المنلذ الدوليذ ومصذدر السذيول المالنيذ .
 ...وتذد لمذب نظذذام النقذد الذذدولي هذذا ،وبالذذذات ابذان سذذنوات تشذغيله فذذي االربمينذات والخنسذذينات
وحت ذ النصذذف االول م ذ السذذتينات ،دورا مانذذا فذذي خدم ذ توسذذي الراسذذنالي االمريكي ذ خذذارا
حدودها (في دول ررب اوريا وبلدان "الن ي.)"،
 .1استمرت وتناجت ظاهرة التبقادل الالجتكقافف فيمقا بقين بلق ان "المركقز" و بلق ان "المحقيط".
وهي لذاهر كشذف الت ليذا ال ذديث عذ كنااذا حيننذا ارجماذا بمذض النذفلهي الذ التهذاوت فذي
مسذذتويات االجذذور فينذذا بذذي هذذاتي النجنذذوعتي مذ ال لذذدان  . 18وتذذد عضذذدت هذذذ الظذذاهر مذ
حركذ تذذراكص راس النذذال فذذي ال لذذدان الرأسذذنالي الصذذناعي وشذذكلت فذذي الوتذذت نهسذذه نهيذذا جزئيذذا
ل مض تناتضات النظام الرأسنالي عل صميد الن لي .وفي النقابا ،ادت تلك الظاهر الذ ال ذد
م امكانات التراكص والتنني في بلدان "الن ي."،
 .1الحصول على النفط باسعار بخا للياي يمد احذد الموامذا الجوهريذ النسذفول الذ حذد بميذد
ع هذا الننو النزدهر لراسنالي ما بمد ال رب المالني الثاني .
 .8ت ال الحكوج بشكل جتزاي في النشاط االقتصادا فذي ةذوء مذا املتذه الوصذه الكينزيذ مذ
توجاات وم سياسات لنجابا حدّ اال مات الدوري  .ومانذا يكذ مذ امذر الخذالف حذول تقذويص
النظري المام لكينز ،اال انه م الثابت اناذا كانذت تم ذر عذ مصذل رأسذنالي ال لذد االحتكذار
وتستجيب لنتطل ات النرحل  .كنا ان تط يقاا في كا بلد م بلدان "النركز" تد كهذا لالحتكذارات
الرأسنالي تدرا ال باس به م ةنان االستنرار واال دهار خالل ربي ترن كامذا عذ طريذح مذا
وفرته م طلب حكومي هائا.
 .6كان لعمليات اعقادة بنقات الطاققات االاتاجيق التقي دجرتهقا قنابقل الحقرب ،وجقا تولق عنهقا جقن
جرعات استثماري وداول ضخم وطل كلي ،اثر بقال فقي دفقع عيقالت النمقو االقتصقادا فقي
 17لنزيد م التهاصيا تارن :د.ففاد مرسي ،مشكالت االتتصاد الدولي النماصر ،منشأ النمارف باالسكندري 1911 ،؛ كذلك :د.
رمز كي ،االتتصاد المربي ت ت ال صار ،مركز دراسات الوحد المربي  ،الط م األول  ،بيروت 1919 ،؛ كذلك :د.صالح ياسر
حس  ، ،جوضوعات حول االتياهات واآلليات الي ي ة في القام ال ولي الرأسمالي للعمل " ،دراسات عربي " ،المدد /8ش اط
1915؛ كذلك د.صالح ياسر حس  ،االقتصاد الاياسي لالزجات االقتصادي في النا الرأسمالي العالمي ،...مصدر س ح ذكر .
 18لنزيد م التهاصيا انظر :صالح ياسر حس  ،العالقات االقتصادي ال ولي  .االباتمولوجيا – االاطولوجيا – االكايولوجيا ،مط م
دار الرواد النزدهر  ،بغداد.2116 ،
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بل ان غرب اوربا واليابقان لفتقرة جقا بعق الحقرب .وكذان مشذرو مارشذال ()1952 – 1981
الذ وفرت بنقتضا الواليات النت د تروةا وممونات ل لدان ررب اوربا ،تتذراوح مذا بذي 13
الذ  15مليذذار دوالر ،بدايذ الدفمذ القويذ  ،التذذي كهلذذت حذذا مشذذكالت التنويذذا والمجذذز الخذذارجي
لل لدان التي استهادت م هذا النشرو .
 .7التعمققيم علققى أوربققا اليربيقق واليابققان لذذنن ،مذذ التذذراكص النكثذذف للرأسذذنال يشذذكا تطذذويرا
لإلنتاجي  .هذا التطوير النرت  ،بإتام سيرورات لإلنتاا ترتكز عل التايلوري  .20وبنوا ا ذلذك
شادت السوق الداخليذ فذي هذذ ال لذدان توسذما وتمنقذا فذي إطذار السذنات الكينزيذ لدولذ الرعايذ
.State Providence
 .8وكان للتق م العلمي والتققااي القذا ظهقر اقالل هقذ الفتقرة (ت ذت مصذطلح الثذور الملنيذ –
التقني ) وما تولد عنه م مخترعات ابتكاري تأيير ماذص فذي تطذوير تذوى االنتذاا و يذاد مسذتوى
االنتاجي لألصول الثابت ولمنصر المنا.
 .2تزاي االافاق العام العاكرا ،فقد دخلذت حكومذات ممظذص بلذدان "النركذز" فذي مجذال التسذليح
واالنتاا ال ربي بثقا ك ير .وهو االمر الذ هيأ فرصا واسم الستثنار رؤوس االموال الهائضذ
وشراء ال كوم لجانب ماص م منتجات الصناع الثقيل .
 .11اسققتطاعت القققوى االسققتعماري أن تفكققك إجبراطورياتهققا االسققتعماري جققع الحفققاظ ،بالناققب
لألغلبي الااحق جن ال ول الماتقل  ،على أاظم تؤيق اسقتمرار العالققات الق يمق بق ون تيييقر
جققوهرا .تلذذك المالتذذات التذذي تسذذنح بناذذب يذذروات هذذذ الذذدول ،مذذي اختيذذار بمذذض هذذذ الذذدول
يستراتيجي للتصنيي بهضا تمويض الواردات تنثا ،في ال قيق  ،مستوى متقدما م انذدماا هذذ
الدول في االتتصاد الرأسنالي المالني.
إن هذا النن ،مذ التذراكص الرأسذنالي هذو الذذ اخذذ يسذتنهذ طاتاتذه فذي بدايذ السذ مينات .وهذذا
يستدعي التوتف عند العواجل المضادة التي تادت ال األ م  ،والتي ينك تناولاا عل صذميدي :
الصميد المالني والصميد الن لي.
العوامل الكامنة املضادة على الصعيد العاملي
ومانا يك م امر ،فان سنوات اال دهار التي شادتاا منظومذ االتتصذاد الراسذنالي المذالني
لص يك م الننك ان تستنر بال نااي او توتف .ذلك انه في مقابا المواما السذابق التذي عضذدت
م هذا اال دهار ،وعل الصميدي المالني والن لي ،كانت الننظوم – في النقابا – تد انطذوت
عل جيول كاجن جضادة لهذ النمو الماتقر ،التي للذت تتهاعذا بذ ،ء وتذفد  ،لكذ بشذكا فاعذا
ومفير ،ال ان بلغذت نضذجاا ،فوةذمت دول الننظومذ بكاملاذا فذوق فوهذ بركذان ،لتمجذا فذي
 19لنزيد م التهاصيا انظر :صالح ياسر حس  ،العالقات االقتصادي ال ولي  ،....مصدر سابح.
 " 19مشرو مارشال " هو مشرو اخضا بلدان اوربا الغربي سياسيا ،واتتصاديا ،وعسكرياً ،لالحتكارات االمريكي  ،ت ت اسص "
النساعد االتتصادي النماا أوربا " ،م نيسان  1981وحت اواس ،1952 ،وكان ينشد اتام السيطر االمريكي في اوربا والمالص
بأسر  .كان (مشرو مارشال) مشروعا لتصدير السلي والرأسنال االتراةي م الواليات النت د االمريكي  .كنا كان ممدا لالستيالء
عل اسواق جديد للتصريف ،وعل مصادر للنواد األولي  ،ومجاالت لتوليف الرأسنال في بلدان اوربا الغربي ومستمنراتاا .فقد
فت ت الواليات النت د ل لدان اوربا الغربي اعتنادات شريط استمنالاا لشراء السلي األمريكي  ،وخاص االستاالكي  .اما االموال
النمد للتوليف حسب " مشرو مارشال " فقد جنمتاا حكوم الواليات النت د م الضرائب النج ا م السكان .وكان النجنو المام
لـ " النساعد " بنوجب " مشرو مارشال " ب دود  15مليار دوالر تقري ا .وتد تدم هذا الن لغ ت ت يالي اشكال :
اعانات ال ترد؛
تروض؛
مساعدات مشروط .
وفت ت في بلدان اوربا الغربي " حسابات متمادل " تيدت فياا ،بالنقد الن لي ،حصيل بيي السلي االمريكي في هذ ال لدان ،وهي
التي تدمت الياا عل شكا " ه ات " .ولص يك بايمكان انهاق االموال النسجل في " ال سابات النتمادل " إال بإشراف الواليات
النت د  ،وكانت تستغا ،بشكا واسي ،لتطوير االنتاا ال ربي ،وال ناء المسكر  ،واالستراتيجي في اوربا الغربي " .انظر :د .صالح
ياسر حس  ،العالقات االقتصادي ال ولي  ،.. .مصدر س ح ذكر  ،ص .711 -717
 20التايلوري  ،ومشاور باسص ماندساا االمريكي (ف.هـ.تايلر) ( ،)1915 – 1156طريق رأسنالي لتنظيص المنا ،وإدار اينتاا،
تفم تشدّيد وتائر المنا ،وننو انتاجيته .اناا طريق " علني " الستنزاف عرق الشغيل  .كان هدف هذ الطريق  ،كنا يقول صاح اا،
تأمي " الربح االتص لرب المنا " ع طريح تكثيف يوم المنا ال ال د االتص .
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اشتمال اال م عند بدايذ السذ مينات .ونظذرا لنذا تنطذو علذ الننظومذ الراسذنالي المالنيذ مذ
صذذرا وتنذذافس وعالتذذات ننذذو ال متكذذاف وتطذذور منتهذذاوت علذ مسذذتوى الننظومذ الرأسذذنالي
المالني ذ  ،فذذان الموامذذا الكامن ذ النضذذاد السذذتقرار هذذذا االطذذار المذذالني ،والتذذي عجلذذت بذذدخول
الننظومذ ا متاذا الراهنذ  ،سذرعان مذا تهاتنذت عنذد بدايذ السذ مينات .وهذذا رصذد مختصذر لاذذذ
المواما .21
 .1ااهيار اظام بريتون وودز  22في جطلع الابعينات (آب  )1971حيننا اعل الرئيس االمريكي
انذا (ريتشارد ايكاون) ،وبقرار منهرد ودون الرجو الذ صذندوق النقذد الذدولي ،وتذف تابليذ
ت ويذا الذدوالر الذ ذهذب .وينكذ القذول ان نظذذام النقذد الذذدولي الذذ سذذاد منذذ ذلذذك الوتذت ينكذ
وصهه بأنه " نظام الالنظام "  ،فقد تص تمويص اتذوى المنذالت ،واشذتدت النضذاربات علذ الذذهب،
واشتملت حركات رؤوس االمذوال السذاخن بقذو  ،واةذطربت النمذامالت النقديذ الدوليذ  .وبذذلك
فقدت الننظوم أهص آلي عالنيذ كانذت مسذفول عذ انجذاح اداء الننظومذ علذ النطذاق المذالني،
وهذذي ي ذذات اسذذمار الصذذرف واسذذتقرار أوةذذا النذذدفوعات الدولي ذ  .وم ذ ذلذذك الوتذذت شذذادت
الننظوم صراعا ةاريا بي الذدو الر مذ ناحيذ  ،وعنذالت ال لذدان االوربيذ واليابذان مذ ناحيذ
اخرى .وهو صرا لا يمكس عالتات القوى رير النتكافئ وأ م هينن الدوالر االمريكي عل
اآلليذ النقديذ للننظومذ  .وال قيقذ ان هذذ الصذذراعات والتناتضذات ،التذي ادت الذ تهكذك وت لذا
نظذذام بريتذذون وود  ،كانذذت نتاجذذا لقذذانون التطذذور الالمتسذذاو الذذذ ي كذذص ننذذو الراسذذنالي عل ذ
الصذميد المذذالني .وبذذلك ةذذاق اطذار نظذذام النقذد الذذدولي الذذ عكذذس عالتذات القذذوى لمذالص مابمذذد
ال رب م استيماب التغيرات التي حديت علذ خريطذ االتتصذاد الراسذنالي المذالني .وكذان مذ
الط يمي ،وال ال هذذ  ،ان تنهجذر عذد ا مذات نقديذ (ا مذ االسذترليني وا مذ الهرنذك الهرنسذي،
وا م النار االلناني ،وأ م الدوالر األمريكي) وتتهاعا فينذا بيناذا لتهذرض فذي الناايذ اطذارا
جديدا للمالتات النقدي الدولي ليمكس حقيق االوةذا النتغيذر فذي عالتذات القذوى علذ الصذميد
المالني .وهو اطار سيرسص ،منذ هذ الل ظ  ،صه جديد في نظام النقد الدولي وممالص الهوة
فيه .23
 .2تعققاظم ظققاهرة التق ويل دااققل جنظوجق االقتصققاد الرأسققمالي العققالمي  ،24وهذذي الظذذاهر التذذي
تادتاا وعنقتاا مجنوع م اتوى الشذركات متمديذ الجنسذي  ،وجملذت مذ كذا بلذدان الننظومذ ،
سذذواء ف ذي بلذذدان "النركذذز" او بلذذدان "الن ذذي ،"،مسذذرحا مهتوحذذا لنشذذاطاا االخط ذذوطي .وتجذذدر
االشار ال أ نه ونتيج لتمالص نشاط هذ الشركات ،فقذد تمنقذت درجذ تقسذيص المنذا الذدولي ريذر
النتكاف  ،بي بلدان "النركز" و بلدان "الن ي ،"،وأدت لاهر التدويا ال ياد درجذ التذراب،
والتشابك بي مختلف اجزاء الننظوم  .ولاذا لص يمد مستغربا حيننا ي ذدب التذدهور الذدور (فذي
الدخا والناتج والتولف) في بلد ما ،ان تتأير ألصدائه بقو  ،وفي الوتت نهسه بلد أو بلذدان أخذرى
م ذ خذذالل القنذذوات النتسذذم التذذي مذذدتاا االحتكذذارات الدولي ذ متمذذدد الجنسذذي عل ذ ج ا ذ المذذالص
الرأسنالي أجني.
 .1اا الا " حرب فيتنام " في ب اي الاتينات وما تركته م تداعيات عل االتتصذاد األمريكذي.
فقد كان لاذ ال رب تأيير خطير عل االتتصاد األمريكي ،حيث بادرت الواليذات النت ذد بإت ذا
سياس اتتصاد ال رب ،والتي كانت في الواتي سياس تضخني .
 .8وم المواما النان التي عجلت في انهجار ا م منظوم االتتصاد الراسنالي المالني اتااا
 21لنزيد م التهاصيا :ففاد مرسي ،جشكالت االقتصاد ال ولي المعاصر ،منشأ النمارف بايسكندري  ،1911 ،ص  76والحقا؛ كذلك:
د.صالح ياسر حس  ،االقتصاد الاياسي لالزجات االقتصادي في النا الرأسمالي العالمي ،...مصدر س ح ذكر  ،ص  118والحقا.
 22م النملوم ان نظام النقد الدولي الذ ارسيت دعائنه في اتهاتي بريتون وود عام  ،1988كان تد تام في اعقاب ال رب المالني
المالني الثاني عل اساس النشرو االمريكي الذ تدمه (ريتشارد هوايت) مندوب الواليات النت د  ،بمد ان فشا مشرو اللورد كينز
في ان ي صا عل التأييد الكافي .وتد تنكنت الواليات النت د م لمب دور القائد في صيار نظام النقد الدولي الجديد وت ديد تواعد
اللم فيه ط قا لنصال اا الخاص  ،نظرا لنا كانت عليه حينئذن م تو اتتصادي وسياسي وعسكري .
 23تارن :رمز كي ،التاريخ النق ا للتخلف ،سلسل عالص النمرف ( ،)111الكويت ،1917 ،ص .216
 24لنزيد م التهاصيا تارن :د.صالح ياسر حس  ،مالحظات مناجي ونظري حول تدويا ال يا االتتصادي في المالص النماصر،
"دراسات عربي " ،المدد /6السن /22نيسان-أبريا ،1916/ص  88والحقا.
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الفروق بين بل ان "المركز" وبل ان "المحقيط" ،نتيجذ لمالتذات االسذتغالل والت ذادل الالمتكذاف
بينانذذا خذذالل فتذذر عذذالص مذذا بمذذد ال ذذرب .فقذذد انطذذوت تلذذك المالتذذات علذ نذذزف مسذذتنر للهذذائض
االتتصاد الذ كان يت قح في بلدان "الن ي ،"،وم يص وةمت تطلمذات وجاذود التننيذ ورفذي
مستوى النميش في هذ ال لدان في حصار شديد.
 .8ااتهات عصر الراص الش ي لمواد الطاق  ،ولاور ما سني " ا م الطاتذ " ،حيننذا تنكنذت
مجنوع ذ ال لذذدان االعضذذاء فذذي منظن ذ االوبذذك م ذ يذذاد س ذمر هذذذ الن ذاد ال يوي ذ م ذ خذذالل
"صدمتي " سذمريتي مذفيرتي  ،االولذ فذي عذام  1978/1973والثانيذ فذي عذام .1911/1979
وكان م جراء ذلك ،ان حدب ألول مر فذي عالتذ بلذدان النركذز ب لذدان الن ذي ،تصذ يح عذادل
ألسمار الت ادل الدولي ،وت ويا جزء هام م الدخا القومي المالني مذ بلذدان النركذز الذ بلذدان
الن ي.،
العوامل الكامنة املضادة على الصعيد احمللي
مقابا ذلك كانت هنا مجنوعذ مذ القذوى النضذاد علذ صقعي جحلقي أينذرت فذي تهاعلاذا
ال طيء والنفكد افرا اال م  .وهذ المواما ينك ايجا ها في
 االفراط في االستثنار. ننو المجز الداخلي. ت ول ال طال ال مشكل هيكلي . حذذف التضذذخص .ان االس ذ اب ال قيقي ذ لزحذذف التضذذخص بشذذكا متواصذذا عل ذ بلذذدان الننظوم ذ(وبالذذذات مراكزهذذا الصذذناعي ) اننذذا يمذذود الذذ أربعقق أسققباب جوهريقق  ،وتتملذذح بطريقذذ اداء
الننظوم وخصائصاا في مرحل الس مينات ،وهي :25





االير التضخني لنظام بريتون وود .
تو االحتكارات.
المجز النتوصا في ميزاني الدول .
تمالص االنهاق عل التسليح.

عندما دخلت الرأسنالي مشارف الس مينات م القرن المشري في أ م هيكلي حاد  ،سرعان مذا
تمرةت "الثور " الكينزي (التي شكا التدخا ال كومي في النشذاط االتتصذاد جوهرهذا) لثذور
مضاد  ،سواء عل صعي الفكر أو صعي الاياسات االقتصادي  .وكان منان هذ الثذور النضذاد
مفاتيا حيننا تردت ممدالت الربح في تطاعات االنتاا الناد بشكا مستنر ،وهو االمر الذ دفي
برجال االعنال ال خهض برامج االنتاا وإيقاف او تقليا خط ،االستثنار منا كان له اير واةح
في انخهاض الطلب عل المنال و ياد عدد الماطلي  .هذذا فذي الوتذت الذذ كذان فيذه التضذخص تذد
جذذنح الذ آفذذاق عليذذا .ورافذذح ذلذذك بذذرو أ مذ واةذ السذذتيماب الهذذائض االتتصذذاد النتزايذذد،
فاتجاذذت اتسذذام واسذذم منذذه لالسذذتثنار فذذي مجذذال النضذذاربات واالتذذراض والتوسذذي فذذي تطذذا
الخدمات.
وعلى صعي الفكر االقتصادا ،تمرةذت الكينزيذ ل صذار نظذر طذاح مذ خذالل هجنذات
الندرس ذ النيوكالسذذيكي التذذي تذذاد لوائاذذا جيلتققون فري ق جان (مدرس ذ شذذيكارو) وانصذذار مدرس ذ
اتتصاديات المرض (الفر وجماعته) .فقد نس ت هاتان الندرستان للتدخا ال كومي كاف اال مات
والنشذكالت التذذي تمذذاني مناذا الرأسذذنالي (ال طالذ  ،الركذذود ،انخهذذاض االنتاجيذ  ،التضذذخص ،عجذذز
النوا ن  ..ألخ).
 25تارن :د.صالح ياسر حس  ،االقتصاد الاياسي لالزجات االقتصادي في النا الرأسمالي العالمي ،...مصدر س ح ذكر  ،ص 117
والحقا.
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وعنومذذا ،فانذذه لنذذا كانذذت الراسذذنالي  ،ع ذذر شذذت مراحذذا تطورهذذا ،تذذد افذذر ت تيذذارات الهكذذر
االتتصاد ما يناسب مصال اا ويم ر ع وعياذا الط قذي ،فذان اال مذ الايكليذ التذي دخلذت فياذا
منذ مشارف عقد السذ مينات مذ القذرن المشذري تذد افقرزت اشق تيقارات الليبراليق تطرفقا .وهذذا
التيار اللي رالي الجديد النتطرف ،تد ااقام في ال قيق ال فرعين رئيايين ،يص ان مما في من ي
واحد ،هو الننادا باطالق ال ري االتتصادي (بنمناها الانجي) ال اتص حد منك .26
الفرا االول بلور جوهر فكذر أساسذا فذي ضقرورة تحيقيم دور ال ولق وتق االتها فقي النشقاط
االقتصادا ،مناديا في ذلك بان ال ري االتتصادي هي اساس حيا الهرد والنجتني ،وان الضواب،
هي االستثناء ،وانه ال تمارض بي سذمي الهذرد لل ذث عذ مصذل ته وت قيذح مصذل النجتنذي.
كنا ان الراسنالي تادر م خالل اليات السوق ان ت قح التوا ن المام ،وان ما حدب م خلا في
هذا التوا ن ع ر تاريخ الرأسنالي فذي القذرن التاسذي عشذر والقذرن المشذري اننذا يمذود الذ عذدم
احتذذذرام تذذذواني السذذذوق وتذذذدخالت الذذذدول ونقابذذذات المنذذذال .وتذذذد اتخذذذذ الاجذذذوم علذذذ السياسذذذات
االجتناعي التي تط قاا الدول في مجال السوق ،اتخذ هذا الاجوم اهني ارتكا ي في فكر انصذار
اللي رالي الجديد .
اما الفرا الثااي الذ لاذر فذي اللي راليذ الجديذد  ،فاذو ذلذك التيقار القذا اجتهق فقي تحليالتقه
للمناداة بإعادة توزيع ال ال والثروة لصقالح البرجوازيق  ،سقاعيا فقي ذلقك القى جقا يشقب البحق
عن جصادر ج ي ة للتراكم البق ائي لالسقتعاا بهقا فقي جرحلق التوسقع الراسقمالي القادجق  .وهنذا
ت لور فكر هذا التيار في تضيتي اساسذيتي  .االولقى،هذي الننذادا بخفقض الضقرائ علقى الق اول
والثروات الكبيرة ،والقضي الثااي  ،هي بيع جؤساات ال ول واقل جلكيتها الى القطاا الخاص.
ومانا يك م امر ،فان هذ اللي رالي النتطرف التي تجسدت اجراءاتاا في ت جيص دور الدول
في النشاط االتتصاد وفي خهض ممدالت الضرائب عل الذدخول والثذروات النرتهمذ وفذي بيذي
شركات القطا المام ال القطا الخذاص وفذي اطذالق المنذان لقذوى السذوق فذي بيئذ يغلذب علياذا
طابي االحتكار ،تد تمخضت بشكا واةذح عذ اعقادة توزيقع ،شقبه جذريق  ،فقي الثقروة القوجيق
وال ال القوجي بالبالد الراسمالي الصاعي لصالح البرجوازي وض كاسقبي االجقور والمرتبقات
جن العمال والموظفين.
واذا كانذذت اللي رالي ذ وآليذذات السذذوق وممذذادا التذذدخا ال كذذومي هذذي الشذذمارات التذذي رفمتاذذا
الرأسنالي عل صميدها الن لي لنواجا مأ تاا التاريخي الذ عاشذته بمذد ا مذ السذ مينات ،27
وتنكنت باا ،وم خاللاا ،م اعاد تو يي الدخا والثرو لصالح ال رجوا ي  ،مذي مذا سذ ه ذلذك
م اختهاء ما يسن " بدول الرفا " وما سذ ه ذلذك مذ مشذكالت وتناتضذات حذاد علذ الصذميد
الداخلي ،فان الراسنالي النماصر  ،عل صذميدها المذالني ،وهذي تخطذ ،لنرحلذ توسذماا القذادم
كانت اكثر وحشي في لي راليتاا وهي تعي احتقوات بلق ان "العقالم الثالق " وااتقراق الق ول التقي
كاات اشتراكي  .فت تر ةغوط اعذاد جدولذ الذديون واوهذام " التصذ يح االتتصذاد " واسذتماد
التوا نذذات االتتصذذادي الداخليذذ والخارجيذذ  ،تذذص ااضققاا دول هذذذا المذذالص لنظذذام اشذذ ه بذذاالدار
النركزي ذ الخارجي ذ التتصذذاداتاا ع ذذر اتهاتذذات صذذندوق النقذذد الذذدولي وشذذراء اصذذولاا االنتاجي ذ
(النصذذاني والشذذركات وال نذذو  ...الذ اخذذر ) ويمذذود االجانذذب مذذر اخذذرى للذذت كص فذذي مقذذدراتاا.
 26تارن :رمز كي ،أ م الرأسنالي المالني وعالتتاا بأ م النديوني الخارجي للدول النختله ( ،في ):رمز
ديون مصر الخارجي (القاهر  :مكت مدبولي ،)1915 ،ص  23والحقا؛ كذلك:
Radcliffe, B. (2008) Monetarism: Printing Money To Curb Inflation. Available at
http://www.investopedia.com/articles/economics/08/monetarism.asp
Mavroudeas, D. S. & Papadatos. D. (2005) Neoliberalism and the Washington Consensus. Available at
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1435329852..pdf
 27لنزيد م التهاصيا حول ا م الس مينات م القرن المشري تارن :د.صالح ياسر ،االقتصاد الاياسي لالزجات االقتصادي في
النا الرأسمالي العالمي – جحاول في فهم اليذور (بغداد :دار الرواد النزدهر  ،)2111،ص  178والحقا.
كي ،ب وب في

12

وع ر هذ اللي رالي النتوحش  ،وع ر اوهام الت ول ال نظام اتتصاد السوق ،تص تهكيك اتتصادات
تلذذك ال ذ الد ...تهكيكاذذا اتتصذذاديا وتوميذذا وسياسذذيا ،ليسذذاا احتوائاذذا وعودتاذذا ال ذ حظيذذر النظذذام
الراسذذنالي ،وليسذذاا تصذذدير فذذائض االنتذذاا السذذلمي وفذذائض رؤوس االمذذوال إلياذذا مذذ اجذذا
استنزاف االرباح مناا .28
وتجذذدر االشذذار ال ذ انذذه فذذي ةذذوء التلاذذف عل ذ االنذذدماا فذذي االتتصذذاد الراسذذنالي المذذالني
والت ول سريما ن و الرأسنالي  ،فقد تسار حف االستثنارات االجن ي الخاص الذ دول شذرق
اوربا واالت اد السوفياتي السابح .وتشير االحصائيات ال انه فينا بذي بدايذ عذام  1991و ينذاير
 1992تضاعهت تينا هذ االستثنارات ووصلت ال مذا يزيذد عذ  83مليذار دوالر ،وبلغذت فياذا
تين النشروعات االجن ي الننلوك بالكاما لراس النال االجن ي  9.8مليار دوالر111.
وباختصذذار شذذديد ،ااتقلققت الراسققمالي فققي حقب ق الاققبعينات الققى عققالم ج ي ق  ،وبيد ق ج ي ق ة،
افتقدت فياا – سواء عل صميدها الن لذي او صذميدها المذالني ،تلذك اآلليذات النفاتيذ النتجانسذ
التي كانت تنا باا في عالص ما بمد ال رب المالني الثاني  ،االمر الذ جمذا الننظومذ الرأسذنالي
تميش منذ تلك ال ق وحتذ اآلن مذا ينكذ تسذنيته بمصذر اال مذ النسذتنر  .وبنمنذ آخذر ،فانذه
ابتداء م سذن  1971وةذمت ا مذ الرأسذنالي حذدا ناائيذا لألوهذام الكينزيذ وأوهذام ايذديولوجيا
التنني  .وفي هذا الهذرا الذذ خلقتذه اال مذ النزدوجذ انطلذح الاجذوم الن ذافظ للي راليذ الجديذد
التي اختزلت نهساا الذ مسذتوى التذرويج لمذالا كذوني هذو " السذوق " .مذي ذلذك فذان االسذتنرار
المنيد في السياسات التي تستلاص هذذ المقيذد ال ينكذ ان يقذود إال الذ الخي ذ والذ عكذس الاذدف
النرجو منذه :لذ يقذود إال الذ تهكذك النظذام المذالني والذ صذدامات جديذد وريذر م ذدود بذي "
القوميات النسيطر علياا.
هكذا اذن فان الننو النديد الذ شادته " الحقب الكينزي " لص يسذتنر طذويال .فهذي عذام 1973
تهجرت اال م  ،وخالل عامي  1278 -1271شاد المذالص مذا يسذن بذـ " فقورة اسقعار البتقرول "
حيث تنت مضاعه أسمار النه ،أربي مرات م طرف منظن الدول النصدر للنه( ،اوبك) .وال
ينكذ اعت ذذار هذذذ المامذذا السذ ب الرئيسذذي لاذذذ اال مذ بذذا ال بذذد مذ ربطذذه بجنلذ مذ االسذ اب
االخرى ومناا تلك النرت ط ب تزايد األنهاق ال كذومي نتيجذ حذرب فيتنذام التذي أدت إلذ التضذخص
االتتصاد في الواليات النت د  ،وال رب في الشرق األوس ،،وفضي (ووتر غيقت) ،وارتهذا
أسمار الذهب وانايار أسمار المقذارات فذي الننلكذ النت ذد  ،وإطذالق بنذك انكلتذرا لسياسذ تذارب
النجا م أجا إنقاذ .
وم جا اخرى شادت بداي فتر الثنانينات م القرن المشري عامان م الركود (– 1281
 .)1282فهي عذام  1979اتذدمت السذلطات الجديذد فذي ايذران (الثذور اييرانيذ ) علذ اجذراءات
جديد في مجال الطات  ،حيث صدّرت النه ،عل فترات رير منتظن وبكنيذات ةذئيل  ،منذا أدى
ال انخهاض النمروض منه وبالتالي إل ياد أسمار منا أدى إل حدوب ما سني في حينه بـ "
أزجق الطاقق " فذذي هذذذا المذذام ومذذا ارتذ  ،بذذه مذ تذذداعيات تنلثذذت مذ بذذي مذذا تنثلذذت بذذه بذذالركود
االتتصاد والتضخص عل الصميد المالني.
مي استنرار اال م وتهاتص االوةا االتتصادي واالجتناعي داخذا الننظومذ بذدأ يترسذخ فذي
وعي االوساط الراسذنالي االحتكاريذ حقيقذ الهشذا الذذريي الذذ منيذت بذه فلسذه ادار رأسذنالي
الدول االحتكاري التي وةي اصولاا اللورد (جون ماينرد كينز) .فنذ ناحيذ  ،بذات مذ الواةذح
 28لنزيد م التهاصيا راجي :رمز كي ،جحن ال يون وسياسات التحرير في العالم الثال  .دار المالص الثالث ،القاهر 1991؛ كذلك:
Shafaeddin, M. (2006), “Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries:
Structural Change or De-industrialization?”, in A. Paloni and M. Zanardi (eds), The IMF, World Bank
and Policy Reform, London: Routledge.
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عجذذز هذذذ الهلسذذه  ،عجذذز جاا هذذا النهذذاهيني والت ليلذذي ،فذذي فاذذص مذذا جذذرى فذذي الواتذذي الذذراه
للرأسذنالي النماصذر  .ومذ ناحيذ يانيذ  ،عجذزت أدوات السياسذ االتتصذادي النن ثقذ عناذا عذ
مواجا ا م الكسذاد التضذخني .فذي ةذوء الذوعي لاذذ ال قيقذ  ،راح الجنذاح الينينذي فذي الهكذر
االتتصذذاد الرأ سذذنالي ياذذاجص بشذذد الكينزيذ ويذذدعو لن ذذذها والتخلذذي عناذذا ،ويذذدعو لت نذذي سياسذ
جديذذد  ،تذذاد لواءهذذا (جيلتققون فري ق جان) ،وهذذي السياس ذ التذذي عرفذذت بنصذذطلح " النقذذديي " (او
مدرس شيكارو) ،وهي تيار ينتنذي الذ الندرسذ النيوكالسذيكي وي ذاول المذود بالرأسذنالي الذ
اصولاا االول ايام نشأتاا ابان القرن الثام عشر ،سواء م حيث رفي شمار ال ري االتتصذادي
وآليات السوق الطليق  ،أ و م حيث تقليص دور الدول في النشاط االتتصاد والغذاء الذدور الذذ
كانت تلم ه كنضخات للطلب الهمال ،أو م حيث التركيز علذ مذا سذني " اتتصذادات المذرض "
لتنشي ،آليات النظام .وباالةاف لذلك فإنه تيار يمطي النقود اهني تصوى في تهسير وعالا كافذ
النشاكا كاف النظام الراسنالي .وبالهما اسهرت االنتخابات التي اجريت في السنوات االخير م
حق الس مينات وبدايذ الثنانينذات فذي عذدد ال بذأس بذه مذ ال لذدان الراسذنالي (انكلتذرا ،الواليذات
النت د  ،النانيا االت ادي  ،الننسا ....الخ) ع سذقوط احذزاب االشذتراكي الدينقراطيذ التذي كانذت
تت ن السياس الكينزي وصمود االحزاب الينيني والن افظ التي رسنت برامجاا االتتصادي في
ةوء توصيات النقديي .
وفي ةوء التوجاات المام للنقديي  ،ينكذ القذول ان اهذص النمذالص التذي تسذل ت باذا االحذزاب
الينيني التي وصلت ال السلط بمد انتااء المصر الكينز في رسص استراتيجيتاا لنواجاذ أ مذ
الكساد التضخني عل الصميد الداخلي ،تد تنثلت فينا يلي: 29
 ت ني سياس انكناشي تمتند عل : تقليص برامج االنهاق ال كومي النوجه لخدم الهقراء وم دود الدخا. ةغ ،االنهاق المام النوجه لالستثنارات المام . بيي وحدات القطا المام للقطا الخاص. تخهيض الضرائب عل دخول رجال االعنال وعل راس النال لتشجيي القطا الخاص. رفي اسمار الهائد الندين والدائن . وةي برنامج ةخص لالنهاق عل التسلح.ومي مي بداي الثنانينات م القرن المشري أفذاق المذالص علذ أ مذ الذديون المالنيذ  .فارت اطذا
بصذذمود الريغانيذذ (نسذذ الذذ الذذرئيس االمريكذذي آنذذذا رونالذذد ريغذذان) فذذي الواليذذات النت ذذد
والتانشري (نس ال رئيس و راء بريطانيا انذا ماررريت تانشر) في بريطانيا ،التذي راحذت
تذذذروا آليذذذديولوجيا اللي راليذذذ الجديذذذد واليذذذد الطليقذذذ لةليذذذات السذذذوتي  ،شذذذاد المذذذالص الرأسذذذنالي
"ت رير" القطا النذالي والنصذرفي وحريذ حركذ رؤوس األمذوال ،وتوسذمت ال نذو التجاريذ
المالني ف ايتذراض ل كومذات دول "المذالص الثالذث" .وتذد اتترنذت حركذ التوسذي فذي ايتذراض
بتمثر تلك ال كومات وإ عالن الدول الندين عدم تدرتاا عل الوفاء بأع ذاء الذديون وخذدمتاا ،كنذا
فملت النكسيك ف المام  1282وت ماا عدد م الدول .وترتب عل ذلك جنل م التداعيات:
 بدأت م اوالت حكومات الدول الدائن الحتواء أ م الديون المالني خوفا م انايار مفسسذاتااالنالي وتطاعاا ال نكي ،فتدخلت لنني مفسساتاا النالي م االفالس وانايار جاا ها النصرف ؛
 اسذذتنرت األ مذذ علذذ مذذدار عقذذدي مذذ القذذرن الناةذذ  ،وخضذذو الذذدول الندينذذ لوصذذهالنفسسات الدولي ت ت ماعرف ب رامح ايصذالح االتتصذاد والتكيذف الايكلذي " Economic
."Reform and Structural Adjustment Program

 29رمز كي " ،ازج الراسمالي العالمي الراهن وعالقتها بازج ال يون الخارجي لل ول المتخلف " ،في :رمز
ديون جصر الخارجي (القاهر  :مكت مدبولي ،)1915 ،ص .71 – 23
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وبالنقابا ،شاد عام  1917عاصه أ موي جديذد طالذت هذذ النذر ال قذا النذالي ايضذا .فقذد
شاد سوق األساص في يوم االيني األسود  17أكتوبر  1287ل ظ درامي  ،تنثلذت بانايذار مفشذر
نيكا بنمدل الثلثي  ،بيننا تالش النفشر األسترالي ،وه طت أسمار المقارات.
وفي عام  1227شاد المالص ا م مالي طالت بلدان جنوب شرق اسيا بمذد ان دشذنت بدايذ هذذا
المقد ا م النكسذيك الناليذ ومذا حنلتذه مذ تذداعيات  .30فقذد شذادت الذدول األسذيوي أ مذ ماليذ
شديد بدأت بانايار عنل تايالند عقب ترار اتخذته ال كوم بتمذويص هذذ المنلذ والتذي فشذلت بمذد
ذلك م اوالتاا ف دعص عنلتاا ف مواجا موج النضاربات القوي الت تمرةت لاا .وتد ترتب
عل ذلك جنل م النتائج م بيناا:
 أير ذلك فورا ً عل دول أخرى مثا الهل ي  ،اندونيسيا  ،كوريا الجنوبي وريرها. تهاتنت األ م حيث تزايذد حجذص الذدي الخذارج ألربمذ مذ أك ذر الذدول اآلسذيوي إلذ أن بلذغ %111م حجص إجنال الناتج الن ل لاا.
 تدخلت النفسسات الدولي وبصه خاص صندوق النقد الدول فتص طذرح حزمذ سياسذات النقذاذالوةي شريط تيام تلك الدول بتنهيذ برامج ممين لالصذالح االتتصذادى والايكلذ كنذا حذدب فذي
أندونسيا وكوريا الجنوبي ودول أخرى ،فينا عدا ماليزيا التي رفضت هذ ال زم .
وفي مطلي االلهي الثالث شاد المالص أ م ما سني في حينه بـ " فقاعات شركات اإلاترات" .31
فهي أواخر القرن المشري ومطلي األلهي الثالث  ،عرف المالص نوعا ً جديدا ً م األ مات النالي
بدأت حي أدرجت أساص تلك الشركات ف سوق األوراق النالي في الواليات النت د والذ
يمرف بنفشر ناسدا " "NASDAQحيث ارتهمت أسمار أساص تلك الشركات في ال داي بشكا
ك ير ف وتت حقح فيه عدد تليا م تلك الشركات أرباحا ً حقيقي منا أدى إل انهجار تلك الهقاع
ف عام .2111
وفذذي  15سذ تن ر  2111تهجذذرت تناتضذذات الرأسذذنالي متنظاذذر فذذي اال مذ الناليذ المالنيذ
والتي ت ولت ال ا م اتتصادي عنيق ما ال المالص يذأن ت ذت وطأتاذا ررذص كذا مذا بذلتذه تذال
الرأسنالي للتغلب علياا ،وما الت حرائقاا منتد ل د اآلن .32
لقذذد بذيّ مسذذار الهتذذر التذذي تلذذت انذذدال ا مذ  2111ان " التذبققذبات " التذذي شذذادتاا األسذذواق
الناليذ المالنيذ وانهجارهذا فذذي أ مذ يذوم االينذي األسذذود  2111/9/15تمذد إحذدى تيليقات أ مذ
كانت وال تزال تمتنا في حقل اإلاتاح وتتنظار في " تقلبات وتذبذبات " حاد تش ه عنلي ط ذ
توي  .وأكد هذا النسار أننا أمام أزج بنيوي عميقق للنسذح الرأسذنالي المذالني بذر ت فذي ال دايذ
في حقا التداول لتشح طريقاا كال رق ال حقا اينتاا.
و بالنظر ألن األ م تهجرت فقاعتاا في ال قا المقار يص في حقا ال ورصات ،النكذان األييذر
للنضاربات والتي راهنت علياا فلسه اللي راليي الجدد ،فان اآليار التدميري في هذا ال قا كانذت
30
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عارم  .وتشير النمطيات ايحصائي ال ان حيم الخاائر خالل فتر تصير كان فلكيا وفاق كا
التوتمات .فوفقا ً ل يانات اللجن الدوليّ للتداول في ال ورصات ،التي تت ي األسواق الناليّ فذي أكثذر
م  81بلدا ً متقدّماًّ ،
فإن  11تريليون دوالر م القين السذوتيّ لألسذاص النتداولذ ت ّخذرت فذي عذام
 2111حتّذذذ ناايذذذ تشذذذري الثذذذاني .وهذذذذ الخاقققارة تمكذذذس انخهاةذذذات تياسذذذيّ فذذذي مف ّ
شذذذرات
ال ورصات في الواليات النت ّ د وأوروبا وطوكيو والمالص النامي.
وتمنذذي النالحظذات أعذذال  ،وريرهذذا الكثيذذر ،أن االتتصذذاد المذذالني واجققه ااكماشققا افضققى الققى
ركو ًد عمي  ،وهو وةي لص يشاد المالص منذ عقد الثاليينيات م القرن الناةي.
وكنا كان دائنا ،لأل مات الناليّ الضخن في الماد ارتذدادات علذ االتتصذادات التذي انذدلمت
فياا .فاالنايار في ال ورصات يفدّ حتنيا ً إل انمكاسات عل ممدّالت التشغيا واينتاا وبالتذالي
ال طال  ،حيث بدأت آيارها الندمر ت ر بوةوح.
صلت إلياا (جن ّ
ظم العمل ال وليّ ) ،رفعت األزج الماليّق العالميّق فذي
ف سب األرتام التي تو ّ
 2111وما تركته م تداعيات عل مختلف فرو االتتصاد ع د العاطلين ع المنا حذول المذالص
ّ
الننظن ذ ( ،اققوان
بواتذذي ( )21مليذذون عامذذا خذذالل المذذام  .2119وهذذو تطذ ّذور ح ذذّر منذذه رئذذيس
سققوجافيا) ،موة ذ ا ً ّ
أن عذذدد المذذاطلي م ذ المنذذا سذذيرتهي م ذ ( )121مليذذون شذذخص فذذي المذذام
 2111إل ( )211ماليي شخص في نااي المام  2112ب يث يصذا ممذدل ال طالذ المذالني الذ
 6.1بالنئ  .وعل ن و أكثذر واتميذ رأت الننظنذ أن ( )11مليذون شذخص آخذري تذد يخسذرون
ولذائهاص إذا اسذذتنرت " التذبذذبات الناليذ " خذالل عذذام ( 2112وهذذو مذا حذذدب بالهمذا) منذذا رفذذي
ممدل ال طال عل النستوى المالني ال  6.8بالنئ مقارن مي  8.7بالنئ في  . 2117وينك أن
يكون الرتص أك ر إذا كان لأل م تأيير أتس في االتتصاد المالني .ويمنذي ذلذك ان ال طالذ الدوليّذ
والهقر ارتهما ارتهاعا ً " دراماتيكيا ً " خالل السنوات التالي  .وهذا ما تفكد النمطيات االحصذائي ،
فهي عام  2115بلغ عدد الماطلي عل الصذميد المذالني  211مليذون شذخص ،وسذيتجاو عذددهص
 212مليذذون شذذخص ب لذذول عذذام  .2119وب سذذب (غققاا راي ق ر) النذذدير المذذام لننظن ذ المنذذا
الدولي  " ،فقد أكثر م  61مليون وليه منذ بداي األ م المالني في  ،2111وتظار توتماتنا أن
ال طال ستواصا ارتهاعاا حت نااي المقد ال الي" .33
واالهص م ذلك كله ين تضي تست ح االشار إلياا هنا والتأكيذد علياذا .فثنذ مقارنذ تميذد إلذ
األذهان التشقبيه المكثّقف بقين ازجق  2118وتق اعياتها وأزجق "الكاقاد العظقيم" ،التقي ضقربت
البورصققات اققالل الفتققرة  ،1211- 1222والتققي أدّت تفاعالتهققا ،وبينهققا ارتفققاا وتيققرة تطبي ق
اإلجققراتات الحمائيّق  ،إلققى ااتشققار حركققات التطق ّقر فققي أوروبققا (الفاشقيّ ) وإلققى ااق الا الحققرب
العالميّق الثااي ق  .والسذذفال الذذذ لذذا يشذذغا الذذذه  :مذذا الذذذ سذذتهر أ م ذ  2111بكذذا أبمادهذذا
المنيق ؟ ما هي الردود السياسي التي ستأتي باا ال ركذات االجتناعيذ للنتذائج الهوةذوي الناجنذ
ع هذ األ م ؟ حت اآلن افر ت اال م االخير لاور حركات فاشي وشم وي جديد رجمي .
وال بد م ايشار هنا ال ان أزج النظام الرأسمالي الحالي  ،التي تمظهرت في الب ايق علقى
هيد أزج جالي عميق وتفاقمت لتصبح ازج بنيوي  ،ال تعني بالضقرورة ااهيقار الرأسقمالي أو
العودة الى "الكينزي " ،إذ أن االاهيار هذا ال يتوقف فقط علقى أزجتهقا بقل يتوققف ،وهقو المهقم،
على القوى المقابل لها ،القوى النقيض .وهذا يطرح سجاال ال تقدر هذ النسذاهن علذ الذدخول
في تهاصيله هنا الن ذلك ي تاا ال ممالج مستقل  .ولك ما ين غي التأكيذد عليذه هذو ان المذالص لذ
يخرا م هذ األ م الطاحن بدون دفي مست قات الننو النصطني الذ كان تائنا عل االتتصاد
الوهني والنضاربات وليس عل االتتصذاد الهملذي .ولكذ مذا طرحتذه القذوى النايننذ فذي المذالص
الرأسذذنالي م ذ إجذذراءات يدار األ م ذ ت ذذدو كنذذا لذذو ان تلذذك القذذوى تريذذد ان يت نذذا أع ذذاء هذذذ
33
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األ مذذذ دافمذذذو الضذذذرائب وعنذذذال وفقذذذراء المذذذالص ،ولذذذيس أيريائاذذذا النتخنذذذي  .ونظذذذرا ألن هذذذذ
ايجراءات ل تفد إال ال إعاد إنتاا األ م فان ال اجذ مل ذ إذن لطريذح آخذر .وهنذا نخذرا
م ذ حقذذا االتتصذذاد الصذذرف لنذذدخا ال ذ حقذذا السياس ذ والهكذذر حيذذث ممرك ذ الرهانذذات الك ذذرى
وال دائا النطروح لتجاو األ م  .وفي كا األحوال ،ل يمود المالص ال ما كان عليه ت ا انهجار
األ م في  ،2111/9/15فثن توا نات جديد تشح طريقاا ررذص كذا الننانمذات ،فالخاسذرون لذ
يستسلنوا بساول .
***********
بمد النالحظات السابق  ،اعود الى "البيان" جرة أارى ،والذ أشار ال النظام الراسنالي و
دور التق جي الثورا في دفي القوى الننتج ال االمام مقارن بالتشكيالت التي س قته ،وتوسيي
الصالت بي األمص ،ونشر الندني  ،وجني النقاطمات في دول واحد وأم واحد  ،ورير ذلك.
ولك "البيان " كشف الطابع االستياللي لاذا النظام وأير عل ال روليتاريا والنجتني ،وهو ما
أكدته النمطيات أعال  ،ودعا ال تجاو ذلك النظام وإتام نظام جديد يكون بداي للتشكيل
الشيوعي .
ولاذا يختتص "البيان" هذا الجزء بقوله" :ان ال ورجوا ي تنتج ت ا كا ش حهار ت رها،
فسقوطاا وانتصار ال روليتاريا كالهنا أمر م توم ال مناص منه" .34
وفذذي الفصققل الث قااي الموسققوم ":البروليتققاريون والشققيوعيون " – وةذذي مذذاركس وانجلذذس
اه ا الصراا الطبقي والتغيرات التي تطرأ عل النجتني :البروليتاريا تتكذون فذي ط قذ  ،وهذذا
هو الشكل االولي الدخال الوعي ال الواتي النوةوعي ويليه إزال سيطر ال رجوا يذ باسذتيالء
الط ق المامل عل السلط السياسي .
في هذذا الهصذا أوضقح مذاركس وأنجلذس الق ور التقاريخي ل ذزب الشذيوعيي باعت ذار حذزب
الط ق المامل وطليمتاا .والهق المباشقر للشذيوعي هذو " تنظذيص ال روليتذاريي فذي ط قذ وهذدم
سياد ال رجوا ي واستيالء ال روليتارياعل السلط السياسي "  .35وتد تدم مذاركس وأنجلذس فذي
هذذذا الهصذذا فكققرة دكتاتوريق البروليتاريققا ،وشققرحا عالقق الشذذيوعي بالمائلذ والنلكيذ والذذوط ،
ووصفا الخطوط العاج لإلجراءات االتتصادي التي يتمي عل ال روليتاريا اتخاذها بنجرد تولياا
السلط .
م النهيد االشذار هنذا الذ أن القوعي والتنظقيم انمكاسذان لمنليذ الننافسذ والتمذاون ال نيويذ
التي ال تمود الذ أ إراد فرديذ أو جناعيذ  .والنضقاالت النتمذدد التذي تشذناا ال روليتاريذا تنثذا
جكواا ً جوهريا ً في عنلي ت ويا التغيّر ال نيو ال تييّر آيديولوجي وتنظيم .لكذ هذذ النضذاالت
نهسذذاا تجذذد جذذذرها فذذي التغيذذرات ال نيويذ  .وهذذذا هذذو "الفهققم" الوحيذذد الذذذ ينك ذ "إدخالذذه" إل ذ
ال روليتاريذذا بصذذور مهيذذد م ذ اققارح شذذروط حياتاذذا" :إن الشذذيوعيي ال ينثلذذون حزب ذا ً خاصذذا
ممارةذذذا ً ألحذذذزاب المنذذذال األخذذذرى .وليسذذذت لاذذذص مصذذذالح منهصذذذل عذذذ مصذذذالح ال روليتاريذذذا
بنجنوعاا .وهص ال يدعون الن ادئ خاص يريدون تكييف ال رك ال روليتاريا في تال اا " .36
وهنا إذن ينطرح الاؤال التالي :جقا القذا يميقز إذن الشقيوعيون عقن أحقزاب الطبقق العاجلق
األارى ؟.

 34ماركس ،انجلس ،بيان الحزب الشيوعي (موسكو :دار التقدم ،)1978 ،ص 56
 35النصدر السابح ،ص 51
 36النصدر السابح57 ،
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ردا عل هذا السفال يجيب "البيان" إناص يتنيزون بنا يلي فق:37 ،
 " .1في النضذاالت التذي يقذوم باذا ال روليتذاريون مذ مختلذف االمذص ،يضذي الشذيوعيون فذي
النقدم وي ر ون النصالح النسذتقل عذ الجنسذي والمامذ الشذامل لنجنذو ال روليتاريذا
بغض النظر ع توميتاا ،وي ر ون ذلك في النقدم .
 .2في مختلف مراحا التطور التي ينر باا النضال بذي ال روليتذاريي وال رجذوا يي ينثذا
الشيوعيون دائنا ،النصالح المام لل رك بكاملاا".
وبالتالي ،فان الشيوعيي م الوجا النظري يمتازون ع بقي الماملي بادرا واةح
لظروف ال رك المنالي وسيرها واهدافاا المام  ،وأن هدفاص الن اشر هو الادف نهسه الذ
ترمي إليه احزاب المنال  ،اى تنظيص الماملي في ط ق واالستيالء علي السلط السياسي وإلغاء
النلكي الرأسنالي التي تقوم عل استغالل واستنزاف وإفقار الماملي  .وأن الشيوعي كنا يوةح
"البيان"" :التسلب أحدا القدر عل تنلك منتجات اجتناعي  ،اناا ال تنز سوى القدر علي
استم اد عنا الغير بواسط هذا التنلك" .38
باذا النمن فانه وب سب "البيان" يمت ر الشيوعيون أكثر قام في أحزاب الطبق العاجل
تق جا و ثباتا في جنيي ال لدان ،ذلك القسص الذ يدفي كا اآلخري إل األمام .و م جا أخرى،
نظريا ،هص يمتازون عن الكتل الضخم للبروليتاريا بالفهم الصحيح لخط المايرة و الظرو و
آار النتائج العاج لحرك البروليتاريا.
وفذي الفصققل الثالق – " االدب االشققتراكي والشققيوعي " – تذذدم مذذاركس وانجلذذز اقق ا عميقققا
لالتياهات البرجوازيق والبرجوازيق الصذغير النتنكذر ت ذت لذواء االشذتراكي  ،وحذددا موتهانذا
الخاص م النذاهب االشتراكي والشيوعي الطوباوي  .وهنا تجب االشار ال أن بداي الشذيوعي
و االشتراكي لص تك مي ماركس و أنجلس .لقد كان هنا م ت لاص مهكرون من دافموا ع فكر
مجتني دون ط قات م ني عل النلكي النشذترك مثذا روبذرت أويذ  ، Robert Owenفذوريي
 ،Fourierسان سينون  Saint Simonو ريرهص .كتب توماس مذوور  Thomas Moreمذي
حلول القرن السادس عشر كتابه الشاير يوتوبيا  ، Utopiaالذ يصف مجتنما شذيوعيا .و حتذ
ت ا ذلك ،نظص النسي يون األوائا أنهساص في تجنمات كانت النلكي الخاص فياا مقصذي دينيذا ،و
ينك أل كان تراء ذلك في عقود أبوستلس . The Acts of the Apostles
وصف ماركس و أنجلس كا تلك النزعات الشيوعي بالطوباوي  ،فنا كان يدافمان عنه كان
شيئا مختلها تناما (الشيوعي العلمي ) .وهنا ينطرح السفال التالي :أين يكمن االاتال ؟ ليست
الشيوعي بالنس للطوباويي سوى فكر جيد  ،و شيء مرروب فيه أخالتيا و عل الناس االتتنا
به م خالل الوعظ .انطالتا م هذ ال يثي  ،لو كانوا عل حح ،ل ر ذلك النجتني إل الوجود
منذ ألهي سن  ،منا كان سيجنب الجنس ال شر الكثير م الشدائد.
يقول "بيان الحزب الشيوعي" في إحدى أشار أجزائه :إن تاريخ كا مجتني إل يومنا هذا لص
يك سوى تاريخ الصرا بي الط قات ،لك جا هو صراا الطبقات؟ إنه ليس بأكثر و ال أتا م
الصراا جن أجل قام الفائض الذا تنتيه الطبق العاجل  .و ل يكون أبدا بايمكان تهاد هذا
الصرا حت ت لغ القوى الننتج مستوى كاف م التطور يسنح لاا بإلغاء الهقر و نقص اينتاا،
ليس فق ،لألرل ي النتنيز  ،لك لكا شخص .الشيوعي إذا ليست بنجرد "فكر جيد " ينك
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خلقاا في أ حال طالنا أراد الناس ذلك .الشيوعي كقاعد مادي م ني عل درج التطور
الصناعي والزراعي و الملني و التكنولوجي.
كانت األشكال النختله م االشتراكي النطروح في ذلك الوتت تنيا إلي التطلي للوراء ،ن و
مجتنذذي يهتذذرض أنذذه أفضذذا ت ذذا تجذذاو ات الرأسذذنالي  .وكذذان أنصذذارها يهتقذذدون أل اسذذتراتيجي
لتغيير النجتني فينا عدا تقديص النداءات لننثلي الط قات القدين الذي يمذانون أنهسذاص مذ هجنذات
الرأسنالي  ،أو الرأسناليي م ذو المقلي اللي رالي  ،أو النداءات المام والنجرد لـ "لل قيق " و
"المدال " .وكان مذاركس وأنجلذس شذديد ال ذدّ فذي نقذدهنا لتلذك التيذارات االشذتراكي النختلهذ .
ف مد شذرح نظريتانذا عذ االشذتراكي  ،كانذا ينخرطذان فذي سذجال ةذد مذ يتنافسذون علذ كسذب
المنال ألفكار مغاير  .ويناتشذان مختلذف أشذكال االشذتراكي  39التذي راجذت فذي السذنوات السذابق
عل كتاب "البيان" ،وي دئان بالت ليا الناد لألس اب التي جملذت هذذ األشذكال مذ االشذتراكي
تجذذد لاذذا جناذذورا ً .إن النظريذذات االشذذتراكي النختله ذ تم ذذر ع ذ م ذذاوالت شذذت لط قذذات وتذذو
اجتناعي مختله كي تتماما مي لاهر الرأسنالي .
أمذذا فذذي الفصققل الرابققع  " -جوقققف الشققيوعيين جققن جختلققف أحققزاب المعارض ق " – عذذرض
مذذاركس وانجلذس تكتيكققات الشذذيوعيي إ اء االحذذزاب النمارةذ النختله ذ  .ويشققرح هققذا الفصققل
المبققادئ االساسققي لالسققتراتييي والتكتيققك فققي الحرك ق الشققيوعي منذذا يذذدل عل ذ أن مذذاركس
وانجلس كانا ال ينظران ال االهداف القري ذ ف سذب بذا الذ جاقتقبل ال ركذ أيضذا .وهنذا يشذير
"البيان" ال " ان الشيوعيي يناةلون في س يا النصالح واالهداف الن اشذر للط قذ الماملذ  ،إال
أناذذص فذذي ال ركذ ال اليذ يذذدافمون فذذي الوتذذت نهسذذه عذ مسذذتق ا ال ركذ "  .40ويملنذان هنذذا "ان
الشيوعيي يفيدون في كا تطر م االتطار كذا حركذ يوريذ ةذد النظذام االجتنذاعي والسياسذي
القائص" .41
ويناي " بيان ال زب الشيوعي " بالشمار الخالد  " :يا عمقال العقالم ،اتحق وا " وكذذلك التأكيذد
عل التالي" :فلترتمش الط قات ال اكنذ أمذام الثذور الشذيوعي  .فلذيس لل روليتاريذا مذا تهقذد فياذا
سوى تيودها وأراللاا ،وتربح م ورئاا عالنا بأسر "  .42وتد كتب لينين ع هذا المنا تائال" :
إ ن هذا الكتيب يست ح مجلدات باكنلاا ف ت يومنا هذا ال تزال روحه تلاص وتوجه كا ال روليتاريا
الننظن والنناةل في المالص النتندن " .
االطروحة الرئيسية يف " البيان "
إن االطروح االساسي التي تشكا نوا " البيان " حسب مقدمته للط م االنكليزي هي:

" ان االسلوب االتتصاد السائد في االنتاا والت ادل يشكا ،في كا حق تاريخي ممين  ،مي
التنظيص االجتناعي النن ثح بالضرور عنه ،األساس الذ يقوم عليه تاريخ هذ ال ق السياسي
والهكر  ،والذ ينك باالعتناد عليه فق ،تهسير هذا التاريخ".43
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وم جان ه أشار أايلس في مقدم له في /21يونيو ،1113/بمد وفا ماركس ال ان الفكرة
الرئياي في "البيان" هي" :أن االنتاا االتتصاد وال ناء االجتناعي ،الذ ينشأ بالضرور
عنه ،،يفلهان في كا عاد تاريخي أساس التاريخ السياسي والهكر لاذا الماد ،ولذا فالتاريخ
بأسر (منذ ان الل النلكي ال دائي النشاعي لالرض) كان تاريخ نضال بي الط قات :الط قات
النستث رنر والط قات النستثنر  ،الط قات النسود والط قات السائد في مختلف مراحا تطورها
االجتناعي؛ ولك هذا النضال وصا في الوتت ال اةر الي مرحل اص ت فياا الط ق
النستث رنر النرهق (وهي ال روليتاريا) التستطيي ابدا أن تت رر م نير الط ق التي تستثنرها
وترهقاا (وهي ال ورجوا ي ) دون أن ت رر في الوتت نهسه ،والي األبد ،النجتني بأسر م
االستثنار واالرهاق ،وم نضال الط قات" .44
تشكل هذ االطروح االساسي جوهر الطريق المادي واالقتصاد الاياسي العلمي عند
ماركس وانجلس .ويقدم "البيان" هنا ننوذجا مشخصا الستخدامه لاذ الطريق ب مدياا الجدلي
والتاريخي ،عل ال يا االجتناعي في مان ومكان م ددي .
ّ
تطوير النظرة الطبقية/حتيز "البيان" للكادحني وموقفه املضاد لالستغالل
كانت هذ االطروح االساسي /النوا تد نضجت عند ماركس و أنجلس ت ا صيارتانا لـ
"البيان" ،وت ديدا عام  .1185وبنا يتناسب مماا صارا اظريتهما حول الطبقات والصراا
الطبقي ،وهي موةو القسص االول م "البيان" – البرجوازيون والبروليتاريون.
ت تهظ هذ النقط بكا توتاا ،ولص يزدها الزم إال أهني واشراتا .فالنظام الرأسنالي ،وعل
مدى كا المقود التي تلت صدور "البيان" ،لص يستطي تجاو طابمه االستغاللي ،وي دو انه ل
يستطي .فوجود النظام الرأسنالي مرت  ،باالستغالل والاينن واالستقطاب .ويظا تش ث الكادحي
بنزوعاص االنساني الت رر وحلناص ال المدال منطلقا ال ما لكشف االستغالل الذ تسم
الرأسنالي ال ستر بغالالت عنصري  ،كنا يظا تاعد لوعي حقيق الرأسنالي وللنشاط
التغيير التقدمي.
لص تقتصر أهني هذ االكتشافات عل نظري الط قات والصرا الط قي في "البيان" ،با
تمدتاا ال جهم "البيان" نهسه .ف يننا كانت مانته تت دد في "ان يعلن الهالك المقبل حتما
للملكي البرجوازي المعاصرة " اص ح عليه ان يجيب ع السفال حول اجكااي ااتقال شكا
النلكي النشاعي لالرض م اشر ال الشكا االعل للنلكي المام أم علياا ان تنر في ال دء في
تلك السيرور م التهسخ التي وجدت في التطور التاريخي للغرب؟ .45
واستنادا ال النناج الناركسي في جدليته وماديته وتاريخيته فقد نظر "البيان" ال الرأسنالي
في سيرورتاا ،أ في نشوئاا وتطورها ،والدور الذ لم ه السوق في هذ المنلي .
فن اتنان القرون الوسط نشأت عناصر الندن االول الذي خرجت مناص المناصر االول
لل رجوا ي  ،وتد أمنت االسواق الجديد ننوا سريما للمنصر الثور في النجتني االتطاعي اآلخذ
في االن الل .ونتيج اتسا وتمالص االسواق أخلت الهئ الصناعي النتوسط النيدان لرجال
الصناع اص اب الناليي  .وبالنقابا فإن نشوء السوق المالني أدى ال ننو وتمالص وتضاعف
رساميا ال رجوا ي  .وبدافي ال اج الدائن ال اسواق جديد انطلقت ال رجوا ي ال جنيي ان اء
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الكر االرةي  ،وباستثنار السوق المالني تص غ ال رجوا ي االنتاا واالستاال في كا ال لدان
بصيغ كوسنوبولوتي وتنتز م الصناع أساساا الوطني.
أسس " البيان " املنهجية
ليس"البيان" مرجما في النناج ،وتد ال نجد بي مفلهات ماركس وانجلس مثا هذا النرجي،
با تد يكون عل ال احث ان يتلنس النناج في دراساتانا ومفلهاتانا كلاا .ولكننا المس في
"البيان" عد اسس مناجي واة م بيناا وأهناا:
 الرؤي ق التاريخي ق  :فالظذذاهر تذذدرس فذذي سققياق تطورهذذا ،ارتباطققا بأس ذ اباا ومقذذدماتاا،
وتفحصا لسيرورتاا وتمعنا بخصائصاا وحركتاا وت والتاذا ،وتلماقا ً لنذا تنطذو عليذه
مذ أجنذذد مسذذتق لي  .لذذص يتنذذاول واةذذما "البيققان" الرأسذذنالي بوصذذهاا كيانذذا مسذذتقال ،بذذا
تورال فذي عمقهقا التقاريخي م ينذي صذلتاا بنذا سذ قاا مذ انظنذ اتتصذادي – اجتناعيذ
وتولدها في احشاء االتطاعي  ،وتراكص عناصذرها علذ التذدريج لتت ذول الذ نظذام سذائد.
كنا انانا لص يغلقا التاريخ علذ هذذا النظذام ،فأشذارا الذ سذيرورته النق لذ اسذتنادا الذ مذا
س ح.
 االاطالق المادي  :فـ "البيان" م النفلهات الناركسي الن كر التي تنطل م :
 ان الوجود المادا هو اسا الفكر وجكواه (ج لي الوجود/الوعي)؛ وان المفاهيم والقيم واالفكار كلها هي ااعكا للواقع ،تتطور بتطور  .في هذا النجاليشير "البيان" ال ما يلي  ... " :ها ي تاا النرء ال تمنح ك ير ليدر ان نظرات
الناس ومهاوماتاص وتصوراتاص الهكري  ،أو باالختصار ادراكاص ،يتغير مي كا تغير يطرأ
عل لروف حياتاص وعالتاتاص االجتناعي وشروط مميشتاص االجتناعي ؟" .46لك تأكيد
ماركس و أنجلس هذا ،عل أولوي الواتي الناد  ،ال ينهي دور الهكر في تغيير الواتي،
فالهكر – وفقا لنادي "البيان" ،ليس سل يا ،ليس تابما فق .،فني تهسخ المالتات القدين
تتهسخ االفكار النم ر عناا والنن ثق مناا ،وتقوم االفكار الجديد بالنساهن في هذا
التهسخ .ان "البيان" يضي عالت الهكر بالواتي في سياتاا السليص ،الديالكتيكي ،فالفكر
ااعكا  ،لكنه ااعكا اييابي ،فاعل ،ينشأ م الواتي ويواكب التطور ويفير فيه .تمني
االطروح السابق انه يجب أن النأخذ هذ القضي م جانب واحد ،إذ لص يح أن
الوجود االجتناعي ي دد الوعي االجتناعي ،لك وفقا لقواني الديالكتيك واالنمكاس
النت ادل ،فان الوعي االجتناعي أيضا يفير عل الوجود االجتناعي ويمنا علي تغيير
في عالت ديالكتيكي متشابك ومت ادل  ،وتد ع ر جاركس ع ذلك بقوله ان االفكار
تت ول ال تو مادي عندما تفير عل الجناهير وتت ناها .وهذا هو جوهر نظري ماركس
التي تتمارض مي الهصا النيكانيكي بي الوجود االجتناعي والوعي االجتناعي أو بي
ال ني الت تي وال ني الهوتي للنجتني .فالمالت بي ال ني الت تي والهوتي عالت انمكاس
ممقد اليجو الت سي ،فياا ،كأن نقول مثال أن أى تغير في االساس االتتصاد يفد
بطريق ميكانيكي وسريم الي تييير في ال ني الهوتي  .ص يح أن ال ني الت تي ت دد
ال ني الهوتي  ،ولك لل ني الهوتي استقاللاا النس ي ،وتلمب دورها أيضا في تغيير
وت ويا ال ني الت تي  .وفي التاريخ الكثير م األمثل عل ذلك.
 المققنهج الي ق لي :م ذ النمذذروف ان مذذاركس كذذان تلنيذذذا نجي ذذا لايغذذا ،ومولمذذا مت صذذرا
بالجدل الايغلي ،ومط قا م دعا له في حقذا الملذوم االجتناعيذ  ،ررذص ان مذاركس هذو مذ
أوتف الجدل الايغلي علذ تدميذه بمذد ان كذان واتهذا علذ رأسذه .ومذاركس و أنجلذس فذي
"البيققان" ومذذا س ذ ح م ذ اعنذذال لانذذا مشذذترك أو ريذذر مشذذترك كانذذا يدرسذذان الظذذاهر
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وتطورها م خالل الكشف ع تناقضاتها ال االي  ،والسيرور الناجن ع صرا هذ
التناتضذذات فذذي اطذذار وحذذد الظذذاهر الندروس ذ والنتخذذذ شذذكا نهذذي الصذذور القدين ذ
للظاهر م ت ا ج ي يتكون عل التدريج وع ر تراكنات متتالي  .هذذا االسذلوب الجذدلي
ي ر في عرض "البيان " كيهي تكون النظام الرأسنالي وتطور ومصير النتوتي.
مفاتيح لقراءة " البيان "
قققراتة " بيذذان ال ذذزب الشذذيوعي" اليذذوم ،جهمق وذات جفققاتيح جتعق دة ،تشذذكا بنجنوعاذذا كقالً
واح ا وجتكاجالً ،وم الننك ط ما ،حسب النهكر الهرنسي جورح البيكا  47تقذديص هذذا النهتذاح أو
ذا  ،شريط أن ال ننس أننا بصدد دراس تضي مماصر .
ا

أوال :وضع النص (البيان)
 .1طابعققه االسققتثنائي ،ان لذذص يكذذ الهريذذد هذذو االييققاز (اذ تتذذألف الط مذذ االولذذ مذذ 23
صه ) ،بالقياس النتشار الواسي جدا والذ وحد ياتح الدراس .
 .2ترجم ال كا اللغات تقري ا ونشر في جنيي ال لدان تقري ا.
 .3قرأ جناور واسي جدا.
 .8لم يكن جوضع جنازع  ،وال رفض ،عل المكس م االعنال االخرى لناركس أو أنجلس
ككتاب ماركس "رأس النال" مثال.
 .5جكتوب بصيي اييابي  ،بخالف ممظص االعنال االخرى ذات الطابي النقد أو الاجومي.
 .6شكّل "البيان" ل كتابات جاركس ،فانا ما ت له وما بمد .
ا
ثانيا :حتضري البيان
 .1الكتابققات التحضققيري المباشققرة :تذذواني رابط ذ الشذذيوعيي  ،مشذذرو "إعذذالن م ذذادئ"
شيوعي ،م ادئ الشيوعي .
 .2النصوص الاابق للبيان :الكتابات االول (تقدم االصالح ،االيديولوجي االلنانيذ  ،حذول
فيوربان ،.....نشر ةد كري ج ،بفس الهلسه ).
 .3الحركات والتنظيمات االشتراكي والشيوعي  ،نشاطات ماركس وانجلس.
ا
ثالثا :معناه
 .1الخط والتنظيم.
 .2قطيع في الحرك االشتراكي  :مي الطوباويات النساواتي ومي االصالح ال رودوني.
 .3تي ي في البرااجج الاياسي.
 .8أول جؤلف يق م ب يال للراسمالي ويبشر بالثورة (.)1181
 .5اداال ع د جن المفاهيم التي تشكل هيكل المادي التاريخي  ،جنها:
 تلك النتملق بنظام االاتاح (اتطاعي ،برجوا  ،شيوعي)، وبالطبققققات االجتماعيقققق (ال رجوا يذذذذ  ،ال رجوا يذذذذ الصذذذذغير  ،الط قذذذذات النتوسذذذذط ،ال روليتاريا ،حثال ال روليتاريا)،
 " وجه اظر طبقي " ،أ م  ،سلط  ،هينن /استغالل ،نضال (سياسي ،اتتصاد )، تحالفات ،احال  ،حزب ،أجمي . 47جورا البيكا ،حول ال يان ،الشيوعي اليوم ،تراء ال يان" ،النهج" ،عدد  ،1991/51ص  123والحقا.
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 وفوق كا التمريهات كان هنا اينان هنا :ال يمقراطي والثورة." البيان الشيوعي " واشكالية الدميقراطية
صدر "ال يان" في مرحل خاص ودتيق م تاريخ أوربا ال ديث ،كانت تتسص بامات هام
عديد  ،مناا اناا جرحل بح جاد م ت ا توى اجتناعي عديد ومهكري متنوعي النذاهب ،عن
اشكال ج ي ة لل يمقراطي .
كانت ال رجوا ي وهي تخوض ممركتاا ةد االتطا تد طرحت شمارات تقدمي كال ري
واالخاء والنساوا  ،وحح الهرد في التم ير والت زب ،ورير ذلك م شمارات دينقراطي  ،وجدت
فياا جعادال سياسيا للحري االقتصادي التي ترتكز علياا .وكانت جايرتها  -أا البرجوازي -
احو الهيمن تقتضي جناحين :حري اقتصادي  ،وحري سياسي  ،وباذي الجناحي حلقت مخله
وراءها عالتات االتطا النتخله .
والبد هنا م بمض النالحظات حول العالق بين الليبرالي وال يمقراطي ةن الرؤي
ال رجوا ي لاذ المالت .
يمذذود مهاذذوم "اللي رالي ذ " بجذذذور الهلسذذهي إل ذ مذذذاهب (جققون لققوك) والتنذذويريي الهرنسذذيي
بخاص ذ  ،وتذذد تبلققور ف ذ أوروبذذافي القذذرني السذذابي عشذذر والثذذام عشذذر ،كبراققاجج أي ق يولوجى
للبرجوازي الصاع ة م رماد االتطا  ،وكتعبيقر ثقورى عذ حاجتاذا النل ذ اتتصذاديا وسياسذيا
لت طذيص كافذ ال ذواجز القائنذ علذ طريقاذا فذ ط يمذ وتذواني وميكانيزمذات النظذام االتطذاع
النذذدعوم م ذ ايكليذذروس الكنس ذ  ،والققذى لققم يع ق يناس ق  ،آاققذاك ،جقتضققيات حرك ق رأ المققال
والاققلع م ذ حيذذث الاققرع والياققر ،إل ذ جانذذب تكبيلققه لحري ق ااتيققار المهققن وااتقققال األي ق ى
العاجل المطلوبق بإلحقاح لتطقور الصقناع  ،حيذث كانذت القذواني السذائد تج ذر الهالحذي األتنذان
وأبنائاص عل ال قاء ف خدم "أسيادهص" كأنصاف ع يد.
وبنا أن تلك الضرورات ف مستوى ال ني الت تي للنجتني  infrastructureكان ال بد لاا
م تحويالت كبرى تناس اا ف جاتوى البني الفوقي  ، superstructureفقد تام النهكرون
اللي راليون ،فينا بي اشوت حرك االصالح الدين  ،الطور األول م عصر ال داي  ،وبي اا الا
الثورة الفرااي ( ،)1719بت جير األسس النظري للنظام الق يم الذى كانت (النبال ) فيه عنوانا ً
لـ (االجتياز)  ،كنا كانت الحقوق ه المعادل الموضوعى لـ "حيا األرض" ،وبشروا  ،نظريا ً
 ،بنجتني جديد ينثا مصدر الثرو فيه (رأس النال) القائص ف عل النلكي الخاص  ،وحري
السوق النستند إل حري الننافس  ،وجرى تصوير بنشاط عل أن فرص الربح وخيارات
الننهم تنهتح فيه أمام الجنيي ،ب يث تنثا جاود الهرد االتتصادي النستقل وحريته ف التنلك
والننافس شرعي التنايز ،تناما ً كنا ينثا (المقد) األساس القانون لتنظيص المالتات االجتناعي .
وال قيق أن اللي رالي االتتصادي والسياسي تخلقت ف رحص النظام الرأسنال  ،كنتاا لنرحل
السوق الرأسنال  ،ولت رير حقوق الط ق ال رجوا ي الصاعد  ،واستندت إل عدد م النظريات
والن ادئ ،كنظري ال قوق وال ريات الط يمي  ،ونظري المقد االجتناع  ،وم دأ الننهم .
عل أن االقتران بي ال يموقراطي والليبرالي لص يقي  ،تاريخيا ً  ،ةرب حظ .با المكس هو
الص يح تناما ً ،حيث أن اللي رالي تاومت الدينوتراطي ردحا ً طويالً م الزم  ،ت ا أن تمود
الستيماباا بالتدريج .ف ح التصويت ،عل س يا النثال ،لا تاصرا ً عل الط قات الرأسنالي
المليا وحدها حت الثلث األول م القرن التاسي عشر .ولص تتنك الط ق الوسط  ،ف إنجلترا ،
م التنتي به إال ف إير "االصالح االنتخاب " عام 1132م .أما المنال فلص يمترف لاص باذا ال ح،
إال ف نااي القرن التاسي عشر ،وأما النساء فقد كان عليا االنتظار ،لل صول عليه  ،حت نااي
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الربي األول م القرن المشري ( 1921ف إنجلترا ـ  1921ف أمريكا).
هكذا ،إذن  ،ولدت اللي رالي إتتصاديا ً أوالً  ،يص تنقرطت بمد ذلك متخذ طابماا السياس  ،م
بواب اةطرار ال رجوا ي لتوسيي دائر ال قوق وال ريات الت لطالنا دافمت عناا أيناء مرحلذ
َّ
ناوةاا الثورى ،لتشنا كا النواطني  ،باعت ار أن هذ الدينوتراطي  ،ف جوهرهذا ،هذ تمظذيص
النساوا ف فرص ال يا ف كا النجذاالت السياسذي واالتتصذادي واالجتناعيذ  ،وت ريذر القذوى
الكامن لدى االنسان لت قيح ذاته .
وال نذذرى أهني ذ للجذذدال هنذذا حذذول مذذا إذا كذذان جضققمون ال يموقراطي ق  ،ف ذ ممن ذ اللي رالي ذ
السياسي  ،يتنثا ف (المااواة) أم فى (الحريات)  ،اللاص إال م وجا النظر الندرسي الن ض .
ولكون الدينوتراطي للّت تنثا عل الذدوام ،باذذ الداللذ  ،السذالح الذذى تصذار ه بذه جنذاهير
الهقذذراء والضذذمهاء النتذذزا حقوتاذذا السياسذذي واالتتصذذادي واالجتناعي ذ  ،وتص ذ و ،ع ذ طريقذذه،
يعاد صيار المالص األفضا والوجود النغاير ،فقد اسذت قت دائنذا ً عذدا رء وشذك الط قذات والنخذب
الناينن ذ الت ذ يذذرت  ،لذذدياا إتذذرار ال قذذوق الدينوتراطي ذ للجنذذاهير بتاديذذد امتيا اتاذذا أو تغييذذر
األساس االتتصادى السياس للنجتني الذى يوفر لاا تلك االمتيا ات.
هكذا ،وف مالبسات هذا التناتض بي النصالح اللي رالي االتتصادي للط قات ال رجوا ي
الصاعد وبي النصالح الدينوتراطي السياسي للجناهير المامل  ،ولمواما است ال ت قيح األول
بدون إيالء االعت ار الكاف للثاني  ،إرتقت اللي رالي م مستوى ال ريات االتتصادي إل مستوى
ال ريات السياسي .48
و ألن النصطل ات السياسي تم ر في الغالب ع مهاهيص تمكس الواتي بدورها ،م هنا ،فإن
التهسيرات والنقتربات النت اين للدينقراطي  ،تمكس بصور موةوعي كيهي منارس الط قات
النختله لسلطتاا  .49لاذا فان دعا االشتراكي والمدال  ،النم رون ع مصالح الكادحي  ،تد
وجدوا ال ا الرأسنالي لنشكل الدينقراطي حال ناتصا ،ألنه ال ي قح المدال .
ومي ذلك البد م التذكير هنا بنالحظ ماركس اللناح ع تأسيس الجناوري ف فرااا عام
 1181عندما أشار ال أناا ،أ الدينقراطي  ،تساعد عل بس ،سياد الط ق ال رجوا ي  ،رير
أناا تاي  ،ف ذات الوتت ،الننان السياس النالئص الذى ين ّك النستغرلي "بالهتح" م التصدى
لنسـتغلياص "بالكسر" ،وتصهي لروف االسـتغالل .50
وكان عل الناركسيي ان يقدموا اجتااداتاص في هذا النجال .وم هنا جاء طرح "البيان"
والناركسي لنشكل الدينقراطي طرحا خاصا نوجز بنا يلي:
 الطبق المايطرة اقتصاديا ،تهرض سيطر سياسي منايل  ،وتضي اشكاال لاذ السيطرمتجلي بالقوااين والمؤساات التي تح د جاتوى ال يمقراطي النناسب الستنرار
تسلطاا وننوها.
 وهي بط يم ال ال قوااين ال تحق الع ال التي تري ها الطبق العاجل والفدات الكادح ،التي علياا م اجا ت قيح مصال اا النقيض ان تنتزا الدينقراطي  ،ا تتحول ال طبق
 48لنزيد م التهاصيا تارن :عل الدي هـالل ؛ جفاهـيم ال يموقـراطي فى الفكـر الاياسـى الحـ ي  ،ص  35وما بمـدها؛ كذلك :هانز
كلس ؛ ال يموقـراطي  :طبيعتها وقيمتها  ،ص  123 ، 119 ، 111ـ وكذلك :د .برهان رليون ؛ إرتيال المقا :م ن الثقاف المربي بي
السلهي والت مي  ،ص  229ـ .231
 49لنزيد م التهاصيا تارن :ارير كيش ،الماركاي وال يمقراطي  -جااهم في جشكالت التفاير الماركاي لل يمقراطي  .ترجن :
رجاء أحند (دمشح :مركز االب اب والدراسات االشتراكي في المالص المربي ،الط م االول  ،)1991 ،ص  3والحقا.
 50تارن :أ .دنيسوف ؛ نظري الدول والقانون  ،ص .129
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سائ ة تتنك م اتام نظام اجتناعي يزيا االستغالل .وطريح ذلك هو الثورة ،التي ال
تت قح إال في شروط موةوعي وذاتي ال يتسي النجال للدخول في تهاصيلاا هنا.
مقارب "البيان" هذ لنشكل الدينقراطي  ،حددت موتها ومنارس شيوعيي استنرا طيل
االعوام النائ والس مي تقري ا .وتتيح هذ النقارب بلور االستنتاجات التالي :51
 .1ان الماركاي هي باالصل جحاول ديمقراطي  ،اجتااد ل ا مشكل الدينقراطي التي
يسم الياا االنسان .وهي رد عل ال ا الرأسنالي لاذ النشكل  ،ألنه حل ااقص ،يقف
عل تدم واحد (الدينقراطي السياسي ) باغفاله جشكل الع ال (ال يمقراطي
االجتماعي ) ،حا يفضي ال "دينقراطي " تهيد م ينلكون وسائا االنتاا ويت كنون
بالثرو وبالسلط والنهوذ.
 .2الماركاي هي باالصل فكر ديمقراطي ارادت التأسيس ل رك دينقراطي  ،ألناا فكر
ينطل م دور النا  ،الجناهير الكادح وهي التي تشكا األرل ي في النجتني ،ودور
الوعي في تييير الواقع.
 .3الماركاي جشروا ديمقراطي ،ألناا ترجي الى ازال االستيالل ،وتخليص الكادحي م
حال الضيا واالرتراب ،واطالق طاتات ال شر بمد ت ريرها م تيود المالتات
االنتاجي االستغاللي الرأسنالي .
 .8واةاف لذلك فإنه – وبحا لينين – فإن "االشتراكي جاتحيل ب ون ال يمقرطي ألن:
"  .1ال روليتاريا ال تستطيي انجا الثور االشتراكي  ،ما لص يجر اعدادها لذلك ع
طريح النضال في س يا الدينقراطي .
 .2ال ينك لالشتراكي الظافر ان ترسخ انتصارها ،وان توصا ال شري ال وال
الدول بدون انجا وت قيح دينقراطي كامل " .52
حزبنا وتطوير مبادئ "البيان" واملستقبل
كنا تلنا في ال داي فان كتاب "البيان الشيوعي" ارتبطت بظرو تاريخي جح دة ،واليذوم بمذد
مرور  171عاما عل لاور اي اافاقنا جق عوين القى قراتتقه ققراتة ج يق ة جحكوجق بزجاانقا
وبظرو النضال الملموس  ،وبتلك التييرات التي طرأت علذ لوحذ المذالص مذي بدايذ التسذمينات
م القرن المشري  .فقذد وةذي ديالكتيذك تطذور التذاريخ النماصذر ومهاجئاتذه الناركسذي ودعاتاذا
أمام منمطف ك يذر ،و جاذص فذي جذو اال مذ السياسذي المالنيذ ومذا تثيذر مذ وابذي وانمطافذات
وممار فكري .
وققراتة "ال يذان" م كومذ باذدف آخذر هذو التطلقع القى اهضق قادجق للشقيوعيين وققوى الياقار
جهما ااتلف شكل هذا القق وم وصقورته .ال نقذول ذلذك مذ ت يذا التن ذف النثذالي السذاذا واننذا مذ
ت يا التن ف الملني النشرو الذ يستند شرعيته مذ النظذر الجدليذ لقذواني التطذور االجتنذاعي
التذذذي تؤكققق ان نضذذذال ال شذذذر مذذذ اجذذذا التقذذذدم االنسذذذاني علذذذ الصذذذميد النمرفذذذي واالجتنذذذاعي
وال ضذذار سيسذذتنر .ويتوتذذف تذذرب هذذذ الناض ذ أو بمذذدها عل ذ عواجققل كثيذذر  ،بيناذذا كفققاتة
الشيوعيي وحرصهم عل ديناميكي الناركسي وروحاا ال ي والجدلي  ،وتعزيز صذلتاا بالمصذر
ومشكالته.

 51تارن :عطي مسوح ،بع جد واميس عاجا جا الذا بقي جن البيان الشيوعي؟ ،....مصدر س ح ذكر  ،ص . 51
 52انظر :ف.أ.ليني  ،االعمال المختارة ،النجلد  ،23ص  .78وتد ورد االتت اس ع ارير كيش ،الماركاي وال يمقراطي  ،...مصدر
سابح ،ص .68-63
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يميش حزبنا الشيوعي المراتذي فذي المقذد الثذاني مذ القذرن ال ذاد والمشذري مثلذه مثذا بقيذ
االحزاب الشيوعي واليساري في المذالص ،مرحلذ ممقذد ودتيقذ وحاسذن  .فالت ذدالت التذي طذرأت
عل الوةي الدولي وخصوصا بمد انايار النظام االشتراكي والتطورات التي رافقتاذا والت ذديات
التذذي بذذر ت عل ذ الصذذمد الهكريذ والسياسذذي واالسذذتراتيجي  ...الذذخ ،طرحققت أمذذام ال ذذزب مان ذ
يتوتف عل حلاا دخولنا ال القرن ال اد والمشري  ،ال النستق ا كقو سياسذي وطنيذ وأمنيذ
ليس أتا درج ع النستوى الذ جسدنا خالل تاريخ ينتد ال  18عاما مضت إن لص نك نطنح
ال مستوى اعل .
لقد تيا ت رؤيتنا ل ا هذ النانات في ويائح مفتنراتنا الوطني وخصوصذا السذت األخيذر :
الخاجس والااد والاابع والثاجن والتاسقع والعاشقر فذي حذدودها المامذ اسقتراتيييا وتكتيكيقا
ع ر حوار دينقراطي واسي.
وأعتق أن الح ود العاج لرؤيتنا ل ا هذ النانات تتنثا في:
 االستمرار ع ر ال هال عل هويتنا النظري وايرائاا ؛ الحفاظ عل االستقالل السياسي والهكر والتنظيني لل زب؛ التي ي ع ر تقديص االجوبذ المنليذ علذ القضذايا االسذتراتيجي والتكتيكيذ التذي تطرحاذاوتائي المصر راهنا ومستق ال؛
 جواصل دجقرط حياتنذا ال زبيذ الداخليذ والنسذاهن الهاعلذ فذي دفذي سذيرور دمقرطذالنجتني ،ررص كذا الصذموبات .إن القربط اليق لي بذي نضذالنا مذ أجذا توطيذد وتوسذيي
وترسيخ الدينقراطي ب الدنا ،ال ينك أن يستقيص ويأخذ مصداتيته إال إذا اتتذرن بنضذال ال
يقا تصذنينا وإصذرارا مذ أجذا تكقريس وتعميق الممارسق ال يمقراطيق فقي تنظيمقات
وفضاتات حزبنا ،عل مختلف الصمد والنستويات التنظيني  .وهذا يتطلب إعاد التو يي
الننتج للصذالحيات والنسذفوليات مذا بذي النسذتويات ال زبيذ النركزيذ والن ليذ  ،وفذي
إطار منظور حدايي لدور النفسس ال زبي في التنظيص والتنثيا واالتتراح والتم ئ  ،عذ
طريح التداول والنشارك  ،عل كذا النسذتويات التنظينيذ  ،فذي صذناع القذرارات وبنذاء
السياسات ال زبيذ وتط يقاذا بابذدا  .وسيشذكا ذلذك كلذه تهذز نوعيذ فذي مجذال الت ذديث
والتأهيا والتجديد للنفسس ال زبي .
 العلني كأ ساس لخط حزبنا ك زب جناهير مسذتقا يت ذالف مذي تذوى ط قيذ وسياسذيمتنوعذ النشذارب والنرجميذذات ل ذا ماذذام مشذترك فذي مرحلذ تاريخيذ م ذذدد دون ان
يمني ذلك ذوبانه في تلك القوى او ذوباناا فيه.
ان ت قيذذح هذذذ النتطل ذذات ،وريرهذذا الكثيذذر ط مذذا ،سذذتجما م ذ حزبنذذا تط ذذا سياسذذيا فذذاعال،
جناهيريذا ،حذداييا ودينقراطيذا يقذي فذي صذنيص حركذ الت ذول والتطذور بذال الد ومواجاذ حذاالت
االستمصاء واالستقطاب الطائهي-االيني .وبينت التجرب النلنوس ان الرهان الرئياي هو تطوير
وتهميذذا جاذبيذ هذذذا القطذذب لنختلذذف القذذوى السياسذذي ال يذ  ،فذذي سذ يا تطويذذح عوائذذح االنتقذذال
الدينقراطي النمقد واحتواء ت ديات النرحل االنتقالي النديد التي تجتا ها بالدنذا ،بنذا ينكذ مذ
بناء عراق دينقراطي ات اد مستقا وموحد.
إن اعتناد مقارب الت ليا النلنذوس لل صذيل النلنوسذ  ،والتشذ ث بنقاربذ النقذد والنقذد الذذاتي
لتجربذ حزبيذ سياسذذي  ،أنضذذجتاا عقذذود مذ النضذذال والتضذ يات ،وأملتاذذا شذذروط ومتطل ذذات
النصذذذل الوطنيذذذ المليذذذا ،يظذذذالن السذذذ يا األتذذذوم للتقيذذذيص النوةذذذوعي لذذذدور وأداء ال ذذذزب.
تتيح هذذ النالحظذات القذول بأنذه يتمذي علينذا تذراء "البيقان الشقيوعي" بهكذر نقذد تذاريخي
يفم بانه جن ح كل جيل ان يتص ى للمهام الحي التي تواجهه ،دون أن يتوهص بأن جنيي أسئل
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ال اةر والنسذتق ا تذد تيلذت ،وان أجوبتاذا موجذود فذي لذوح م هذول ،وانذه يكهذي ان ت هذظ عذ
لار تلب صيغ الناةي جوابا عل كا شيء.
ويعني ذلك ااه عبر جاركس واايلس و "البيان الشيوعي" ااتنط التاريخ جرة اارى......
لكن ااتنطقه في ظرو ج ي ة وعالم ج ي وجشكالت ج ي ة .اجل احتاح الى روح "البيان
الشيوعي" جن اجل أن ال يفق البشر آجالهم في الخالص.
خالصــــــــــــات
تتيح المالحظات الاابق استخالص جمل جن القضايا جن بينها:
أ .كان "البيان" أول تعبير علمي وعمي وجتماسك عن الوعي الثورا للطبق العاجل في بل ان
أوربا الصناعي المتق ج  .وكان سالح البروليتاريا النظرا الذ كشف دورها الط قي الرياد
ورسالتاا التاريخي المالني  ،وهي الرسال التي يتوقف عل النجاح في انجا ها ت رير االنساني
تاط وبناء النجتني الالط قي الخالي م االستغالل.
ب .وبالمقابل فـ "البيان" جنهج عمل ،فاو اذن اص سياسي بل اظرا – سياسي بامتيا .
وباعت ار أنه جكتوب جن طر جثقفين وجوجه لمناضلين فاو يخص الهئتي بنهس الدرج  .ان
"البيان" ،ررص اسقاط اجزاء منه ،وررص ما ارتن به م ايضاحات وتص ي ات ،وما ل قه م
دراسات م ت يا واةميه أوال وما تلقا م انذارات م التناتضات الواتمي  ،انه ررص كا هذا لص
يهقد شيئا م توته األصلي با عل المكس ي ره كا عل ةرور الشرو بإعاد كتابته ،وهذا
ما لص يتوتف واةما م عنله اكثر م مر .
ا .عندما كتب ماركس و أنجلس "البيان" ،كانا شابان في عنر ( 29و  27سن ) .كانا يكت ان في
فتر رد فما مضطرب و كانت الط ق المامل أيناءها عنليا جامد " .البيان" نهسه كتب في
بروكسا/بلجيكا أي كانا كات ا جيبران عل الهرار كالجئي سياسيي  .لك في الل ظ التي رأى
فياا "البيان" النور ألول مر في ش اط عام  1181كانت الثور تد تهجرت في شوار باريس و
خالل األشار الالحق كانت تد انتشرت مثا حريح مدمر في كاما أوروبا.
د .إذا ما كان للتاريخ الالحح أن يعلمنا شيئا فاو اآلتي :أن ال شيت وال أح يمكنه تحطيم اإلرادة
الواعي للطبق العاجل لتييير الميتمع .ص يح ،ربنا كان هنا المديد م الازائص النأساوي ،
مثا هزين يور  ،1181و كموا باريس ،وانقالب ش اط  1963وحنالت ال مث عل حزبنا في
اواخر الس مينات وأخيرا وليس آخرا تصهي آلخر مكسب باق م يور أكتوبر في االت اد
السوفياتي السابح وبمض ال لدان االشتراكي  .ولكن ،في كل تلك الحاالت ،كان العمال دائما
ياتردون جن آثار كل اكا ويعودون إلى طري النضال ،وجن أجل سب قوا وهو باألسا
أاهم ال يملكون أا ب يل غير االاعتاق جن قيودهم وبنات عالم اال جن االستيالل والعاف.
وهكذا واستنادا الى تيارب التاريخ فااه يمكن تاييل حقيق أاه حتى أقاى الهزائم تب و وكأاها
جيرد حلق جن الصراا الذا تخوضه الطبق العاجل لإلاعتاق النهائي.
هـ .ولكن بالمقابل ،يعلمنا التاريخ أيضا شيدا آار هو أاه جن أجل النياح ،ليس كا
جاتع ا للنضال ،با إاه جن الضرورا:
أوال :أن تناضل بوعي ؛
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أن تكون

وثاايا :أن تكون جالحا ببرااجج عمل و رؤي استراتييي واضح ترتكن الى تكتيكقات جلموسق
وشعارات واضح .
ب ون هذا كله ،النصر سيفلت جنك دائما.
لكققن هققذ األشققيات ال تاقققط جققن الاققمات ،لذذيس م ذ الننك ذ اسذذتن اط بذذرامج و مخططذذات و
استراتيجيات عندما تكون الجناهير تد بذدأت تت ذر لت ذد األمذر الواتذي .هذذ األشذياء يجذب أن
تكون ممد مس قا .إنه أمر ةرور إدار عنا ت ضذير بصذ ر للدعايذ و الت ذريض مذي ربذ،
نضال المنال و الش اب بالنستق ا ايجنالي لتغيير جذر للنجتني.
لقد مضت ( )171عاما عل صذدور "ال يذان الشذيوعي" ،لكذ هذذ الرايذ التذي رفذي اصذ اب
هذ الوييق اعالماا ت ق بررص كا الضغوط والمداوات والنكسات تادر عل ال قذاء ،وعلذ الاذام
ماليذذي ال شذذر ب لذذص جنيذذا ،لغذذد اكثذذر جنذذاال  .53وهكذذذا إذن بمذذد 17عقذذدا بالتنذذام والكنذذال هذذا هذذو
ماركس يمود إ لينا مر اخرى جناحا يطير بنذا الذ عذوالص ارتادهذا وعذوالص اخذرى لذص يرتذدها ،فذي
حي راب أولئك الذي حاولوا تحنيط فكرته ورؤيته لمذالص جديذد ونظذام جديذد فذي مسذطر عصذي
عل الهاص .تمني النالحظ السابق أنذه ال يجذو أن نتمامذا مذي "البيقان" (أو مذي أ كتذاب آخذر)
كذنص مقذدس .ولكذ هذذا شذيء ،وأن نلقذي بذذه فذي مت ذف الهكذر السياسذي علذ طريقذ األنصذذار
الن تذلي لكا موة جديد مانا بلغت تناتضاتاا شيء آخر تناما.
في آخرحياته كتب جاركس ال رفيح عنذر أايلقس مالحظذ لناحذ تذائال " :لذو تذيض لذي كتابذ
ال يان الشيوعي في حينه لصغته بشكا آخر تناما ً " .ين غي تذكر هذ النالحظ دوما .اجذا ن تذاا
ال روح "ال يان الشيوعي" م اجا أن ال يهقد ال شر آمالاص فذي الخذالص مذ عذذاباتاص وتيذودهص
ومستغلياص.
ت ق ذ الناركسذذي تذذادر علذذ مواجاذذ االنتكاسذذات ،وعلذذ ت ذذد حتذذ نهسذذاا كذذي تصذذوب
االخطاء ،وتنطلح مجددا ال آفاق ال لص الننتظر ،االشتراكي.
ان فكر ما ،ونظري ما رير الناركسي لص تستطي ان تستجني مماا وفي اطارها وت ت
راياتاا مالينا م ال شر في كا ارجاء النمنور كنا فملت الناركسي  .ولص يك ذلك منكنا بنمزل
ع الل نات االول التي صيغت في "ال يان الشيوعي" المتيد.
االص القول :إن األفكار الجوهري لـ "ال يان الشيوعي" ال تزال مماصر وال تزال تادر عل
ت هيز وإلاام الناليي م ال شر للنضال م أجا عالص إنساني أفضا.
ليس مفارقة وال مصادفة ...الرايات محراء والدم الشيوعي واحد
في شباط جن هذا العام تحتفي البشري بالذكرى الـ  171لص ور "البيان الشيوعي" ،وفي هذا
الشهر بالذات جن كل عام يحل يوم الشهي الشيوعي العراقي.
ف هي الرابي عشر م ش اط م كا عام ت ا ذكرى استشااد تاد حزبنا ،الرفاق األماجد
يوسف سلمان يوسف (فه ) ،زكي بايم (حازم) وحاين دمحم الشبيبي (صارم) .وكنا نستند
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المزين م "ال يان الشيوعي" يقف هذا اليوم ( 18ش اط) ،منارا هاديا ً نستند منه الصالب والمزم
في ت د ايرهاب والصماب ومواصل النضال.
تخهح الراي الخهات  ....وت ت لاللاا ال نراء ،يتوهج اسص مفسس حزب الشيوعيي المراتيي
(فاد) الذ أ َّرن باستشااد منا بطوليا يليح بكا مناةا نذر نهسه للوط واجتراح النأير .
لنوكب يتواصا .....وفي الذاكر يميد التاريخ توهجه
يتواصا تر األجراس لألبطال ..إن ا
ر
ولنقرأ األسناء ولن دق في دم المناوي  :سالم عادل سكرتير اللين المركزي لحزبنا ،جمال
الحي را ،جورح تلّو ،دمحم حاين أبو العيس ،دمحم اليلبي ،حان عوين  ،طال عب اليبار،
حمزة سلمان ،عب الرحيم شريف ،دمحم صالح العبلي ،عب اليبار وهبي ،كاجل قزاايي وتوفي
جنير.
مسير ه حافل ه في الهداء والتض ي  ،طويل ه بطول المراق وعرةه ،تشاد علياا م طات
النضال النمند بدم بطالتنا وأبطالنا .لن دق في النالمح ..ونتهرس في الوجو  ،وننطح باألسناء..
لنقرأ قائم ً أارى بأسناء أولئك الذي استشادوا في السجون ،م بي ذلك مجزرتي سج بغداد
وسج الكوت وانتهاة ال ي ال اسل  :داحا يل ة ،اعمان دمحم صالح االعظمي ،هادا عب الرضا،
جوسى سليمان ،احم سليمان ،احم حاون ،صبيح جير ،وحي جنصور ،احم علوان ،عب
النبي حمزة ،رؤو صادق ال جيلي ،جه ا الشيخ حاين الااع ا ،المربي يحيى قا  ،الشيخ
عب الواح وياسين سلّو وعلي الشيخ حمود وعطا جه ا ال با .
وللموصل الح بات شاداؤها ،الشاداء الذي أخذتاص أعواد النشانح ومنصات الرمي
بالرصاص وة ايا االرتياالت ،م بيناص :وع هللا النيار ،ساطع إسماعيل ،جحمود إبراهيم
وعب هللا الشاوا ومئات الواه ي بال حدود.
ولنقرأ النل ن الشيوعي م جديد .فهي احد فصولاا كركوك مدين الشمل األبدي نهذر حكص
ايعدام بمشرات م الورود الشيوعي م بيناص :الشيخ جعرو البرزايي ،عب اليبار
بيروزاان ،جيي حاين ،فالح الييارا ،عب هللا توفي القرداغي ،فتاح جحمود ،ساالر توفي ،
علي البرزايي.
تتوهج الذكرى ....تواصا تافل أخرى مسيرتاا مكلل بالغار....تنر في شوارعنا ومماص
تاريخا ً حافالً ونضاالً مجيدا ً :شاكر جحمود ،ستار اضير ،كاظم الياسم ،فاضل عبا
المه اوا ،وصفي طاهر ،جاج دمحم أجين ،سعي جتروك ،اافع يواس ،دمحم الخضرا ،عب
الخال البياتي ،ازعل الاع ا ،دمحم ال جيلي ،جواد عطي  ،فكرت جاوي  ،عواد الصفار ،اليا
حنا كوهارا ،صبيح سباهي ،جتي الشيخ ،ع اان البراك ،صاح احم المرزة ،فاضل الصفار،
حمي ال جيلي ،عب األح المالح ،بشار رشي  ،سهيل شرهان ،ولي الخال ا ،أبو كريم ،اضر
كاكيل ،أم سرباز ،عمي ة ،أااام ،جوااليزا ،جنعم ثااي ،أبو أيار ،وشه ات عموم جعارك الحرك
األاصاري الميي ة وجا أكثرهم ،وشه ات النظام ال كتاتورا اإلبطال وجا أكثرهم وشه ات
الانوات األايرة جن ضحايا حروب الطوائف والميليشيات وجرائم القاع ة وفلول البع
الص اجي ،وفي جق جهم القائ االاصارا وعضو المكت الاياسي لحزبنا الرفي وضاح عب
األجير (سع ون) وكاجل شياا وهادا صالح (أبو فرات) وفاضل الصرا وأبو ثابت والعشرات
جن الرفيقات والرفاق الخال ين في ذاكرة شعبنا دوجا.
تقر األجراس لألبطال ،ويتنجد التاريخ وعند مثا هذ ال دود ،يك ر الشايد الشيوعي ،ليغدو
شايدر وط  ،واب شمب بأسر  .لنهسح الطريح لالبطال ..إن القوافا تتواصا ..وتس ب وراءها
تاريخنا الناصي ..مزك بالدم ..والن  .فلقد أ هر الدم ..وعل شجر النضال المظين أعط
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وما ال يمطي ينار  ..ان القوافا ما انقطمت  ..وان التاريخ ذات يوم تريب :سينجد كا هذ
االلوف النفله .
تسير النواكب ،تس ب ورائ راا الزراريدر ،وتر الط ول ،وآخر الكلنات التي أوص باا
الشاداء لرفاق ورفيقات النضال :إن للمراق شاداؤ  ،وةري النضال النقدس ..م كردستان إل
الهاو ..م خانقي حت االن ار ..أبطال وبطالت تلتف أيدياص وتلوباص عل طريح الشمب وم
اجا أهدافه الن يل في الكرام والخ ز وال ري والدينقراطي والمدال االجتناعي .
أمام تلك الدماء الكرين التي أةاءت
ليك يوم الشايد الشيوعي جناسب ً لوته إجالل وإك ار ر
لنا الدرب ،وجحط لتكريس م دأ النمرف واالختيار الصائب والنوتف األصح .وال نستثني أحدا
واالستشااد فال مواتي مت اين لألبطال والشاداء ...للشاداء
من سلكوا دروب الكهاح والن
تاماته متساوي ..إن القامات واحد  ..والن رات واحد  ..والدماء بلون واحد ..باص وهص ينرون
بيننا ،عل هاماتاص ،ما تزال بمد أكاليا ال طول والهخر والتض ي  ..وفي شهاهاص لص ينقطي
النشيد ...وعل أصابماص دم هور ممتق  .ن اهي باص االمص وندر أن مواس رننا تكتنا بأسنائاص،
وم جدار هذا الذ تدمو تشتد طات الننوذا ،وتص ح تابل للت ني .فقد أود الشاداء رفاتاص
ورفيقاتاص كلن السر وتماهدوا عل أن " الشيوعي أقوى جن الموت وأعلى جن أعواد المشاا
" ومشوا إل خلودهص ّ
عزالً إال م إراد حب ال يا م أجا " وطن حر وشع سعي ".
واليوم ،في الذكرى التاسم والستي ليوم الشايد الشيوعي ،ن نا مشاعا الشاداء والشايدات،
تاد حزبنا األماجد فه وحازم وصارم ورفاقهم ،سالم عادل والحي را والعبلي وسع ون،
والمدات جن الواهبين بل اآلال جن الكواك الالجع جن أبطال وبطالت حزبنا والحرك الوطني
وال يمقراطي  ،نسير عل دروباص النضيئ  ،ونلتقي األحياء من واصلوا رف ري الراي لت ق خهات .
نطوف النمام را وأرض النخيا ،وحقول الذر وال نط  ،واألهوار ،نخوض في ل ّج الناةي
واآلتي ،في ترانا وبيوت المنال والهقراء التي تتطلي ال الهجر ،ولص تمرف الكارباء ،استوطنتاا
األمراض ،وفتك فياا النستغلون ،وسناسر الندن وسراق النال المام .هنا في الريف وفي
النماما والن تشدات الجناهيري  ،حنا شاداء ال زب راياته وطافوا باا في تلوب الهالحي
الهقراء والمنال ال سطاء ،علنوهص أبجدي القراء والنضال ،وتادوهص وس ر
 ،رياح الظالم ،وهص
ي نلون مشاع را ال زب وكلناته ،ويناةلون م اجا فجرهص ،الذ هو فجر إخواناص م
الكادحي والهقراء وشغيل اليد والهكر.
واليوم ،في هذا المام ،حيث تزهر الدماء الشيوعي  ،عل شجر النضال المظين التي أعطت
وما تزال تمطي ينارها .وها هي بصنات توافا شاداء حزبنا تلوح في كا ساحات النضال ،وكا
نص ه .إن دمائ راص تضيء جنيي النكاسب التي أحر ت ،وعل عناوي كا االنتصارات التي
ت ققت ،وأجسادهص التي درأت موجات الغدر النتتالي وم اوالت تني ال زب عل مر عصور
ذهب منهذوها ال مزبل التاريخ وسيلقي نهس النصير كا م يتطاول عل حزبنا.
أجا شاداؤنا هص تاريخنا الناصي دوما ...إن الدماء التي أرخصوها هي خالص الن ،
والوعي ،وايراد الصادت  ،والشجاع وروح االتت ام ..إناص بشائر الخير ألناص حافز في ةنائر
رفيقاتاص ورفاتاص من يواصلون النسير اليوم ،ررص كا الصماب ،عل خطاهص كنا كانوا
باألمس حي يشتد الليا نراهص نجوما لألفح الرحب .إناص اليوم ،كنا كانوا دوما ،عالمات خضر
في الطريح النجيد النهضي إل " وطن حر وشع سعي " .باص يشنخ ال زب ...وبن للّوا
خلّصا ً عل الن ادئ المظين تتواصا النسير م اجا بناء عراق دينقراطي فيدرالي موحد
واتام دول مدني دينقراطي عصري م ا دول الن اصصات والاويات الهرعي .
المي كل المي لشه ات وشهي ات حزبنا .........ولكل شه ات الحرك الوطني  ....لكل شه ات
الشع والوطن!..
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