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 عرض موجز ىمحجوي اىمجاب :مقدمة

 

هذا بواىبداَة هٍ اىمقدمة اىجٍ ججناوه اىمقصود . اىمجاب َجميً عن اىثورة اىمسجمرة
، وهو باخجصار مشروع ىيعمه عيً جؽََر اىنظً اىقابمة فٍ مه ممان فٍ اىعاىً اىمفهوً.

 :ما نسمَه باسجراجَجَات اىثورة اىثٗخ به فٍ سبَه، ىَس بؽرض إقامة نظً جدَدة
اَات ٖج. وهٍ اسجراجَىعموً اىبشر، اىرفاهَة –اىجقدً  –اىحرَة  ىمْن َممن ،  جمجمه أبد 

فهمذا َسجمر اىعمه من أجه هذه اىجطيعات اىجٍ ٖ سقؾ  جحقَق خطوات منها باسجمرار.
وباىجاىٍ ٖ َمون هناك هدؾ نهابٍ ونظاً مثاىٍ. هذا "اىمنطق" َعجمد عيً ، ىها

اسجحاىة جحقَق نهاَة ىيجارَخ أو إقامة نظاً مثاىٍ نهابٍ. به مه وضع ٖبد أْن َخيٍ 
ىمن جظه أماً اىطبقات اْضعؾ اٖسجراجَجَات اىثٗخ اىمذمورة ، سبَه أماً وضع آخراى

واىمفجوحة. فنحو مزَد ومزَد من اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً. وٖ جُقدً هذه بصفة أهداؾ 
. وٖ َعنٍ ناسري اىَحسب ما ، به َممن جعدَيها أو أضافة إىَها، مقدسة أو وحَدة

اْذهان. فيَس بعض اٖمجفاء باىعمه أصٗحٍ مما قد َجبادر إىً هذا نبذ فمرة اىثورة و
به من خٗه ، اىمقصود هو اىعمه عيً جحسَن أحواه اىجماهَر فٍ إطار اىنظً اىقابمة

، نظاً َحافظ عيً مصاىحه وعيً مصاىح اىطبقة اىمسَطرة مهِ فجفمَك وججاوز مه اىنظً. 
 وَمنع اىجمهور باىجاىٍ من جحقَق آماىه. 

وٖ جوجد مقدسات ، مه طرَق َحقق خطوة من جطيعات اىثورة هو طرَق مشروعإنَّ 
فٍ هذا اىمجاه. ابجداء من محو أمَة فرد واحد حجً اىمشارمة فٍ عصَان عاً أو 

وٖ جحقق ، وإنَّ اىثورات اىحادة واىشامية جقوً فجؤة وباىصدفة .انجفاضة ثورَة عاصفة
ا ، جفمَك اىنظاً عيً مه اىمسجوَات اىمادَة واىثقافَةفاىمهً هو ، أهدافها باىمامه أبد 

ا، بزرع بإر ثورَة فٍ مه جيك اىمسجوَات ا ٖنفجار عاً أساس  به من أجه ، ىَس جمهَد 
وىجمن اىثورات اىعاصفة مجرد ىحظات فٍ عميَة جؽََر فٍ اىعمق. اىمسجمر واىجؽََر 
وإزاىة مه ، ؽٗه واىجسيطبجفمَك اىنظً ومنع اٖسجقرار واىهدوء ىقوي اٖسج، مسجمرة

 عقبة موجودة أو جنشؤ جمون معرقية ىحرَة ورفاهَة اىجمهور وجقدمه. 
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ا ىٓفمار اىجقيَدَة ىيثورات ونظرَاجها  َّ ا نقد وباْخص اىمارمسَة ، وَقدً اىمجاب عرض 
من ثورات ، ومذىك ىما جً فٍ اىممارسة بناء عيً هذه اىنظرَات، واْنارمَة )اىفوضوَة(

ا فٍ جحقَق شعاراجها وانجهت بثورات مضادة خرجت فٍ ؼاىبَة اىحاٖت من فشيت  جمَع 
مما جً  .ومن مشارَع فاشية ىبناء مججمعات مثاىَة معزوىة، رحً جيك اىثورات نفسها

مارمسَة حاوىت ججاوز اىجمود اىذٌ طبع  - جقدًَ عرض نقدٌ سرَع ىنظرَات بعد
وعيً رأسها اىنظرَة اىنقدَة ىمدرسة ، ةاىمارمسَة بعد أْن سادت طبعجها اىسجاىَنَ

ً عرض نقدٌ سرَع ىنظرَات "ما بعد اىحداثة" اىجٍ انجشرت فٍ مه  فرانمفورت. مما قُدِّ
. وهذه مانت مقدمات ىججاوز أزمة اىعاىً اىمعاصر شَب ا َذمروىً جقدً ، ممان ىعدة عقود

واىمقصود بذىك  ،ضرورَة ىطرح ما سمَناه "َوجوبَا" اىثورة اىمسجمرة مبدَه عميٍ
 وىَس ىيجبرَر مثه اَْدَوىوحَا.، مشروع ىيجؽََر

ٖ  عن اَْدَوىوجَا ا ، واْخٗق، واىدَن، وَجضمن اىمجاب فصو  َّ ا نقد جقدً عرض 
ا فٍ هذه اىمجاٖت مع جقدًَ جصور نعجقد أنه أمثر دَنامَمَة ، ىينظرَات اْمثر انجشار 

. بذ فمرة اىسعٍ إىً معرفة اىحقَقة اىنهابَةمع ن، واجساق ا مع مشروع اىثورة اىمسجمرة
هذا اىجصور َدعو إىً نقد اَْدَوىوجَا ومه اىمقدسات واْخٗق اىسابدة فٍ اىعاىً 

ا، اىمعاصر ن . مما جضمَّ أسيحة فٍ أَدٌ اىنظً اىقابمة هٍف، واىعمه اىمسجمر ضدها جمَع 
ا   َّ ا نقد ٗ  عن اىمثقفَن َحجوٌ عرض  عن دور اىمثقؾ واىقَادة  ىينظرَات اىسابدةفص

ا ، اىثورَة مما جبنً اىمجاب فمرة أنَّ اىقوي  .َنىيمثقف فعيٍىيدور اىمخجيف ا وَقدً جصوّر 
اىبروىَجارَا اىجدَدة؛ اىفبات اىمهمشة  :اْمثر ثورَة فٍ اىعاىً اىمعاصر هٍ ما سمَناها

به بمعنً أنها  ،رساىةهٍ صاحبة ىَس بمعنً أنَّ ىها دور جارَخٍ وٖ ، وشبه اىمهمشة
. إذا أرادت، اْمثر قدرة عيً مناهضة اىقوي اىمجسيطة؛ اىطبقة اىمسَطرة وجهاز اىدوىة

 إنه ْمر واقع نجج عن آىَات عمه اىنظً اىقابمة.

وَنجهٍ اىمجاب بفصه عن اىوضع اىحاىٍ ىيعاىً اىمعاصر مجمهَد ىيفصه اىخجامٍ 
 بناء  عيً مه ما سبق.واىذٌ َجناوه مقجرحات ِىَات اىعميَة اىثورَة 

ا ا معَن  فقد جً وىً َقدً نظرَة نسقَة. ، وىً َجبن فيسفة بعَنها، وىً َجبن اىمجاب منهج 
عمه قطَعة )وىَست مقاطعة( مع اىفيسفة واىمَجافَزَقا واَْدَوىوجَا، ومع فمرة 

وباىرؼً من ذىك اىحجمَة اىجارَخَة، واىنزعة اىوظَفَة، ومه اىمقدسات، واْنساق. 
، واىمارمسَة، أطروحات ما بعد اىحداثةبعض مع  اىمثَر من أفمار ججفق جضمن

، واىوجودَة، Libertarianismواىيَبراىَة اىجحررَة ، واىبنَوَة، واْنارمَة
عيً اسجراجَجَات اىثورة  -وبشمه منسجً حسب زعمنا  –ً ميها جخدِّ ، وؼَرها

مصادر مثَر من صوه وأإىً  أشارةاقجضت اْمانة وقد . ممارسجهااىمسجمرة وآىَات 
  .، واعجراف ا باىفضه ْصحابهاْفمار اىمطروحة هنا، إحقاق ا ىيحق

وأشارة إىً ، فٍ مافة موضوعات اىمجاب اوإدماجه باىدوافع اىنفسَةوقد اهجممنا 
ٗ  )اىفصه  هادور ٗ  مام ( اىثانٍفٍ حرمة اىمججمع واىجارَخ. ىذىك رأَنا أْن نمجب فص
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، مع اىحرص عيً اىجعامه مع اىطبَعة اىبشرَة ممجرد اىبشرَة اىنفس دراسةفٍ ممقدمة 
عدَدة اىنفسَة مدارس اىوْن مَوه مرنة ومجناقضة ومجؤثرة باىثقافة واىخبرة أنسانَة. 

وأمثرها اقجراب ا ىمعطَات ، فقد جبنَنا أعرض اْفمار اىمطروحة فٍ هذا اىمجاه، ومخجيفة
 وىً نيجزً بمدرسة بعَنها.، اىعيً اىشابعة

****************************** 

 ‘ٖ َمجمه اىعمه أنسانٍ إٖ مع نقصه وٖ َصه قوجه إٖ مع ضعفه

 

  هٍ اىثورة اىمسجمرة؟ ما :اىفصه اْوه

 

 

 

 

 

 

ْ          ىيبشرَة هدؾ َنبؽٍ عيَها أن  جمافح من أجيه، ىمنها ٖ                           
ْ          َممن أن  جبيػ منج  اهه      

 مانط

 

 ٌُّ به وٖ اىثوار ، جعرَؾ ىيثورة َجفق عيَه اىبشر وٖ حجً اىمثقفونٖ َوجد أ
 . َجوقؾ مفهوً اىثورة فٍ اىنهاَة عيً اىموقع اىذٌ َجناوىها منه اىشخصف ؛أنفسهً

 .. ثقافَة –سَاسَة  –عيمَة  - اججماعَة –اقجصادَة  :هناك مجاٖت مجعددة ىيثورةو

ا أنَّ مه ثورة انجهت بثورةىقد   َّ ومن أبرز . مضادة ىشعاراجها باىذات ثبت جارَخ
ثً انقيبت  اىطبقة اىرأسماىَةاىثورة اىفرنسَة اىجٍ جوقفت عند جحقَق طموحات  :اْمثية
، ثً جاء انقٗب بونابرت ىَحسً اْمر، وأقامت حمومة أدارة اْدنًعيً اىطبقات هذه 
وحَن قامت . دون جحقَق شعارات اىثورة، اسجمماه جشمَه اىنظاً اىرأسماىٍ ىَجًو

اىثورة اىروسَة مان ما قاىه رجاىها وطمح إىَه جمهورها هو إقامة نظاً اشجرامٍ َإوه 
ا. إىً اىشَوعَة؛ مججمع اىحرَة ا جّد  ابجداء من قمع ، ىمن بدأت اىثورة اىمضادة مبمر 
 . انجهاء إىً بناء اىنظاً اىبَروقراطٍ بجبروجه اىمعروؾ، اىمعارضة اىَسارَة بفظاظة

؛ ومن َن مان َنجح اىعبَد فٍ ثوراجهً مان اْمر َنجهٍ بنظاً عبودٌ جدَدوحجً ح
ٖ  فٍ اىعصر اىعباسٍ؛ مانت ثورة اىزنج فٍ اىعراق أمثر اْمثية فجاجة  ىهذه  افاضح   مثا
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 هذا اٖنجصارحوىوا ، انجصارهًاىحرَة واىمساواة  اىثوار دعاة حقق ميماف.. (1)اىثورات
ا إىً قاعدة ىقمع جدَد  ونظاً جدَد ىٗسجؽٗه؛ فَظهر من جدَد ثوار آخرون َرفعون دابم 
وفٍ اىعادة جمارس اىثورة اىمسيحة بعد انجصارها اىحمً . شعارات اىحرَة واىمساواة

ا.   بقوة اىسٗح أَض 

هذا اىمشهد جمرر فٍ مه اىثورات؛ فطموحات اىشعوب وقت اىثورة جمون أمبر من 
اىثورة نفسها وجنجهٍ اىثورة بثورة مضادة. فمه ثورة جحمه فٍ جوفها اىثورة  إممانَات
وجناقض مصاىح اىقادة ، بسبب جناقضات مصاىح اىقوي اىمشارمة فَها، اىمضادة

ومَه اىنظاً ، واىزعماء واىمنظمات اىثورَة واىحماً اىجدد مع مصاىح اىجمهور اىعرَض
يً مصاىحه. وهذه اىثورة اىمضادة جعنٍ أنَّ اىثورٌ اىجدَد إىً اىمحافظة عيً نفسه وع

 ومه اىمطيوب هو جحوَيها إىً فعه ثورٌ. ، عناصر اىثورة جظه موجودة

ججصرؾ ىحسابها اىخاص؛ ٔرضاء  –فٍ اىعموً  - واىناس، اىبشر ىَسوا مٗبمة
ىذىك ىً وىن نري ثورة جسَر فٍ خط ، بما فٍ ذىك اىقادة واىمثقفون اىثورَون، نفسها
أو حجً ؼَر مسجقًَ فٍ اججاه اسجمماه جحقَق شعاراجها أو جحقَق مه طموحات  مسجقًَ

اىشعوب. مع ذىك فٗ مجاه ىيشك أنَّ اىثورات جحقق اىمماسب جيو اىمماسب ىعموً اىبشر؛ 
مما ، جمون مرضَة أمثر ىفبات اججماعَة دون أخري، درجات أمبر من اىحرَة واىمساواة

ا ىجحقَق ج ٖ  جدَد  طيعات اىفبات اىجٍ ما جزاه جعانٍ. ٖ َوجد أدنً شك أنَّ َسجيزً نضا
من حَخ اىحرَة ، وضع اىعامه اىمعاصر أفضه مرات من وضع اىعبد فٍ اىماضٍ

وىَس من شك أنَّ اىحداثة قد قدمت اىمثَر من اىراحة ىعموً ، وحقوق أخري مثَرة
 رؼً اسجمرار اىحروب واىجسيط واىقهر. ، اىبشر

مثه شعار اىحرَة وأخاء ، اىمبري جمون شعارات براقة وعامة إنَّ شعارات اىثورات
ا. وعمومَة اىشعارات جعطَها .. شعارات اٖشجرامَة، واىمساواة مه هذا ىً َجحقق أبد 

مرونة وجمنح قوي اىجسيط اىجدَدة حرَة جفسَرها. ىهذا ٖ َممن جصور أْن جقوً ثورة 
واىرفاهَة بشمه نهابٍ. به أقصً ما  ىجحقَق اىحرَة، اىخٗص؛ َوً اىقَامة عيً اْرض

جحقَق بعض اىمماسب ىيشعوب؛ مجرد خطوة عيً طرَق ٖ ، َجب أْن ننجظره منها
 نهابٍ. فٗ اىثورة جنجصر بشمه جاً وٖ اىثورة اىمضادة جهزً إىً اْبد. 

ٍْ نجفادي خيط اىمفاهًَ؛ فاىمعنً  :اىثورة اىمسجمرة مفهوً اخجرنا هذا اىعنوان ىم
؛ وهو شعار اسجخدمه مارمس وإنجيز بمعنً اسجمرار ثورة اىثورة اىدابمةهو اىمقصود 

 حجواهواىمخجيؾ م، آخرً نثً اسجخدمه جروجسمٍ بمع، أهدافهاطبقة ما حجً جحقق مه 
اىثورة اىبورجوازَة بقَادة اىطبقة اىعامية  قَاً؛ فاىجروجسمَة مانت جقصد اسمهعن 

ٌْ فٍ اىنهاَة َصبح هناك نظاً اشجرامٍ؛ وهذه ىَست  وصَرورجها إىً ثورة اشجرامَة؛ أ
ٌِّ حاه؛ ف جدَد. أما ما نقصده باىثورة اىمسجمرة  نظاًبإقامة  جنجهٍ هٍثورة دابمة بؤ

                                                             

 جب عنها مجاب فَصه اىسامر "ثورة اىزنج". من أهً ما مُ  (1)
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ٌْ اىثورة بدو اىحرفٍفهو اىثورة اىدابمة باىمعنً  ٌِّ نظاًىيميمة؛ أ به ، ن أفق إقامة أ
ٌِّ نظاً واىجحضَر ىيعمه ضده حجً ، اسجمرار اىعميَة اىثورَة واٖنقٗب اىمسجمر ضد أ

ومه ، اىجمود واىجخيؾوامه اىقهر وأزاىة اىمسجمرة ىعباىعمه من أجه أْن َوجد؛  قبه
ا أماً ، أشماه اىهَمنة جقدً ماً وأ، اىمزَد من حرَة ومرامة اْفرادوفجح اىطرَق دابم 
آفاق به ، نهابَةىيثورة اىمسجمرة أهداٌؾ  تىَس. ورفاهَة عموً اىناس، اىعيً واىصناعة

به جظه مفجوحة وقابية ىٗمجداد إىً ماٖ نهاَة؛ ، ؛ أهداؾ ٖ ججحقق بشمه نهابٍمفجوحة
ججطيب ، اسجراجَجَات مطيقة؛ ٖ جمجمه عند نقطة محددة ؛أهداؾ فٍ طرَقها إىً أْن جوجد

ممجرد اسجمرار اىعميَة اىثورَة ىجحقَق اىمزَد منها. ونحدد اسجراجَجَات اىثورة 
جطيع اىقوي  هٍوهذه اٖسجراجَجَات . اىجقدًو اىرفاهَةو اىحرَة :مقجرحات فٍ

حسب ما ، اٖججماعَة اىمقهورة واىمسجؽية واىمحرومة من مه شروط اىحَاة اىمرَمة
نبؽٍ َف ؛وٖ مقدسة" طبَعَة" ٖ هٍعبر اىجارَخ. و رفعت من شعارات فٍ مافة ثوراجها

مفجوحة ىيجعدَه ؛ َحددها اىناس مما َشاإون فٍ هذه اىيحظة أو جيك، جمون مفجوحة أنْ 
فٗ اىطبَعة اىبشرَة وٖ قوانَن اىوجود اىمزعومة وٖ حرمة وأضافة وحجً اىججاوز. 
وهذه روؾ حَاجنا. جحدد ىنا ظ - حسب زعً اىبعض –اىجارَخ اىمحددة مسبق ا 

ا؛ فاىناس جرَد فٍ ثوراجها مه ما َممن من اىحرَة واىرفاهَة ، اٖسجراجَجَات ٖ جمجمه أبد 
ا مع اىجقدً اىعيمٍ اىمسجمر. وما َخيق ، إىً آخر مدي مممن واىرفاهَة ٖ سقؾ ىها أبد 

أساس جحقَق هذا وذاك هو اىجقدً اىعيمٍ واىجمنوىوجٍ. وجارَخ اىعاىً َشهد عيً هذا 
ميه. َبقً أْن َرؼب اىناس فٍ جحقَق طموحاجهً دون انجظار من َحققها ىهً؛ بانجزاع 

ا.   اىحقوق انجزاع 

ا أما اخجَار نظاً نعجبره  َّ قد ىمن جحدَد نظاً مثاىٍ ، اىنظاً اىمثاىٍ فؤمره سهه نظر
َمرس اْوهاً ف، ؼَر قابه ىيجطبَق بأممانَات اىثقافَة واىمادَة اىموجودةَمون 

ا اْمثر، اْمثر عميَةفوأحباط. ىذىك  ا  –ثورَة  وهو أَض  أْن نجرك اىمسجقبه دابم 
ا.  ٌْ حاىة جمرس اىجمود وجعرقه  –اىنهاَة فٍ  - مما أنَّ اىنظاً اىمثاىٍ هومفجوح  نظاً؛ أ

ا ىيثورة  ٌُّ ثورة جهدؾ إىً إقامة نظاً محدد جحمه فٍ جوفها مشروع  طموحات اىبشر؛ فؤ
ٌِّ مشمية َخيق مشمية جدَدة فَظه عيً أنسان اىسعٍ طوه اىوقت ، اىمضادة. إنَّ حه أ

 ىحه مشاميه. 

 . ة مسجمرةحاىة ثورَة انجقاىََممن وصؾ ما نقصده بؤنه 

جمرد اىقوي اٖججماعَة اىمضطهدة ضد اىقوي اىمهَمنة فٍ  هٍاىثورة اىمسجمرة 
واىفوقَة من فمر ومإسسات ، اٖججماعَة –مافة اىمجاٖت؛ فٍ مه من اىبنَة اٖقجصادَة 

ا. ، وضد اىنخب اىممَزة، سَاسَة واججماعَة ٌِّ نظاً عموم  وضد مه أنصار اىنظاً؛ أ
ا اىجمرد ضد مه أشماه اٖؼجراب أو اٖسجٗب هٍو حَخ َصنع اىناس ، ججضمن أَض 

 أشَاء أو آىهة فٍ مجاٖت مخجيفة ثً َخضعون أنفسهً ىها. 
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وهو نقَض أصٗحَة؛ فأصٗحَة جحسن ، اىثورة اىمسجمرة جعنٍ اىفعه اىثورٌ
وَزرع ، ه اىنظاًأما اىفعه اىثورٌ فهو فعه َحطً مفاص، اْحواه فٍ إطار نفس اىنظاً

ا ثورَة فٍ جسده مع اٖسجعداد ىجؽََر اىنظاً اىجاىٍ. هذا هو ، وَهدؾ إىً جؽََره، بإر 
اىثورة جؤخذ من اىنظاً وٖ  ًفٍ اىحاىة اْوى :اىفرق بَن اىثورة اىمسجمرة وأصٗحَة

ا وفٍ أصٗحَة َحدخ جباده منافع؛ بعض اىمماسب مقابه اىرضا أو اىصمت ، جعطَه شَب 
ٗ   - أو اٖسجسًٗ. فٍ اىفعه اىثورٌ إذا وافق اىعدو عيً منحك عشرة اطيب  –مث

أما فٍ اىعمه أصٗحٍ فإذا طيبت عشرة وأعطاك اىعدو ، ثً اطيب اىمزَد، عشرَن
وإذا أبدىت ، خمسة ىوافقت وانجهت اىيحظة. فٍ اىفعه اىثورٌ إذا نجحت جهز ىفعه آخر

ا؛ فهو باىجؤمَد سَقوً ضدك بثورة فجهز ىمناهضة ، اىنظاً بنظاً جدَد هذا اىجدَد أَض 
مما ججضمن عميَة اىثورة ، مضادة. هذا ٖ َنفٍ أنَّ اٖنمسارات واىهزابً محجمية

ثً اىهجوً ، ٖسجَعاب ما حدخ وججاوز اْخطاء، اىمسجمرة اىوقفات اىجمجَمَة واىجعبوَة
وما اىوقفات اىجمجَمَة ، ابًمن جدَد. اىثورة اىمسجمرة ججضمن أْن جمون فٍ حاىة هجوً د

 إٖ ىٗسجعداد ىيمزَد من اىهجمات. 

اىثورة اىمسجمرة ضد راحة اىباه؛ اىباه اىمجعب من اىجناقضات بَن طموحات اىبشر 
 وواقعهً. 

به من حيً اىبشر ، ٖ َنطيق شعار اىثورة اىمسجمرة ٖ من قوانَن اىوجود وٖ اىجارَخ
من رؼبة أنسان فٍ جحقَق .. فٍ إَجاد معنً ىحَاجنامن رؼبجنا .. فٍ اىحرَة واىرفاهَة
قرار أنسان اىذٌ َسعً من أجه  هٍبه ، "اىصحَح"اىقرار  هٍذاجه. ىَست اىثورة 

ا ىنفسه. .. ذاجه  من أجه حقه فٍ أْن َمون محجرم 

وفمرة اىثورة اىمسجمرة ٖ جخاىؾ إممانَات اىبشر؛ فاىناس فٍ حاىة ثورة مسجمرة 
اىجقنَة واىجنظًَ اٖججماعٍ منذ فجر اىجارَخ؛ منذ أْن امجشفوا طرق ىصناعة فَما َخص 

وأخذوا َجحوىون من ، واىزراعة، ثً امجشفوا اىنار، اْدوات من اىحجارة واْشجار
.. وىؽاجهً، إىً مجموعات دوىَة؛ وؼَروا قوانَن حَاجهً، إىً أمً، عشابر إىً شعوب

، اىمطروح هنا ثورة مسجمرة عيً مه اْصعدة ىمن، إىخ. فاىفمرة ىَست ؼرَبة عيَهً
 شامية اىثورة ضد قوي اىجسيط واٖسجؽٗه. 

 أنسان هو اىحق فٍ اىجمرد واىثورة. " حقوق"نخججً هذه اىمقدمة بؤْن نعين أنَّ أوه 

        

********************* 

اىثورة ىَس اىصراع واسجخداً اىقوة ضد اىقوي اىمحافظة من أجه اسجمرار إنَّ ‘
ا  َّ ا قَم ٌْ ىَس صراع  ا بَن اىصواب واىخطؤ أو اىحقَقٍ واىزابؾ؛ أ به هو صراع ، صراع 

 ‘بَن مصاىح باْساس، بَن اىثورة واىثورة اىمضادة
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 اىطبَعة اىبشرَة :اىثانٍاىفصه 

  

 

 

 

  فٍ مه       مجؤصٗ   ا                       جوهر أنسان ىَس ججرَد     َّ إن  
 قاجهوإنما هو مجمه عٗ فرد عيً حدة

 اٖججماعَة

 مارمسماره 

 

 

ومن حَخ ، من حَخ وجودها من عدمه، ٖ َجوقؾ اىجده حوه اىطبَعة اىبشرَة - 
ٗ  مثَر من اىفٗسفة واىمفمرَنمفهومها. وقد رفض هذا اىمفهوً أ بَنما رأي ، (2)ص

ا، اىبعض أنَّ أنسان ىَس ىه طبَعة بمعنً صفات ثابجة ا أو خَر   مما أنَّ ، مثه مونه شرَر 
ا عيً جؽََر نفسه فهو ، فهو اىذٌ َحدد ماهَجه، قدرجه عيً صناعة اىثقافة ججعيه قادر 

وٖ َنجبه سارجر هنا إىً أنَّ هذه اىحرَة اىجٍ ُجبه عيَها ، (3)واىحرَة مفروضة عيَه، حر
ماهَة وطبَعة بشرَة مرجبطة بوجوده وىَست جاىَة ىه.  هٍ - حسب زعمه –أنسان 

. وهناك من ذهب إىً أنَّ اىشخصَة (4)باىجفصَهىطبَعة اىبشرَة ا جناوهبه وهناك من 
ٌَّ دور ىيوراثة، ممجسبة َ ا أ ناف

ىبشرَة بشمه عابر فٍ جناوه مارمس اىطبَعة ا. وقد (5)
، مَوه عبارة عن هٍاىطبَعة اىبشرَة  أنَّ  فٍمارمس إَجاز رأٌِ َممن . (6)بعض مجاباجه

جفسَر باىضبط طبَعة هو جيك اىجفسَر ف. هاحجَاجاجعمه من أجه جيبَة ج، وؼرابز، دوافع

                                                             

(2)   ٗ  . 23ص ، 1971عاً ، فٍ: مناظرة بَن نعوً جشومسمٍ ومَشَه فومو حوه اىطبَعة أنسانَة، مَشَه فومو مث

 اىوجودَة مذهب إنسانٍ. ، ممن ذهب هذا اىمذهب جان بوه سارجر (3)

 اىمججمع اىسوٌ.، مثه: إرَك فروً (4)

 .35ص ، اىطبَعة اىبشرَة، أىفرَد أدىر (5)

ا ىيفرد اىمنعزه. فهو فٍ حقَقجه مجموع اىعٗقات اٖججماعَة مافة"اىجوهر فـ  (6) ا مٗزم  " أنسانٍ ىَس ججرَد 

(Theses On Feuerbach, 6 ٍوه .) ٍَّ   The" )"مجمه احجَاجاجٍ ودوافعٍ اىجٍ جشمه قوة ضاؼطة عي

Grundrisse, NOTEBOOK II The Chapter on Capital .)وجوجد مابن طبَعٍ نشط.  ٔنسان..ا"ف

مدوافع.. فإنَّ موضوعات دوافعه جوجد خارجه، مموضوعات مسجقية عنه، ؼَر  –هذه اىقوي فَه ماججاهات وقدرات 

. "اموضوعات أساسَة ٖ ؼنً عنها ىججيٍِّ قواه اىجوهرَة وجؤمده –أنَّ هذه اىموضوعات هٍ موضوعات ٖحجَاجاجه 

(Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 ). 



12 
 

َمَز بَن إنجاج أنسان وإنجاج هو ومَيه إىً سد جيك اٖحجَاجات. مع ، احجَاجات اىبشر
بَنما َنجج أنسان حاججه فٍ ذهنه ، حاججه اىمباشرة فقطناجج اىحَوان  َسد :اىحَوان

ٖ  قبه أْن َحققها. هنا نجد اىجؤمَد عيً اىقدرة عيً اىوعٍ مجوهر اىطبَعة اىبشرَة.  أو
اٖعجراؾ بها  ومؤنَّ ، بنفٍ وجود شٍء اسمه اىطبَعة اىبشرَة ََناىَساربعض اهجً وقد 

؛ ومؤننا ٖججماعٍىينظاً ا، ؛ ؼَر اججماعَةطبَعَة" قوانَن"َقود إىً أقرار بوجود 
وَمَه مثَر منهً بجحمَه اٖنقساً اىطبقٍ مه مسإوىَة عن ، بذىك نبرئ اىرأسماىَة

مما اخجيؾ  مبشرَن أنَّ مه شٍء سَمون عيً ما َراً فٍ اىمججمع اٖشجرامٍ.، "اىشر"
منها اىعمه فٍ رأٌ ، فذهبوا مذاهب شجً، اىفٗسفة حوه ما َمَز أنسان عن اىطبَعة

 .. اىيؽة ىدي هابرماس، واىعقه عند هَجه، مارمس

فخيق شَب ا ، ىمنه قد جخطاها، حسب ما نعجقد أنسان فٍ اْصه جزء من اىطبَعة - 
ا ، به ومواد خاً مصنعة، مصنعة َةاسجهٗم منججاتو، من أدوات، اىعقه باسجخداً، جدَد 

اىمإسسات اٖججماعَة ، اىمبادئ واىقًَ، وفوق ذىك اىفمر واىفن، عٗقات إنجاج اججماعَة
، وسد حاجاجه اىمباشرة إْن أممن، واىدوىة. وبَنما َمجفٍ اىحَوان باىجمَؾ مع اىبَبة

َحاوه أنسان فٍ سعٍ ، وَموت إْن ىً َسجطع جحقَق هذا وذاك؛ فَخضع ىجوازن اىبَبة
فهمذا هو .. وَعَد اىخيق ىصاىحه، وَججاوز جوازنها، مسجمر إىً جعه اىبَبة ججٗءً معه

منجوج اىطبَعة ونقَضها. وعيً ذىك نسجطَع جحدَد ىحظة جمرد أنسان عيً ، أنسان
إنجاج اىمججمع اىطبَعة باىيحظة اىجٍ أعاد فَها اىخيق من جدَد؛ نجاج جفاعيه مع اىبَبة؛ 

َّ ا بإنجاج اىيؽةاىبشرٌ عميَة ، فقوي إنجاج مصنعة، واىمفاهًَ اىمجردة، ؛ وهذا َبدأ منطق
منذ بدء انفصاىه عن  - وبذىك صار.. مإسسات وثقافة، عٗقات إنجاج، اىعمه اىمبرمج

ا ىه - اىطبَعة  .عيً أنه ميمَجه اىخاصة فَعاميه، َعجبر اىوجود ميه ميم 

 خارج اىجماعة واىجارَخ؛حاىة طبَعَة ىٕنسان ىَس بأممان اىمشؾ عن  - 
وباىجاىٍ ٖ . أنسان اىبدابٍبما فٍ ذىك ، ىً َوجد إٖ فٍ جماعة ىها جارَخفأنسان 

. وعيً ذىك َممن فقط أْن نمشؾ عن اىطبَعة اىبشرَة خاًَممن جحيَه طبَعة بشرَة 
اباٖسجنجاج وٖ َممن اىبرهنة عيَها ججرَب  اىيهً إٖ فٍ اىعموً. ، َّ 

وٖ جقجصر طبَعة وهما ٖ َنفصٗن. ، جشمه اىطبَعة اىبشرَة اىجسً واىنفس - 
هً اىبَوىوجٍ؛ فيَست مه سماجهً موجودة فٍ اىجَنات؛ فٗ جوجد اىبشر عيً جموَن

.. وٖ اَْدَوىوجَا وٖ نظاً اىعمه اىجماعٍ، جَنات ججعيهً َصنعون عٗقات أنجاج
، ىمنهً ٖبد أْن َصطنعوا مه هذا بدافع حاجاجهً اىبَوىوجَة واىنفسَة فٍ مواجهة اىبَبة

 نوعهً وذواجهً وجحقَق راحجهً.ىجحقَق أمبر قدر مممن من اىمحافظة عيً 

ا. فهناك مثر مما اجفقوأاخجيؾ حوىها اىعيماء ، نظرَاتبه ، ٖ َوجد عيً نفس - 
وَمفٍ أْن نرجع ىيفروق اىشاسعة بَن ، واىخٗفات بَنها ٖ جنجهٍ، عشرات اىمدارس

ىيسَاسة " اىعيً"فروَد وَونج رؼً انجمابهما ىمدرسة اىجحيَه اىنفسٍ. وَخضع هذا 
 عيً سبَه اىمثاه –َة مرَمفمدارس عيً اىنفس اْ مثيه مثه اىفيسفة؛، وىمصاىح اىسيطة
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. (7)"اىعيمَة"هذا بجانب انجشار مثَر من اىخرافات جطاىب اىفرد باىجؤقيً مع اىمججمع.  -
ا ججرَب اومه محاوىة ىجعيه عيم  ا ٖ َحظً باجفاق اى َّ  . وىً َجفق باحثَنأنججت جوجه ا معَن 

مما أنَّ هناك ، اىنفس اٖججماعََن عيً منهج ىدراسة طبَعة أنسان اٖججماعَةعيماء 
. (8)مثه جفسَر اسججابات اْشخاص ىمإثر معَن، اىمثَر من اْسبية ؼَر اىمجاب عيَها

؛ فهناك من   ٗ به ٖ َوجد اجفاق عيً ؼرابز اىبشر من حَخ جحدَدها أو حجً وجودها أص
ٖ   ومن َقوه، َسجعمه ىفظ ؼرَزة َّ   ااسجعداد   وأ، ؼرَزَة مَو . مما ٖ َوجد اجفاق افطر

 حوه طرَقة جفسَر اىسيوك اىبشرٌ. 

ا أو ، وىذىك ىن نؤخذ باججاه معَن هنا به سنعجمد عيً اْفمار اْمثر عمومَة وشَوع 
ومع اىحقابق اىعيمَة ، حسب ما نري - اْمثر اجساق ا مع اىظواهر اٖججماعَة اىشابعة

 اىمعروفة.

به ، إنَّ اىعوامه اٖججماعَة اىجٍ جقهر اىفرد واىجماعات ىَست من خارج اىبشر - 
باسً  - نجاج اىحضارة اىبشرَة. وقد قاً إنجيز هٍمن إنجاجهً؛ فاىميمَة اىخاصة واىدوىة 

ٌَّ جفسَر أمثر مما َُفهً  - اىمارمسَة بمحاوىجَن ىجفسَر نشوء اىطبقات واىدوىة فيً َقدً أ
ٌُّ نظرَة أخري فٍ إثبات (9)بشرٌ نحو اْنانَة واىجسيط أنه مجرد نزوع . وىً جفيح أ

من اىناس وىَس من عوامه " اىشر"و" اىخَر"حجمَة نشوبهما رؼً إرادة اىناس. فـ
. مه ما حدخ طواه حَاة اىبشر هو من صيب اىطبَعة (10)عرضَة أو مَجافَزَقَة

امجسابها إٖ إذا مانت هناك مَوه اىبشرَة. وحجً اىصفات واىسيومَات اىممجسبة ٖ َممن 
 فطرَة ىهذا اٖمجساب.

واىجوابع اىجانبَة ىهذا ، َجمون ىب اىطبَعة اىبشرَة من عميَات اىجؤقيً مع اىبَبة - 
اىذٌ َجبقً. وَممن جقدًَ مثاه بسَط ىهذه اىعميَة من " اىعادً"وٖ َممن إهماه ، اىجؤقيً

وَمون ، اىحبه اىسرٌ هو ناجج ىيجؤقيً مع اىبَبة ىحفظ حَاة وجطور اىجنَن :اىبَوىوجٍ
أما ، اىناجج اىجانبٍ ىذىك هو اىسرة اىجٍ جنشؤ فٍ اىبطن بعد انجهاء دور اىحبه اىسرٌ

. وهذا َحدخ فٍ مافة (11)اىعادً أو اىبقاَا هنا فهو اىشمه اىخاص ىيسرة فٍ مه فرد
 عميَات اىجؤقيً. 

                                                             

 اسجعرضها سموت ىَيَنفَيد وآخرون فٍ مجاب "أشهر خمسَن خرافة فٍ عيً اىنفس".  (7)

 .22 – 21ص ص، عيً اىنفس اٖججماعٍ، واٖس ٖمبرت –وىًَ ٖمبرت  (8)

(9) - Anti -Dühring, V., State, Family, Education  

The Origin of The Family, Private Property, And The State 

اىمَجافَزَقا باىمعنً اىيؽوٌ: ما وراء اىطبَعة. واىمقصود فمرة أو جوهر أو قوة ؼَر طبَعَة جقؾ وراء  (10) 
جفسَر اىظواهر ، اىحممة اىجٍ جوجد خيؾ اْشَاء واىظواهر، اىؽاَة من اىوجود، أوجعييها. من ذىك أىه، اىظواهر

 بوجود هدؾ ما من وجودها وجؽَراجها.

(11) Handbook of Personality, pp. 34 -35 
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ٌْ  هٍوىً ىمه مابن حٍ واىؽاَة اْ -  اىبقاء واىجماثر وإشباع اىرؼبات اىؽرَزَة؛ أ
ٌُّ آىَة نفسَة جوجد فٍ اىشمه اىمٗبً ، اٖسجمجاع وهذه مَوه فطرَة؛ جَنَة. ىذىك فؤ

، ىجحقَق هذه اىؽاَات. وما نشاط اىنفس إٖ مجموعة معقدة من آىَات اىدفاع واىهجوً
وأْن جعطَه اىقدرة عيً اىنمو ، بن اىحٍؼرضها اىنهابٍ هو ضمان اسجمرارَة اىما

. إٖ أنَّ أنسان َخجيؾ عن اىحَوانات اْخري فٍ قدرجه عيً خيق (12)واىجطور بؤمان
أىوان من ، مثه ممارسة اىجنس بطرق مخجيفة، وإعادة خيق حاجات جدَدة ىٗسجمجاع

.. اىسَاحةأشماه عدَدة من ، صناعة أشماه وأىوان من اْطعمة، اىيعب ؼَر اىؽرَزَة
إىخ. ومه هذا َده عيً وجود آىَات مخجيفة ىٗسجمجاع ؼَر ؼرَزَة ىمنها ججطيب 

ا ىيشعور باىمجعة.  َّ ا طبَع  اسجعداد 

مما  - ٖ َممن جحدَد طبَعة بشرَة ىيفرد اىمجرد؛ فٗ َوجد فٍ اىواقع فرد إنسانٍ - 
ا من اىجماعة - نعرفه إٖ أْن َعَش فٍ  وٖ َسجطَع، فأنسان مابن نوعٍ، ىَس جزء 
وَشجرك اْفراد فٍ سمات معَنة ىمن ٖ َممن أْن ، ْسباب بَوىوجَة ونفسَة، جماعة

وٖ َممن ، جوجد إٖ باعجبارهً جماعة. إذ ٖ َممن جعيً واسجخداً اىيؽة إٖ فٍ جماعة
وٖ َسجطَع اىبشر مواجهة اىموارخ اىطبَعَة ، جربَة اْطفاه إٖ فٍ وجود جماعة

ا فسوؾ َمون معده اىوفَات ، إٖ فٍ وجود جماعةواْمراض  وإذا عاش اىناس أفراد 
شدَد اٖرجفاع وسَظه أنسان َعَش عيً اىجقاط اىثمار وبعض اىصَد؛ مما َعنٍ أنه 

ا إىً اْبد أو حجً َفنً  َّ ، إذن اىجماعة اىبشرَة سابقة عيً اىفرد .سَمون حَوان ا بداب
فه ٖ َنشؤ وَعَش إٖ فٍ جماعة. وججمَز اىجماعة بمعنً أنَّ اىفرد أنسان مما نعر

ا ىيقدرات اىعقيَة ، اىبشرَة ، باىجنظًَ اىدقَق، عن جماعات اىحَوان ،اىيؽوَة ىيبشر –نظر 
واىقدرة عيً اٖبجمار وصناعة اىحضارة واىجارَخ. وبدون هذه اىسمات اىخاصة مان من 

فٍ جماعات بٗ جارَخ وٖ حضارة. وىذىك ، اىمممن أْن َعَش اىبشر مثه اىشمبانزٌ
 ابن اىجماعة اىبشرَة.، نفس اىفرد اٖججماعٍ هٍجمون اىنفس اىبشرَة 

، حَوان اججماعٍ أو سَاسٍ :من قبَه، وٖ َممن وضع جعرَؾ مخجصر ىٕنسان - 
حَوان عاقه أو ناطق؛ فهناك حَوانات مثَرة ىها نفس اىقدرات وإْن بدرجة ، منجج ىّٖت

ة. ىمن أنسان َخجص بعشرات اىسمات اىجٍ جمَزه عن بقَة اىمابنات. فاىجموَن محدود
ٗ  اىَد، اىجسمانٍ ا، واىقدً، شام واىقدرة عيً إنجاج ىؽة ، وجرمَب اىمخ، واىسَر منجصب 
وهذا مرجبط ، بما ججضمنه هذه اىقدرة من جرمَب اىحيق ومرمز اىمًٗ فٍ اىمخ، مجردة

إىخ. وَؤجٍ بعد اىجموَن .. واىذامرة اىقوَة، واىججرَد وإنجاج مفاهًَباىقدرة عيً اىجفمَر 
وإقامة عٗقات إنجاج ، اىجسمانٍ قدرة أنسان عيً إنجاج وجطوَر وسابه إنجاج معقدة

بما ، وصناعة جارَخ، أفمار وأَدَوىوجَا ومإسسات اججماعَة مخجيفة، ونمط إنجاج
، نسان. مه هذه سمات جمَز أنسانَجضمنه من جؽَر فٍ مه ما سبق من منججات أ

وهو اىمابن اىوحَد اىقادر عيً اىجؤقيً مع ، وجعيجه فٍ اىنهاَة اىسيطة اىعيَا عيً اْرض
                                                             

 .30ص ، اىمرجع اىسابق، أىفرَد أدىر (12)
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ا؛ باىجصنَع واىجحوَر وجؽََر ، اىبَبة بوعٍ وإدراك َّ باىسَطرة اىمجزاَدة عيَها جزب
ا عيً جحوَه نفسه، به ثً بإنجاج مواد مخيقة، اىبَبة بإزاىة اْعضاء ، ثً أصبح قادر 

( وزراعة اْعضاء  ٗ وبجعدَه وعٗج وجطوَر ، اىجاىفة أو ؼَر اىضرورَة )إصبع زابد مث
ٌُّ مابن آخر عيً اْرض بقادر ، ومه هذا َعنٍ اىقدرة عيً اىجطور، اىجَنات فٗ َوجد أ

عيً جطوَر مججمعه وجطوَر جسده بوعٍ. هذه اىقدرة جعود ىمه اىسمات اىخاصة اىجٍ 
 ا.ذمرناه

ىَات اِىؾ من عدد مبَر من ؤوجج، اىنفسَة اىبشرَة شدَدة اىمرونة واىجعقَد - 
ىَات اىنفسَة اِ وْنَّ . واىحوافز واىؽاَاتاىدوافع مع عدد مبَر من ، عقدة واىمرمبةاىم

 ًوجعجمد عي، اىطبَعة اىبشرَة جعبر عن نفسها بطرق مجؽَرة فإنَّ ، معقدة ومجعددة
. وٖ جنبع بعض نظرَات اىشخصَة جذهبمما  ةنبضات ثابج دون أْن جموناىسَاق 

ىَات اِبه من عدد مبَر من ، ىَات اىنفسَة اىعامةآاىمرونة اىسيومَة اىبشرَة من 
 ًا عياعجماد  ، معقده مجفاوجة سٗسهمجسيسية فٍ اىو، اىنفسَة اىمحددة اىجٍ َجً جنشَطها

ونجهً اىنفسَة من امجٗمهً ىعدد وَسجمد اىبشر مراىجٍ جواجهها.  ٗت اىجمَفَةاىمشم
جعه من دراسة اىطبَعة اىبشرَة مهمة َ مبَر من اِىَات اىوظَفَة اىمعقدة. وهذا ميه

 . (13)ٖ شك قابية ىيمعرفة واىفهًىمنها ، ةصعب

 -  ٌِّ ا فٍ جحدَد رد فعه اىفرد إزاء أ  َّ ا جوهر إنَّ اىذماء واىخبرة واىثقافة جيعب دور 
ا، مجرد مَوه هٍفؽرابز أنسان ، محفز  َّ به َسجخدً اىحسابات ، ورد فعيه ىَس آى

اىعقيَة وَفمر بؤفق واسع باىمقارنة باىحَوانات. فصناعة اىحضارة جزء ٖ َججزأ من 
واىجماعة اىجٍ ٖ جسجطَع جحقَق ذىك ، اىمَوه اىبشرَة. فمن طبَعة اىبشر إنشاء حضارة

جعَد جشمَيه ، و بأبادة. مما أنَّ اىحضارة إنجاج أنسانأ، إما باٖنجخاب اىطبَعٍ، ُجزاح
ا –  َّ ا فٍ سيومه. - جزب  وجإثر مثَر 

قد اىوعٍ هو أدراك أو اىشعور. و :)اىشعور واىٗشعور( اىوعٍ واىٗوعٍ - 
)أنمره اىسيومَون  من حَخ وجوده من عدمه، اخجيؾ عيماء اىنفس حوه اىٗوعٍ

مما أفرد فروَد  .وحوه محجواه، واىججرَبَون بحجة أنه ٖ َخضع ىيمٗحظة اىمباشرة(
ا سماه  وهو اىجزء من اىٗوعٍ اىقابه ىيجحوه ، مَزه عن اىٗوعٍ، "ما قبه اىوعٍ"قسم 

ا عيً اىجزء اىذٌ ٖ َجحوه إىً وعٍ إٖ بجهد ، إىً وعٍ بسهوىة وَبقً اىٗوعٍ قاصر 
ا. وْؼراض عميَة (14)خاص ا واحد  َشمه اىؽرابز أو اىمَوه ، هنا نعجبر اىٗوعٍ ممون 

واىؽاَات ؼَر اىمجحققة ، واىرؼبات اىممبوجة، اىمنسَة فماراْواىمعيومات وو، اىؽرَزَة
 ُجسمًواىقدرات اىخاصة واىفرَدة ىدي بعض اىناس اىجٍ ، وؼَر اىحاضرة فٍ اىذهن

 ةجماعَاىو ةفردَاىخبرات واى، اىيؽة ومفرداجها اىمحفوظةوطرَقة اسجعماه ، باىمواهب

                                                             

(13) Handbook of persnality, p. 40 

 اىفصه اْوه.، اْنا واىهو (14)
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ة؛ مما سنسجخدً مفهوً اىعقه اىعمَق ةجخزَنها فٍ اىذامرواىجٍ جً ، عبر اىجارَخ ةمنقوىاى
Reason ٍهذا جعرَؾ  .به قُدرة، واىذٌ ىَس مَان ا، بمعنً ميمة اىجفمَر اىواع

، واْحًٗ، طرَق جحيَه اىسيوكَممن اىمشؾ عن اىٗوعٍ عن ومخجصر وعاً ومباشر. 
% من اىذهن 90وَشمه اىٗوعٍ نحو  وؼَرها.، وإنجاج اىمرء اْدبٍ واىفمرٌ، واىيؽة

 وَجفق َونج أنه َشمه معظً اىذهن. ، اىبشرٌ حسب فروَد

ا مما صورجه بعض اىفيسفات -  فهو أحد أنواع اىمميمة ، ىَس أنسان حَوان ا مفمر 
ا فٍ اْصه َؤمه، اىحَوانَة وَفمر مثيما ، وَشرب فٍ حاىة اىعطش، حَن َمون جابع 

ىمنه ٖ ، َجبوه؛ حَن َجطيب اْمر. أنسان قادر عيً اىجفمَر وإنجاج اىوعٍ اىمجرد
به ، إنه ٖ َمارس هواَة اىجفمَر.. َصنع هذا إٖ ماسججابة ىحاجاجه اىبَوىوجَة واىنفسَة

مما ذهب  - نشاطه. فاىذهن اىبشرٌمثه مه مجاٖت ، جحممه حوافز ما فٍ هذا اىمجاه
. وىً َمن وىن َمون (15)حَن َجطيب اْمر، َعمه اسججابة ىحافز ما، محافظ –ماوجسمٍ 

ا بقادر عيً أْن َجصرؾ ممابن مفمر ا فٍ ، أنسان أبد  به إنَّ اىٗوعٍ أمبر وأمثر جؤثَر 
ا فٍ اىجارَخ واىمججمع، سيومه من اىوعٍ ا مبَر  بمثَر من دور أمبر ، فهو َيعب دور 

ا فٍ صناعة اىحضارة ا مبَر  ىمن ٖ َممن ، اىذهن اىواعٍ. وٖ شك أنَّ اىعقه قد ىعب دور 
اْساس فٍ اىحفاظ  هٍفمَوه أنسان اىؽرَزَة ، اىقوه بؤنَّ اىحضارة مجرد نجاج ىيعقه

بجانب جحقَق اىيذة اىجنسَة وؼَرها؛ إنها فٍ صمًَ اىطبَعة ، عيً اىذات واىنوع
بما فٍ ذىك اىجفمَر اىواعٍ؛ فصناعة اىحضارة ، اىحمً فٍ اىنهاَة ىيسيوك هٍو ،اىبشرَة

واىسَطرة عيً اىطبَعة ، نجاج رؼبة أنسان فٍ سد حاجاجه وجحقَق اىيذة بؤنواعها هٍ
وما اىعقه إٖ ، ومه هذه نزعات ؼرَزَة.. واىحفاظ عيً اىنوع، حماَة ىنفسه من شرها

 أداة جسجخدً فٍ جحقَق هذه اىنزعات. 

واىذهن اىبشرٌ َنجج اْفمار بفضه جفاعيه مع ما حوىه من معطَات بَبَة  - 
وبدافع من حاججه ىيمعرفة ىجحقَق أمبر قدر مممن من اْمان. فمعرفة ، واججماعَة

، ن ؼضب اىطبَعةومَفَة بناء أمامن جقٍ م، وأسباب اْمراض، اْطعمة اىضارة واىقاجية
مه هذا َجطيب اىبحخ .. ومعرفة اىطرَق، واْدوات اىٗزمة ىيحَاة، وصناعة اْسيحة

واٖسجقصاء واىجفمَر. ىمن ما جفسَر اسجمرار اىمَمات )وحدات اْفمار( فٍ أذهان 
جصه إىً آٖؾ اىسنَن بعد اخجفاء اىعوامه اىمادَة ىظهورها؟ ، اىناس ىمدد مجفاوجة

فهو ، به إنَّ اىعقه ىَس إٖ أحد أسيحجه، صرؾ وفق ا ىحسابات عقيَة صرؾفأنسان ٖ َج
ا ىه مما أسيفنا به هو أداة ىجحقَق اىرؼبات. ىذىك من اىمسجحَه أْن جمون مه ، ىَس منقاد 

؛ فهناك دوافع وراء اىسيوك ٖ جقجصر عيً اىعقه. ورؼً جقدً "معقوىة"جصرفات اىبشر 
ا إٖ من اىزاوَة اىجقنَة اىمعارؾ واىفمر اىمجرد ىً َصبح  َّ به ، أنسان قط عقٗن

وابجمار أشماه من اٖسجؽٗه واىقجه ، واسجخدً اىعقه فٍ جطوَر أشماه اىقهر واىجسيط
مثه اىقومَة ، من أجه أهداؾ ٖ َممن إٖ أْن نعجبرها حقَرة، باىجمية بؤبشع اْساىَب

                                                             

(15)The Materialist Conception of History, part 1, section 5, chapter 4  
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واىجسيط ىمجرد إشباع ، خرَنواٖسجَٗء عيً جهد اِ، واىعنصرَة واىنزعة اىمرمزَة
ٖ  من اىجعاون ، اىرؼبة فٍ اىسَطرة وإذٖه اِخر ا؛ فؤنجج أشما مما فعه اىعمس أَض 

به وحجً مع اىحَوانات. فاىجواصه ، واىجضامن واىجعاطؾ مع اىمظيومَن واىمسجؽيَن
 هٍو، به جيعب اىؽرابز واىمشاعر اىدور اىربَسٍ، اىبشرٌ ٖ َخضع ىيعقه بشمه أساسٍ

ا َخضع ىهذه اىطرَقة فٍ  ٖ خَرة وٖ شرَرة. وٖ َممن إؼفاه أنَّ ما نقوىه اِن أَض 
ا ىنشاط اىعقه اىمحض به نجاج ىجفاعه اىناس بمه ، اىجحيَه. به إنَّ اْفمار ىَست نجاج 

ا، مموناجهً مع اىواقع ا مهّم  عيً رأٌ  - مما جيعب اىثقافة اىموروثة واىمخزونة دور 
بها ثؽرات. ، جمون فٍ ؼاىبَة اْحواه ؼَر منطقَة؛ أوهاً وخَاٖتوىذىك  –ماوجسمٍ 

فمثَر من اىعميَات اىذهنَة ججً خارج نطاق اىوعٍ. وَجباَن مدي انجشار اْفمار مع قوة 
وىَس جطابقها مع ، جؤثَرها عيً رؼبات اىناس وىَس مصاىحها اىمادَة باىضرورة

ىمن حسب اىمدي اىذٌ جمون به جيبَات اىوقابع اىموضوعَة. به َممن أْن جصبح مجَنة و
. وَفسر ىنا سَادة اىٗوعٍ (16)ىحاجات إنسانَة نوعَة من شخصَة اججماعَة معَنة

، مثه عبادة اىشخصَة، وظواهر ٖ َممن جبرَرها، اجخاذ اىناس ىقرارات جضر بهً
واىعنصرَة ومافة أشماه اىجعصب. ىمه هذا ٖ َإثر اىبرهان ، وجقدَس اىدوىة واىجَش

ا فٍ   َّ ا أْن ججعاَش أفمار مجناقضة منطق واىمنطق فٍ معظً اىناس. فمن اىمعجاد جمام 
وأْن َجصرفوا بعمس قناعجهً اىمعينة. ىمن ربما مع ، أذهان اىؽاىبَة اىساحقة من اىناس

 اىجقدً وجطور اىحضارة َصبح اىناس أمثر ذماء وقدرة عيً اىجفمَر اىبرهانٍ. 

أداة ىيمعرفة واىجفمَر اىواعٍ؛ قادر عيً جحوَه اْشَاء  إنَّ اىعقه أداجٍ بطبعه؛ - 
ىمن ما َقرره أنسان ىَس إٖ ما َنزع ، وعيً اىجفمَر ىعمه اسجنجاجات، إىً جصورات

ا ممونه من اىؽرابز مما أشرنا؛ فبعد مه اىبحخ ، إىَه؛ ما َيبٍ نداء اىٗوعٍ خصوص 
فٍ " خطؤ"و" صح"ىَس هناك و، واىجقصً ومعرفة اىحقابق َقوً اىمرء باخجَار ما

  ٖ ا  :اٖخجَارات حسب اىجفمَر اىمنطقٍ. وىجوضَح اْمر نضرب مثا َممنك أْن جعرؾ جمام 
ىمن ٖ َوجد قرار صحَح بخصوص جناوىه أو ، أنَّ هذا اىطعاً أو ذاك َضر صحجك

مثه ؼاَة اىمحافظة عيً اىذات )سواء ، ججنبه؛ فاىقرار َجوقؾ عيً جوازن رؼبات نفسَة
ورؼبة اٖسجمجاع بهذا اىنوع ، بججنب اىطعاً اىضار أو جناوىه ىعدً إممانَة جوفَر ؼَره(

وؼاَة إرضاء ، وؼاَة إطفاء اىجوع، (17)من اىطعاً باىذات بحمً اىجعود عيً جناوىه
ا عيً اىعٗقات اٖججماعَة. مما َممن بسهوىة  اىمحَطَن بمشارمجهً فٍ طعامهً حفاظ 

ىمن قرار قبوىها أو مقاومجها ، فٍ اىمججمع بحسابات اىعقه معرفة عٗقات اٖسجؽٗه
وهمذا .. وىَس هناك قرار صحَح وآخر خاطا، َخضع ىجفاعه عوامه نفسَة عدَدة

                                                             

 . 224ص ، اىخوؾ من اىحرَة، فروً (16)

ا، عيً سبَه اىمثاه جوجد ظاهرة إدمان اىسمر (17) وهٍ جعد ، وهٍ واسعة اٖنجشار فٍ اىعاىً ميه، واىنشوَات عموم 
وُجعد من أهً انجشار اىسمنة ومرض اىسمر فٍ اىعصر اىحدَخ. واىسبب فٍ هذا أدمان ؼَر مفهوً ، حاىة مرضَة

ا  ىمنه فٍ اىؽاىب َجشابه مع إدمان اىمخدرات.، جَد 
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ىمن اىٗوعٍ هو اىذٌ َقؾ وراء اىقرارات )وهذا ، جسَر اىحَاة؛ اىعقه مجرد أداة فقط
َقبيها أو َرفضها اىمرء نفس رأٌ فروَد(. وحجً ما َقدمه اىعقه من حقابق واضحة قد 

حسب دوافعه اىشعورَة؛ فقد َنمر حقابق صرَحة ومإمدة أو َقبه بمعيومات مؽيوطة 
ا حسب رؼبجه. به َممن أْن نضَؾ أنه حجً اٖمجشافات اىعيمَة ومسار اىبحوخ ، جمام 

ا عن اىخَاه واىحدس واىجخمَن واىظن ىعمه  اىعيمَة ججً بدافع ٖشعورٌ؛ فٗ ؼنً أبد 
ا ، "اىبحت"اىعقه  وٖ َجب أْن نجناسً اىخَاه اىعيمٍ فٍ هذا اىصدد. به إنَّ هناك أفمار 

َُعرؾ ، أو حَن َمون اىمرء فٍ حاىة بَن اىنوً واىَقظة، ججضح وججبيور فٍ اْحًٗ فَما 
ٌَّ وحٍ دَنٍ عيً أطٗق(. وهذا َشَر إىً اىدور اىجوهرٌ  بـ اىوحٍ )ٖ نقصد أ

َنجج فمرة ٖبد أْن َضع فرضَات وجخَٗت ٖ عٗقة ىها ىٗوعٍ. وحجً اىمفمر حَن 
باىعقه. وفٍ اىنهاَة ججً اىصَاؼة اىعقيَة ىٓفمار بعد أْن ُجمجشؾ وججبيور جحت جؤثَر 
ا. وَممن بمه اطمبنان أْن نقرر أنَّ مه أشماه أبداع واىجقدً  اىٗوعٍ ونشاط اىعقه مع 

اىجٍ جقوً بجوظَؾ اىعقه  هٍو، ىمشاعروخاصة اىؽرابز أو ا، ججً بدوافع من اىٗوعٍ
مثه ، ىخدمة هدفها. فاىجفمَر ؼَر اىمنطقٍ وؼَر اىموضوعٍ َجفق مع نزعات معَنة

اىرؼبة ، اىرؼبة فٍ اىشعور باْمان، اىرؼبة اىداخيَة فٍ جحقَق ؼاَات معَنة، اىخوؾ
ا نحن نري اىواقع من خٗه ذهننا.. واىحسد، اىؽَرة، فٍ اىجفوق وهذا ىَس ، إىخ. أخَر 

ا ا ومحاَد  ٗ  محض  ا.، عق  فٗ جمون رإَجنا موضوعَة جمام 

ااىعقه ومما َسجحق اىجؤمَد عيَه هنا أنَّ  -   َّ ٗ  عن ، (18)ىَس منطق وٖ مسجق
، . وهو َعمه باسجخداً ممونات اىوعٍمجسق وٖ مرجب ٖ َعمه بشمهبه ، اىٗوعٍ

وىو مان أنسان َفمر باىمنطق . اىحقابقبجانب ، ميٍء باىضٖٗت واْوهاً واىخرافاتاى
ا ىما احجاج ٖخجراع عيً اىمنطق.  اىذهن إىً  اىوعٍجدفع سَطرة اىٗوعٍ عيً عموم 

اسجقباه شٍء أو ظاهرة عيً أنها شٍء آخر أو اىذٌ َعنٍ  Illusion اسجخداً اىوهً
ق اىجصدَوهو ، Dogma واىدوجما أو اٖعجقاد، مثه اىسراب ممثاه، ظاهرة أخري

ٌِّ برهان عيً وجودها أو صحجها ، ومن أشهرها أَمان بوجود آىهة، بؤشَاء ما دون أ
أو اٖعجقاد بجفوق ، أو اسجنباط أشَاء بطرَقة ؼَر منطقَة وٖ جعبر عن اىواقع اىمعاش

بمعنً جصور أشَاء وأحداخ ؼَر حقَقَة )مثه ، Delusionضٗه اىو، عرق معَن
مثه ، وهمٍ(. هذا بخٗؾ اىمذب ىجحقَق أؼراض اىشعور باىعظمة واٖضطهاد بشمه

بجانب ، أو مسب رضا اِخرَن، جحقَق اىقوة أو نَه اىممانة أو اىهروب من اىعقاب
اىناججة ، هذه جخجيؾ عن اىجصورات اىمرضَة( بعضها ٖحق ا َؤجٍ ذمرَة )ساىحَه اىدفاع

مثه اىجسامر أو اىجخرَؾ )ذامرة مضطربة ، عن أمراض عصبَة ونفسَة خطَرة
)اىشعور بشٍء ؼَر  Hallucinationاىهيوسة  - Confabulation :ومخرفة(

 )  ٗ  ... Schizophreniaاىشَزوفرَنَا  –موجود أص

                                                             

وجد اجفاق عاً عيً مفهوً اىمنطق ىمن اىمعنً اىؽاىب أنه اىعيً اىذٌ َدرس اىقواعد واىقوانَن اىعامة ىيجفمَر ٖ َ (18)
 واىشعور أنسانٍ اىصحَح. وهذا هو اىمعنً اىمسجخدً به فٍ هذا اىمجاب.
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وٖ َممن ، اىرأٌ أنَّ هناك اىمثَر من اىظواهر اىجٍ ٖ جخضع ىيمنطق ومما َعزز هذا
فيماذا قرر بعض اىناس  :أْن جفسر باىعوامه اٖقجصادَة وٖ اىبَبَة وٖ اَْدَوىوجَة

وباىجاىٍ نشؤت طبقات اججماعَة بعد أْن مانت اىمججمعات اىقدَمة ، اسجؽٗه اىبعض اِخر
اىناس قبوه اىوقوع جحت اسجؽٗه طبقة معَنة؟ وىماذا بٗ طبقات؟ وىماذا رضَت ؼاىبَة 

قرر بعض اىناس قهر بقَة اىمججمع بإنشاء جهاز دوىة بعد أْن مانت اىمججمعات اىقدَمة 
بدون حمومة؟ وىماذا قبيت اىؽاىبَة هذا اىقهر؟ وىماذا َمَه بعض أو مثَر من اىناس إىً 

اة اىمرفهة؟ وبَنما مانت اىصراعات زَادة ثرواجهً حجً بعد أْن َجمعوا ما َمفَهً ىيحَ
فيماذا ىً َقرر مه ، عيً اىمٓ واىمَاه واىنساء، بَن اىعشابر واىقبابه اىقدَمة وحشَة

ٖ  من اىحرب واىقجه؟ ىماذا ٖ َخرج مجمه اىبشر ٔسقاط اْنظمة  امنه اقجساً مه هذا بد
جَا مه هذا اىدور اىمسجؽية وهو قادرون عيً ذىك فٍ بضع ساعات؟ مَؾ جيعب اَْدَوىو

َُخدع معظً اىناس ِٖؾ اىسنَن دون أْن َمون ىدَهً  فٍ حَاة اىبشر؟ فهه َممن أْن 
 اسجعداد ىجيقٍ هذا اىمخدر؟

ا مما أنَّ اىوعٍ نفسه ، اىخٗصة أنَّ اىذهن اىبشرٌ َعمه جحت جؤثَر اىٗوعٍ أساس 
َخجيط فَه اىمنطق مع به ، فٗ َعمه اىعقه وفق ا ىيمنطق، َجضمن اىمثَر من اىضٖٗت

 اىوهً.

َجسً أنسان منوع باىضعؾ اىبَوىوجٍ؛ فاىطفه َحجاج إىً أمه ىسنوات طوَية  - 
وجحجاج اىمرأة ىمن َساعدها فٍ ، حجً َسجطَع اىوقوؾ واىمشٍ واىمًٗ وخدمة نفسه

وٖ َميك أنسان قوة عضيَة جممنه من مواجهة ، حاىة اىحمه واىوضع واىجربَة
وٖ َممنه مواجهة اْمراض واىموارخ اىطبَعَة إٖ من خٗه اىعمه ، ىمفجرسةاىحَوانات ا
وىيجدرَب ، مما أنه َحجاج ىسنوات طوَية ىمراممة اىخبرة وجخزَنها فٍ ذهنه، اىجماعٍ

ا ، مما َدفعه ىمحاوىة اىجؽيب عيَه، عيً اىجعامه مع اىبَبة. وهو َشعر بهذا اىضعؾ جمام 
أنسان منوع ىدَه فً اىطبَعة. وٖ جوجد وسَية أخري؛ بصناعة اىحضارة واىسَطرة عي

وهذا عامه محفز ، مامهمان اىعٍ بضعفه اىنسبٍ وباىجاىٍ بعدً وجود اْووشعور 
. هذا اىشعور َبدأ عند اىطفه (19)ٖمجشاؾ أفضه وسَية ىيجمَؾ مع اىحَاة عيً اْرض

ىيحضارة إذن فاىضعؾ اىبَوىوجٍ ىٕنسان شرط اىمحجاج ىرعاَة اِخرَن. 
َحجاج ، اججماعٍ. ومه إنسان فرد َشعر بضعؾ أشد؛ ىذىك فأنسان مابن (20)أنسانَة

وىذىك مانت عقوبة اىطرد من اىقبَية فٍ ، ىيجماعة وىيحب مثيما َحجاج اىطفه إىً أمه
وىذىك مان من ، نَّ اىجماعة شرط ٖسجمرار اىحَاةإاىمججمعات اىقدَمة شدَدة اىقسوة. إذ 

حَوانات عند  حجًاىفرد ) فوق هاوجودفؤصبح ، ةًَ حَاة هذه اىجماعظناىضرورٌ ج
وعيً ، ة بهااىحَا عيً شروط ة ىمه جماعةاىقوانَن اٖججماعَ قد جوقؾ نوعو .(أخري

                                                             

 . 40ص ، اىمرجع اىسابق، أدىر (19)

ا؛ ، اىجنسٍ هو اىدافع ىيجقدً . َعجبر فروَد أنَّ اىمبت34ص ، اىخوؾ من اىحرَة، فروً (20) ا جّد   َ ٌٌ َبدو مؽاى وهو رأ
 هو نجاج اىحضارة. ، أو جنظًَ اىجنس، فاْوقع أنَّ اىمبت اىجنسٍ
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خطر وجود بما فَها ، اىجٍ جواجههاخطار ونوع اْ، فٍ وقت معَن ةاىمجاح ةمً اىمعرف
وباىطبع جإمِّن ىيفرد ، اسجمرار اىنوعي. هذه اىنزعة اىجماعَة جإمن خراىجماعات اْ

ا بسبب اىرعب من اىطبَعة ، واىشعور باْمان، واىحماَة، ممارسة اىجنس اىمفجقد عموم 
اىمخَفة. وباىطبع ٖ َممن إنجاج واسجخداً اىيؽة إٖ فٍ اىجماعة. فٍ هذه اىجماعة أو 

ٖ  عن جزء من حرَجه مقا، جيك َخضع اىفرد ىقواعد ونظً معَنة به اْمان. وهذا مجناز
، اىخضوع أو اىجمَؾ مع اىجماعة َجبر اىفرد عيً ضبط أو مبت مَوه ؼرَزَة معَنة

ا اىجنس جبدو ، واىصداقة، فٍ حدود نظاً اىجماعة وثقافجها. مذىك عٗقة اىحب، خصوص 
ا حاجة إنسانَة ؼرَزَة واىحصوه عيً ، بجحقَق اْمان، مآىَة ىيحفاظ عيً اىذات، أَض 

ٖندماج فٍ اىجماعة. َضاؾ ضبط اىنفس فَما َجعيق بعميَات مثه اىجبوه وا، حب مقابه
، إىخ. ومافة أشماه اىضبط واىمبت.. واىجبرز وجؽََر اىمٗبس وممان اىممارسة اىجنسَة

سواء ، به ججحوه إىً اىٗوعٍ، ٖ جعنٍ اخجفاء اىؽرابز اىجٍ جخصها، عيً رأٌ فروَد
 . (21)ىيصؽار أو اىمبار

اىطفه باىضعؾ إزاء اىمبار بشدجه مع شعور قوٌ باىعجز؛ فَيجؤ إما وَجمَز شعور 
ا  هٍو، ىيبحخ عن اىقوة أو اسجخداً ضعفه وإظهاره ىيحصوه عيً عطؾ اىمبار أَض 

 وَإثر جفضَيه ٔحدي اِىَجَن فٍ جموَنه اىنفسٍ اىٗحق. ، آىَة ىيبحخ عن اىقوة

ا َجعه اىف، واىحَاة فٍ جماعة وَمجسب ، رد َشعر أنه أقويواىعمه اىجماعٍ عموم 
وْنَّ اىفرد ، قوة فوق اْفراداىشعور بوجود د فٍ اىبشر            ِّ اىمججمع َوى  فشجاعة وجرأة. 
َشعر بؤنه قد ججاوز ضعفه. وقد َفسر ىنا هذا اىشعور ظاهرة ، َنجمٍ ىهذه اىقوة

َفسر مما قد ، واىجٍ فسرها عيً أنها جمثه اىمججمع، (22)اىطوطمَة مما جناوىها دورماًَ
ا أنه أقه حرَة ا. ىمن اىحَاة فٍ جماعة َشعر اىفرد أَض  ماىً ، ظاهرة اىمقدس عموم 

 َشارك مباشرة فٍ وضع نظاً اىجماعة.

ا باىضعؾ إزاء اىطبَعة، مع ذىك فأنسان ممابن نوعٍ؛ مجماعة وقد ، َشعر أَض 
ومن ، دبأضافة إىً اىؽَرة واىحس، جشعر اىجماعات باىضعؾ إزاء اىجماعات اْخري

ا اىجماعة إىً جحقَق اىقوة ، سواء إزاء اىطبَعة أو اىجماعات اْخري، هنا جسعً أَض 
ا، وضمن هذه اىوسابه، بوسابه مجنوعة معروفة اخجٗق أشَاء ومفاهًَ ، اىفعاىة جّد 

ومافة اىمقدسات ، دوىة مذا، أمة مذا، مدَنة مذا، قرَة مذا، اىقبَية، وهمَة؛ مثه اىطوطً
بؽرض جوحَد جماعة مبري ٖ َعرؾ أفرادها بعضهً ، قوس اىجماعَةواىط، اْخري

 .(23)"أسطورة بَجو"عيً نمط ، اىبعض معرفة شخصَة

                                                             

 اىطوطً واىحراً.  (21)

  The Elementary Forms of the Religious Lifeفٍ مجابه:  (22)

(23)Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, pp. 30 -34  
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ا، ىَس فقط اىضعؾ هو دافع أنسان ىيجقدً أو قدرجه عيً اىجؽيب عيً ، به قوجه أَض 
ا قدراجه ، قدرجه عيً اىمًٗ وصناعة اىيؽة، َده اىماهرة، ضعفه؛ قدرجه عيً اىسَر منجصب 

اىعقيَة اىفذة. ورؼً اىجقدً اىمجواىٍ ىن َسجطَع أنسان أْن َسَطر عيً اىطبَعة قط؛ 
وسوؾ جظه اىطبَعة مجفوقة إىً ، فاىمون اىممجد إىً أبعاد ٖ نجخَيها ؼَر قابه ىيخضوع

ا عيً مه ما صنعه أنسان عيً اْرض. .. اْبد ا قد َقضٍ فور   َّ ا فضاب  إنَّ جسَم 

إىً جحقَق  - فٍ سَاق اىصراع من أجه اىبقاء واىراحة –رد اىعادٌ َمَه اىف - 
ٌْ سيطة؛ جفوق. فاىفرد فٍ اىجماعة ، داخه اىجماعة Status Strivingأعيً ممانة  أ

وَجد نفسه فٍ حاىة جعاون وجنافس مع اِخرَن؛ جعاون من أجه مصاىح ، َشعر بضآىجه
ا ، اىبَوىوجَة واىنفسَة، وجنافس من أجه جؤمَن حاجاجه اىخاصة، اىجمَع وخصوص 

دون ، وهذا اىمَه َحقق عدة ؼاَات ججفق مع ؼرابز اىحفاظ عيً اىحَاةحاجاجه اىجنسَة. 
ا عيً نحو مباشر  َّ زَادة فرص  –جوفَر ظروؾ معَشَة جَدة  :أْن َمون هو نفسه ؼرَز
هذا  جحقَق ظروؾ جَدة ىجربَة اْطفاه. –اٖسجمجاع باىجنس وؼَره من أشماه اىمجعة 

اىجٍ قد جصَر ، اىمنافسة، اىمَه َجضمن اىسعٍ نحو جحقَق اىقوة واىسَطرة واىسَادة
ا عنَف ا مما أنه ضمن آىَات اىجؽيب عيً اىشعور باىضعؾ بهذه اىعميَة ، صراع 
ٗ  اىجعوَضَة.  (. هذا ما (24)وقد ىوحظ نفس اىمَه فٍ اىحَوانات اىعيَا )اىشمبانزٌ مث

واعجبرها جوهر اىحَاة. من هنا َعمه اٖنجخاب اىطبَعٍ ، "اىقوةإرادة "سماه نَجشه بـ 
هذه اىممانة ججحقق من خٗه اىسعٍ إىً عيً جسََد هذا اىنوع من اىناس عيً ؼَره. 

اىمراهَة. وقد َإدٌ اىعجز عن جحقَق اىممانة ، واىؽَرة، واىحسد، اىمنافسة، اىجفوق
جعوَضَة " سَاسة"ذ فٍ اجباع فَؤخ، أصابة باىعصابواىسَطرة بشمه مباشر إىً 

فَسجخدً آىَات ؼَر مباشرة ىجحقَق بطرق مخجيفة حسب ظروؾ اىبَبة اٖججماعَة. 
، أو جقدًَ اىرعاَة ىهً، اىجعاطؾ مع اِخرَن، مثه اىحب وجموَن صداقات، اىقوة

وحجً اىخضوع ىٓقوي واىجماهٍ .. ومساعدة اىضعفاء، واىجطوع فٍ اىخدمة اىعامة
، سقاطأ، ٍاىجسام، اىجبرَر، زاحةأ، اىمبت، وسيومَات مثه اىنفاق واىجذىه، معه

، نمارأ، اىجعوَض، اىجحوَه، اىنقه، اىجوحد )اىجقمص(، اىجثبَت، ٍاىجموَن اىعمس
اىوصوه  هٍ. فاىؽاَة (25)إىخ.. اىنموص، ناىعدوا، نسحاباٖ، اىسيبَة، أبداه، اىجخَه

                                                                                                                                                                                                    

ثً أصبحت جنجج اىمثَر من اىسَارات ، واىماجب َشرح اْسطورة ماىجاىٍ: بَجو هٍ شرمة بدأت ممشروع عابيٍ صؽَر
ا بعشرات اىميَارات من اىَورو. ىمن ىو جً جفمَك مه سَارات بَجو وجحوَيها إىً واىجخيص من ، خردة وجحقق أرباح 

وجسجطَع اىحصوه عيً قروض وشراء معدات ، جظه اىشرمة موجودة، مه اىعاميَن باىشرمة وبَع مه معداجها باىمامه
 جدَدة واسجبناؾ أنجاج. فاىشرمة هٍ مجرد عٗمة "بَجو" ٖ أمثر؛ شٍء وهمٍ. 

(24)Handbook of persnality, p. 41  

بمثابة أسيحة دفاع نفسٍ جإدٌ إىً طمس أو مسح ، ٖ شعورَة من جانب اىفرد حَه اىدفاع اىنفسٍ: هٍ آىَات (25)
حجً َجخيص من حاىة اىجوجر واىقيق اىناججة عن أحباطات واىصراعات اىجٍ ىً جحه وجهدد أمنه اىنفسٍ. ، اىحقَقة

واحجراً ، فٍ اىنفس واٖحجفاظ باىثقة، ووقاَة اىذات واىدفاع عنها، وجهدؾ إىً إحداخ اىجوفق اىنفسٍ ىدي اىفرد
 اىذات.
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وىمن اىفرق بَنهما اسجخدامها بصورة معجدىة عند ، اْسوَاء وؼَر اْسوَاء، وهٍ حَه عادَة جحدخ ىدي مه اىناس
ٗ  َإدٌ إىً  Introjectionاىطرؾ اْوه وبصورة مفرطة عند اىثانٍ. فأسراؾ فٍ اسجخداً أسيوب اٖسجدماج  مث

، Paranoiaَإدٌ إىً شك مرضٍ  Projectionومذىك أسراؾ فٍ أسيوب أسقاط ، Depressionاٖمجباب 
 وهمذا.، Phobiaقد َإدٌ إىً خوؾ مرضٍ  Displacementوأسراؾ فٍ آىَة أبداه 

وجخجيؾ جيك اىحَه اىٗشعورَة عن اىضبط اىشعورٌ ىيسيوك اىذٌ َجً بآىَات اىجمَؾ وهٍ آىَات واعَة جقوً بها ذات 
وقد َيجؤ إىً حَية واحدة ، جها. وقد َسجخدً اىفرد فٍ مواجهة أحد اىدوافع أو اىمواقؾ أمثر من حَية نفسَةمدرمة ىذا

 ٔشباع أمثر من دافع أو مواجهة أمثر من موقؾ فٍ نفس اىوقت.

 وفَما َيٍ شرح موجز ىبعض هذه اىحَه: 

 Sublimationأعٗء )اىجسامٍ(:  - 1

ااىجسامٍ وأعٗء هو حَية دفاع حَخ ، َة َيجؤ إىَها اىفرد ىخفض اىجوجر واىقيق. وهٍ من أهً اىحَه وأمثرها انجشار 
ىيجعبَر عن اىدوافع ؼَر اىمرؼوبة من قبه اىمججمع بصورة ، َيجؤ إىَها أنسان اىذٌ َجمجع باىصحة اىنفسَة اىعاىَة

ا َحوز عيً أثرها عيً اىجقدَر واٖحجراً. فبو ا ومرؼوب  ا محبب  اسطجها َسجطَع أنسان أْن َرجفع باىسيوك ججعيها أمر 
ٗ  َممن ىيفرد  ا؛ فمث ا. وٖ شك أنها وسَية مقبوىة وناجحة جّد   َّ َّ ا وشخص اىعدوانٍ اىممبوت إىً فعه آخر مقبوه اججماع

َُعبّ ، أْن َسجخدً هذه اِىَة اىدفاعَة ىيجعبَر عن ؼضبه وجفرَػ شعوره اىعدوانٍ من خٗه اْىعاب اىرَاضَة ر عن أو 
ا من خٗه طرق فنَة إبداعَة ماىرسً أو اىجمثَه أو مجابة اىشعر. مثاه: إشباع   َّ دوافعه وأفماره ؼَر اىمقبوىة إججماع

 اىدافع اىجنسٍ بمجابة اىشعر اىؽرامٍ.

فَسعً إىً جقوَة ، : حَية َيجؤ إىَها اىفرد حَن َشعر باىنقص فٍ جانب ماCompensationاىجعوَض:  - 2
بجحقَق اىنجاح فٍ مجاه ما مجعوَض ٔخفاقه أو عجزه )اىحقَقٍ أو اىمجخَه( فٍ ، وَض هذا اىنقصجانب آخر ىجع

، مَدان آخر. واىؽرض هو جحقَق اىقوة واىممانة. مثيما جحوه طفه َعانٍ من اضطراب اىمًٗ فَما بعد إىً خطَب مفوه
 .. قَق جفوق عيمٍأو جعوَض شخص ىشعوره باىنقص بسبب ضعفه اىجسمانٍ أو مرضه اىمزمن بجح

: أْن َنسب اىفرد ما فٍ نفسه من عَوب وصفات ؼَر مرؼوبة اىجٍ جسبب ىه اْىً Projectionسقاط: أ - 3
وبصورة ممبرة. ومذىك اْفعاه اىجٍ َري أنها ؼَر ، وَيصقها بهً، وجثَر ىدَه مشاعر اىذنب إىً ؼَره من اىناس

أو اىؽش أو اىمذب ، واجهامهً باىٗمباٖة أو اْنانَة أو اىحسد فَجهً ؼَره بها. مثاه ذىك: وصؾ اىناس، مرؼوبة
ا عن نفسه ، .اىخ. فَجخيص من عَوبه عن طرَق إسقاطها عيً اِخرَن ورإَجها فَهً.. واىبخه أو سوء اىخيق دفاع 
 وىحماَجها من اىقيق.

َُسقط صفة فٍ نفسه فهو فٍ ، ومن اْمثية )ذمره فروَد( اىزوج اىؽَور اىذٌ َصؾ زوججه بعدً أخٗص اىحقَقة 
ْنه ىً َسجطع مواجهة جيك اىصفة ومعاىججها فٍ نفسه. وأمثية أخري: اىشخص اىمذاب اىذٌ َجهً اِخرَن ، عيَها
َُسَا اىظن فَهً، باىمذب َُضمر اىعداوة ىّخرَن ف ٗ  فججهمه بمؽازىجها، اىشخص اىذٌ   وهمذا.، واىمرأة اىجٍ جحب رج

: حَخ َقوً اىشخص باىجقمص اىٗشعورٌ ْفمار وقًَ ومشاعر شخص Identificationاىجوحد )اىجقمص(  – 4
وىيشعور باىرضا اىذاجٍ. فَجمع وَسجعَر وَنسب إىً نفسه ما فٍ ، آخر ىجحقَق رؼبات َٖسجطَع جحقَقها بنفسه

ٌْ َجوحد بهذه اىشخ، وَشمه نفسه عيً ؼرار شخص آخر َجحيً بهذه اىصفات، ؼَره من صفات مرؼوبة صَة أ
واىطاىب قد ، قد َسعً إىً جقمص دوره خوف ا منه، وبقَمها وسيومها. فاىطفه اىذٌ َخشً أباه وٖ َجممن من مواجهجه

، جقمص اىُمشاهدَن ىدور أبطاه اْعماه اىسَنمابَة، َجوحد مع اىمعيً. ومن اْمثية اىمشهورة ىعميَة اىجقمص
ا من أمثية اىجقمصوَحزنون عندما َجؤىً ا، فَسعدون عندما َنجح اىبطه َُعرؾ باىجقمص مع اىمعجدٌ ، ىبطه. أَض  ما 

وهنا َمون اىجقمص بدافع اىخوؾ؛ فاىفجاة اىجٍ جخاؾ أمها وٖ  Identification With The Aggressorأو 
 ،جضطر إىً اىجوحد معها بشمه ٖشعورٌ اجقاء  ْذاها. وَخجيؾ اىجقمص عن اىمحاماة أو اىجقيَد، ججممن من مواجهجها

حَخ َمون اْوه عميَة ٖشعورَة فٍ حَن أنَّ اىثانٍ عميَة واعَة. واىجقمص فٍ شميه اىبسَط َمون ذا أثر هاً فٍ 
نمو اىذات وفٍ جموَن اىشخصَة. واىمثَر من مظاهر اىجقمص وجعيق اىفرد بؽَره ما هٍ إٖ حاٖت جده عيً بعض 

رد إىً جوحد اىفرد بؽَره ومقدرجه عيً أْن َضع نفسه نزعات اىعطؾ اٖججماعٍ وأحساس بمشامه اِخرَن اىجٍ ج
 ممان اِخرَن فٍ ظروفهً.
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وَمثر اسجخداً هذه اىحَية اىدفاعَة ىدي اىشخصَات اىفصامَة أو اىبارانوَة أو اىشخصَة اىمهوسة. وهٍ أنماط من 
ا ىيجقمص اىذٌ اىشخصَات ىَست مرضَة وإنما هذا َمون نمط سيومها وجموَنها. واىشعور باىنقص قد َمون د  َّ ا قو افع 

ا بشمه مبَر ىدي اىذهانََن ٗ  أنه قابد عظًَ، وخاصة اىمصابَن بجنون اىعظمة، َبدو واضح  فَرجدٌ ، فَظن أحدهً مث
 اىمٗبس اىعسمرَة وَمشٍ ماىعسمرََن وَجصرؾ مثيهً.

ففٍ اىجقمص ، دفَمثه خطوة أبعد من أسقاط اىمجر Projective Identificationأما اىجقمص أسقاطٍ 
ٖ  أنْ ، أسقاطٍ ٖ َمجفٍ اىفرد بمجرد إسقاط اىدافع عيً ؼَره  وإنما َبحخ بشمه ٖواعٍ عن اىدافع فٍ ؼَره محاو

ا ىذىك اىدافع بؽرض اىجهرب من رإَجه فٍ نفسه هو. فاىفرد اىذٌ َمارس اىجقمص أسقاطٍ عندما َمر ، َجعيه ججسَد 
  ٗ َجعه اِخر  وإنما َحاوه أنْ ، ىمجرد إسقاط هذه اىضؽوط عيً ؼَره بإجهامه بهافإنه ٖ َسعً ، بضؽوط نفسَة مث
ا ىذىك اىشعور ا؟، ؼَره مذىك فَجصرؾ مما ىو أنَّ ، مجقمص  ا: ىماذا أراك حزَن   وقد َسؤىه مجعجب 

ا  Introjectionاٖحجواء )اٖسجدماج(  - 5 ا أو موضوع  أو : هو اسجدخاه وامجصاص اىفرد فٍ بناء ذاجه شخص 
ٖ  من ، وَسججَب ومؤن ذىك عنصر فٍ نفسه. وهو عيً عمس أسقاط، مشاعر أو عواطؾ ومعاََر وقًَ اِخرَن فبد

َُسقط اىفرد ما بداخيه عيً من حوىه باىخارج )مما فٍ عميَة أسقاط( ا أو موضوعات من ، أْن  فإنه هنا َؤخذ أفمار 
ا من ذاجه. مثاه: امجصاص اىفرد ىمعاََر اىسيوك اٖججماعٍ بحَخ جصبح جز، اىعاىً اىمحَط به وَدمجها داخه ذاجه ء 

 واىجعبَر عنها عيً أنها خصابص سيومه اىشخصٍ.، وإدماجها فٍ بناء اىشخصَة

: هو عودة إىً اىمراحه اىسابقة من اىعمر من خٗه اىجصرفات واىسيومَات اىجٍ Regressionاىنموص:  – 6
نجابج اىجٍ مان َحققها اىفرد خٗىها؛ مثه جحقَق قدر من اْمن واىجوافق حَن وذىك ىجحقَق نفس اى، جمَز جيك اىمرحية

جعجرض اىفرد مشمية أو موقؾ محبط. فهذه اىظاهرة ذات عٗقة قوَة باىحاجة إىً اْمان. وأبرز اْمثية عيً ذىك 
اأو عند اىشعور بؤنَّ مشاعراى، ىجوء اىبعض إىً اىبماء ىيحصوه عيً شٍء أو ىجذب اٖنجباه ، محبة ىهً جواجه جهدَد 

أو ىيجخفَؾ عما َعانَة من نمسات نفسَة. فَيجؤ ىجذمر ماضَه اىميٍء ، أو ىيجخيص من موقؾ َسبب ىهً اىقيق
باْمان. وأمثر ما نجد هذا اىنوع من اىحَه اىدفاعَة عند اْطفاه اىذَن قد َرجعون إىً اىرضاعة رؼً انهً فطموا 

إىخ. وعادة ما َظهر هذا اىسيموك عند .. ىٗرداٌ رؼً قدرجهً عيً اىجحمً فٍ ذىكأو اىجبوه ا، منها منذ وقت طوَه
ا قد َيجؤون إىً هذه اىحَية بعد خروجهً من ججارب قاسَة أو قوَة ، قدوً موىود جدَد عيً اْسرة. واىباىؽون أَض 

ٗ  بؤْن َعود إىً رضاعة إبهامه ٍ جصه ىيعمه مجؤخرة وعندما َراها أو اىمرأة اىج، أو فجاة جعود إىً اىيعب باىدمً، مث
ا  َّ وامرأة راشدة جسيك سيوك فجاة مراهقة. وقد َثبت ، أو شَخ َسيك سيوك مراهق، اىمسبوه ججهش باىبماء ٖشعور

اىشخص عيً اىمرحية اىجٍ انجمص إىَها مؤثر سيبٍ وَفقد اىقدرة عيً جحقَق اىجوافق اىسوٌ. وعادة ما َحدخ 
 َن. وقد أثبجت اىدراسات اىنفسَة بؤنَّ اىنموص اسججابة شابعة ىٕحباط.اىنموص ىدي اىمرضً اىذهانَ

عندما جمون مرحية اىنمو ، : هو جوقؾ نمو اىشخصَة عند مرحية من اىنمو ٖ َجخطاهاFixationاىجثبَت  - 7
ا ىعميَة اىنمو. ومن مظاهره اىجثبَت اٖنفعاىٍ.  اىجاىَة بمثابة جهدَد خطَر. وَعجبر اىجثبَت رفض 

 أو اىسيوك اٖججماعٍ اىمراهق اىذٌ َصدر عن راشد.، ثاه: اىسيوك اٖنفعاىٍ اىطفيٍ اىذٌ َصدر عن شابم

وعزه مه ، وبَن أنماط اىسيوك اىمجناقضة، : هو فك اىرابطة بَن اٖنفعاه واْفعاهDissociationاىجفمَك  - 8
ا عن اِخر. وَجً هذا فٍ إطار من اىمعاىجة ، منها فٍ واد اىفمرَة. من اْمثية اىشابعة: شخص َصيٍ وَسب بعَد 

 اىدَن.

 حَخ َفعه اىشخص ؼَر ما َطيب منه أو َججنب فعيه. ، : هٍ مقاومة اىضؽوط Negativismاىسيبَة  - 9 

: وهٍ آىَة ججمثه فٍ عزه اىمشاعر عن اىحدخ بهدؾ ججنب اٖنفعاٖت اىعاطفَة ؼَر Isolationاىعزه  - 10
ٗ  اىطبَب فٍ ؼرفة اىعميَات َيجؤ إىً اسجخداً هذه اىحَية وْجه حماَة ، اىسارة اىنفس من اىقيق واىجوجر. فمث

َُجً عميه بنجاح.  اىدفاعَة حجً 

: وججمثه فٍ اىجعبَر عن اىؽضب واىعداء ججاه اِخرَن بطرق Passive Aggressiveاىسيبَة اىعدوانَة  -11
ٗ  من خٗه أهانة اىمقنعة باى، سيبَة أو ؼَر مباشرة اىمعامية ، أو جعطَه اْعماه اىمهمة باىنسبة ىّخرَن، مزاح مث

 وهمذا.، اىصامجة
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وهو َنجج عن اىشعور باىمراهَة واىؽضب ، : هو هجوً َوجه نحو شخص أو شٍء Aggressionاىعدوان  - 12
ٖ  مجعددة قد جمون خفَة فٍ حاىة جوجهها نحو سيطة أو شخص قو ٌ. مثاه ذىك: من اِخرَن. وَؤخذ اىعدوان أشما

 اىمَد أو اىجشهَر أو اىنمت اىٗذعة أو اىهجاء اىموجه إىً اْعداء.

: هو اىهروب واٖبجعاد عن عوابق إشباع اىدوافع واىحاجات وعن مصادر اىجوجر  Withdrawalاٖنسحاب  - 13
اٖنفعاىٍ واىعزىة  وعن مواقؾ أحباط واىصراع اىشدَد. وهو سيوك سيبٍ مما هو واضح. مثاه: اٖنسحاب، واىقيق

 واىوحدة ىججنب أحباط فٍ مجاه اىجفاعه اٖججماعٍ.

مثه اٖسجؽراق ، : وهو اىيجوء إىً عاىً اىخَاه ىجحقَق ما عز جحقَقه من نجاح فٍ اىواقعFantasyاىجخَه  - 14
 اىمفرط فٍ أحًٗ اىَقظة.

ا : هو جحوَه اىصراعات اٖنفعاىَة أو Conversionاىجحوَه  - 15  َّ اىدوافع اىممبوجة وجعبَرها عن نفسها خارج
من خٗه اىعميَات اىحسَة واىحرمَة أو اىعميَات اىفسَوىوجَة. ومن اْمثية: صدمة اٖنفجار اىجٍ جصَب اىجنود فٍ 

 واىخرس اىمإقت اىذٌ َحدخ نجَجة صدمة عاطفَة حادة.، وجإدٌ إىً اىعمً اىهسجَرٌ، مَدان اىحرب

: هو جفسَر اىسيوك )اىفاشه أو ؼَر اىمقبوه( وجعيَيه بؤسباب منطقَة معقوىة Rationalizationاىجبرَر  - 16
ا. وهو َخجيؾ عن اىمذب فٍ أنَّ اىجبرَر ٖ شعورٌ َخدع به اىفرد نفسه بَنما اىمذب   َّ ا واججماع  َّ وأعذار مقبوىة شخص

َُسجخدً اىجبرَر من أجه اىحفاظ عيً ا ما  جقدَر وقَمة اىذات. وُجسمً هذه اِىَة بـ  شعورٌ َخدع به اِخرَن. وؼاىب 
أقنع نفسه أنَّ اىعنب حامض. مثاه: جبرَر عدً اىزواج ، فشه اىذبب فٍ اىوصوه إىً اىعنب اىعنب اىحامض؛ فبعد أنْ 

 من فجاة جمَية مرؼوبة رفضت إجماً اىزواج بؤنها سَبة اىسيوك.

ا ىيذات مباشرة: هو أنمار اىٗشعورٌ ىيواقع اىمإDenialأنمار  - 17 ، ىً أو اىمسبب ىيقيق أو اىذٌ َشمه جهدَد 
ٗ  بعض اْفراد َرفضون جقبه وفاة شخص َحبونه وَجصرفون مما ىو أنه مازاه ، وذىك بإنمار وجوده أو مواجهجه. فمث

ا.  َّ  ح

عن طرَق  ،: وهو آىَة دفاعَة جعمه عيً إبطاه أو محو فمر أو فعه ؼَر سيًَ مهدد ىيفردUndoingأبطاه  - 18
ٗ  اًْ ، اىجراجع عنه بفعه آخر مضاد ىه ىيجخيص من اىشعور باىذنب أو اىقيق اىمرافق ىه. إنه َعبر عن اىجوبة. فمث

ججراجع أو جبطه ذىك اىعقاب عن طرَق إؼراقه باىعواطؾ  جحاوه أنْ ، اىجٍ جعاقب طفيها وجشعر باىذنب نجَجة ىذىك
 بعد إعادة اىجفمَر َعاميه بطيؾ أمثر من اىٗزً.، ون عنَف ا ججاه شخص ماأَجابَة. واىشخص اىذٌ مان َنوٌ أْن َم

: هذه هٍ اىعميَة اىدفاعَة اْساسَة اىٗشعورَة اْوىً. وهو اسجبعاد موضوع ما مثَر Repressionاىمبت  – 19
اىوعٍ إىً حَز  وطردها من حَز، ماىدوافع واٖنفعاٖت واْفمار اىشعورَة اىمإىمة واىمخَفة واىمخزَة، ىيقيق

موسَية َجقٍ بها اىمرء إدراك نوازعه ودوافعه اىجٍ َفضه إنمارها. وبذىك َنخفض شعوره باىقيق. إٖ أنَّ ، اىٗوعٍ
بمعنً أنَّ اىفمرة ىً جمت وإنما جً اٖحجفاظ بها ، عميَة اىمبت هذه ٖ جنفٍ وجود اىدافع اىذٌ وصه إىً اىٗوعٍ

فٍ صورة اْحًٗ أو أخطاء وزٖت ، فجعود إىً اىظهور بشمه مقّنع، ر عن نفسهاومن ثً جبدأ فٍ اىجعبَ، وبقوجها
أو مرض نفسٍ. وَسجمر اىصراع بَن اىدوافع اىممبوجة واىذات حجً ، اىيسان أو اىشعور باىضَق وأحساس باىذنب

اىجعبَر عن نفسها  مما َضطر اىذات إىً اسجخداً أساىَب دفاعَة أخري جساعد اىدوافع عيً، َبيػ درجة من اىوضوح
 بصورة مقنعة جشوه فٍ هذا اىواقع وذىك ٔبعاد اىذات عن أحساس باىهزَمة واىضعؾ.

بحَخ َجً جؤجَه إشباع اىرؼبات ، واىذٌ َجً بشمه واٍع ومقصود Suppressionواىمبت َخجيؾ عن اىقمع 
اىرؼبات ، واىحقد اىممبوت، َرة اىممبوجةواىدوافع واسجبعادها بشمه مإقت إىً أْن ججهَؤ اىظروؾ اىمناسبة. مثاه: اىؽ

 اىجنسَة اىمحرمة.

مثه ، : هو إخفاء اىخبرات واىمواقؾ ؼَر اىمقبوىة أو اىمهددة عن اىوعٍ وأدراك Forgettingاىنسَان  - 20
 ونسَان اسً شخص ممروه.، نسَان موعد ؼَر مرؼوب فَه

حَخ َقوً فَها اىفرد بجحوَه ، اٖنفعاٖت اىمحبوسة: هٍ إعادة جوجَه Displacementأزاحة أو أبداه  - 21
ا باىنسبة ومن أمثية ذىك إبداه اىسيوك ، دافع موجه نحو موضوع أساسٍ فَه جهدَد ىه إىً موضوع بدَه أقه جهدَد 

اىعدوانٍ اىموجه إىً أحد اىواىدَن أو أحد أخوة إىً ىعبة وجحطَمها. ومثه أْن َقوً شخص بجحوَه مشاعر ؼضبه 
ا ىه، وهو أمر قد َسبب ىه اْذي، مدَره ججاه ، ومثه إزاحة حب امرأة إىً ابنها، إىً أحد أفراد أسرجه اْقه جهدَد 
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داخيٍ ىيفرد. وهذا ما قد َفسر ظاهرة قبوه معظً اىناس وىجحقَق حاىة جوازن ، ىيقوة
مآىَة جعوَضَة؛ فٗ َممن ْحد أْن َجسيط عيً اىناس دون أْن ، ىيخضوع ىيسيطة اىقاهرة

َمون ىدَهً اٖسجعداد ىيخضوع. وَحدد اىنظاً اٖججماعٍ اىقابً اىطرَقة اىمقبوىة 
ا ىجحقَق اىفرد ىيممانة  َّ اىممانة َخضع ىمعاََر اىجماعة. فقد  مما أنَّ نوع هذه، اججماع

                                                                                                                                                                                                    

وإزاحة مره اىربَس إىً اىمرإوس. وَعجبر أبداه فٍ اىجحيَه اىنفسٍ وسَية دفاع ربَسَة فٍ حاٖت اىخوؾ اىمرضٍ 
Phobia. 

ة أو خبرة معَنة عيً سابر اىججارب واىخبرات اىمشابهة أو : هو جعمًَ ججربGeneralizationاىجعمًَ - 22
 اىقرَبة منها. ومثاه ذىك ما جاء فٍ اْمثاه: من َجيسع من اىشوربة َنفخ فٍ اىزبادٌ.

ا فٍ شمه Reaction Formationاىجموَن اىعمسٍ  - 23  َّ : هو اىجعبَر عن اىدوافع واىرؼبات اىمسجنمرة سيوم
ا وَعرؾ أنه مضاد مقبوه. فَبدٌ اىشخص أ حاسَس مؽاَرة ىمشاعره اىحقَقَة. ومن اىشابع أْن َعرؾ اىمرء شخص 

ا مؤنه أحد أفضه اصدقابه؛ فهذا هو اىجموَن اىعمسٍ. مع هذه اىحَية اىدفاعَة َخفٍ ، َمرهه ىمنه َجصرؾ ججاهه دابم 
ا فٍ ججنب اىقيق واٖبجعاد وَساعد هذا اىمَمانَزً اىف، إما باىقمع أو بمبجه، اىشخص اىدافع اىحقَقٍ عن اىنفس رد مثَر 

ٗ  عن اٖبجعاد عن اىمواجهة اىفعيَة؛ فإظهار سيوك اىمودة واىمحبة اىمباىػ فَهما، عن مصادر اىضؽط قد َمون ، فض
ا ىحاىة اىعدوان اىمامن اىذٌ َمجيمه اىفرد فٍ داخيه  َّ ا عمس وعادة َجشمه هذا اىمفهوً ضمن سمات اىشخصَة ، جموَن 

ا ىمن َحبه إذا وجد أنَّ إظهار اىحب َجيب ىه اىمشامه مع اىوسط اىمحَطومموناجها.  أو ، وقد َظهر اىشخص مره 
 أفراط فٍ إعٗن اىحب مجموَن عمسٍ ىيمراهَة اىشدَدة. ومن اْمثية اىمهمة إظهار اىجدَن مجموَن عمسٍ ىٕىحاد. 

واىمجازٌ ىفمرة أو صراع أو رؼبة ٖ : هٍ أسيوب من اىجصوَر ؼَر اىمباشر Symbolizationاىرمزَة  - 24
واعَة؛ فهٍ عميَة ٖ شعورَة جشَر إىً أنَّ ما جً مبجه َظه خارج إطار اىجسامٍ. ومن أمثية ذىك اهجماً شاب بمٗبس 

ا ٖهجمامه باىجنس اِخر  .. ورموز اْحًٗ، اىزار مطقس رمزٌ َعبر عن رؼبات ممبوجة وأزمات، اىنساء رمز 

: هو اىمباىؽة فٍ اىجقدَر ورفع اىشؤن بما َعمٍ اىفرد عن حقَقة اىشٍء Idealizationاىٍ اىجقدَر اىمث - 25
وجنزَهه عن مه ، وَحرمه من اىنظرة اىموضوعَة. من ذىك اىمباىؽة فٍ جقدَر اىمحبوب ووصفه بمه اىمحاسن

 اىمساوئ.

ا: إحدي اىطرق ٔزاىة اىدافع ؼَر Reaction Formationرد اىفعه اىمعامس  - 26  َّ عن طرَق ، اىمقبوه إججماع
ا ىما هو موجود بداخيه بشمه ، اىمباىؽة فٍ اىجرمَز عيً جوانبه اىعمسَة واىمضادة ا جمام  فشعور اىفرد هنا َمون مضاّد 

َُظهر أنه خجوه وجبان وَجصرؾ بسيبَة؛ فاىسيبَة  ٖشعورٌ. ومن ضمن اْمثية أنه حَن َجعرض شخص ىجهدَد ف
ومذىك اىؽَرة اىشدَدة بَن أخوة فٍ طفوىجهً قد ، د معامس ضد دافع اىعدوان اىقوٌ بداخيهواىخجه هنا ما هو إٖ ر

، واىجمبر نجَجة ىيشعور باىنقص، اىجمرد واىعصَان نجَجة ىيشعور باىظيً وأهماه، ججحوه إىً حب شدَد عند اىمبر
ا ىيدافع اىحقَقٍ ا ىعمس اىدافع وهمذا. ومن اىصعب اىجمََز بَن ما إذا مان اىسيوك مظهر  ىمن من أهً ، أو مظهر 

 أو ظهوره مع مقاومة داخه اىفرد.، هٍ إما ظهوره بشمه زابد ومباىػ، اىصفات اىممَزة ىيرد اىمعامس

ومؤن اىفرد َعجز عن ، : وهذه اِىَة ججمثه فٍ اىجعبَر عن اىمشاعر بشمه مباىػ فَهActing -Outاىجنفَس  - 27
ٗ   -ىطرَقة اىمباىػ فَها. وجظهر هذه اِىَة اىجعبَر عن انفعاىه إٖ بهذه ا عند جمسَر أو إىقاء اْدوات فٍ حاٖت  -مث

 اىؽضب اىشدَد.

: وهو عبارة عن عزه اىمشاعر عن اىحدخ واسجبداىها باىجفمَر عن Intellectualizationاٖسجذهان  - 28
ٖ  ىيعاطفة فحسب )م ( وإنما Isolationما فٍ آىَة اىعزه طرَق اىجرمَز عيً اْجزاء اىعقٗنَة؛ فهو ىَس عز

ٗ  ومَؾ حدخ، َسجبدىها باىجفمَر اىمنطقٍ؛ فَسجخدً اىجفمَر ىججنب اىعاطفة ، فَشرع فٍ جحيَه أسباب اىحادخ مث
بهدؾ منع اىصراعات واٖنفعاٖت اىنفسَة اىناججة منه. وهذه اِىَة َممن أْن جظهر عندما َجً جشخَص إصابة فرد ما 

إىخ. فهو بذىك َعزه .. دأ فٍ اىبحخ عن طبَعة هذا اىمرض وأسبابه وأحصابَات اىمسجية عنهفَب، بمرض خطَر
ا ىيحزن واٖمجباب  وَسجبدىها بنظرة موضوعَة وعقٗنَة. ، نفسه عن اىعاطفة ججنب 

 )مراجع مجعددة(.



26 
 

ا، جمع أمبر قدر من اىثروة هٍجمون اىممانة  ٗ  شجاع  أو جمون ، أو أْن َمون اىفرد مقاج
ٗ  ضد اىظيً، اىجطوع فٍ خدمة اىَجامً أو اىوصوه أو احجمار ، أو أْن َمون اىمرء مناض
ا أو  أو اَْدَوىوجَا. ومن اىمممن باىعمس؛، اىمعرفة فٍ مجاه أو آخر مؤن َصبح مجرم 

  ٗ ا مث ٗ  سفاّح  ا ممانة قوَة جحظً ، قاج أو باٖسجَٗء عيً ممجيمات اِخرَن؛ همذا منجزع 
ا حسب اىبَبة اىجٍ ، باىقبوه جحت أمراه واىقهر. فٍ مه اىحاٖت َصبح اىفرد محجرم 

اىممانة. ففٍ اىجٍ جفجح اْبواب ىيفرد ٖخجَار  هٍَعَش فَها. فقًَ اىمججمع ومثيه اىعيَا 
وفٍ مججمعات أخري ، بعض اىمججمعات َمون إنجاب عدد مبَر من اْبناء قَمة مهمة

ا ىينجاح.  َمون امجٗك اْمواه معَار 

 نْ أَع طجسجو، مدرمة ىذاجها هٍو، ةاىمسجقي اْنا :ىيوجود اىفردٌ حاىجانهناك و 
ا ، ةخذ وجعطٍ بجوازن وباسقٗىَؤج  هٍو، ةاىضعَفاْنا  – ةاىداخيَ امصادره ًعياعجماد 

نا جقهر اْ أنْ ما إ :آىَجَن جعوَضَجَن فجيجؤ ْحد، طَع اىوجود بمفردهاججس اىجٍ ٖ
 يخرأنا أ عفسها منجدمج  نْ أما إ( وةاىسادَ ةوجسَطر عيَها )اىشخصَ يخراْ

ا ىدَهً مَوه مجعددة وقدرات مجباَنة جإدٌ (ةو اىخانعأ ةاىجابع ة)اىشخصَ . فاىبشر عموم 
ٌْ سيطة، هذه اىظاهرة أو جيك. فاىمرء َسعً إىً جحقَق اىممانة إىً وإذا فشه فقد ، أ

اْخري وصارت  هٍىمن إذا فشيت هذه اِىَة ، َيجؤ ِىَة اىخضوع ىيجماهٍ مع اْقوي
وأْن ، أو اىعصَان، اىهروب واىبحخ عن مٗذ :فقد َيجؤ إىً آىَات أخري، اىحَاة ٖ جطاق

ا اىقصوي قد جظهر ىدَه نزعة جدمَرَة ىّخر فٍ صورة اىعنؾ  وفٍ اىحاٖت، َهب ثابر 
وحَن َعجز عن جدمَر اِخر فقد َيجؤ إىً جدمَر نفسه؛ ، اىفردٌ أواىثورات اىمدمرة

ا ىيعدوان مع ظهور أممانَة.  ا أو جاهز   َّ  فاىشخص اىمسحوق َمون عدوان

قبابه اىبدو وقبابه سيوك ، من اْمثية اىساطعة عيً اخجٗؾ آىَات جحقَق اىقوة
فَجسمون ، اىفٗحَن فٍ اىماضٍ. فاىبدو فٍ اىعادة فقراء وَعانون شظؾ اىعَش

أما اىفٗحون فَحققون اىقوة بأنجاج ، باىعدوانَة واىجرأة واىَقظة ىعدً شعورهً باْمان
وفٍ اىعادة َشعر اىبدو ججاه ، وأمثر دَموقراطَة من اىبدو، مساىمَن ونفَمون، اىوفَر
فَهاجمون اىفٗحَن ىسرقة ممجيماجهً. وَنطبق  ،حَن باىحسد وَمجيمهً اىطمعاىفٗ

وججعرض قبابه اىبدو ، اىشٍء نفسه عيً قبابه اىفٗحَن اىفقَرة اىجٍ أصابها اىجدب
ىقينا إنَّ نزعة ، اىؽنَة إىً نفس اىهجمات. وإذا أردنا أْن نمد هذا اىمًٗ عيً اسجقامجه

وإىً اىحسد واىطمع ، نبعان من اىرؼبة فٍ اىسَطرةج، واىعنصرَة، اىجعصب ىيقوً
وما َحدخ من ، ضمن آىَات جحقَق اىقوة هٍو، آفات اىجنس اىبشرٌ.. واىجشع

صراعات فٍ اٖجحاد اْوروبٍ وَهدد جفممه هو نموذج ىهذا. به ُوجد اىمَه إىً اْخذ 
ا َ، باىثؤر فٍ مافة اىحضارات يعب دور اِىَة مآىَة دفاعَة. وحجً إظهار ضعفها أحَان 

ٗ  خطاب اىمظيومَة اىذٌ ججبعه بعض اىجماعات؛ منها اىصهَونَة  اىدفاعَة )من ذىك مث
وجماعة أخوان اىمسيمَن(. وضمن آىَات جحقَق اىقوة اىعمه من أجه اىمسجقبه؛ ادخار 

 وسابه اىمعَشة واىعنؾ واىسَطرة. 
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ََّ وفٍ سبَه موازنة اْنَ  ََّ ة وحفز اىؽَْ و ا ، ازنأو عمه جو، ةر ابجمر اىناس قَم 
ا، عامة" إنسانَة" ا مقدس  بنسبجها إىً جعاىًَ ، ومثَر من اىشعوب أضفت عيَها طابع 

 –ذىك أنَّ اْنوَة ، اِىهة. ومع ذىك فشه ذىك فٍ دفع اىناس إىً جسََد اىحب واىجعاون
 أقوي من اىؽَرَة.  - حجً اِن

وهو قادر ، َمَه اىذهن اىبشرٌ إىً اىمشؾ عن اىعٗقات بَن اْشَاء واىظواهر - 
وَسجخدً هذه اىقدرة فٍ إنجاج اىمفاهًَ واىفمر ، عيً اىججرَد واىجحيَه واٖسجنجاج

آىَة ىيسَطرة واىجحمً فٍ  هٍبه ، ٖ جعنٍ مجرد اىرؼبة فٍ اىجفمَر هٍو، اىمجرد
ىبشر. إنَّ اىرعب من اىطبَعة وجقيباجها وعدوانها جساهً فٍ جسهَه سد حاجات ا، اىبَبة

اىمسجمر َدفع أنسان ىيسعٍ إىً فرض سطوجه عيَها وجوظَفها ىحسابه. هذه اىسطوة 
وهذ إحدي أهً دوافع ، ججطيب معرفة اىعاىً؛ معرفة اىضرورة حجً َممن اسجخدامها

، حَن اىحاجة فقطبه ، اىجقدً وصناعة اىحضارة. ومع ذىك فهو ٖ َفعه ذىك طوه اىوقت
 إٖ أنه طوه اىوقت َجصرؾ وفقُا ىٗوعَه بشمه أساسٍ. 

ا -  ا شٍء اسمه اىحاجات اْساسَة ، اىحاجات اىبشرَة ٖ جنجهٍ أبد  وٖ َوجد أبد 
ا هٍف، اىمنزوعة من اىزمان واىممان جؤمَن  هٍومجؽَرة. ونقطة اىبدء ، نسبَة دابم 

درجة من اىجقدً ظهرت ىهً حاجات جدَدة ٖ ؼنً وميما حقق اىبشر ، اىحاجات اىمباشرة
فيبسوا جيود ، عنها. وعيً سبَه اىمثاه قرر اىناس أْن َسجروا أجسامهً من اىبرد واىحر

فظهرت صناعة ، وحَن اجضح أنها خشنة قرروا اىبحخ عن مصادر أخري، اىحَوانات
ثً ، واىنسَجوجرجب عيَها ضرورة صناعة أدوات إنجاج ىيؽزه ، اىمٗبس من اىنباجات

ثً احجاج اْمر ٔنجاج ، ثً جطوَر هذه اىصناعة ىيجناسب مع جماثر اىسمان، اْصباغ
أما اىحروب .. وهمذا سار جطور اىحَاة اٖقجصادَة، اىمعادن ىصناعة اِٖت وؼَرها

ثً مع اسجمرار اىصراعات ظهرت اىحاجة إىً ، فجطيبت اسجخداً اىعصٍ واىحجارة
ا فٍ جطوَر اْسيحة. ومع وىعبت اىمناف، اىمعادن ا هاّم  سة بَن اىجماعات اىبشرَة دور 

مما صارت اىنقود ضرورَة بما َسجيزً ، ظهور اىجباده صار خفض جميفة أنجاج أفضه
ا إنجاج عقاقَر مضادة ِثارها  ذىك من صناعة. به إنَّ صناعة اىدواء جطيبت أَض 

ا ىهذه اِثار، أو جطوَرها، اىجانبَة فحاجات اىبشر ٖ مجناهَة وىن جمجمه وىذىك .. نظر 
ا. وهناك ضرورة  واىهروب من اىواقع ، واٖسجمجاع، إشباع اىحاجات اىنفسَة اىؽرَزَةأبد 
وهو مَه ىمه ، بجحقَق إنجازات أو اىهروب إىً خَاٖت وأوهاً، اىمإىً؛ اىعاىً اىقاسٍ

ا فَرَد اىمزَد من  ،وٖ َشعر باىرضا، من اىفرد وأنسان منوع. اىمبدع ٖ َشبع أبد 
فَسعً ىيمزَد. ، به حجً اىؽنٍ ٖ َمجفٍ بما حققه رؼً أنه قد َجمع ثروة طابية، اىنجاح

إنه َحجاج ىهذا أنجاز وإىً اىمزَد بٗ نهاَة؛ إنه فٍ حاىة مفاح مسجمر من أجه اىنجاح. 
اٖسجعماىَة )فٍ ْنَّ اىقَمة سواء ، فإذا قرر اىمرء أْن َمجنز اىماه فنهمه ىه ٖ َجوقؾ

وهو َشعر باىفقر ، اىمججمع اىقدًَ( أو اىجبادىَة )فٍ عصر اىرأسماىَة( ٖ سقؾ ىها
فَنمَها باسجمرار. ومما ذهب ، وَخشً عيً ضَاع ثروجه، وباىحاجة فٍ نفس اىوقت
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وإذا جوقؾ هإٖء اْشخاص عن  .(26)"مه ما ٖ جسجطَع صنعه َصنعه ماىك"مارمس 
أنَّ مفاحهً ، وقد َمون عيً اْمر اىعمس، اح أصَبوا باىعصابجحقَق اىمزَد من اىنج

. مذىك اىجماعة اىبشرَة ىً وىن جمجفٍ (27)وراإه حاىة عصاب واضطراب فٍ اىشخصَة
 هٍوسوؾ جسجمر فٍ اىعمه من أجه اىمزَد. مه أبداعات ، بما حققجه من جقدً ورفاهَة

، مسعً إىً جحقَق اىقوة إنها، جعوَض عن شعور ما باىنقص واىضعؾ وقية اْمان
ا ، سواء اىمادَة أو اىمعنوَة. ىقد وجد أنسان نفسه ميقً فٍ اىمون بٗ معَن معرض 

ا ىيحماَة دون أْن َجدها، ىؽضب اىطبَعة اىمخَؾ وهو وضع شدَد اىصعوبة. ، ومحجاج 
اإنه محجاج ىٓمان اىذٌ ٖ َمجمه  وميما حقق خطوة عيً طرَق اىمعرفة واىجقدً ، أبد 

ا فٍ طرَقه إىً أْن َوجد، منه جحقَق درجة أعيً من اْمانأم ، وَظه اْمان اىمطيق حيم 
ا  َّ وهو اىمسجحَه. وْنَّ اْمان ، فهذا َشجرط أْن َصبح أنسان إىه ا، دون أْن َجحقق فعي

وهذا َفسر ، نجد أنَّ اىبشر َممنهً اىجضحَة بحرَجهً من أجه اْمان، هو شرط ىيحرَة
  اججماعَة مثَرة.ىنا ظواهر 

شامية حفظ اىحَاة وججنب اْىً ، جوجد ىدي اىنفس اىبشرَة ؼرابز إرضاء اىذات - 
بأضافة إىً ؼرَزة اىحفاظ عيً اىنوع. هذه ، واىسعٍ إىً اىيذة؛ اىجنسَة وؼَرها

أساس أَثارَة واىجعاطؾ واىمشارمة  هٍواىثانَة ، أساس اْنانَة هٍاْؼراض اْوىً 
ٌٍّ منهما حسب اىظروؾ؛ حسب ، وقد َجصرؾ اىناساىوجدانَة.  فرادي أو جماعات بؤ

َنطوٌ جحت ، فاىحب اْبوٌ ؼرَزٌنوع ومسجوي اىخطر اىمحدق باىفرد واىجماعة. 
وقد أثبجت بعض اىدراسات أنَّ حب ، جحت جؤثَر اىجَنات اىمجماثية، ؼرَزة اسجمرار اىنوع

مما َعزز هذه اىفمرة. أما ، (28)بن باىجبنٍاًْ أو اْب ىٗبن اىبَوىوجٍ َفوق حبهما ىٗ
ا )أو حجً نرجسٍ عيً رأٌ فروَد، حب اىذات ، فَبدأ منذ اىموىد؛ فاىطفه أنانٍ جمام 

وهو َبدأ فٍ اىجنازه عن أنانَجه ، ((29)وَسمٍ هذه باىنرجسَة اىبدبَة وَعجبرها طبَعَة
ا ، مع إدرامه ىّخر شَب اف شَب ا  َّ بمعنً سعَه إىً ، بقدر ما أو آخرىمن َظه مه إنسان أنان

سواء ، وباىجاىٍ جفضَه نفسه عيً اِخرَن، اىحفاظ عيً ذاجه وجحقَق اىيذة وججنب اْىً
ججضمن اىجعاون مع اِخرَن ، أو بآىَات ؼَر مباشرة، بشمه مباشر؛ أنانَة مباشرة

ا ىنفس اىمعامية. فاىؽاَة ، واىحب، وجقدًَ اىعون ىهً به وما نهاَة. اىذات فٍ اى هٍانجظار 
ا مانت اىؽَرَة داخه اىجماعات اىبدابَة إٖ اضطرار 
، ىعجزهً عن جخزَن اىطعاً، (30)

ا بجوفَر احجَاجاجه  َّ وٖ شك أنَّ وىيضعؾ اىجسمانٍ ىيفرد. ، وىصعوبة قَاً مه فرد َوم

                                                             

(26)Economic & Philosophic Manuscripts of 1844  

ٌُ فروَد. (27) ٗ  عن  هذا رأ  اىفصه اىثانٍ عشر. ، ضمن مجاب "اىعبقرَة"، اىعبقرَة واىجحيَه اىنفسٍ، أنطونٍ سجورنق

(28) Handbook of persnality, pp. 44 - 45 

(29)On Narcissism, An Introduction, p.74  

 Mike Reid, The Myth of جربوَة: –جناوه هذا اىمقاه اىيطَؾ هذه اىمسؤىة بطرَقة جعيَمَة  (30)
Primitive Communism 
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ا فٍ خيق آىَات اىحفاظ عيً اىذات وضبط هذه اىؽرَزة نفسها ا مبَر  ، اىحضارة جيعب دور 
مثيما جإثر فٍ مخجيؾ اىؽرابز اىبشرَة. ومن اىضرورٌ أْن ، جخيقه من مثه وقًَبما 

حجً ٖ ججسبب ، َمون هناك جوازن بَن ؼرَزجٍ اىحفاظ عيً اىذات واىحفاظ عيً اىنوع
إٖ أنَّ اىثقافة قد جصه فٍ جؤثَرها عيً اىمشاعر ، اْنانَة فٍ اىقضاء عيً اىنوع

خاصة فٍ ، جهدد حجً اىحَاة بؤسرها، جدمَرَةواىسيوك اىبشرٌ إىً حد خيق مَوه 
 عصر أسيحة اىدمار اىشامه. 

ا ىيعصاب؛ فاىفرد َطيب من اىجماعة  َشمه اىجعارض بَن اْنانَة واىؽَرَة مصدر 
وفٍ هذا اىسبَه َضطر ىيخضوع إىً ، وَندمج معها من أجه نفسه، اْمان واىحماَة

إما خوف ا من اىعقاب ، به شعور باىذنبوَنجا، فَعانٍ اىمبت واىصراع اىداخيٍ، ضؽوطها
أو خوف ا من جؤنَب اىضمَر. وَسجمر اىصراع بَن اْنوَة واىؽَرَة داخه ، اىمججمعٍ

أنسان  :ومما قاه فروَد ما معناه، فاىحضارة مؤزومة طوه اىوقت.. وخارج اىفرد
 . (31)اىمجحضر منافق

اىجماعات داخه اىمججمع  حجً، نرجسَة إىً هذا اىحد أو ذاك، واىجماعة مثه اىفرد
وهذه اىنزعة ضرورَة ىجطور ، واىمإسسات اٖججماعَة، مثه اىجماعات اىمهنَة، اىواحد

اىجماعات وحصوىها عيً عناصر اىقوة وحماَة نفسها. ىمنها قد ججطرؾ ىجنجج عنها 
أوهاً وخَاٖت وعنصرَة ونزعة عدوانَة ضد اىجماعات أو اىمججمعات اْخري. وقد 

جعجمد عيً ، واىثانَة بنرجسَة خبَثة، روً اْوىً باىنرجسَة اىمنججةوصؾ إرَك ف
 . (32)صفات أو ممجيمات

مما َعنٍ ، ىقد فشيت مه اىدعاوي اْخٗقَة ومه اْدَان فٍ جهذَب هذه اىنرجسَة
 أنها نزعة أصَية فٍ اىنفس اىبشرَة. 

منها اىطمع ، ىَست باىضرورة جَنَة، هناك نزعات موجودة ىدي اىجنس اىبشرٌ - 
واىحسد واىجشع واىعدوانَة واىسادَة واىنرجسَة؛ فٗ َجسً مه اىناس بهذه اىسمات وٖ 

مثيما ، فٍ مه اىعصور وٖ مه اىظروؾ. ىمن جوجد عيً اْقه إممانَة فطرَة ٖمجسابها
، جوجد إممانَة فطرَة ٖمجساب نقَضها. واْمر َجوقؾ عيً مخجيؾ ظروؾ نشؤة اىفرد

إىخ. واىسإاه اىذٌ َيح .. واىخبرات اىمجراممة ىمه جماعة، اعٍ اىعاًواىظرؾ اٖججم
إىخ دون حيوه .. ىماذا َيجؤ اىناس ىيعدوان واٖسجؽٗه واىجشع :بهذا اىخصوص هو

إٖ إذا مانت هناك مَوه ، أخري ىمشاميهً؟ ىماذا ٖ َسود اىحب واىجعاون واٖمجفاء
ا ىجيك اىسيومَات  هذه اىمَوه  –مما نعجقد  - ؟ فٍ اىؽاىب"اىشرَرة"ؼرَزَة جدفع دفع 

ىمنها جنشؤ فٍ نفس ، ىَست جَنَة باىضرورة، جزء من اىطبَعة اىبشرَة هٍاىمجناقضة 

                                                             

 . 22ص ، اىحب واىحرب واىحضارة واىموت (31)

 وما بعدها.  102ص ، جوهر أنسان (32)
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مع طبَعة اىجموَن ، اىبشر منجَجة ىجفاعه مَوىهً اىؽرَزَة مع جموَنهً اىجسمانٍ
 اىبشرَة.مع اىخبرات اىحَاجَة اىعامة اىمجوارثة عبر جارَخ ، اٖججماعٍ اىعاً

ا فٍ حَاة اىبشر -  ا مهّم  أساسَة ىيحفاظ عيً  هٍو، جيعب اىؽرَزة اىجنسَة دور 
وإىً اىيذة فٍ حد ذاجها. وهنا َخجيؾ أنسان واىحَوانات اىعيَا )اىشمبانزٌ ، اىنوع

واىدوىفَن( مع اىمابنات اْدنً؛ فؽاىبَة اىمابنات اىحَة ٖ جسجمجع باىجنس وجمارسه فقط 
وعدً إشباع هذه اىؽرَزة َإدٌ إىً اىعصاب باىجؤمَد. وضمن اىمَوه  .(33)ىيجماثر

ا.  اىبشرَة اهجماً اْب باْطفاه )ومذىك اىشمبانزٌ( وهو اهجماً َحجاجه اىطفه أَض 
بآىَات عدَدة ، جفسر ىنا اىؽرَزة اىجنسَة اهجماً اْفراد بؤْن َمونوا جذابَن ىيطرؾ اِخر

، واىججمَه. وقد ججسبب فٍ اىمنافسة بَن اىناس، دةواىصحة اىجَ، جشمه جحقَق اىممانة
ا فٍ جموَن اىشخصَة ا مهّم  وفٍ ، واىصراع. وٖ شك أنَّ اىؽَرة اىجنسَة جيعب دور 

آىَة دفاعَة ىمواجهة اىجهدَد بفقد  هٍوفٍ سيوك اْفراد. و، اىعٗقات اٖججماعَة
 من عوامه أخري.ض، وقد مان ىها دور فٍ جحرًَ زواج اْقارب اىمقربَن، اىرفَق

ا. فردود اْفعاه ىَست واحدةَخجيؾ  -   َّ ا ونفس  َّ ، أفراد اىنوع اىبشرٌ بَوىوج
مما ججباَن اىججارب ، ومذىك اىمواهب واىقدرات اىطبَعَة، ومسجوي اىذماء مجباَن

وَخيق ، رؼً وجود طبَعة بشرَةربما منذ جمون اىجنَن. َوجد هذا اٖخجٗؾ ، اىخاصة
ججمون وججؽَر حسب جؽَر ، باىشخصَة. جوجد باىطبع شخصَة اججماعَة َُسمًما 

وجشمه هذه ، وفٍ اىخيفَة جوجد ممونات اىطبَعة اىبشرَة، اىظروؾ اٖججماعَة
مجموع اىخصاه  :وهذه َممن جعرَفها بؤنهااىشخصَة نواة شخصَات اْفراد اىمجباَنة. 

واىجٍ جمَزه عن ؼَره ، واىطباع اىمجنوعة اىموجودة فٍ مَان اىشخص باسجمرار
سواء فٍ ، وجنعمس عيً جفاعيه مع اىبَبة من حوىه بما فَها من أشخاص ومواقؾ

وَضاؾ إىً ذىك ، فهمه وإدرامه أً فٍ مشاعره وسيومه وجصرفاجه ومظهره اىخارجٍ
وججمَز شخصَة . (34)اىقًَ واىمَوه واىرؼبات واىمواهب واْفمار واىجصورات اىشخصَة

ِخر ىعوامه عدة؛ فهناك فروق جَنَة )ىَس من اىمسجبعد أْن جمون اىفرد من واحد 
وجموَن ، ودور ىيهرمونات، ((35)اىمطاوعة أو اىنزوع ىيسَطرة راجعَن إىً اىوراثة

جسمانٍ مجباَن؛ اىشمه وحجً اىجسً ووزنه وقوة اىعضٗت ومدي وجود عَوب خيقَة 
. (36)جموَنه اىنفسٍ وحجً جرجَب اىشخص فٍ أسرجه َإثر فٍ، أو أمراض ممجسبة

بؽض اىنظر عن اىنظاً ، وما َجعرض ىه من ججارب خاصة، ناهَك عن طرَقة اىجربَة
اىجعرض ىيحوادخ ، أو مرضه، اٖججماعٍ؛ مثه وفاة أحد اْبوَن أو أخوة أو اْصدقاء

                                                             

(33)Jared Diamond, why is sex fun  

 وفن اىجعامه معها.  جحيَه اىشخصَات، عبد اىمرًَ اىصاىح (34)

 .41ص ، عيً اىنفس اٖججماعٍ، واٖس ٖمبرت –وىًَ ٖمبرت  (35)

 .67- 62ص ص ، اىمرجع اىسابق، واٖس ٖمبرت –جً جناوه هذه اىظاهرة بواسطة وىًَ ٖمبرت  (36)
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ظروؾ اىمعَشة وحاىة اْسرة وممان ، اىعٗقات داخه اْسرة، واْمراض اىمخجيفة
مما َإثر فٍ جموَنه مدي اهجماً اىمبار به ، أشباع اىعاطفٍ واىجنسٍمدي ، أقامة

ومدي اىفارق بَنه وبَن من حوىه فٍ اىقوة ، وطرَقجهً فٍ اىعناَة به، وبسد حاجاجه
أو ، اىموهبة هٍ، واىقدرة. وهناك أفراد َجمجعون بقدرات خاصة أو خارقة ىيمعجاد

وقد َنجبهون ، فٍ اىؽاىب نجَجة عامه جَنٍ هٍو، اىعبقرَة )اىفرق بَنهما ؼَر واضح(
وربما َمجيك مه إنسان وقد ٖ َنجبهون إىَها فجظه خامدة. ، ىها فَنججون إبداعات خاصة

مواهب معَنة ىمنها ٖ ججحقق إٖ إذا سمحت ىه ظروفه اىخاصة بإبرازها. من أمثية ذىك 
)  ٗ ه اىرَاضَات اىمعقدة أو حه مساب، إنجاج طفه صؽَر ىمقطوعات موسَقَة )هاَدن مث

إىخ. .. أو اىجنبإ باخجراعات مسجقبيَة )دافنشٍ ممثاه(، بدون ورقة وقيً أو آىة حاسبة
حسب بقَة سماجه ، وججحقق اىقدرات اىخاصة فٍ اججاهات مجباَنة بَن فرد وآخر

اىشخصَة وظروفه اٖججماعَة. وجخجيؾ درجة اىذماء حسب عوامه بَبَة وجربوَة 
. ونإمد مٗحظة هنا؛ إنَّ هناك فروق ا جَنَة بَن اْبناء (37)جَناتمع دور ىي، عدَدة

 هٍو، (38)طفرة 1.62اىجٍ جبيػ ىيفرد اىواحد فٍ مه جَه ، بفضه اىطفرة، واْبوَن
 وىها عٗقة بمعده اىذماء واْمراض اىعقيَة وؼَرها.، بوجه عاً جمون ضارة

ا، إنَّ اىجفاعه بَن اىمَوه اىؽرَزَة اىطبَعَة اىدافع اْنوٌ بمخجيؾ مموناجه  وخصوص 
ا من ، وظروؾ مه فرد جوىد جشمَه اىشخصَات اىمخجيفة فنجد ضمن ذىك عدَد 

. (39)َدرسها عيً اىنفس حسب ما َطيق عيَها نظرَة اىعوامه اىخمسة، اىشخصَات
ا فٍ خيق اىمشامه اىنفسَة اىخاصة باىجنس  َّ ا أساس واىطمع ، وَيعب اىدافع اْنوٌ دور 

 إىخ... واىجشع واىرؼبة فٍ اىسَطرة واىسادَة واىعدوانَة

 هٍو، اىسَموباجَة :ومن أهً اىشخصَات وأمثرها خطورة عيً جماسك اىجماعة 
ؼَاب اىضمَر وعدً  - ججاهه حقوق اِخرَن - ججاهه اىقوانَن واْعراؾ :ججسً بـ

ٗ  اىؽضب ، اىمَه إىً اىعنؾ واىهَاج اىشعورٌ اىشدَد - اىشعور باىندً  - اىجامحشام
َّ   - اىعصبَة واٖسجثارة بسهوىة - جقيب اْهواء ، ا وؼَر مجعيًقد َمون مهمش ا اججماع

ً اٖسجقرار فٍ عمه يعدً اىقدرة ع - مرموق ز اججماعٍمرم اذ ىمن فٍ اىؽاىب َمون
، َممنه أْن َجعاطؾ مع أشخاص بعَنهً فحسب - محدد أو ممان واحد مدة طوَية

ىمنه ٖ َندمج فٍ اىمججمع ، موعة واٖرجباط بشخص أو أمثرنخراط فٍ مجٖوَممنهً ا
واىرأٌ اىؽاىب أنَّ جٍ َرجمبها جمون عفوَة وؼَر مخططة. ىاىجرابً ا - واٖىجزاً بقواعده

 . (40)إصابات اىمخ هذه اىشخصَات جنشؤ بسبب عوامه اىبَبة مع دور ىيعامه اىجَنٍ أو

                                                             

(37) Robert Plomin, Is Intelligence Hereditary? 

(38) Handbook of Personality, p. 50 

ٗ  فٍ:  (39)   Handbook of personality, chapter 5نجدها جفصَ

(40)Handbook of personality, pp. 52 -53  
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ومع ذىك ٖ نسجطَع وصؾ أنسان منوع بؤنه خَر أو شرَر؛ فاىمَوه اىؽرَزَة  - 
مما ذهب  –واىؽرابز من إنجاج اىحضارة.  هٍأما اىقًَ اىمعَارَة ف، مذىك وحسب هٍ

ا وعمسها مذىك - فروَد وقد ، فقد جمون أنانَة ثً جصبح ؼَرَة أو اىعمس، جحقق أؼراض 
ا(41)أو ججبادىهما، جإدٌ إىً اىقسوة أو إىً اىرحمة فاىحب ، . وقد َججمع اىحب واىمره مع 

ا؛ إذ َعنٍ اٖحجَاج ىّخر. به ذهب إرَك فروً ، َعنٍ اىعطاء؛ فهو قوة ىمنه ضعؾ أَض 
اىمشاعر اْصيَة اىجٍ جعود ىيظهور  هٍو، ن َجضمن اىمراهَةإىً أنَّ اىحب بَن اىجنسَ

. مذىك قد َجحوه (42)فٍ صورة حسد وطمع وعداء ورؼبة فٍ اىجميك، حَن َخبو اىحب
ا فٍ ، اىمرء من اىسادَة إىً حب اِخر  َ وقد َصَر شخص دمٌخ ورقَق وحش ا ضار

عنده .. ىيحوً وىينباجاتظروؾ معَنة. ومن حقابق اىطبَعة اىبشرَة انَّ أنسان آمه 
عمس أمه اىنباجات )اىنبات ٖ َميك ، فؤمه اىحوً َسجيزً اىقجه.. اىعدوان واىسًٗ :نزعجان

ا ىٕحساس باْىً(. ومن اىظواهر اىميفجة أنَّ اىقبابه اىقدَمة مانت  –حسب فروَد  - جهاز 
ا جعبر عن ، ججحارب وَقاجه بعضها اىبعض اىندً عيً قجه وفٍ نفس اىوقت جمارس طقوس 

فاىقجه َعامه معمه مشروع وؼَر مشروع فٍ ذات اىوقت. وهذا َده عيً أنَّ .. اىعدو
أو ، وانجزاع اىثروات واىنساء، به إىً جحقَق اىسَطرة، اىعدوان ىً َمن َهدؾ إىً اىقجه

  ٖ إثبات اىوجود وأعٗن عن اىقوة. وقد بَنت عدَد من اىدراسات اْنثروبوىوجَة مَو
ججراوح بَن اىمساىمة اىشدَدة إىً اىعدوانَة وحجً حب ، ىجماعات اىبشر اىبدابَة مجعددة
 . (43)ومن اىطَبة واىوداعة إىً حب اىؽدر واىسادَة، اىقجه

َِّ "ىو مان أنسان  اخ وىو ، بطبعه ىما احجاج ٔنجاج اىدعوات إىً اىقًَ واىمثه اىعيَا" ر 
ا"مان   ."اىخَر"بطبعه ىما جطيع اٖهجماً بعمه اىدعوات إىً " شرَر 

حاوه بعض اىمفمرَن وعيماء اىنفس جبربة اىجنس اىبشرٌ من اىمَوه اىؽرَزَة 
ومه ما قدً هو اىدوافع اىجٍ جقؾ ، "اىشر"ىيعدوان دون أْن َبرروا ىماذا ىجؤ اىبشر إىً 

ق هدؾ آخر( إىً ندرة إىً عدوان وسَيٍ )ىجحقَ، من عدوان دفاعٍ، وراء هذا اىسيوك
إىخ. فٍ اىواقع أنسان َسعً إىً جؤمَن حَاجه .. إىً اىنظاً اٖججماعٍ اىقابً، أممانَات

وىً جنجح ، وهو َميك اىقدرة عيً اجباع مه اىسبه، وفٍ سبَه ذىك َيجؤ إىً مه اىسبه
ٌَّ وجهة.  اىثقافة فٍ جوجَهه أ

ْنه مؽروس ، جمعٍ ٖوعٍهو فٍ اىواقع ، أو اىضمَر اىجمعٍ :اىوعٍ اىجمعٍ - 
اىذٌ ، وهذا ٖ عٗقة ىه بمفهوً َونج اىؽامض، ؼَر مدرك باىعقه، فٍ أعماق اىنفس

َري أنَّ اىٗوعٍ اىجمعٍ هو عبارة عن نماذج بدابَة أو صور جمعَة ججضمن اىصور 
                                                             

 . 19ص ، اىحب واىحرب واىحضارة واىموت (41)

 فن اىحب.  (42)

ا ىيبرهنة عيً أنَّ ، جشرَح اىجدمَرَة اىبشرَة، اسجعرض بعضها إرَك فروً (43) ا مبَر  اىفصه اىثامن. وهو قد بذه جهد 
أْن َجَب عيً هذا اىسإاه: إذا مان اْمر مذىك فيماذا ومان عيَه .. ظاهرة اىجدمَرَة واىقجه ىَست فطرَة فٍ أنسان

 اسججابت عواطؾ أنسان ىيمإثرات فمارس اىجدمَر واىعدوان؟!
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ٗ   هٍو، اىجٍ انوجدت ما قبه جارَخ اىنوع اىبشرٌ، اْزىَة اىبِدبَة ا من ىً جمن أص  جزء 
جشمه ، عبارة عن نماذج ؼرَزَة هٍو، وَممن اىمشؾ عنها من جحيَه اْحًٗ، اىوعٍ

ا من اىذهن من أنسان اىبدابٍ وأسٗفنا اىحَوانات فٍ سَاق ، ة باىوٖدةموروث، جزء 
ا، اىجطور  َّ ا به نفس  َّ وىَست موروثة جَن

(44) . ٌِّ واْمر َجعيق بنفسَة اىجماهَر؛ ىَس أ
وخاضت حَاة مشجرمة. ، مرت بججارب مشجرمة، جماهَر مجعاَشة ىمدة طوَية به، ججمع

وهو ، وعند دورماًَ َجضمن اىضمَر اىجمعٍ ما هو أوسع من اىحَاة اىنفسَة ىيمججمع
مجموعة من اىمعجقدات "وَحدده بـ ، (45)َضعؾ مع اجساع جقسًَ اىعمه اٖججماعٍ

ا واىعواطؾ اىمشجرمة ىدي مجوسط أعضاء اىمججمع اى  َّ ا اججماع واحد واىجٍ جشمه نظام 
ا ىه حَاجه اىخاصة به وَري أنه هناك ارجباط وجؤثَر مجباده بَن اىضمَر اىجمعٍ ، "محدد 

واْفمار اٖججماعَة فٍ اىواقع اٖججماعٍ نجَجة اىضؽوط اىجٍ َمارسها اىضمَر اىجمعٍ 
ٖ  معَنة وأنَّ ، (46)عيً أعضابه ٗ  عن مجَيَه  –َسمَها ، ىمه مججمع مَو ا  –نق ج  نموذ 

ا فٍ حَن أنَّ اْقيَة وحدها جمَه ، جعَد ؼاىبَة اْفراد إنجاجه بنحو أمثر أو أقه دقة، محدد 
. وهذه اىفمرة اْخَرة جساوٌ باىضبط (47)إىً اٖبجعاد عنه بجؤثَر دواع مقيقة ومشوشة
ٗ  إىً اىجقيَد ىدي اىفرد اىعادٌ ٗ  إىً اجبا، أنَّ هناك مَ ع اْؼيبَة؛ جيك اىجٍ َسمَها ومَ

وعٍ اىقطَع وفروَد بـ وعٍ اىعشَرة. وهو مَه مهً ىيجعيً وانجقاه ـ إرَك فروً ب
وَإدٌ ىيفرد ضمانة ىحماَة اْؼيبَة اىجٍ ، مما أنه آىَة ىيجؤقيً واىخضوع، اىخبرة

اَجبعها. وَمَه هذا اىنموذج إىً اىجؽَر اىبطٍء نسب  باىمقارنة مع اىنموذج اىفردٌ.  َّ 

مع وجود بعض ، وهنا ٖبد أْن نشَر إىً إنجازات جوسجاؾ ىوبون فٍ هذا اىمجاه
اىجحفظات. وضمن ما قدمه من إسهامات رصده ىظاهرة جحرك اىجماهَر جحت جؤثَر 

ا عن ، اىٗوعٍ )مجفق ا مع فروَد( وأنَّ اىجمجه اىبشرٌ َمجيك خصابص مخجيفة جّد 
مما أنَّ اىمفاءات اىعقيَة ىيبشر ، وَجمَز باىروح اىجماعَة، فرد َشميهخصابص مه 

ا ، وفردَجهً جذوب فٍ اىروح اىجماعَة واىفرد اىمنخرط فٍ اىجمهور َمجسب شعور 
وَصاب ، باىقوة وَفقد اىشعور باىمسإوىَة. مما جنجقه اىمشاعر بَن اْفراد باىعدوي

بون أنه ىَس من اىضرورٌ وجود أشخاص . مما رأي ىو(48)اىجمع باىجنوًَ اىمؽناطَسٍ
ابه َممن أْن جشمه هذه أشخا، "جماعة نفسَة"عدَدَن فٍ ممان واحد ىجموَن   ص 

                                                             

وفٍ "اىبنَة ، The Archetypes and The Collective Unconsciousجناوه هذا اْمر فٍ مجابه  (44)
، اىفصه اْوه، اىباب اْوه، اْنا واىٗوعٍ" وفٍ مجاب "جدىَة، اىفصيَن اىرابع واىخامس، اىنفسَة عند أنسان"

 اىفصه اْوه. ، وفٍ: دور اىٗشعور ومعنً عيً اىنفس ىٕنسان اىحدَخ

 (45)The Division Of Labor In Society, p.80  

 .25ص ، محاضرات فٍ فيسفة اْخٗق، قٗمَن صباح (46)

 . 386 – 385ص ص ، اٖنجحار (47)

 مافة اِراء اىمنسوبة إىَه هنا من مجابه اىمهً: سَموىوجَة اىجماهَر. (48)
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مما قد جصَر اْمة ميها جماعة إذا ، مجفرقَن إذا جؤثرت نفوسهً بؤثر شدَد ىحادخ جيه
 .(49)وقد ٖ ججوفر صفة اىجماعة ىمبات اججمعوا اجفاق ا، وقع عيَها أثر واحد

موروخ من اىخبرات اىبشرَة ، وضمن اىٗوعٍ اىجمعٍ َوجد جزء بشرٌ عاً
اىطوَية اىمشجرمة بَن مخجيؾ اىجماعات اىبشرَة أو معظمها. وقد ججضمن جيك اىخبرات 

حب مناظر معَنة. فمن اىمإمد أنَّ مخجيؾ اىبشر قد جعاميوا ، اىخوؾ من مابنات بعَنها
وقد اسجخدموا ، بشر أسبق فٍ سيً اىجطور أو، فٍ اىماضٍ مع حَوانات مانت منجشرة

وسيموا مساىك مجشابهة ججاه ، طرق حَاة مجشابهة منذ ما قبه امجشاؾ اىنار واىزراعة
إىخ. .. وججاه اْحًٗ واْمراض واىموارخ اىطبَعَة، اىظواهر اىطبَعَة اىجٍ ىً َفهموها

سنة فقط  أىؾ ثٗثة عشرومنذ ، ىقد عاشت أصناؾ عدة من اىبشر ىمدة ميَونٍ سنة
ا أنَّ أساطَر  هومن اىمحجم. (50)أصبح أنسان اىعاقه هو اىصنؾ اىوحَد عيً اْرض جّد 

عماىَق وأقزاً فقد وجد  ؛واْقزاً ىَست أساطَر فٍ اىواقع، واىبشر اىعماىَق، مثه اىؽوه
وقد  .(51)من اىمإمد أنهً محفوظون فٍ اىذامرة اىبشرَة، وبشر مجوحشون مذىك، باىفعه
ا ىوجود ضمَر إنسانٍ عاً َمون ومشاعر اىجضامن بَن بنٍ ، هذا اىٗوعٍ أساس 

 أنسان.

عبارة عن وحدات  هٍوجقدً نظرَة اىمَمات ما قد َفسر هذه اىظاهرة. واىمَمات 
باىضبط مثه ، قابية ىيجماثر واٖنجشار واىجوارخ هٍو، جشبه فَروسات اىممبَوجر، ثقافَة

ا. ، (52)اىمفهوً رَجشارد داومَنزاىجَنات. وقد ابجمر هذا  ثً جوسع اىبحخ فَه فصار عيم 
ىبنات  هٍو، سواء بشمه مجعمد أو جيقابٍ، وهذه اىمَمات ممجسبة؛ من إنجاج اىبشر
عبارة عن مخزن اىمَمات  هٍفٌٓ شعب ثقافة جشمه اىمشاعر واىثقافة اىعامة ىيشعوب. 

اهذه اىمَمات ، بنابهأفٍ عقوه  قدر اٖنجخاب اىطبَعٍ عيً إبقاء اْوَعمه ، ججنافس مع 
مذىك ضمن أدوات اىسَطرة اَْدَوىوجَة  هٍواىجمَؾ مع اىمججمع ممه.  ًعيمنها 

َحدد اىٗوعٍ اىجمعٍ اىسيوك اىعاً وردود أفعاه ؼاىبَة أفراد . (53)ىيسيطة من مه صنؾ
مًَ دون طمس اىفروق اىجفصَيَة بَن فرد وآخر. ومن اىمَمات اىجٍ جنجقه ، اىمججمع

مآىَة جعوَضَة ٖسجرداد اىشعور ، اىجسيط. فجعرض إنسان ىيقهر َدفعه إىً قهر اِخرَن
فجصبح نزعة اىجسيط شامية اىمججمع ممه وىَس فقط اىطبقة اىحاممة. أما فٍ ، باىقوة

ماىميمات واىموارخ أو اٖنجصارات نجد أنَّ اىجماعة ججصرؾ بنفس ، اىظروؾ اىمهمة

                                                             

 .25ص ، روح اٖججماع (49)

(50) Sapiens, A Brief History of Humankind, p.9 Yuval Noah Harari,  

(51)pp.14 -15 Ibid., 

(52)The selfish gene, chapter 11 

Richard Brodie, Virus of the mind, chapter 8 (53) 
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ٌِّ جنسق مسبقد، اىطرَقة فٍ وقت واحد وَحدخ أسرع ، وجزداد قوة اىٗوعٍ، ون أ
 مما جصبح اىمَمات اىمشجرمة فٍ اىمقدمة. ، ىيمَمات داخه اىمجموع

ا، بنَة اىيؽة :وعٍ اىجمعٍٗمن ممونات اى اىمثه و، ومقدسات اىدَن أو اىمعجقد عموم 
وحجً جناقض ، ورؼً اىفروق بَن أعضاء اىمججمع.. اْساطَر، واىقًَ اىسابدة، اىعيَا

وأفمار وحجً مقدسات مشاعر َنجج وَحافظ عيً مججمع  مهأنَّ إٖ ، اىمصاىح واىؽاَات
ا من اىشعور ، وجمون ثابجة خٗه فجرة زمنَة طوَية، جمعَة جمنحه شخصَة معَنة وقدر 

، ومن مظاهر اىوعٍ اىجمعٍ طرَقة اىشعوب فٍ اٖحججاج باٖنجماء اىمشجرك.
جنجقه بأَحاء واىجؤثَر  هٍو، حاٖت اىموارخ واىحروبواىهسجَرَا اىجماعَة فٍ 

ا اىجفاؾ جماهَر ؼفَرة حوه زعًَ وجقدَسه، واىجقيَد ، واىجعاطؾ اىمجباده. ومنها أَض 
وفٍ اٖنجفاضات اىضخمة َجؤثر .. اىعنصرَة اىجماعَة، اىجعصب اىجماعٍ ىفرَق رَاضٍ

بحاىة جشبه اىجنوًَ  - مما أشار جوسجاؾ ىوبون - فَصاب، اىفرد بقوة اىجمع
مما َفقد ، فٗ َهاب اىموت، فَسَر فٍ رماب اىمجموع دون حسابات، اىمؽناطَسٍ

، وَجحرر من اىشعور باىدونَة أماً اىسيطة، اىشعور باىمسإوىَة؛ فَخجرق اىقانون
وَججاوز اْنوَة؛ فَمون أقدر عيً اىجضحَة فٍ سبَه اىمجموع. فٍ هذه اىحاىة َمون 

ٗ  انجشار عدوي اىج مخزون اىجماعة من اىٗوعٍ  نجقهوَ، وجسود روح اىجعاون، مرد سه
مما َفسر ظاهرة حدوخ جؽَرات جذرَة فٍ وعٍ اىجماهَر أثناء اْحداخ ، إىً اىوعٍ

 . اىمبري وبخاصة اىثورات

وىمه شعب ٖوعَه اىجماعٍ اىذٌ َمَزه. وقد َفَد هنا أْن نذمر هذا اىوصؾ ىيفرق 
دون أْن نقع فٍ اىجعمًَ ومع بعض ، آسَا( واىؽربٍ ماِجٍبَن اىذهن اىشرقٍ )شرق 

، اسجقرابٍ، جفرَقٍ، جمََزٌ، فاىذهن اىؽربٍ جحيَيٍ" :اىجحفظ واعجبار اىجؽَرات اىحدَثة
، جنظَمٍ، قانونٍ صارً، ؼَر شخصٍ، جخطَطٍ، مفهومٍ، جعمَمٍ، عقٗنٍ، فردانٍ

وما إىً ذىك. ، اِخرَنمَاه إىً فرض مشَبجه عيً ، مإمد ىيذات، مسجخدً ىيقوة
، جرمَبٍ :اىشرق َممن أْن جوصؾ سماجه ماِجٍ فإنَّ ومقابه هذه اىسمات اىؽربَة 

حدسٍ )أو باْخري ، دوؼمابٍ، ؼَر منظً، اسجنجاجٍ، ؼَر مجحامه، جماميٍ، إجماىٍ
ا جماعٍ اىذهن، ذاجٍ، ؼَر اسجطرادٌ، عاطفٍ(  َّ ا فردانٍ واججماع  َّ  .(54)"وهو روح

واعجَاد أهه ، 1917، 1905اىشعب اىروسٍ بإنشاء اىسوفَجات فٍ ثورجٍ إنَّ قَاً 
واعجَاد اىفَجنامََن فٍ هباجهً اىجوجه إىً ، بارَس عيً إنشاء اىمجارَس فٍ مه ثوراجهً

وفٍ مصر مان قَاً ، ىهٍ مظاهر ىٗوعٍ اىجمعٍ، اىؽابات وصناعة اىسهاً وإطٗقها
اىوقت بإنشاء اىيجان اىشعبَة أثناء انجفاضة اىجماهَر فٍ طوه وعرض اىبٗد وفٍ نفس 

ا ىٗوعَها اىجمعٍ. 2011َناَر  28  نجاج 

                                                             

 ضمن مجاب: بوذَة اىزن واىجحيَه اىنفسٍ.، مقاه: اىشرق واىؽرب، د. ت. سوزومٍ (54)
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ورؼً مه ، اسجطاع اىبشر خٗه جارَخهً اىطوَه :اىضمَر أنسانٍ اىعاً - 
قًَ ججمثه فٍ ، ظهرت بعد ظهور اىحضارة، إنجاج قواعد أخٗقَة عامة" اىشرور"

ثابجة منذ  هٍو، صاؼها اىناس عبر اىعصور، اًإنسانَة عامة جشمه اىضمَر أنسانٍ اىع
ا اىصدق مع ، اىصدق –اىجعاطؾ مع اىضعفاء  –اىشجاعة  :منها، آٖؾ اىسنَن وخصوص 

وهذه قابية ىيجطور ْنها إنجاج بشرٌ وىَست .. أخٗص –احجراً اىنفس  –اىنفس 
عيً وهناك منها ما َعبر عن اىنزوع اىبشرٌ ىيمحافظة ، "خاطبة"أو " صحَحة"

جناقض اىقًَ  هٍمثه جفضَه اْطفاه وقت اىموارخ. و، اىنوع؛ اىؽَرَة مقابه اْنوَة
ا فٍ . اىسيطوَة اىجٍ َفرضها مه نظاً اججماعٍ  َ حقوق "هذه اْخٗق ججمثه حاى

وهذا واضح فَما طرأ عيَها من جؽَر منذ إعٗنها ، مجؽَرة عبر اىجارَخ هٍو، "أنسان
ا ىيفردمع اىثورة اىفرنسَة. وٖ  ا أو قهر  فقد جمون ، َشمه هذا اىضمَر أنسانٍ ضؽط 

ؼَر اىضمَر اىجسيطٍ اىذٌ زرعه اىمججمع فٍ ذهن ، بنازع اٖنجماء إىً اىجنس اىبشرٌ
اىفرد مسيطة ورقَب عيَه. فمخاىفة اىفرد ىيضمَر أنسانٍ اىعاً قد جمون مقبوىة أو 

ا حسب اىقًَ اٖججماعَة اىسابد  َّ ىمنها جمون مرفوضة من داخه اىفرد ، ةمرفوضة اججماع
 اىعادٌ فٍ مه اىحاٖت. 

، مثه اىفن واىبحخ اىعيمٍ" راقَة"اججاه اىناس إىً أنشطة  هٍو :ظاهرة اىجسامٍ - 
واىرَاضة. فقد َسعً أنسان إىً جحقَق ذاجه حَن َشبع حاجاجه اىفَزَابَة واىعاطفَة 

أو فٍ جحوَه اىدافع ، (55)ماسيو مثيما ذهب، وحاججه ىيحصوه عيً ممانة اججماعَة
رؼبات ؼَر اىدوافع وفَجً جوجَه اى، اىجنسٍ إىً أنشطة بدَية ذات قَمة ثقافَة اججماعَة

ا إىً اىمقبوىة   َّ . وهذا مجرد جحقَق ىيقوة (56)مما ذهب فروَد، مجاٖت مقبوىةاججماع
َ ا إىً جحقَق ممانة أعيً. بؽض ، اىمامنة داخيه؛ إعٗن عن قوجه اىنظر عن وسع

ا؛ فاىحَوانات جيعب( واىواضح أنَّ ، اىجفسَر فاىجسامٍ ظاهرة إنسانَة )وحَوانَة أَض 
وؼَر ذىك من أشماه اىجسامٍ. سواء بممارسجهما ، اىناس جسجمجع باىيعب وممارسة اىفن

ا ا أو باىمشاهدة. به قد َدخه مٗهما فٍ اىعمه أَض   َّ وٖ َحب اىناس ، أو بجيقَهما سمع
ٌْ بدون اسجمجاع، حضاىعمه اىم واىذٌ َحرمهً من ممارسة اىفن؛ اىمهارة ، أ
أو َفجقد ىعنصر اىمجعة؛ اىجسيَة. وقد اخجيؾ عيماء اىنفس فٍ جفسَر هذه ، اىشخصَة
 اىظواهر. 

هذه اىمؤساة واجهت اىبشر عيً مدي جارَخهً. َصاب أنسان  :مشمية اىموت - 
ىموت منذ وٖدجه. وقد وىد اىَقَن بهذه اىسيًَ باىشَخوخة مع اىوقت؛ فهو َججه إىً ا

ا باىعجز وعبخ اىحَاة وعن اىخيود ، ودفع اىبشر ىيبحخ عن عية اىوجود، اىنهاَة شعور 
ا مثه فمرة اىبعخ ازدراء ، اىروح )بمعنً عفرَت اىمَت(، دون جدوي. فقد ابجمروا أفمار 

محاوٖت ، جحرًَ اىقجه، جناسخ اْرواح، ىصاىح اىحَاة اىدابمة فٍ اِخرة" اىدنَا"اىحَاة 
                                                             

(55)A. H. Maslow (1943), A Theory of Human Motivation  

 .57 – 49ص ، اىحب واىحرب واىحضارة واىموت (56)
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واىبحخ عن جَنات ، وحدَث ا ابجمار فمرة ججمَد اىجسد، إطاىة اىعمر بجطوَر اىطب
 اىشَخوخة. 

، فؽاىب ا َجمنً اىموت، مع اىسن واىمرض َجٗشً أمه اىفرد فٍ اىحَاة :ؼرَزة اىموت
ٌِّ سبب آخر حَاة أقسً أو إذا أصبحت اى، وَحدخ اىشٍء نفسه إذا فقد اْمه فٍ اىحَاة ْ

عذاب  –أزمة اججماعَة  :بدوافع مجعددة، مما َممنه جحميه. وبعض اىناس َيجؤ ىٗنجحار
أزمة نفسَة ؼَر معروفة اىسبب. وىَس مه من َواجه نفس  - أزمة صحَة –اىضمَر 

ٌْ جخص ، به ججباَن ردود اىفعه، اىظروؾ َنجحر وَبدو أنَّ اىمَوه اىمشجرمة ىيجماعة )أ
امه مججمع( جيعب  ا مهّم  مما ذهب ، َعزز ذىك ثبات اىمعده اٖججماعٍ ىٗنجحار، دور 

ا )(57)دورماًَ ( مما َعنٍ (58)عيً اْمثر ىمه ميَون 400- 300. وهذا اىمعده قيَه جّد 
 أنَّ ؼرَزة اىحَاة أقوي بمثَر. 

، ججخذ ؼرَزة اىموت حَن َجٗشً اْمه فٍ اسجمرار اىحَاة صورة اىنزعة اىجدمَرَة 
ا فٍ ىحظات اٖنفجارات اىشعبَة اىمدمرة، فرد أو ىيجماعةسواء ىي ، وهذا َصبح واضح 

فَصبح جدمَر اىعاىً هو خَارها ، فاىجماهَر جصاب بحاىة جنون بسبب فقدان اْمه
 . (59)نجَجة اىحَاة ؼَر اىمعاشة هٍاىمفضه. فعيً قوه فروً اىنزعة اىجدمَرَة 

وزن  :اىفروق اىبَوىوجَة واضحة ومعروفة :اىفروق اىنفسَة بَن اىذمور وأناخ - 
ا ) افاىمرأة أضعؾ بدن، وحجً اىعظاً وقوة اىعضٗت، % أمثر ىيذمور(12اىجسً عموم   َّ 

ا. مما أنَّ اىمرأة ، من اىرجه  َّ اىجٍ جحَض وجحمه  هٍرؼً أنها قد جمون أقوي فسَوىوج
ااىمثَر بدن وهذا َسجهيك منها، وجنجب وجرضع وجربٍ اْطفاه فٍ بداَة حَاجهً . مه هذا َّ 

َإدٌ إىً اخجٗؾ اىدور اٖججماعٍ واىمَوه. فعٗقجها باْطفاه مخجيفة عن عٗقة 
بؽض اىنظر عن نظاً اىجزاوج اىقابً. مما أنَّ مهمة اىقجاه واىصَد واىصناعة ، اىذمور بهً

ا عد أْن وأضَفت ىه اىزراعة ب، اىَدوَة أىقَت منذ بداَة اىجارَخ عيً عاجق اىرجه أساس 
، اجسع نطاقها. هذا اىفرق فٍ اىقوة وفٍ اىمهمات اٖججماعَة َخيق مشاعر مخجيفة

ا باىقوة من جانب اىرجه ا باىضعؾ واىؽَرة واىحسد من جانب اىمرأة، شعور  ، وشعور 
جعمه عيً جعوَضه بآىَات مجعددة. وبوجه عاً اىذمور فٍ اىبشر أمثر عدوانَة ىيحصوه 

َضاؾ أنَّ هرمون اىجسجوسجَرون ، ربما ىعوامه جَنَة، ناخعيً موارد اِخرَن من أ
فَمون اىذمر ، وهو َإثر فٍ اىسيوك، أمثر فٍ اىذمور من أناخ ابجداء من سن اىبيوغ

وجمون اىقدرات واىجاذبَة اىجنسَة أمبر ىدي اىذمر اىذٌ ، أمثر عدوانَة وعنف ا من اىمرأة
ىنفس اىجطورٌ َبدأ اىفارق فٍ اسجخداً َنجج ممَة أمبر من هذا اىهرمون. وحسب عيً ا

                                                             

 . 384ص ، اٖنجحار (57)

 . 388ص ، نفس اىمرجع (58)

ا بؤنها بدَه أبداعَة فٍ مجاب: اىمججمع اىسوٌ. وقد 148ص ، اىخوؾ من اىحرَة (59)  .144ص ، وصفها أَض 
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وفٍ هذه اىسن َجساوي معده اىجسجوسجَرون ، (60)اىقوة اىبدنَة بَنهما فٍ سن اىثاىثة
مما َشَر ىيعامه اىجَنٍ. وقد وجد أنه من بَن عشرة مََٗن نوع من ، فٍ اٖثنَن

نفس اىحَوانات َوجد اثنان فقط َقومان بشن هجمات منسقة ممَجة عيً جماعات من 
ٌِّ (61)هما أنسان واىشمبانزٌ، بمبادرة من اىذمور، اىنوع مابن ىدَه  . وىً َجً رصد أ

 ظاهرة اٖسجمجاع بجعذَب اِخر وقجيه سوي أنسان.

وىً َخجر هذا اىمون اىذٌ ، اىوجود ورطة؛ فأنسان ظهر فٍ اىعاىً دون إرادجه - 
وهو مضطر أْن ، جزء منهاوهو َدرك أنه مجمَز عيً اىطبَعة اىجٍ هو ، َعَش فَه

ا ىه، َعَش جحت ضؽط ؼرَزة اىحَاة ، ومضطر إىً مواجهة اىطبَعة واىجٍ َعجبرها ميم 
، وٖ َسجطَع أْن َجخيص من قوانَنها، ْنها جضؽط عيَه، واىسعٍ إىً اىسَطرة عيَها

ن وهو عاجز عن اجخاذ قرار باٖنجحار ْنَّ ؼرَزة اىحَاة أقوي م، فَجحاَه عيَها ىجخدمه
ا أنه سَموت وجربَة ، فَيجؤ إىً اىعمه عيً إطاىة عمره، ؼرَزة اىموت. به َعرؾ أَض 

، إنه فٍ صراع دابً مع ظروؾ بقابه.. واىمحافظة عيً اسجمرار اىنوع اىبشرٌ، أوٖده
ٌَّ مبرر ىوجوده وٖ ىوجود اىعاىً. إنه َدرك مه هذا وىذىك َعَش فٍ ، دون أْن َري أ

وهذا وذاك ضمن دوافعه ٖبجمار ، مجرد عبخ بٗ قَمة مما جبدو اىحَاة.. ورطة
ٖ  وذو قَمة، اَْدَوىوجَا إنه هو اىذٌ َصنع معنً .. فٍ محاوىة ىجعه اىعاىً معقو

 بشمه مفجعه حجً َسجطَع أْن َجعاَش مع ورطجه.، ىعاىمه

 

************************ 

 طارق شامخ(  :)اىصدَق‘ اىهدؾ واىؽاَة هٍبه ، ىَس ىيحَاة من هدؾ أو ؼاَة‘

 

          

 

 نقد فمرة اىخٗص –جارَخ بٗ نهاَة  :ىخاىفصه اىثا

 

 

 

                                                             

 . 579ص ، عيً اىنفس اىجطورٌ، دافَد باس (60)

 . 570ص ، نفس اىمرجع (61)
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   َّ                      إن  اىوجود أنسانٍ مشروع 

 ٖ َمجمه     

 جان بوه سارجر

 

من عمر اىحضارة.  –عيً اْقه  –ربما من عمر اىبشرَة أو ، حيً اىخٗص قدًَ - 
مه دَانة سماوَة ، وقد اجخذ مشروع اىخٗص فٍ اىبداَة صورة دَنَة منذ أعماق اىجارَخ

َعنٍ اىخٗص من اىؽضب أىهٍ وعقابه  أعطجه صورة؛ من اىخٗص بصيب اىمسَح؛
وباىجاىٍ جصبح هناك فرصة ، اىمسجحق عيً بنٍ آدً بسبب اْمه من اىشجرة اىمحرمة

. واىمجبعَن ىجعاىَمه باىخٗص من اىحَاة اىدنَا ممه واىعودة إىً اىجنة ىيمإمنَن باىمسَح
وفٍ أسًٗ واىزرادشجَة َجً اىخٗص من خٗه اجباع اىجعاىًَ اىدَنَة ىدخوه اىجنة بعد 
اىموت. وفٍ اىَهودَة سَجً اىخٗص حَن َؤجٍ اىمسَح اىمخيص إىً اْرض. أما 

َمون اىخٗص  - ممثاه - ؾ؛ ففٍ بوذَة بوذااىخٗص فٍ اْدَان ؼَر اىسماوَة فَخجي
، اىجٍ ججمون من مرمب اىفضَية واىحممة؛ فهً اىذات واىعاىً، هو باىوصوه إىً اىنَرفانا

باىجخيص من اىشهوات واىرؼبات ، واىؽرض هو اىجخيص من عذابات اىحَاة اىمجعددة
ؽناء عن رؼبات من خٗه اىجؤمه اىعمَق ىيعاىً؛ وباخجصار باٖسج، واىمشاعر اىسيبَة

ٗ  طابفة اىجودو، . وجوجد طوابؾ بوذَة عدَدة(62)همذا ججحقق اىسعادة.. اىجسد ، منها مث
ىمن َنادون باسً ، رأت اىخٗص فٍ اىوصوه إىً اْرض اىطاهرة، طابفة قدَمة هٍو
ٌْ َجبعونه، "اىبوذا أمَدا" أ

وبوذَة اىزن اىجٍ  .فمرة اْدَان اىسماوَة هجشب هٍو، (63)
باجحاد اىذات ، رفانا دابمة مع اىذوبان فٍ اىطبَعة اىمحَطةَاىعَش فٍ حاىة ن دعت إىً

وهذا َجً باىجؤمه ، باىضبط معرفة اىذات هٍبحَخ جصبح معرفة اْشَاء ، مع اىمحَط بها
. أما فٍ (64)واىجخيص من اىسيطة، واىؽرض هو معرفة اىنفس ومشؾ اىٗوعٍ، اىعمَق

باىسَطرة عيً اىجسد  ؛)براهما( اىنفس بأىهاجحاد فَجحقق اىخٗص ب، اىهندوسَة
. وججشابه اىنزعات اىصوفَة بوجه عاً (65)واىرؼبات واىجخيص من اىشرور واىشهوات

ا مان أو مبدأ، اٖجحاد مع اىمطيق :فٍ فمرة اىخٗص وهذا ، بقمع اىجسد، سواء إىه 
ربما جمون هذه اِىَات ناجحة فٍ جحقَق  اٖجحاد َجً فٍ اىنفس؛ وباىجحدَد فٍ اىخَاه.

ا ىظروؾ اىقهر واٖسجؽٗه ، اىشعور باىسعادة ىٕنسان ا خاضع  ىمن إذا مان اىمرء عبد 
اٖججماعٍ وجسيط اىسادََن فهه َمون اىطرَق هو مجرد اىجؤمه واٖسجؽناء وقمع 

                                                             

 .4اىفصه ، اىبوذَة، دامَان مَون (62)

 .19هامش ص ، بوذَة اىزن واىجحيَه اىنفسٍ، إرَك فروً وآخران (63)

 ضمن مجاب: بوذَة اىزن واىجحيَه اىنفسٍ.، اىزنمبادئ بوذَة ، إرَك فروً (64)

 .67- 60ص ص ، أدَان اىهند اىمبري، أحمد شيبٍ (65)
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عاناة مقدر. أو جقبه اىم، فٍ اىوهً، اىشعور باىحرَة واىسعادة هٍاىشهوات؟ فاىنجَجة 
ّٗ  ىقضاَا أنسان .. إفناء اىجسد، واىجقشؾ، وإنَّ اىدعوة إىً قمع اىشهوات إىخ ٖ جقدً ح

، واىعصاب نجَجة ىمه هذا. فٗ جؤمه وٖ اسجؽناء، اىقمع واٖسجؽٗه واٖؼجراب :اىفعيَة
قوي وٖ معرفة اىذات وجحرَرها فٍ بوذَة اىزن سجؽَر حاىة أنسان إٖ بقدر جحرره من 

اىقهر اىمادَة واىفمرَة. فمَؾ َشعر اىفٗح اىمسحوق واىمسيوب باىحرَة بمجرد اىجؤمه 
ٖ  من اىعبودَة واىذه اىمادََن؟ فهه ججخيٍ قوي .. واىنَرفانا إىخ دون أْن َجحرر أو

اْخري بمجرد اىدعوة  هٍاىجسيط عن مصاىحها وجشعها ونرجسَجها وجصه ىينَرفانا 
مه هذه اىدعاوي فٍ جحقَق فشيت وقد ٖ ججحقق إٖ فٍ اىجماعة. فحرَة اىفرد  !واىوعظ؟
ٌِّ شٍء  .(66)% من اىبوذََن ىً َصيوا إىً اىنَرفانا99؛ فـ َذمر أ

ا مطرَق  -   َّ ومن اىقدً سعً اىناس إىً وضع مشروع ىمججمع َعجبرونه مثاى
إىً من بوذَة ، مجعددة جعاونَةاشجرامَة أو ىيخٗص عيً اْرض. من ذىك مشارَع 

اىمدَنة ، مثه جمهورَة أفٗطون، ومشارَع ْنظمة أخري، (67).. إسٗمَة إىً مسَحَة
مدَنة هللا ىيقدَس ، (جوماس مور) أو اىمدَنة اىفاضية َوجوبَا، اىفاضية )اىفارابٍ(

أهمها محاوٖت شاره ، إىخ. بأضافة إىً اىمحاوٖت اٖشجرامَة اىحدَثة.. أوؼسطَن
مثه ، وسان سَمون. وَجب أْن نضَؾ باىطبع اىثورات اىمبري، روبرت أوَن، فورََه

اىثورة اىروسَة وبقَة اىثورات ، 1871بارَس  (68)مومَونةو، اىثورة اىفرنسَة
 اىجٍ انجهت ميها بثورات مضادة.، اٖشجرامَة

، بعض اىمفمرَن واىسَاسََن جصور أو صور ىيناس أنَّ خٗص اىبشرَة قد جً باىفعه
انجهً عيً ما فَه خَر اىشعوب. فاعجبر هَجه أنَّ اىعقه قد جحقق عيً وأنَّ اىجارَخ قد 

اىروح اىمطيق وقد جحقق بؤْن أصبحت  هٍوأنَّ فيسفجه ، اىحدَثة اْرض فٍ اىدوىة
. وبعد نهاَة اىحرب اىباردة اعجبر فوموَاما وأنصاره أنَّ "فٍ بَجها"اىفمرة اىمطيقة 

ار فقد أعين عيً اىشَوعَة. أما فٍ معسمر اىَساىجارَخ قد انجهً بانجصار اىرأسماىَة 
ا ما أنَّ  ومه اىباقٍ ، اٖشجرامَة قد جحققت واىدوىة أصبحت دوىة اىشعب ميه سجاىَن َوم 

هو اىوصوه إىً اىمرحية اىشَوعَة فٍ اٖجحاد اىسوفَجٍ. ىمن مه هذا اىهراء قد 
واىفقر واىظيً وعاد اىناس َحيمون بَوً َجً فَه جخيص اىبشر من اىقهر ، انمشؾ

ا اىَسار اٖشجرامٍ بجناحَه اْمبر  :واٖؼجراب. ومن َروج ىهذا اىمشروع هو أساس 
بٗ اسجؽٗه وٖ قهر؛ اىجنة عيً ، اىمججمع اىمثاىٍ هٍاىمارمسٍ واْنارمٍ. فاٖشجرامَة 

وهو مشروع اجضح فشيه عيً مدي اىجارَخ. بَنما دعا فَيسوؾ اىدوىة ، اْرض

                                                             

(66) Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, p.206 

 جناوىها سامح سعَد عبود فٍ مجابه: قراءة نقدَة فٍ اْنارمَة. (67)

(68) Commune  ا. ، وأعينت حممها ىمه فرنساوهٍ حمومة بيدَة شعبَة أدارت بارَس ىمدة اثنَن وسبعَن َوم 
به من ، ومانت اىحمومة منجخبة. وقد قامت بحه جهاز اىدوىة وإنشاء حمً شعبٍ بٗ جَش وٖ شرطة من اىمحجرفَن

 مما مان َجً انجخاب مبار اىموظفَن. ، اىمجطوعَن
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، إىً جوفَر شروط ىيجواصه اىحر بَن اىناس مآىَة ىيجوافق بَنهً ،ماساْىمانَة؛ هابر
ٗ  ىفمرة اىصراع اىطبقٍ وٖ ندرٌ مَؾ َجفاهً اىمجسيطون واىيصوص مع اىمسامَن ، بدَ

واىمقهورَن! وما زاىت اىحرمات اىثورَة اىجحررَة جناضه ضد قوي اىجسيط واٖسجؽٗه؛ 
ا اٌز٠ٓ ٠ؾٍّْٛ ، ٠ؼبف اإلصال١ِْٛ حو اىخٗص.فٍ سعٍ ن، جمسب أحَان ا وجخسر أحَان 

ٚرظٛس ٌُٙ ، ثغؼً اٌؾىُ هلل، ثئػبدح اٌخالفخ اإلصال١ِخ ٚرؾش٠ش اٌؼبٌُ ِٓ اٌطبغٛد

ْ  ػظش اٌخالفخ وبْ اٌؼظش اٌّضبٌٟ ٌإلٔضب١ٔخ!                                                   ػالالرُٙ أ

وحجً قَاً رجاه اىدَن  .هذا اْمه اىدابً ىيبشر إنما َنبع من شعورهً باىمعاناة
َعجمد عيً حاجة اىناس اىباىؽة ىيجحرر من ، واىسيطة باىجروَج ىمشارَع خٗص وهمَة

 اىمعاناة واىقهر.

نحن هنا نجميً عن اىخٗص عيً اْرض؛ اىخٗص اىحقَقٍ واىواقعٍ؛ خٗص  - 
إٖ اىروح واىجسد. فهه َممن جحقَق خٗص ىهذا اىعاىً؟ إذا ىً َمن َوجد َقَن مطيق 

 فمَؾ نإمن بحيً اىخٗص؟، باىموت

جسجخدً محجج ٔثبات جوجد أفمار اشجرامَة رؼً فشه اىثورات اٖشجرامَة مازاىت  - 
( 19اىعاىً اِن )ومنذ اىقرن  جقوه إنَّ  وىًاْ :"اىشر"إممانَة خٗص اىبشرَة من 

 - اا وأبد  اىعاىً دابم   اْساسَة. اىحقَقة أنَّ  أصبح َنجج ما َمفٍ احجَاجات مه اىبشر
فٍ اْوىَة مان َنجج ما َمفٍ احجَاجات مه اىبشر  - باسجثناء فجرات اىموارخ اىطبَعَة

بدىَه اىنمو اىمسجمر فٍ نسبة اىفبات ؼَر ، اا َنجج فابض  به مان دابم  ، هذا اىوقت أو ذاك
ا َحصيون عيً واىذَن مانوا دابم  ، اىقابمَن باىعمه اىذهنٍ :اىمنججة ىيمنججات اىمادَة

بَنما ، ىيبشر احجَاجات ضرورَة محددة اىقابية بؤنَّ  هٍ اىثانَةاحجَاجاجهً. اىفمرة 
جطوَر وَجد اىناس أنفسهً مدفوعَن ى، اٖحجَاجات اىبشرَة اىضرورَة ججزاَد باسجمرار

 حماَة أنَّ اىمبدد من هٍوزَادة أنجاج ىجيبَة هذا اىجزاَد. اىفمرة اىثاىثة ، قوي إنجاجهً
  َ ا ا أو فٍ عصر اىرأسماىَة أنجاج حاى فهذه اىظاهرة ، َمفٍ ىسد حاجة اىفقراءعموم 
، ا مصروفات عسمرَة وأمنَةفمانت هناك دابم   ؛ا وبدأت منذ فجر اىجارَخقدَمة جّد  
مثه اْهرامات ، وجبدَد ىقوة اىعمه فٍ إنجاج أشَاء جافهة، ا مع نشوء اىدوىةخصوص  
اىخٗصة أنه ٖ َوجد خربه اىحروب واىصراعات اٖججماعَة. ناهَك عما مانت ج ؛ممثاه

ا ىجحقَق مشروع اىخٗص اِن.  ٌُّ معطً جدَد َصيح أساس   أ

فٗ جمفٍ اىحاجات ، مجزاَدة طوه اىوقت هٍبه ، وْنَّ حاجات أنسان ٖ ججوقؾ - 
ا حاجات محبطة، اْوىَة ىجسد اىحاجات اىميَة ىيبشر وجود ومع ، فجمون هناك دابم 

َمون هناك أساس مادٌ ، اْنانَة )أو اْنوَة( واىؽَرة واىحسد فٍ اىنفس اىبشرَة
فَعاد إنجاج قوي اىجسيط واىهَمنة واىقهر واٖسجؽٗه باسجمرار. أما ، ونفسٍ ىيعدوان

ٌِّ شٍء جدَد ، اىمًٗ اىمجمرر عن جوفر اىحاجات اْساسَة مًٗ خادع ففٍ بداَة إنجاج أ
مثه إنجاج اىسَارات أو أجهزة اىجيَفزَون أو ، اىجٍ جمفٍ مه اىناس ٖ َنجج باىممَات
واىجٍ مانت مرجفعة اىثمن ىيؽاَة فٍ اىبداَة. وسوؾ ىن َنجج اىعاىً من ، اىهواجؾ اىنقاىة
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ٗ   –اىمافَار  وىً َممن ، اىممَات اىجٍ جرضٍ رؼبات مه اىبشر، وؼَره اىمثَر –مث
ا نقص .. برة خاصةوٖ طا، بسهوىة جوفَر قصر ىمه مواطن إىخ. فسوؾ َظه هناك دابم 

 وميها عوامه ىيعدوان واىصراع واىسعٍ إىً اىسَطرة. ، وفقر نسبٍ وجماَز

ىً َمنع رقٍ أنسان مع اىجحضر ظهور اىفاشَة واىسجاىَنَة واىحروب اىعاىمَة 
اىثورات فٍ قد فشيت مه إنَّ قوي اىشر مسجمرة فٍ اىجواىد. و.. إىخ.. وأبادة اىجماعَة
وانجهت جمَعها بثورات مضادة. وقد ، مثه اىحرَة واىمساواة وأخاء، جحقَق شعاراجها

ا ا ىجفمَر اىحاىمَن باىخٗص عموم  جفسَره. هإٖء اىحاىمون هً  وىمهٍ ، ظه هذا موضوع 
ىحظة  هٍباعجبار اٖشجرامَة )اىحقَقَة( ، اىمارمسَون واْنارمَون بشمه أساسٍ

رٌ من اىميمَة اىخاصة واٖسجؽٗه واىقهر واىحروب واىجعصب خٗص اىجنس اىبش
 إىخ. .. اىعرقٍ واىدَنٍ

ا  ا"ىً َجد اْنارمَون حجمَة وٖ سبب   َّ مجرد مشمية  هٍبه ، ىفشه اىثورات" جارَخ
وبمجرد امجساب هذه اىخبرة من اىججارب اىسابقة ، جخص معرفة وخبرة اىطبقات اىشعبَة

وبٗ خشَة من سقوط اىثمرة ، باىعفوَة اىجماهَرَة، انجصار اىثورةَصبح بأممان جوقع 
. وَمَه (69)فٍ فً نخبة جسيطَة. همذا قدً منظرهً اْوه؛ دانََه جورَن اىمسؤىة

ا ىهذا اىجفسَر فَما َخص اىثورات اٖشجرامَة اىجٍ جمت ىمن ، اىمارمسَون عموم 
به ، اىثورات اىبورجوازَةَجذرعون بعدً جوفر اىشروط اىجارَخَة ىجحقَق شعارات 

ٌُّ نظاً " :مارمس قاهأْن َجحرك اىجارَخ. " َجب"جحقَق عمسها؛ فهمذا  ٖ َفنً أ
وٖ جحه عٗقات إنجاج أمثر ، اججماعٍ قبه أْن ججطور جمَع قوي أنجاج اىٗزمة ىه

ا محه جيك اىقدَمة قبه أْن جنضج اىشروط اىمادَة ىوجودها داخه بنَة اىمججمع  جطور 
 . (70)"اىقدًَ

وىذىك اعجبر أنَّ نهاَجه ، جصور مارمس أنَّ اىعمه اىمؤجور هو آخر أشماه اٖسجؽٗه
جقود إىً جحرر اىبشرَة وجحقق حيً اىخٗص. ىً َضع فٍ اعجباره أنَّ اٖسجؽٗه مممن 

  ٗ خٗه عميَة جباده ؼَر مجمافا ، بدون وجود اىعمه اىمؤجور؛ بَن منججَن أفراد مث
ا من منججَن أحرار وأفراد أو مجعاونَن َممن  وأنَّ ، آخربسبب أو  ا ممون   َّ ا اججماع نظام 

ومن اىمحجمه أْن ججحمً طبقة َسجمر اٖسجؽٗه مع ذىك. قد و، أْن َحه محه اىرأسماىَة
، اىمسجوي رفَعو اىفنَون اىجقنَون؛ هً من اىجمنوقراط واىبَروقراط )اىجمنوقراط

وقد َسَر ، اىخاص( اىقطاع أو اىحمومة فٍ سواء َنأدارَ مبار هً واىبَروقراط
 اىجارَخ فٍ اججاه ٖ نجخَيه. 

اىمشاعٍ اىمججمع  :اىثٗثَةف .إنَّ اىفمرة اٖشجرامَة ىيخٗص جشبه اىفمرة اىدَنَة
)طبقة  َجارَاىىيبروفاىنصر ، باىثورة اىخٗص فٍ اىشَوعَة –اىطبقٍ اىمججمع  –اىبدابٍ 

                                                             

(69)Daniel Guérin, Three Problems of the Revolution  

(70) A Contribution to the Critique of Political Economy, Preface 
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جشبه اىثٗثَة اىدَنَة ، ىيبورجوازَةواىهزَمة واىدمار ، اىمؤجورَن(عماه اىصناعة 
اىجنة  :ثً َوً اىقَامة؛ فاىحساب، من اىجنة ثً اىطرد إىً اْرض حَخ اىمعاناة :اىشهَرة

َ ا ىها باىجؤمَد هٍىٓخَار واىنار ىٓشرار. و ا واع ىمن اىذهن اىبشرٌ َفمر ، ىَست جقيَد 
ا من بنفس اىطرَقة. ففٍ اىحقَقة  ٗ  وٖ خاىص  ىً َمن اىمججمع اىبدابٍ اىمزعوً جمَ
به ٖ َوجد ما َده عيً أنه مان َخيو ، واىحروب اىوحشَة، اىقسوة وأبشع أىوان اىجرابً

ومان قمع اىجماعة ْفرادها ٖ َقه ، واىزعماء اىممَزَن )أو اىهرمَة( من اىهَرارمَة
وىن َمون هناك نعًَ أبدٌ إذا أقًَ . (71)قسوة وعنف ا عن قمع اىدوىة اىحدَثة واىسوق

ا من ، اىمججمع اٖشجرامٍ وقد شاهدنا ذىك منذ عشرَنات اىقرن اىماضٍ. إٖ أنَّ مثَر 
َسمونه اىشَوعَة اىبدابَة؛ ، دعاة اٖشجرامَة َصورون اىمججمع اىقدًَ ممججمع مثاىٍ

ا عيً دراسات أنثروبوىو، حَخ اىمه سواسَة وَعَشون فٍ حب وسًٗ جَة اعجماد 
ا ومعزوىة، قاصرة )وربما مإدىجة( ، اعجمدت عيً دراسة قبابه معاصرة قيَية اىعدد جّد 

 . (72)به محاصرة من قبه اىدوه اىحدَثة

بداَة من أبادة اىجماعَة ىحَوانات ، ميوثة باىدً هٍىقد قامت اىحضارة اىبشرَة و
حجً إبادة ، ندرجاه وؼَرهمثه إنسان اىنَا، ٔبادة أصناؾ اىبشر اىقدَمة، ونباجات بؤمميها

، واىقومٍ، ثً ظهر اىصراع اىطبقٍ، ىبعضها اىبعض" اىعاقه"واسجعباد قبابه أنسان 
واسجعباد اىشعوب ، وما صاحبه من مذابح وإبادة جماعَة ىيمََٗنواىدَنٍ.. ، واىعنصرٌ

 .. من قبه اىدوىة واىطبقات اىمسَطرة

وفٍ ، اىرجوع ىٕسًٗ وجطبَق شرَعجهأما أسٗمَون فَرون خٗص اىبشرَة فٍ 
، حَخ نعود إىً عصر اىخيفاء اىراشدَن، هذه اىحاىة سَنجهٍ اىشر وَعً اىعده واىخَر

وأنَّ هللا ناصرهً فٍ اىنهاَة ضد اىطواؼَت. وٖ نحجاج ىيجوسع فٍ شرح ما فعه أسًٗ 
باىبشرَة من بشاعات؛ فمه شٍء " اىراشدة"وٖ ما فعيت اىخٗفة ، اىسَاسٍ باىعاىً

 مسجه فٍ مجب اىجارَخ. 

أو ، أو إىً اىطبَعة، وسواء مان حيً اىخٗص َجمثه فٍ اىعودة إىً اىجنةونعجقد أنه 
ٖ  من  هٍف، أو اىخٗفة، إىً اىمشاعَة اىقدَمة نزعة نموصَة؛ هروب إىً اىماضٍ بد

حاىة جحدخ ىيمصابَن  ٍهو مواجهة اىحاضر واىنضاه ضد عقبات جحقق اىفرد وجحرره.
ا وهو وضع أنسان اىمسجيب فٍ اىعاىً ، ىيهروب من وضع ٖ َطاق، باىعصاب أحَان 

 اىمعاصر.

بإنشاء مججمعات هامشَة ٖ   وهناك اىمثَر من اىشباب َبحخ عن اىخٗص اىشخصٍ
جً فَها ممارسة حَاة جقوً عيً اىجعاون واىحرَة واىمساواة. ج، جرجبط باىمججمع اىرسمٍ

ىمن ٖ َممن فٍ هذا اىعصر جحقَق هذا اىحيً دون اىنموص إىً اىبدابَة واٖسجؽناء عن 

                                                             

 (71)Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, p. 319  

 (72)Ibid., p.6  
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فهه هذا .. باْنارمَة اىبدابَة َُسمًاٖججاه اىذٌ  ذىكوهناك باىفعه ، اىحضارة اىحدَثة
دابٍ بنفس آىَات وىنفس أسباب جطور اىمًٗ عميٍ؟ أىن َجطور هذا اىمججمع اىب

 اىمججمعات اىقدَمة؟

ٌِّ ىً َخطر " :قاه ىَنَنوهناك من َرفض فمرة اىخٗص بسبب طوبوَجها.   فٍ باه أ
ة وءأما فَما َخص نب ؛اىشَوعَة جطور بحيوه اىطور اْعيً من ‘َعد‘اشجرامٍ أْن 

طٗب  َشبهاىذٌ ، اىحاىٍا ؼَر أنسان جفجرض إنسان   هٍاٖشجرامََن اىعظاً بحيوىها ف
جدمَر مخزون اىثروة اىعامة اىقادرَن عيً ، اىماجب بومَاىوفسمٍ فٍ قصص اىٗهوت

 . (73)"ىمجرد اىمزاح وطيب اىمسجحَه

ا" :وقاه إرَك فروً ٖ  أقه عنف  وىمن َسجحَه أْن ، إنه ربما َجخذ اىصراع اىطبقٍ أشما
مججمع ٖ طبقٍ فَما َسمونه فٍ َنجهٍ طاىما ظه اىجشع َسَطر عيً اىقيوب. وفمرة 

ا وخطورة عن  –واىذٌ ججميمه هو اِخر روح اىجشع  - اىعاىً اٖشجرامٍ ٖ جقه خداع 
 . (74)"فمرة سًٗ دابً بَن أمً ججميمها روح اىجشع

ا - َممن  َّ ا - أْن َحدخ اىخٗص اٖججماعٍ إذا اجفق اىبشر - نظر عيً إىؽاء  - فرض 
حجً ىو بيػ اىمججمع مرحية اىشَوعَة فعوامه اىقهر واىجزموا بذىك. فهه هذا مممن؟ 

إىً ثورة  ؛فسوؾ َحجاج إىً اٖسجمرار فٍ مقاومة اىنزعات اْنانَة وأجرامَة وؼَرها
 وإٖ سجحدخ انجماسة جدَدة ىيجنس اىبشرٌ. ، مسجمرة

ااىسنَن أْن َعَشوا م مََٗنمبات اْىوؾ أو ىً َسجطع اىبشر خٗه  فٍ جعاون  ع 
، فمَؾ نسجمر فٍ اىبحخ عن هذا اىسراب، وفشيت مه أحٗمهً بهذا اىمشروع، وباحجراً

مهدرَن جهود اىناس ونضاىهً وجضحَاجهً فٍ سبَه من َجنٍ ثمارها مه مرة؟ أىَس 
ا ا، اْفضه أْن نجرك اىباب مفجوح  ة فٍ اىؽاىب ىن َجحقق. ىمن فمر، فٗ نضع مشروع 

وقد َجممن ، اىثورة اىمسجمرة جفجح اْفق إىً آخر مدي؛ فجعنٍ اْمه فٍ اىجؽَر اىمسجمر
ا ما إْن حدخ ما ىَس فٍ اىحسبان. ، بنو أنسان من جحقَق حيً اىمججمع اىمثاىٍ َوم 

مثيما ، سَظه اىمججمع اىمثاىٍ أحد أحًٗ اىَقظة اىبشرَة –إْن جحقق  - وحجً َجحقق ذىك
 اىمَثوىوجَا اىدَنَة. جمثه اىجنة فٍ 

ا خٗصٌ فٍ اىواقع ٖ َوجد  فاىثورة فمرة اىثورة اىمسجمرة.  منطيقوهذا هو ، أبد 
ا ة فٍ طرَقها َاسجراجَج.. به عميَة مسجمرة بٗ أفق نهابٍ، اىمسجمرة ىَست مشروع 

َّ  ، ججحقق إىً أنْ  . هذا هو اىجفمَر اىعميٍ مقابه اْحًٗ خطوات فقطا هو وما َجحقق فعي
 اىجٍ سببت موارخ ٖ حصر ىها ىٕنسانَة وأهدرت اىطاقات اىثورَة. 

                                                             

 اىدوىة واىثورة.  (73)

 . 108ص ، أنسان بَن اىجوهر واىمظهر (74)
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إنَّ اىجخيص من اىبحخ عن اىخٗص َحررنا من اىجفمَر فٍ اىمسجحَه أو اْهداؾ 
ىمن هذا اىمشروع ؼَر ، بعَدة اىمناه. وإْن اسجطعنا إقامة مججمع مثاىٍ فٗ بؤس

ا ؼَر مضمونوإذ، مضمون ٌِّ ، ا جً فاسجمراره أَض  وهو َشجرط جؽَر نفسَة اىبشر قبه أ
وٖ َوجد ما َضمن أْن ججؽيب اىثقافة عيً نزعات اىناس اىؽرَزَة. وقد حيينا ، شٍء آخر

 ذىك فٍ اىفصه اىسابق. 

أو بداَة اىجارَخ اىحقَقٍ ىيبشرَة مما ، ففٍ اىواقع ٖ َوجد شٍء اسمه نهاَة اىجارَخ
ٌْ سجخجفٍ اىضرورة اىجارَخَة( ىمارمسَونَقوه ا فمه جارَخ اىبشرَة حقَقٍ وىن ، )أ

أو اٖنجصار اىنهابٍ واىسَادة اىمطيقة ىيرأسماىَة مما َزعً ، َخجفٍ عاىً اىضرورة
ٌُّ شٍء ثابت أو نهابٍ بوجه عاً فَما َخص وخاصة ، مفمرو جيك اىطبقة. فٗ َوجد أ

وهذا شٍء نظن أنه ٖ َحجاج ىيمثَر من اىمًٗ؛ فمه شٍء َجؽَر ومه اىحَاة اىبشرَة. 
 شٍء َجبده. 

ٌَّ نظاً هو فٍ اىحقَقة ثورة مضادةنضَؾ أ ٌُّ سعٍٍ ٔقامة نظاً محدد هو ، نَّ أ وأ
دعوة مبمرة ىيثورة اىمضادة. وحجً جفمَك اىدوىة وجحقَق أهداؾ اْنارمَة )اىفوضوَة( 

باىمعنً اْرسطٍ ىيميمة.  - "باىقوة"ة مشروع ثورة مضادة بطبعاجها اىمجعددة هو بمثاب
وىً جقدً آىَة عميَة ٔقامة اٖشجرامَة ، ىقد فشيت اْنارمَة طوه اىوقت فٍ جنفَذ أهدافها

ٌْ باىبدء بجفمَك اىدوىة. ، مثبجة اسجحاىة قَاً ثورة اشجرامَة من أعيً، بدون دوىة  أ

 ة فوضً وصراع اججماعٍ طوه اىوقت؟ هه معنً هذا هو أْن َعَش اىعاىً فٍ حاى

به نقصد ، . وٖ نقصد اىفوضً باىمعنً اْمنٍ ىيميمةنعً :هٍأجابة بمه وضوح 
 ٌِّ اىحراك اىدابً واىجؽَر اٖججماعٍ باسجمرار وجرصد اىقوي اىمحافظة اىجٍ ججمون فٍ أ

ا ٌِّ اسجقرار؛ جيك ، واىجصفَة اىمسجمرة ىجيك اىقوي، ظروؾ دابم  وباىجاىٍ عدً وجود أ
اىميمة اىبؽَضة واىجٍ طاىما مانت إَزان ا بانجصار اىثورة اىمضادة فٍ مه ممان وفٍ مه 

 وقت. 

انجقاه مسجمر نحو جحقَق اىحرَة . انجقاه دابًأو ، اىمقصود هو حاىة سَوىة دابمة 
 وىصاىح اىؽاىبَة.، واىرفاهَة واىجقدً ىعموً اىبشر

جماعات ذات و، أفراد ذوٌ قدرات وجموَنات مخجيفة وجد اىمججمع وجدفطاىما  -
أو اىوصوه إىً نظاً ، بعضها َمون من مصيحجه اسجمرار وضع ما، مصاىَح مجباَنة
اىسيطة؛ سواء أدوات بعض  –عيً اْقه  –مما ججمون جماعات جحجمر ، ممجمه اْرمان

اىثورة ٖ مفر منه ىجصفَة نفوذ  اىمعرفَة أو اٖقجصادَة أو اىمسيحة؛ فَمون اسجمرار
جطيعات اىبشر نحو اىمزَد وجحقَق ، جيك اْدواتاىجماعات أو حرمانها من احجمار  هذه

ا سَمون هناك صراع بَن اىبشرف.. من اىرفاه واىحرَة ا؛ فدابم    .ٗ َوجد خٗص أبد 
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ا ىيثورة  احجمارومن نافية اىقوه أنَّ اىنضاه ضد  ٌِّ نوٍع من اىسيطة َمون هدف ا دابم  أ
ا ىجعدد أشماه وأنواع اىجسيط جمون اىثورة اىمسجمرة مجعددة اٖججاهات  :اىمسجمرة. ونظر 

 إىخ. .. وثقافَة، واججماعَة، سَاسَة

وإذا مان ، هناك جفاعه بَن اىعوامه اٖقجصادَة واَْدَوىوجَة فٍ حرمة اىجارَخ
فٗ َممن فصه هذه اىقاعدة عن وجود ثوابت بشرَة ، دور اْمبرىيعامه اٖقجصادٌ اى

ٌْ دور اىعامه اىنفسٍ. فٗ ، معَنة خامة بشرَة ىها سمات وقدرات وطاقات محددة؛ أ
ٗ  جحوه اىمججمع اىمشاعٍ إىً نظاً اىرق أو أقطاع إىً مجرد عوامه  َممن أْن نعزو مث

وإٖ فيماذا ىً نشهد ، مإهيَن ىهذا اىجحوهبه ٖبد أْن َمون اىبشر ، من خارج اىبشر
جؽَرات مشابهة فٍ عاىً اىحَوان؟ ىوٖ اىطمع واىجشع واىجطيع إىً اىسَطرة واىمجعة 

 - فٍ اىعموً –وىما أصر اْؼنَاء ، واىيذة ىما قاً اىبدو بمهاجمة اىفٗحَن فٍ اىماضٍ
ا من اىثراء بدون سقؾ. مما أَّنَّ  قبوه عموً اىناس  طوه اىعصور عيً جحقَق مزَد 

واْهً أنَّ ، باىنظاً اىطبقٍ وسَطرة قوي اىقمع َشَر إىً وجود اسجعداد ىيخنوع
ومما َعزز هذا اىرأٌ انجهاء اىثورات ، اىجماهَر جرٌ فٍ اىطبقة اىمسَطرة مثيها اْعيً

ا بثورات مضادة.   جمَع 

اب اىمادَة ٖ َممن اىزعً بؤّن اىناس ججصرؾ حسب مصاىحها اىمادَة مما ذهب أصح
 .دون أْن جمون ظاهرة عامة، ىمن هذه ظاهرة معاصرة فٍ ظه اىرأسماىَة، اىمَمانَمَة

وىمن عصر اىثورات قد خمد رؼً ، فمن مصيحة اىفقراء اٖسجَٗء عيً ثروات اْؼنَاء
ا. واىحاىة ، ذىك. إنَّ اىناس ججصرؾ حسب ما َرون أنه مرٍض ىهً  َّ ا أو معنو  َّ سواء ماد

اىجٍ جحدد سيومهً. فاىؽرابز واىمحفزات واىثقافة  هٍ –بمعنً اىميمة  - اىمزاجَة
ا محددة مَؾ َجصرؾ اىناس. فيَس هناك رد فعه واحد  وظروؾ اىواقع ججفاعه مع 

ا، ىيحافز أو أْن ، إما أْن َهرب - عيً سبَه اىمثاه - فقد َقرر اىمرء إذا شاهد ثعبان 
ٗ   أو، أو أْن َنجظر ىَري ماذا سَفعه، َهاجمه حسب اىظروؾ اىمحَطة ، أٖ َهجً أص

 وحسب جموَنه اىنفسٍ وحاىجه فٍ جيك اىيحظة باىذات. 

وىقد اخجرنا نقطة اىبدء باسجراجَجَة اىثورة ٖ بذمر بدَهَات أو مقدمات أساسَة وٖ 
ا وٖ نظرَة جدَدة؛ فمه اىموضوعات ، بإقرار بعض اىحقابق  َّ وىن نقدً نسق ا فمر
ٌُّ  وجبرر فمرة اىسعٍ ىيحرَة اىمطروحة ججرجب عيً مبرر  واىجقدً واىرفاهَة. وٖ َوجد أ

 به نزعً مجرد زعً أنها جطيعات مشروعة؛ حق ىٕنسان، منطقٍ وٖ عقيٍ ىهذا اىخَار
 . حده ىنفسه

 

************************ 

، أْن ججحققسجظه فٍ طرَقها إىً  أحًٗ، وصورة اىمججمع اىمثاىٍ، اىمثه اىعيَا إنَّ ‘
ا  ‘دون أْن جمجمه أبد 
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  اىحرَة :رابعاىفصه اى

 

 

 

 قدرة اىمرء عيً اخجَار سادجه ٖ جيؽٍ  

 اىسادة وٖ اىعبَد    

 هربرت مارمَوز      

 :معنً اىحرَة - 

وٖ ، وٖ اْمة، وٖ اىدوىة" اىوطن"ٖ حرَة ، حرَة اىفرد هٍاىمقصود هنا باىحرَة 
ٌِّ نوع من اىجماعات أو اىمابنات اٖعجبارَة.   أ

ٌُّ اجفاق عيً معنً اىحرَة. فقد طرحها اىفٗسفة واىمفمرون وأصحاب  وٖ َوجد أ
اىنظرَات اىسَاسَة بمعاٍن مخجيفة. وأقصً ما بيؽه اىفمر اىبورجوازٌ هو نظرَة اىعقد 

إىً أقصً حد مممن. أما  اىحرَة شبه اىمامية جحت رقابة اىدوىة اىمحجمة، اٖججماعٍ
ٍَ أرحب؛ ، فٍ اىفمر اٖشجرامٍ اىجذرٌ اىمارمسٍ ومجمه اْنارمٍ؛ فاجخذ اىمفهوً معان

، ومعها اىمججمع ميه من اىنظاً اىرأسماىٍ، فاىحرَة اىفردَة جبدأ بجحرر اىبروىَجارَا
مما َحرر ، وَدَر اىناس شإونهً بؤنفسهً، ومعه اٖؼجراب، فَخجفٍ اىعمه اىمؤجور

مما َسمح جطور اىقوي اىمنججة بجحقَق ، اْفراد وَمنحهً فرصة جحقَق ذواجهً
 سَطرجهً عيً اىطبَعة. 

أعرض معنً ىيحرَة َممن أْن نحدده هو أنها حرَة اىذات ممه. فأنسان جسد 
ا ؼرابز وعواطؾ وؼاَات، أو جسد ىه نفس؛ ىَس مجرد عقه، ونفس واىعقه ، به أَض 

اىوحدة ، مرمب من اىوعٍ واىٗوعٍ. ومما ذهب َونج هٍ أحد أدوات اىنفس. فاىذات
. (75)حَخ َشمه اىٗوعٍ اىجزء اْمبر منها، اىميَة ىينفس بشطرَها اىواعٍ واىٗواعٍ

. وَجباده اىوعٍ واىٗوعٍ اىمواقع  ٗ ا وٖ مابن ا مسجق مما ججمون أرادة من ، ىَست مَان 
ا. فأرادة  ٖ  :ما جرَده اىذات ممه. وهذه اىمسؤىة جحجاج بعض اىشرح هٍجفاعيهما مع 

ٌُّ أشباح داخه اىجسد مجرد ججرَد  هٍبه اىمقصود باىنفس )أو اىروح( ، جوجد أ

                                                             

 .18- 17ص ص ، عيً اىنفس اىَونجٍ، َوٖند جاموبٍ (75)
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ىمجموعة اىمشاعر واىؽرابز واىمَوه اىسيومَة اىخاصة باىشخص. وَجحمً فٍ مه هذا 
ااْ هٍاىجَنات واىهرمونات واىجهاز اىعصبٍ. أما اىذات فيَست  ا معَن  ، خري جوهر 

ا ججرَد؛ اىوعٍ واىٗوعٍ فٍ جفاعيهما هٍبه ، وىَست أزىَة وٖ ثابجة واىخٗصة ، أَض 
ا بذاجه ا قابم  شٍء َجمون فٍ  هٍبه ، جمون ما نسمَه بأرادة. وهذه اىذات ىَست جوهر 

وىَست اىجماعة ، نجاجها باىجحدَد؛ فاىفرد ابن اىجماعة هٍبه ، اىجماعة اىبشرَة
ٖ  ثً اىفرد، عة من اْفرادمجمو وجمَزه بعد أْن ، واىذٌ َمجشؾ ذاجه، به إنَّ اىجماعة أو

 هٍودوره اىخاص فٍ حَاة جماعجه. اىجماعة ، َرصد اخجٗفه عن بقَة عناصر اىجماعة
ا ْنه َقاوً جيك اىسيطة؛ إنه سيطة مضادة. باخجصار  :اىسيطة واىفرد َصبح فرد 

  اىعمس. اىجٍ جنجج اىفرد ٖ هٍاىجماعة 

ا هٍاىحرَة إذن  -  فَقرر ما ، ىّخروٖ  فٍ ذاجهوىَس ، ىذاجه أْن َمون اىفرد موجود 
ٌِّ جهة مانت. وهو "هو"َشاء  ؛ بمعنً أْن َخجار ما َجوافق مع نفسه بدون ضؽوط من أ

ا؛ ىَس  ا"ما َعنٍ اىجفرد؛ أْن َمون مه فرد مابن ا فرَد  ا" نفر  ، به ذاج ا مبدعة، وٖ منمط 
فأنسان اىحر َسَطر عيً ذاجه؛ عيً مشاعره وؼرابزه ، مجحققة. وْنَّ اىجحرر فعه واع

، بجوجَه مه هذا بما َحقق ىه اىسعادة، وحجً عيً عقيه؛ َسجمجع بمه هذا بوعٍ وإدراك
ٔخفاء اىرؼبات واىمشاعر. وهذا  ٖ واعٍ فعه  –عيً اىعمس  - فاىمبت هو، وبدون مبت

أو اىضمَر اىجسيطٍ )بجعبَر إرَك ، َجطيب اىعمه ضد اىنظاً اٖججماعٍ؛ اْنا اْعيً
وفوق وقبه ، ىجوسَع مساحة حرَجه، واىسيطات اىقمعَة، اَْدَوىوجَا اىمقدسة، فروً(

، َر اىنقدٌوباىجفم، وبقدرجها اىنابعة من خبرجها اىخاصة مه شٍء أْن َإمن اىفرد بذاجه
 خارجٍ. وىَس بشٍء 

ا باىفعه  ا عيً اٖخجَار بحرَة عيَه أْن َجخذ اىقرار ، وىمٍ َمون اىفرد حّر  ٌْ قادر  أ
اىنابع من قناعاجه اىخاصة؛ أٖ َخضع ىسطوة أعًٗ أو اىمإسسات اَْدَوىوجَة اىجابعة 

ىماذا أخجار  :إاهىيطبقة اىمسَطرة. أنسان اىحر هو من َسجطَع أْن َجَب ىنفسه عيً س
ا ىذاجه باىفعه. فأنسان اىحر إنسان قادر عيً  هذا أو ذاك؟ أْن َصبح أنسان موجود 

ا ، اٖخجَار؛ إنسان مثقؾ ومجعيً فاىجحرر أنسانٍ فعه واع. وىمٍ َمون اىمرء موجود 
ا عن ، َنبؽٍ أْن َمجشؾ ٖ وعَه، أو هو ذاجه، ىذاجه مإثرات باىجؤمه اىذاجٍ واىجفمَر بعَد 

وضمَره ، اىسيطة؛ ففٍ اىٗوعٍ َمجشؾ اىمرء رؼباجه اىحقَقَة ومَوىه ونوازعه
وإذا اسجطاع أْن َعرؾ نفسه َصه إىً مرحية اىنضج؛ اىجنوَر باىمفهوً ، أنسانٍ
ا فٍ قراراجه. وهو إنسان ميجزً َهجً باىعمه اىعاً، اىمانطٍ باىعمه فٍ ، فَصبح مجحمم 

اىمجمحور حوه ، رورٌ ىٕبداع. أما اىشخص اْنانٍجماعة؛ فاىعمه فٍ جماعة ض
فٍ "َحافظ عيَها ، منطو عيً ذاجه، إرضاء ميذاجه اىمباشرة فٗ َجطيع إىً اىمسجقبه

ٖ َطيق قدراجه وطاقاجه. واىفرد اىمجوافق مع اىجماعة ٖ َمون ، وٖ َحققها" ذاجها
ا ىها َسجطَع أْن ، ه اىحرة( باىذاتوْنه مجفق )بإرادج، به مجفق ا معها، باىضرورة خاضع 
.. فحرَجه جشمه مبادرجه فٍ اىمشارمة فٍ جقرَر مصَر اىجماعة، َخجيؾ وَقجرح وَبادر

ا  فين َسجطَع اىفرد أْن َبدع وَحقق ذاجه إٖ فٍ عٗقجه باىجماعة. فاىفرد اىحر ىَس نفر 
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اىمحافظة ىذىك ٖ َممن أْن جمون حرَجه إٖ ضمن ، به هو نجاج اىجماعة، فٍ اىجماعة
وسيطجها مرمزة فٍ حماَة حرَة ، اىجٍ جحجرً اىفرد، عيً اىجماعة؛ اىجماعة اىحرة

اْفراد؛ ىَست اىدوىة وٖ مإسسات اىقمع اْخري. وعيً اىنقَض من اىجحرر؛ فاىشخص 
ا؛ ففٍ قهره ىّخر َقهر ذاجه بطرَقجَن ا أنه حر ىَس حّر   :اىذٌ َسجعبد اِخر مجصور 

وَعطٍ اىحق ىّخرَن فٍ اسجعباده. مذىك فأنسان اىحر ٖ ، عةَقجه انجماءه ىيجما
 باىماه ما َعجز عن فعيه بنفسه.  ٌفاىمرء َشجر، َشجرٌ حب اىناس باىماه به بشخصه

هه َوجد شٍء اسمه حرَة أرادة وهه َممن أْن َمون  :وهناك جساإه نظرٌ شابع
؟   ٗ ا فع  أنسان حّر 

فمه هذه ججمون ىدي ، اىروح أو اىذات أو أرادةٖ َوجد مَان فطرٌ معَن اسمه 
ا ومع اىطبَعة. وباىجاىٍ ٖ جوجد ٖ ، اْفراد داخه اىجماعة وفٍ سَاق جفاعه اْفراد مع 

روح وٖ ذات وٖ إرادة مسجقية إٖ فٍ حدود شروط وجود وجمون اىفرد. هذا اىفرد ٖ 
 ؛شٍء َجمون هٍاعة؛ فاْنا إٖ وفق ا ىجموَنه وارجباطاجه اىمعقدة مع اىجم" َرَد"

ا  َّ ٌِّ شٍء ممجسب.. ممجسب وىَس جَن ا ، ومثه أ ا بعوامه جموَنه؛ ىَس حّر  َمون محموم 
ٌُّ شٍء حر باىمعنً اىحرفٍ ىيميمة.  وقد باىمعنً اىحرفٍ ىيميمة. وفٍ اىعموً ٖ َوجد أ

، اْخري مثه جمَع اْشَاء، أرادة فٍ حاجة" :هذه اىمسؤىة بشمه دقَق سبَنوزا صاغ
ٌُّ إرادة مطيقة أو حرة.. إىً عية جحدد وجودها به َجحجً عيً ، . ىَس فٍ اىنفس أ

 . (76)"وهمذا إىً ماٖ نهاَة، اىنفس أْن جرَد هذا أو ذاك بمقجضً سبب َحدده سبب آخر

فهو ، أما عن جعرَؾ اىحرَة بؤنها أْن جفعه ماٖ َضر باِخرَن أو َحد من حرَجهً
أو اىنظاً اٖججماعٍ ، قَمة ىه إٖ فٍ حدود اىقوانَن. وبسبب اىقوانَنجعرَؾ قانونٍ ٖ 

ا ا.، أو ضؽوط اِخرَن، أو اىضمَر اىمججمعٍ، عموم   ٖ َممن جحقَق اىحرَة مامية أبد 
ا فٍ آىة  اىشعاراتفباسً  ٖ فماك ىه. وحجً  اىنظاًجً إخضاع اىفرد وجنمَطه وجعيه جرس 

خفَض ساعات اىعمه بشمه جذرٌ جخيق اىرأسماىَة مع جقدً قوي أنجاج وإممانَة ج
ٖ  وهمَة ىجعه اىناس مسجمرَن فٍ اٖؼجراب وعدً منحهً فرصة ىيثورة.  ومع ذىك أعما

ا  َّ ، به أْن َناهض قوي اىجسيط فٍ اىمججمع، فيَس اىمطيوب أْن َصبح اىفرد سَموباج
 َمون نفسه. واىجٍ جعَق حق اىفرد فٍ أنْ ، سواء مانت عيً رأسه أو فٍ ثناَاه

وٖ ىقوانَن ، واىبحخ عن اىحرَة ىَس جحقَق ا ٖ ىيطبَعة اىبشرَة مما ذهب اىبعض
مَه بشرٌ إىً ، به إنه مجرد خَار؛ فهناك بجانب اىمَه إىً اىحرَة واىسَطرة، اىجارَخ

ضمن عوامه  - اىجٍ جفسر هٍو، شَرةأو ؼرَزة اىع، اىخضوع ىيجماعة؛ ؼرَزة اىقطَع
ظاهرة اٖسجبداد. إذ َجرجب عيً اىحرَة اىشعور باىمسإوىَة؛ فاىفرد َصبح  - أخري

ٖ  عن أفعاىه ا عيً اىنجابج. ربما ىهذا اىسبب ٖ َسعً ، مسإو فٗ َممنه أْن َيوً أحد 
 –معظً اىناس إىً اىجحرر إٖ فٍ حدود. وىذىك فسر فروً ظهور اىشخصَات اىسادَة 

                                                             

 . به أضاؾ أنَّ هللا ٖ َجصرؾ بإرادة حرة.136و ص ، 66ص ، عيً اْخٗق (76)
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. وهذا اٖخجَار اىحر ىيحرَة (77)بء اىحرَةاىمازومَة باىرؼبة فٍ اىجخيص من ع
ؤبداعه. وربما ىهذا اىسبب اْخَر جسجقطب ، ضرورٌ ىجحقق ذات اىفرد واسجمجاعه

حجً  - أحَان ا - اىطبقات اىحاممة اىمبدعَن اىضرورََن ىمصاىحها وجضمن ىهً حرَجهً
 َمونوا مبدعَن فٍ عميهً. 

، واىعوز، أْن َجحرر اىمرء من اىفقر . فمن اىمممناىجحرر واىحرَةوهناك فرق بَن 
ا بمعنً اىميمة إٖ حَن ، به ومن اىدوىة نفسها، واْمراض اىمجوطنة ىمنه ٖ َصبح حّر 

ٌِّ ضؽوط. فاىجحرر عميَة مجواصية ا عيً اٖخجَار بنفسه وبدون أ فعه ، َمون قادر 
 شٍء فٍ طرَقه إىً أْن َوجد. هٍأما اىحرَة ف، مسجمر

ا فٍ اىمدي ب، ٖ سقؾ ىيحرَة  بساطة ْنه ٖ َممن جحقَق اىحرَة اىمامية ىيفرد أبد 
 اىمنظور. 

ىمن إذا رفعنا سقؾ ، ٖ َسجطَع اىبشر إىؽاء قوانَن اىوجود :اىحرَة واىضرورة - 
ما  هٍمسر اىضرورة؛ ججاوزها. فقوانَن اىطبَعة  هٍاىطموح اىبشرٌ سنجد أنَّ اىحرَة 

ر باىفعه مع نمو اىبحخ اىعيمٍ هٍو، نمجشفه مما ٖ جوجد قوانَن صارمة ، ججؽَر وُجمسَّ
ا، ىيجارَخ فحرَة أنسان سجمون ، به مجرد مَوه. وْنَّ هناك ضرورة ىن جخجفٍ أبد 

عميَة جحقق باسجمرار وىَست ىها نهاَة. مع اىجقدً اىعيمٍ واىجمنوىوجٍ مع جفمَك قوي 
ٌٍ .. اىمزَد من اىحرَةاىقمع فٍ اىمججمع سَجمجع اىفرد ب سواء ، ىمه سيطة قمعَة إنها نف

ا ضد هَمنة اىقادة  هٍو، أو عيً مسجوي اىمججمع ممه، عيً صعَد محَط اىفرد أَض 
وهذا سبب  ."معبودٌ اىجماهَر"واىزعماء واىسَاسََن اىمحجرفَن واْفراد اىمإىهَن؛ 

ا عيً قوه هدف ا؛ ف به سجظه، آخر َجعه جحقق حرَة اىفرد باىمامه ؼَر مممن أبد 
ا عيً اِخرَن أْن " :دورماًَ ا إٖ بمقدار ما َمون ممجنع  إننٍ ٖ أسجطَع أْن أمون حّر 

ٌِّ جفوق آخر َجمجعون به، أو اٖقجصادٌ، َسجفَدوا من جفوقهً اىجسمٍ ىفرض ، أو أ
ا. وَظهر مع جقدً أنسانَة مَٗن؛ فجقدمها جقن(78)"اٖسجعباد عيً حرَجٍ ا قد  َّ   َّ وأخٗق

ن اْضعؾ واْقه ممانة أْن َجحرر بدرجة أو أخري. فَمَه اْفراد إىً اىجعاده فٍ َممِّ 
جمون اىدَموقراطَة و، وَمَه اْقوي إىً اىجعاون واىجعاطؾ مع اْضعؾ، اىقوة واىممانة

 أمثر بمثَر منها فٍ اىوضع اىحاىٍ. وعيً اىنقَض من ذىك؛ فاىجقدً اىجقنٍ َهدد بازدَاد
اىفجوة بَن اىناس فٍ اىقدرات اىمعرفَة واىقدرة عيً اىجؤثَر فٍ اِخر. فاىثورة 

واىثورة اىجقنَة فٍ اىصناعة جهدد ، اىبَوىوجَة جهدد بخيق إنسان أمثر قدرة وذماء
 إىً أقصً حد. " اىفابض اىبشرٌ"بارجفاع حجً 

ا هٍاىحرَة ، ىمه ما سبق ا ىيمف، شٍء ٖ َجحقق أبد  اح بَن اىذات به سجظه موضوع 
 واىموضوع. فاىفرد ٖ َعَش إٖ فٍ مججمع بمه ضؽوطه.

                                                             

 . 125ص ، اىخوؾ من اىحرَة (77)

(78) The Division Of Labor In Society, p.3 
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ا -  ا. ومثه اىفنان؛ ، اىجيقابَة شرط أْن جمون حّر  باىضبط مثيما َمون اىطفه حّر 
ا  َّ حرَة اىٗوعٍ  هٍ. اىجيقابَة (79)اىشخص اىذٌ َسجطَع أْن َعبر عن نفسه جيقاب

جشجرط  هٍف، إذا ىً نشعر بها ةمعنً ىيحرَٖ أْن َمون مه فرد فنان ا. ىمن ، باىجحدَد
جمية اىرؼبات هو  –مما أشرنا من قبه  –جحوه اىٗوعٍ إىً اىوعٍ. واىٗوعٍ 

، أو اىضمَر، ا ىخضوعها ىٓنا اْعيًنظر  ، اىجٍ ىً ججحققواْفمار واْؼراض واىمَوه 
وهو فٍ ، اىجزء اىمنفصه من اىواقع واىذٌ صار رقَب ا عيً اىفرد –حسب فروَد  - ذىك

فهذا هو اىضمَر اىجسيطٍ. إنَّ جحقَق ، اىحقَقة َمثه اىسيطة اىمججمعَة بمه أنواعها
اىجوافق بَن اىٗوعٍ واْنا اْعيً هو باىضبط ما ندعوه باىحرَة. هذا َجطيب جؽَرات 

مع خيق جوافق ، َود اىواقع عيً نزعات اىفرداججماعَة وثقافَة عمَقة ومجعددة ٔزاىة ق
فَخجفٍ اىمبت. وهذا َجطيب جحقَق جوافق بَن اىضمَر اىجسيطٍ ، بَن نزعاجه وضمَره

واىضمَر أنسانٍ اىعاً )سبقت أشارة إىً هذا اىمفهوً(. وٖ َممن جحقَق هذا اىجوافق 
ا زاىة اىجناقض بَن وإ.. ىمن َممن فقط أْن َسَر فٍ طرَق اىجحقق، بشمه مامه أبد 

اىجحرر من دون حرَة فٗ ، َشجرط جؽَرات اججماعَة واسعة وعمَقة، اىضمَرَن
بـ قوانَن  ُجسمًمن سطوة ما .. اٖؼجراب بؤنواعه؛ اىدَنٍ واٖججماعٍ واٖقجصادٌ

من اىدوجمابَة ىصاىح اىجفمَر ، ومن اىشعور بؤنَّ اىمرء َحمه رساىة ىيبشرَة، اىجارَخ
اىجٍ جسنها اىدوىة أو " اىمبادئ"و" اىقًَ"َة فٍ إطار قانون ىيقهر ووٖ حر. اىنقدٌ

أو حرَة ، ومإسسات اىقمع اَْدَوىوجٍ واىعنَؾ. مما أنَّ اىحب اىحر، جماعة مهَمنة
، بدون مشروع اججماعٍ )زواج( أو مصيحة، هو اىحب اىجيقابٍ؛ اىحب ىيحب، اىحب

ا من اىجمافإ واىحرَة ىيطرفَن.   َجطيب قدر 

ا من وعَها إىً  -  عميَة قهر اىشعوب ومبجها من قبه قوي اىجسيط جحوه جزء 
، اىعدوان، مثه اىجرَمة، وهذا اىمبت َعبر عن نفسه فٍ ظواهر عصابَة، اىٗوعٍ

ا. فاىجحرر إذن َجطيب  جحوَه اىٗوعٍ  - مما أشرنا من قبه –واىنزعات اىجدمَرَة عموم 
وهذا ، بوحدة اىجيقابَة واىعقه، اىجفمَر اىنقدٌوب، بدراسة اىنفس؛ باٖسجبطان، إىً وعٍ

ا ىذىك سجسجمر عميَة اىسَطرة ، فسوؾ َظه اىٗوعٍ أقوي من اىوعٍ، ىن َمجمه أبد 
ٖ  من مبت اىؽرابز  عيً اىذات وجحقَقها فٍ طرَقها إىً أْن جوجد. بهذه اِىَة َممن بد

اىذات واىثقة مما َوسع آفاق اىشخصَة واىوعٍ ب، ممارسجها مع جوجَهها بوعٍ
ا ىجوسَع أفق اىضمَر اىمججمعٍ؛ اْنا اْعيً ا مسجمّر   َّ ٗ  نضاى ، باىنفس. وهذا َجطيب عم
وباخجصار جقيَه اىمحرمات وزَادة مساحة حرَة اىفرد. وميما حه اىضمَر أنسانٍ اىعاً 

 محه اىضمَر اىمججمعٍ َصبح اىفرد أمثر حرَة. 

ٌِّ نظاً محدد؛  جمون فٍ حدود ، رأسماىٍ أو اشجرامٍ وؼَرهماإنَّ اىحرَة فٍ ظه أ
ا رؼً ما َبدو عيَهقبوه اىنظاً فقط. ىذا ف فهو خاضع ىينظاً  ؛أنسان اىمعاصر ىَس حّر 

فٍ بَع قوة عميه وفٍ اخجَار " حر"وهو ، موجود ىصاىح اىقية اىمهَمنة، بمه مموناجه
                                                             

ٗ  عن إرَك فروً (79)  . 207ص ، اىحرَةاىخوؾ من ، حسب جعرَؾ بيزاك ىنفسه. نق
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واىنظاً ، من َحممهوفٍ اىنظً اىدَموقراطَة حر فٍ انجخاب ، من َقمعه أو َسجؽيه
فحجً بَوت اْزَاء به َخيق ىه طرَقة اسجمجاعه؛ ، َصنع ىه طرَقه اىعاً فٍ اىحَاة

إنه ذو بعد واحد مما .. . به إنه قد ٖ َشعر باىقهر اىواقع عيَهفٍ اىمٗبس جصنع مزاجه
 .مسيوب أرادة، مجيق، إنسان اسجهٗمٍ :ذهب مارمَوز

اىذٌ َجسق مع اىقدرات واىمواهب واىرؼبات ، ومن شروط اىجحرر اىعمه اىحر - 
ٌْ اىعمه ىجحقَق اىذات.  ا هو عدوان ْنَّ اىشخصَة؛ أ اؼجراب اىعمه واٖؼجراب عموم 

ا ، مباشر عيً اىحرَة واىعمه اىمؤجور أو اىعمه من أجه اىسوق َجعه اىعامه موجود 
ٌٍ ، ىّخر وٖ ، يه أو عميهىحرَجه معامه. فٗ حرَة ىمن َضطر إىً بَع قوة عم فهو نف

 َممن فٍ اىعموً جحقَق اىحرَة بدون جحقَق اىمساواة اٖقجصادَة. 

أعيً حاجة فٍ سيً اىحاجات وٖ َصه وهذا هو ، إنَّ جحقَق اىذات هو قمة اىجحرر
حسب نوازعه ، إىَها اٖ قية من اْفراد. وَخجيؾ شمه جحقَق اىذات من فرد إىً آخر

ٖ  جوفر حرَة اىفرد فٍ اىمًٗ واىفعه واىجعبَر عن وقدراجه ومواهبه. وهذا َجطيب  أو
وأوىبك .. (80)واىعداىة، وحرَة اىدفاع عن اىنفس، واىوصوه إىً اىمعيومات، اىنفس

أدراك  :بما َؤجٍ - حسب عيماء اىنفس أنسانََن –اىذَن َحققون ذواجهً َجصفون 
اىجمرمز حوه اىمشمٗت واىسعٍ  - اىجيقابَة - جقبه اِخرَن - جقبه اىذات - اىدقَق ىيواقع

شعور قوٌ  - مقاومة اىمساَرة - اىرؼبة اىموجبة باىعزىة واىخصوصَة - ىحيها
ا خٗه اْزمات اىفردَة أو اىجماعَة  َّ خبرات  - باىجعاطؾ مع اىناس ومشارمجهً وجدان

اىعٗقات اٖججماعَة اىوثَقة مع  - أبداعَة - اىدَمقراطَة فٍ اىقوه واىسيوك - اىذروة
اٖسجمجاع اىمججدد اىمسجمر فٍ جذوق  - روح اىنمجة اىخاىَة من اىعداء - قية من اْفراد
 .(81)درجة عاىَة من اٖسجقٗىَة - أساسَات اىحَاة

ا باىفعه - مثه مه اىمابنات –َوىد اىناس  -  . هذا اىقوه اىشابع َصؾ اىواقع. .. أحرار 
اىذٌ َممن جيخَصه فٍ: اىمَوه ، (82)"اىهو"ىمن هذه جمون حرَة ما َسمَه فروَد بـ 

ومه إنسان ، حسب دوافعه اىؽرَزَة، فاىطفه َحب أْن َجصرؾ بطبَعجه اىؽرَزَة اىفطرَة.
ا صورة ىمنه َجعرض منذ وٖدجه ْشماه مجعددة من اىقمع فٍ ، َحمه هذا اىمَه دابم 

ا ىضعفه واحجَاجه ىّخرَن ، سواء بشمه مباشر أو ؼَر مباشر، جحرَمات وأوامر ونظر 
 :وجفشه مقاومجه. وبعد ذىك َجعرض ىيموقؾ نفسه من مه سيطة حوىه، َضطر ىيخضوع

فَجصرؾ بدفع اىخوؾ واىطمع؛ اىخوؾ من ، اىمججمع واىدوىة واىمإسسات اىمخجيفة
اجاجه اىمادَة أو بعضها وفٍ جحقَق درجة من اىعقاب واىطمع فٍ اىحصوه عيً احجَ

                                                             

(80) A. H. Maslow (1943), A Theory of Human Motivation 

 بدون اسً مإىؾ.، موجز جارَخ عيً اىنفس واججاهاجه (81)

ٖ  وقبه مه ، مه ما َظهر عند اىمَٗد، "ومضمونه مه ما هو موروخ (82) مه ما هو مثبت فٍ اىجبية. ىذا فهو َجؤىؾ أو
شٍء من اىمَوه اىؽرَزَة اىجٍ جصدر عن اىجنظًَ اىجسمٍ وججد ههنا أوه جعبَر عن ذاجها فٍ صور نجهيها". 

 .26ص ، اىموجز فٍ اىجحيَه اىنفسٍ
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به هو ، مَوىه اىؽرَزَة. به ومع اىوقت َجمون ضمَره اىذٌ ىَس من إنجاجه فٍ اىحقَقة
ممثه ، اىنفسوَمون هذا اىضمَر رقابة داخيَة فٍ ، سيطة اىمججمع وقد اخجرقت ذهنه

فٍ  اهزَمجهىوهو نجاج ، رؼً اسجقٗىه عن سيطة اىعقاب واىثواب، اأدوات اىقمع داخيه
اىسعٍ إىً اىحرَة. وَخجيؾ اىناس فٍ مدي خضوعهً ىجيك اىسيطة؛ فاىبعض َجؤقيً 

ا، به وقد َشعر باىسعادة فٍ هذا اىخضوع، معها وَخضع ىها ، واىبعض َظه رافض 
ا ا، مقاوم  فَعانٍ من جؤنَب اىضمَر. ومه اىبشر مصابون باىعصاب بسبب هذا ، مجمرد 

 سواء اجبع ضمَره أو خاىفه. ، َجهً اىؽرَزَةاىمبت واىقمع ىحر

، وهو من َراقب وَقمع نزعات اىٗوعٍ، وْنَّ اىضمَر هو من إنجاج اىحضارة
فٍ  - عيً حد جعبَر فروَد –مانت به ، حرَة اىفرد ىَست من منح اىحضارةفجمون 

 ٌِّ ىذىك َعجبر اىشخص اىمجحضر هو اْقدر عيً حضارة.  أقصً درجاجها قبه نشوء أ
واْقدر عيً اىجٗإً مع اىقًَ اٖججماعَة اىسابدة؛ مراعاة اِخر؛ فهو ، مبح جماح نفسه

ا فقد َفقد ، إذن اْقه حرَة. إنه َقمع نفسه بنفسه ىصاىح اىمججمع وىصاىحه اىخاص أَض 
وعٗقجه باىوسط اىمحَط إذا أطيق اىعنان ىيسانه ، مصاىحه وحب واحجراً اِخرَن

وقد ارجبط ً اِن اىحرَة واىحضارة عيً طرفٍ نقَض. وىمشاعره وؼرابزه. فحج
فروَد( ابجداء من جعيًَ اىطفه اىجحمً  - اىجحضر باىقمع )جارَخ أنسان هو جارَخ قمعه

ا قاومت  فٍ ؼرابزه وجهدَده باىعقاب. ربما ىهذا اىسبب نجد أنَّ اىشعوب اْقه جحضر 
وىنفس اىسبب َعجبر دت اىذه. اىجٍ اعجا، اٖسجعمار بقوة أمبر من اىشعوب اىمجحضرة

اىذٌ ىً َجً جدجَنه بدرجة مبَرة أقدر عيً إطٗق ما فٍ قيبه عيً ، "اىبرٌء"اىشخص 
خيقت أنا ، اىحضارة قد خيقت اىقَود عيً اىفردوهو من َجصرؾ بجيقابَة. إنَّ ، ىسانه

ا من ذهن اىفرد ا اىضمَر اىفردٌ. ، أعيً جماعٍ َحجه جزء   ممون 

َُقصد به اىضمَر اىجسيطٍهذا اىمًٗ عن  أنسانٍ اىعاً. ، ٖ اىضمَر اىحر، اىضمَر 
وحَن جخجفٍ بدرجة ، وفقط إذا صار اىمججمع َسمح بجحقق حرَة اْفراد إىً حد ميموس

وحَن َجعيً اىناس أْن َربوا أبناءهً بطرَقة جحجرً ذواجهً ، مبَرة اىسيطات اىقمعَة
هً من اىمنافسة؛ حَنبذ َصبح اىضمَر أقه وحَن َصبح اىجعاون بَن اىناس أ، وعقوىهً

ومع طاقاجه ، وضمَره أنسانٍ، ؛ مجسق ا أمثر مع مَوه اىفرد"إنسانَة"جسيطَة وأمثر 
وىَس جحت ضؽط معاََر مفروضة من قبه اىسيطات ، وجطيعاجه اىجٍ اخجارها بحرَة
ا فٍ حَخ َمون مشار، سيطة عيً نفسه - إىً حد ما –اىقمعَة. حَنبذ َصبح اىفرد  م 

ا َجضمن ممون ا   َ إنجاج قًَ وأخٗقَات ومعاََر اىمججمع. وٖ َممن أْن ننمر أنَّ اىضمَر حاى
إٖ أنَّ جحقَق درجات مجزاَدة من جحرر اىفرد مفَه بزَادة ، ما من نزعة إنسانَة عامة
ثورة مسجمرة ضد وىجحقَق مزَد من حرَة اىفرد ٖبد من  حجً وأهمَة هذا اىممون.

ثورة عيً اىثقافة اىسابدة وقًَ  ؛ىصاىح اىضمَر أنسانٍ اىعاً، مججمعٍاىضمَر اى
 مع اىمججمعٍ اىضمَر جوحَد َجً ما بقدر اىحرَة نحو نسَروىسوؾ  اىمججمع اىمعاصر.

ا أقه اىذات فجصبح، اىعاً أنسانٍ اىضمَر  مع واجساق ا جيقابَة وأمثر، ىيمبت جعرض 
 .نفسها
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، ٖ َوجد جفسَر ىخضوع شعب بؤمميه ىجسيط فرد أو أفراد :(83)اىعبودَة اىطوعَة - 
به إنَّ اىجبن واىخوؾ هما اىيذان فٍ حاجة إىً ، أو طبقة صؽَرة اىعدد باىجبن واىخوؾ

جفسَر. وٖ َممن أْن جمون حَاة أنسان اىشدَدة اىجنوع واىميَبة باىجناقضات مخاىفة 
ردود اْفعاه واىسيوك. وضمن هذه ىطبَعجه؛ به إنَّ طبَعجه ججضمن اىجَنات ومرونة 

حسب اىظروؾ. َضاؾ اىدور اىجوهرٌ ، اىمرونة اىمفاضية بَن اْمان واىحرَة
وفٍ  اىجٍ جسَطر عيً مشاعر اىناس ومَوىهً وحساباجهً.، شامية اىدَن، ىَٓدَوىوجَا

وجسجؽه  .وباىخوؾ من اىجؽََر، اْساس َجسً وعٍ عموً اىبشر باىمَه اىمحافظ
ورؼبجها فٍ ، وخوفها من اىمجهوه، مسَطرة قية طموحات اىجماهَراىطبقات اى

اٖسجقرار واىشعور باْمان فٍ نشر أَدَوىوجَجها. وهذا ما َفسر اخجَار اىعبودَة من 
جانب معظً اىناس عيً مدي اىجارَخ. فرفض اىقهر ربما َنجج عنه فقدان اىحَاة أو 

أحَان ا ما َمون هناك احجَاج  واىشقاء واىمعاناة فٍ نواح أخري. به، اٖسجقرار
ٗ  جحت  اىشخصَات اىضعَفة ىيقهر واىجسيط )اىمازوخَة(. وٖ َممن ىيناس أْن جعَش طوَ

أو مقجنعة بؤنها اىخَار اىصحَح أو حجً اىمثاىٍ؛ ، ظه اىعبودَة دون أْن جصبح راضَة
ْْ رضزّش اٌذٌٚخ ِبٌُ ٠ؤِٓ إٌبس ثؼشٚسرٙبفيً َمن  ْْ ٚال ٠ّىٓ ، ِٓ اٌّّىٓ أ ٌٕظبَ أ

أبسطها اقجناع اىناس ، وىنا فٍ ذىك مبات اْمثية ٠ضزّش ِبٌُ ٠مزٕغ عزء ِٓ إٌبس ثٗ.
حب َٖ من اىناس من بفمرة اىحق أىهٍ ىيميوك ىمبات اىسنَن. وهذا َفسر ىنا أنَّ هناك 

به ، جصاب باىعصاب نجَجة جحررها، وهناك ناس ٖ جسجطَع أْن جمارس اىحرَة، اىحرَة
ٗ  باعجبارها مسإوىَة. ومن اىمعروؾ أنَّ بعض اىعبَد ىدجرفضها أ جحرَرهً مانوا  يص

 ىقد مسرهً اىقهر اىطوَه. .. َقاومون اىفمرة

حَخ ، قبه نشوء اىدوىة، وقد بدأت بذرة اىعبودَة اىطوعَة فٍ اىخضوع ىيمقدس
وقبه نشوء اىطبقات. وقد ، خضع اىناس بإرادجهً ىشٍء من خارجهً صنعوه بؤنفسهً

ب مارسَه جوشَه إىً أنَّ قبوه اىناس اىخضوع ىيدوىة بدأت بذرجه ىيخضوع ىيمقدس ذه
فجمشؾ ىنا عن وجود اسجعداد ىيعبودَة اىطوعَة ، فمرة جبدو معقوىة هٍ. و(84)اىدَنٍ

ا ٖ مفر منه  ا أو مسار   َّ ىدي اىبشر. وهذا ٖ َعنٍ إطٗق ا أنَّ نشوء اىدوىة مان حجم
 إممانَة.به مجرد ، ىيبشرَة

. اىعٗقة بَن اىزعًَ اىمإىه واىجماهَروجججيً اىعبودَة اىطوعَة أمثر ما جججيً فٍ 
ٌِّ شٍء َميَه ، جشبه اىجنوًَ اىمؽناطَسٍ؛ فاىطرؾ اىمنوً َصبح بٗ إرادة هٍف ْ  ٗ مجقب

وَسوده سيوك اىقطَع. وقد أشار فروَد إىً أنَّ أَمان بزعًَ هو جنازه عن ، زعَمه
وإذا جنبنا اىممون اىجنسٍ اىذٌ قد ، واسجبداىه بموضوع ىَبَدوٌ خارجٍ، امثاه اْن

َّ ا بذاجه هو؛ فقهر  ،َمون مؽاىً فَه فٍ هذا اىمًٗ ٖ  خارج نجد أنَّ اىمرء هنا َسجبده مثا

                                                             

 َعيهمقاىة "اىعبودَة اىطوعَة". وهو قد أسهب فٍ شرح آثار اىعبودبة دون أْن ، هذه فمرة إَجَان دو ٖبوَسٍ (83)
 مخاىفَن بذىك اىطبَعة اىبشرَة حسب ما َقوه.، وجودها وقبوه اىناس ىها

 .178 – 173ص ص ، فٍ أصه اىعنؾ واىدوىة (84)
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وجمون ؼاَجه أْن َشعر باىقوة وباىمساواه مع بقَة اْفراد جحت طؽَان ، نفسه بنفسه
ا، شخصَة نرجسَة ا. أما اىزعًَ فَمون ذاىزعًَ؛ فاىمه َجماهً معه واثق ا ، ٖ َحب أحد 

مسجقه اىجفمَر؛ إنه باىضبط نقَض اىمجموع اىمسحور به. وميما شعر اىجمهور ، بنفسه
بضآىة شؤنه وجفاهجه وقية حَيجه أضفً عيً اىزعًَ اىمزَد من سمات اىعبقرَة واىسمو 

ا ىيزعًَ؛ نفس دوافع واىقوة؛ وميما زاد شعوره باحجقاره ىنفسه ازداد  ا وجقدَس  احجرام 
  ٗ إسباغ صفات اىجبروت واىقدرة اىمطيقة عيً أىه. فاىمرء هنا ٖ َسجطَع أْن َفمر أص

ا عيً وعٍ اىزعًَ وٖ َممنه أْن َفمر فٍ ذاجه إٖ وهو َنمرها. بَنما َدرك ، إٖ معجمد 
جعيٍ من شؤن اىزعًَ بَنما  اىزعًَ ىذاجه وَعٍ ىما هو عيَه. وهنا نجد أنَّ هذه اىعٗقة

فٗ َسجطَع هذا اىجمهور ٖ أْن َمون نفسه وٖ أْن َذوب فٍ ، جحط من شؤن جمهوره
. إنَّ اىشعوب اىمهزومة (85)شٍء َشبه حاىة اىوعٍ اىشقٍ عند هَجه، نفس اىزعًَ

ا   َّ اىجٍ جعشق اىزعًَ اىميهً واىقاسٍ واىدوىة اىمجسيطة. وىيخروج من هذا  هٍنفس
فٗ جحجاج ، ً ىيذات ووعَها اىشقٍ ٖبد أْن جججاوز اىذات اىمهزومة هزَمجهااٖنقسا

  ٗ ٗ  وجحوَيه إىً شخٍص عادٌ، ىيزعًَ أص مميؾ بعمه ، من جحطًَ فمرة اىزعًَ أص
قابٍه ىيجؽََر بشخص آخر. وهذا َجطيب أْن جججاوز اىذات ، معَن من قبه اىشعب

ٗ  ، اىمهزومة هزَمجها  باىنضاه وجحقَق اٖنجصارات وىو اىصؽَرة. ، فٗ جحجاج ىيزعًَ أص

َّ ا ىجخيٍ اىجموع عن حرَجها ا مثاى وجقبيها ، وَقدً ىنا جارَخ اىدوىة أسٗمَة نموذج 
اىجٍ ججضمن مه مبَرة وصؽَرة فَما َجعيق بسيوك اىناس ونظاً ، باىشرَعة َُسمًىما 

نفسها بنفسها ىصاىح دوىة حَاجهً ومعامٗجهً؛ فقد جخيت اىجموع عن حرَجها فٍ جنظًَ 
، شدَدة اىمرمزَة وجحمً باىحق أىهٍ وبقوة اىسَؾ. ورؼً حرب أسًٗ ضد اىقبابه

ىً َفجقد هذا اىمشروع ، وفرض سطوة قرَش باىقوة اىمسيحة، شامية حروب اىردة
ابجداء بؤهه َثرب. فٗ َممن ىقية أْن جحمً ، ىيمثَر من اىمإَدَن طواعَة منذ بداَجه

؛ فقد "فٍ سبَه هللا"أجه اىدوىة باىجهاد ة باىقوة وحدها. وقد جماهً اىعمه من اىؽاىبَ
حق  -فٍ اىعادة  -ففٍ اىشرَعة )أو اىفقه أسٗمٍ( َجرجً اىفقهاء ، ججسد هللا فٍ اىدوىة
فيَس ، حجً أصبح اىماه ماه هللا به، وَمون اىقانون هو دَن هللا، هللا إىً حق اىدوىة

ٌِّ وقت، ْحد حق اىجميك إٖ اىدوىة ٗ  ىيمصادرة فٍ أ ، أما ما َميمه اْفراد فصار قاب
ا" اىصاىح اىعاً"واىجبرع ببعضه من أجه  صار واجب 

. وأصبح اىحسن واىقبَح هو ما (86)
ومعَار صٗح ، جنفَذ أوامر اىشرَعة؛ قانون اىدوىة هٍوصارت طاعة هللا ، َقرره هللا

اىدوىة عنه. فٍ هذا اىنظاً أصبح اىفرد اىجَد هو اىفرد اىمَت فٍ  –اىفرد هو رضا هللا 

                                                             

(85)The Phenomenology of Mind, 207 – 230  

ا مه جميَؾ حّق ا هلل فإنَّ ما هو هلل فهو هلل وما قاه اىشاطبٍ: "وإنَّ عقه اىمعنً ا (86) ىذٌ ْجيه شرع اىحمً فقد صار إذ 
مان ىيعبد فراجع إىً هللا من جهة حق هللا فَه ومن جهة مون حق اىعبد من حقوق هللا إذ مان هلل أْن ٖ َجعه ىيعبد حّق ا 

ٗ  ومن هذا اىموضع َقوه مثَر من اىعيماء إنَّ اىنهٍ َقجضً اىفس اد بإطٗق عيمت مفسدة اىنهٍ أً ٖ انجفً اىسبب أص
ص ، اىجزء اىثانٍ، ". اىموافقات فٍ أصوه اىشرَعة..اىذٌ ْجيه نهٍ عن اىعمه أو ٖ وقوف ا مع نهٍ اىناهٍ ْنه حقه

316. 
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وبعد موجه صار ، اىدوىة. هنا نجد أنَّ اىحامً هو رسوه من هللا إىً اىشعب - سبَه هللا
ا ىه. وقد اخجفٍ اىمنشؤ اىبشرٌ اىحر ىٓخٗق  اىحامً هو خيَفة ذاك اىرسوه؛ امجداد 

ا عن جصور قدرجه عيً إنجاج ، فجحوه إىً مصدر إىهٍ، ضابهواىف به صار أنسان عاجز 
إنه اىوعٍ اىشقٍ باىضبط. فاىفرد أصبح ٖ َفمر .. فؤصبح َسجمدها من اىشرَعة، اىقًَ

اىدوىة. ىقد جحوه اىعربٍ إىً مابن مدجن؛ إذ  - فٍ ذاجه إٖ وهو َنمرها ىصاىح أىه
اىدوىة. هذا اؼجراب دَنٍ وسَاسٍ  هٍَة اعجبارَة صارت شخصَجه مجرد ميحق بشخص

به اىدوىة ، وٖ اىدَن وٖ اىفضَية، فٍ نفس اىوقت. وفٍ اىحقَقة ىً َمن هللا هو اىهدؾ
 فقط ٖ ؼَر. 

ا؛ فيً َمن اىناس مرؼمَن وىً ، وىنا فٍ اىنظً اىشرقَة؛ اىطؽَان اىشرقٍ ٖ  ساطع  مثا
ا قامت عيَه َمجب عيَهً اىجارَخ اىحَاة فٍ ظه نظاً  اىرٌ اىصناعٍ اىذٌ مان أساس 

اىجٍ منحت اىدوىة حَن نشؤت فرصة ممارسة طؽَان شدَد. ىمن ، اىمشجرمات اىقروَة
أْن جعَش جحت ذىك نَر اىقمع اىبشع ْنها  - مما ذهب فَجفوجه بحق –اىناس اخجارت 

بمعنً أنَّ مزاَاه جفوق مشاميه، وجدت أنه أفضه اىخَارات
جَار اىبشر . به مان ٖخ(87)

ٖ  من اىعَش عيً اىصَد وجمع اىثمار أوخً اىعواقب  ىيثورة اىزراعَة وحَاة اٖسجقرار بد
وَمفٍ أنها مانت مقدمة خضوع .. عيً حرَة اىفرد وراحجه وصحجه اىبدنَة واىنفسَة

ىمنها عيً اىعمس مانت مقدمة .. ثً نشوء اىدوىة، بسبب إنجاج اىفابض، اْؼيبَة ىٓقيَة
ا من اْمان واىطمؤنَنة بخصوص ، بمه ما َجعيق بهاىيحضارة  ا مبَر  وحققت ىيفرد قدر 

 .(88)فمان عيً بنٍ اىبشر أْن َخجاروا، اىؽذاء واىمؤوي

ٖ  أخري ؼَر اىخضوع ىيسيطة اىسَاسَة أو اىطبقَة.  وججخذ اىعبودَة اىطوعَة أشما
، واىسَاسََن وؼَرهًفسعٍ اىجمهور إىً اىجماهٍ مع مشاهَر اىٗعبَن واىفنانَن 

وأنه قد أخضع نفسه ، وؼَر منججةإىخ جعنٍ أنَّ ذاجه خاوَة .. واىجعصب ىيفرق اىرَاضَة
ٖ  من مجرد اٖسجمجاع ، ىرمز مقدس ا. فبد ا جافه  باىرؼً من أنَّ هذا اىرمز قد َمون شخص 

ا، ومجابعة شإون اىسَاسة، باىفن واىرَاضة ا بشخص، َجعه اىمرء نفسه مجَم   مسحور 
ٖ  من ممارسة اىرَاضة واىفن  - فٍ عاىً اىَوً - وهإٖء أنفسهً، أو جماعة بد

وَمون هدفهً هو إرضاء ، َمارسونهما موظَفة؛ معمه، ىٗسجمجاع وجحقَق ذواجهً
ا جنٍ اْرباح. فمٗ اىطرفَن َمون ، ىضمان جحقَق اىممانة اٖججماعَة، اىجمهور وؼاىب 

ا ىّخر.  عبد 

ا نشَر إىً أح جعرضت اىمرأة ىظيً د أبرز أشماه اىعبودَة اىطوعَة؛ فقد وأخَر 
جيعب أمبر دور فٍ حفظ ، باىرؼً من ضعفها اىبدنٍ باىمقارنة باىرجه هٍجارَخٍ؛ ف

                                                             

(87) Oriental Despotism, p. 16 

 اٖخجَار.وهو َعجقد أنَّ اىبشر قد أساءوا ، جناوه هذا اىموضوع باىجحيَه اىمفصه نوفاه نوح (88)

Sapiens, A Brief History of Humankind, Part Two, The Agricultural Revolution. 
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به باىعمس؛ اسجخدً اىرجه قدرجه اىبدنَة ، ىً جمافؤ عيً هذا هٍو، اىنوع اىبشرٌ
فٍ ، جقع عيً اىنساء ومازىنا نري مخجيؾ أشماه اٖضطهاد، واسجؽيها أسوأ اسجؽٗه

. ومازاىت (89)فٍ مه اىمسجوَات واىطبقات، خاصة فٍ اىبيدان اىمجخيفة، مافة اىبيدان
واحجمار اىسٗح بؤَدٌ اىرجاه فٍ مه دوه اىعاىً. وقد اسجسيمت ، اىسيطات اىسَاسة

اىنساء عيً مدي آٖؾ اىسنَن ىقمع اىذمور. وىً َمن من اىمممن أْن َسجمر هذا اىقمع 
، عيً رأسها اْدَان أبراهَمَة، ىمدة دون انجشار أَدَوىوجَة ذمورَة بَن اىنساءىهذه ا

جحمسن ىيجمََز ضدهن باىذات. ىمن مع اىجمنوىوجَا َىدرجة أْن نجد منهن اىمثَرات ممن 
ا َذمر فٍ اىعمه به أصبح جؤنَخ اىعمه ظاهرة واسعة ، اىحدَثة ىً َعد ىيقوة اىبدنَة دور 

 اىمعجمدة عيً اىمعارؾ اىحدَثة.، َع فابقة اىجطوراٖنجشار فٍ اىمشار

ونقدً  :اىسَطرة عيً اىجماهَر بطرَقة خفَة جعطَهً اىشعور اىوهمٍ بؤنهً أحرار - 

ِٕشئ ِب )ث١ش١ٔز  إدٚاسد لبَ :4591 عٛار١ّبال أمالة :حدثت باىفعه هنا أمثية عميَة

ػٍُ إٌفش ٚػٍُ االعزّبع اوزشبفبد زطج١ك ٚلذ لبَ ث، اٌذػب٠خبٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚث ٠ُضّٝ

ؽىِٛخ عٛار١ّبال ( ثؾّالد دػبئ١خ رٙذف ٌٍز١ّٙذ ٌالٔمالة ػٍٝ فٟ ١ِذاْ اٌؾمً اٌؼبَ

اٌشئ١ش  ٚرٌه ثبٌزشو١ز ػٍٝ ٚطف، ٛاوٗٚرٌه ٌّظٍؾخ اٌششوخ اٌّزؾذح ٌٍف، ٚسئ١ضٙب

 اٌزذخ١ٓ ٔشش - ٌزٕف١ش اٌغّب١٘ش ِٕٗ، ١خِش٠ىاٌغٛار١ّبٌٟ ثبٌش١ٛػ١خ فٟ ٚصبئً اإلػالَ األ

ٌٕٚششٖ ٚعؼٍٗ ، اٌٛال٠بد اٌّزؾذح اعزّبػ١ اب فِٟمجٛالا إٌضبء ٌُ ٠ىٓ رذخ١ٓ  :إٌضبء ث١ٓ

إٌٝ  ٕ٘بنث١ش١ٔز إث بْ أؼمبد دٚسح األٌؼبة األ١ٌّٚج١خ اٌّمبِخ آٔزان إدٚاسد ارغٗ ِمجٛالا 

ٌظٛس ٠ذخٓ. ٚظٙشد ا ٟٓ ثبٌخشٚط فٟ ِض١شح ِٚ٘ش٠ىإلٕبع ػذد ِٓ ص١ذاد اٌّغزّغ األ

ا ْ  أ ١خ ثزؼ١ٍكِش٠ىثبٌظؾف األ دْ إٌضبء ِٓ ػذدا ٓ   ٚظٙشْ ،اٌّغزّغ صٍطخ ػٍٝ رّش  ٘ٚ 

ا ٌٍؾش٠خ عؼً طٛسح ث١ش١ٔز فٟ  ٔغؼ ٚثزٌه .اٌؾش٠خ ِشبػش ٠ؾٍّٓ اٌّشأح اٌّذخٕخ سِزا

. وّب اصزخذَ ؽ١الا أخشٜ ٌغؼً إٌضبء ٠زمجٍٓ ٌْٛ ػٍجخ اٌضغبئش اٌخؼشاءٚاٌزّشد
(90)

 - 

ٌغأ اإلصال١ِْٛ ، ػٍٝ اٌزؼذ٠الد اٌذصزٛس٠خ فٟ ِظش 1144ِبسس  45لج١ً اصزفزبء 

  ْ ، هو ىصاىح مبادئ أسًٗ" نعً"اىجصوَت بـ ٚاٌذٌٚخ إٌٝ اإل٠ؾبء ٌٍغّب١٘ش األ١ِخ ثأ
 .. مما دفعها ىيموافقة

ا ىيججسس عيً اْفراد حجً داخه ؼرؾ  ا مبَر  وجيعب اىبرامج أىمجرونَة دور 
واىمَفَة اىمٗبمة ىيسَطرة عيً ، فجحدد مَوىهً، عن طرَق اْجهزة اىذمَة، نومهً
صبحت هناك شرمات أببخ أخبار وإشاعات معَنة عيً نفس اْجهزة. مما ، عقوىهً

أو جوجَه اىرأٌ اىعاً ، أو جحسَن صورجها، مجخصصة فٍ اىجروَج ىشخصَة معَنة
ما  رَجشارد ثاىرضع عاىً اٖقجصاد وقد وباسجخداً جيك اىجقنَة. ، ناحَة اخجَار محدد

أجهزة اىذماء  واىجٍ جً زرعها فٍ( Nudge Theoryنظرَة اىجحفَز )َعرؾ بـ 
                                                             

Parliamentary Assembly, Discrimination Against Women in the Workforce and 
the Workplace (89)  

 دراسة فٍ نظرَات اىجحمً باىجماهَر. -سَموىوجَا اىجماهَر، جهاد عمر اىخطَب (90)
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نسان فٍ معظً أ  َّ ن  أوجقوً اىنظرَة عيً افجراض ىنفس اىؽرض. ا     َض  أاىصناعٍ 
مما َسجدعٍ دفعه اىً ذىك من قبه قوة ، حَان ؼَر قادر عيً اجخاذ اىقرارات اىصاببةاْ

 .(91)مبر بمصاىحهأخارجَة حمومَة أو ؼَر حمومَة ذات خبرة ودراَة 

ا  - مه شٍء رقابة واىسَطرة يفٍ هذا اىعاىً ممإسس ومرجب وخاضع ى –جقرَب 
 واىجوجَه. 

وحجً عاىً اىجرَمة ، واىبحخ اىعيمٍ، واىجنس، واىفن، فقد جً جسيَع وجنمَط اىثقافة
ا فٍ ، واىجسيَة، واىجسوه به حجً اىضمَر واىشرؾ. فقد جعيت اىرأسماىَة اْجَر جرس 

آىجها طوه اْسبوع وفٍ نهاَجه َذهب ىٗسجمجاع باىيذات؛ اىطعاً واىرقص واىجنس 
ا. ، )أحَانا اىمدفوع( واىجسوق  ىَعَد ججدَد قوة عميه. إذ أصبح قضاء وقت اىفراغ مبرمج 

نوع وطرَقة اىسمن )فٍ مامباوندات  :َج ىنمط حَاة معَنومن أشماه اىهَمنة اىجرو
 )  ٗ ، واىبَع باىجقسَط أو باْجه، طرق جروَج سيع معَنة بأعٗن اىمجمرر –اىجعيًَ  –مث

، شرح اىجارَخ من وجهة نظر معَنة –"قومَة"جدرَس مواد  – offersواىمنح 
ق مناسبات ىً َهجً بها به وخي، وسابه اٖحجفاٖت فٍ اىمناسبات اىمخجيفة، اىموضة

زرع اىشعور بعدً اْمان من خٗه نشر أفًٗ اىرعب ونشر أخبار وهمَة ، اىناس من قبه
، واىمباىؽة فٍ عداء اِخرَن؛ وهنا نجذمر شَطنة اىشَوعَة، عن جعرض اْرض ىيجهدَد

 إىخ. .. ً من قبه اىؽرب(عِّ ثً شَطنة أسًٗ اىسَاسٍ )مع أنه دُ 

ضع خأْن ججعه اىمرء َشعر أنه حر بَنما هو َ :اىجسيط موجودة اىَوًأقوي أشماه إنَّ 
فاىٗعقه َحمً؛ إذ  ىسيطة خفَة؛ باىجسيط عيً ضمَره باىذات؛ إنها سيطة اَْدَوىوجَا.

ا ىيجنمَط واىسَطرة من أجه مد سَطرة اىطبقة اىمسَطرة واىدوىة عيً  خيق باىعقه نظام 
 اْفراد. 

به َجً إنجاجها ، ىخدمة اىنظاً –باسجثناءات محدودة  – (92)اىقد جً ججنَد أنجيَجَنسَ
ىَست محاَدة وىَست ممثية إٖ ىمصاىحها. واِن َعمه  هٍمبرمجة ىهذا اىؽرض؛ ف

عيماء وجمنوقراط فٍ خدمة اىرأسماىََن؛ فٍ صناعة اىسٗح واىمواد اىؽذابَة اىضارة 
وفٍ اىبحخ اىعيمٍ ىيجروَج ىمه ذىك. وَجً عمه اىدعاَة بؤسيوب ، واْدوَة اىضارة

. وقد روجت اْنظمة (93)بزرع مَمات معَنة فٍ ذهن اىجمهور، "عقٗنٍ"عيمٍ؛ 
ا جخدمها جحت زعً أنها من اىطبَعة اىبشرَة أو ، أو أنها جعيَمات إىهَة، اىحدَثة أفمار 

، اىعمه حق وواجب وشرؾ ومرامة أنها جحقق ىيفرد حرَجه وسعادجه. من ذىك فمرة أنَّ 
ا ىيمرء بَنما جً جحوَه اىعامه إىً ، بحَخ صار مجرد اىحصوه عيً عمه هدف ا مقدس 

                                                             

 قراءة فٍ مجاب: عصر رأسماىَة اىرقابة.، قصٍ اىصافٍ (91)

ا؛ اىجمنوقراط (92) ، َسجخدً اىيفظ فٍ هذا اىمجاب باىمعنً اىشابع ىه: اىمجعيمون واىفنَون رفَعو اىمسجوي عموم 
 واىمثقفون بمعنً خاص؛ اىمجعاميون مع اىفمر اىنظرٌ.

 Virus of The Mind, Chapter 8، جناوىها باىشرح رَجشارد برودٌ (93)
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ىَس ْنها جحافظ عيً .. . مذىك قًَ مثه احجراً اىوقت ودقة اىمواعَداىعمه جرس فٍ آىة
ْنَّ مه ، به ْنها جحافظ عيً دوٖب اىعمه فٍ اىسوق اىرأسماىٍ، اىعٗقات اٖججماعَة

ا من اْرباح. ىقد عاش اىبشر  مََٗن اىسنَن دون مبات اْىوؾ وربما ىحظة جساوٌ قدر 
 وربما مانوا أمثر سعادة وحرَة.، أْن َهجموا باىوقت وٖ بدقة اىمواعَد

ا؛ ِضً -  ب أصشٜ ٌٍخ١بالد ٚاألٚ٘بَ؛ ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أُٔٙ ١ٌضٛا أؽشاسا ّا  :إٌبس دائ

إُٔٙ .. إٌخ.. اٌّضً اٌؼ١ٍب، اٌم١ُ، األخالق، ِٚخزٍف اٌّمذصبد، ششف اٌذٌٚخ، ٚؽذح األِخ

ٚ٘زا اٌزخ١ً ٘ٛ ثذا٠خ رّشدُ٘ ػٍٝ اٌطج١ؼخ وّب ششؽٕب ِٓ ، فٟ ؽبعخ إٌٝ ٔظبَ ِزخ١ً

ْ  اٌجشش ال ٠زظشفْٛ ٚفماب ٌٍغش٠زح  لجً. ٚ٘زٖ اٌخ١بالد ػشٚس٠خ ٌزشاثؾ اٌغّبػخ. رٌه أ

شاع. ٕٚ٘ب ِضالا ٠خزٍف اإلٔضبْ ػٓ إٌؾً؛ ثً ٚفماب ٌٍذٚافغ ٚاٌظشٚف ٚاألغ، ِجبششح

ثبٌغش٠زح. أِب ، ٠ٚض١ش رمض١ُ اٌؼًّ رٍمبئ١ اب، فبألخ١ش ٠زظشف ثذْٚ طشاع ٚال ِٕبفضخ

ؽزٝ رض١ش ثٗ اٌؾ١بح. ، ٔظبَ اعزّبػٟ.. اإلٔضبْ ف١ؾزبط إٌٝ لٛاػذ ٚٔظُ ٚأفىبس ٚلٛا١ٔٓ

جقوً اىسيطة بزراعة  فٍ اىعاىً اِنثبٌؼجؾ األٚ٘بَ ٚاٌخشافبد.  ٟ٘ٚ٘زٖ األش١بء 
ا من أجيها، اْوهاً داخه اىفرد باسً اىوطن أو  - وىَس من أجه ذاجه - فَصبح موجود 

ٌِّ مقدس آخر.  ْْ ٠زخٍٛا ػٓ ِمذس إال إرا ٚعذٚا ثذ٠الا ٌٗ؛ اْمة أو أ ٚال ٠ّىٓ ٌٍٕبس أ

ْْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِمذس ػب ا. ٠ّىٓ أ ٌّٟ؛ ِمذصاب آخش. ٌٚزٌه ٌٓ رىْٛ ٕ٘بن ؽش٠خ وبٍِخ أثذا

ْٞ شؼبساد فٟ خذِخ ِظبٌؼ ، ؽمٛق اإلٔضبْ ِضالا  :إٔضبٟٔ ٚاٌؾش٠خ ٚاٌشفب١٘خ ٚاٌزمذَ؛ أ

فال ٠ٛعذ ِٙشة ِٓ إٌظبَ ف١ظجؾْٛ أوضش ؽش٠خ. ، ١ٌٚضذ ِظبٌؼ لٛح ِزضٍطخ، اٌغبٌج١خ

فؼٕذِب ٔىضش عذساْ رٌه اٌضغٓ ٕٚٔطٍك ٔؾٛ اٌؾش٠خ فٕؾٓ فٟ اٌٛالغ ٔشوغ "اٌّزخ١ً؛ 
"أسؽت ٔؾٛ صبؽخ أٚصغ ٌضغٓ

(94)
.  

 

                                      ****************** 

 :اىسيطةاىحرَة و

مه إممانَة فٍ  هٍاىقوة " :مامس فَبر ه بوضوحقدم، هناك فرق بَن اىسيطة واىقوة
بؽض اىنظر عما ، داخه عٗقة اججماعَة ٔنفاذ اىرؼبة اىخاصة ضد رؼبة اىرافضَن ىها

فرض انصَاع مجموعة محددة من اْشخاص " هٍواىسيطة ، "أممانَةجرجمز إىَه جيك 
 .(95)"ْمر ىه محجوي معَن

ا واىجماعات إىً جحقَق ممانة فٍ اىمججمع.   َّ جناوىنا من قبه ظاهرة سعٍ اْفراد فطر
آىَة ىيمنافسة  هٍو، سواء اىمادَة أو اىمعنوَة، جحقَق اىقوة، اىسيطة ٍهذه اىممانة جعن

ا عن اىشعور باىضعؾ وعدً اْمان ، فٍ سَاق اىصراع من أجه اىبقاء وىيراحة جعوَض 

                                                             

(94) Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, p.92   

 .92ص ، مفاهًَ أساسَة فٍ عيً اٖججماع (95)
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قد َيجؤ اىمرء )أو اىجماعة( إىً ، اىمامه. وفٍ حاىة اىفشه فٍ امجساب نوع من اىقوة
قد جصه إىً حد ، مثه اىحب وجموَن اىصداقات وآىَات جعوَضَة أخري، آىَات مضادة

 هٍوهذا أساس اىعبودَة اىطوعَة. وىَست اىمصاىح اىمادَة ، ة ماقبوه اىخضوع ىقو
به هناك أشماه مجعددة من اىممانة مما أشرنا. فاىسيطة ىَست مجرد ، اىؽاَة اْسمً

به أداة ىيوصوه إىً اىممانة. ، وسَية ىجحقَق اىمصاىح اىمادَة مما جصورت اىمارمسَة
منها  نيطوَة حجً حَن ٖ َسجفَدووهذا قد َفسر جمسك معظً اْفراد بؤوضاعهً اىس

ا.  َّ  ماد

سيطة اْسرة  –ٖبد من اىجمََز بَن أنواع اىسيطة وأدوارها اىمجعددة. سيطات اىدوىة 
شامية اىسيطة ، اىسيطة اَْدَوىوجَة –سيطة اىسجن  –سيطة اىطبَب عيً اىمرَض  –

 - سيطة اىمدرسة –أجهزة اىعنؾ  –واىسيطة اٖقجصادَة ، واىسيطة اىسَاسَة، اىدَنَة
ومن أمثيجها اْنبَاء واىقادة أصحاب ، (96)أو اىسيطة اىمارَزمَة، اىسيطة اىشخصَة
ا أْن نصؾ بها سيطة اًْ واْب، واىسحرة واىمشعوذون، موهبة اىحضور ، وَممن أَض 

 إىخ. .. اىمسجمدة من اىثقة اىشخصَة واٖعجماد

مفَد ، به ىمعظمها جانب منجج، وىَست مه هذه اىسيطات قمعَة وجإدٌ إىً اىمبت
ضرورة اجباع قواعد اىنقابة ىضمان إجماً اْعماه بشمه ، مثه جعيَمات اىطبَب، ىيفرد
ا، مهنٍ  َّ  إىخ. .. جنفَذ أوامر اىمخرج ىَمون اىعمه اىفنٍ عيً مسجوي مقبوه وسيًَ مهن

فٍ مجبادىة؛ مع اخجٗؾ درجات اىقوة  هٍبه ، ٖسيطة –ىَست اىسيطة عٗقة سيطة 
وهو َسجخدً آىَات عدة ىفرضها؛ ، هذه اىيحظة أو جيك؛ فحجً ىيطفه جؤثَر عيً اىمبار

وَممن .. إظهار اىضعؾ بشجً اىوسابه، اىصراخ، اىبماء، إظهار اىجمرد وإزعاج اِخرَن
حسب جحدَد ، اىسيطة اىمضادة –أو اىسيطة ، اىمقاومة –أْن نصفها بعٗقة اىسيطة 

ا؛ فمه أشماه مقاومة اىجسيط  محاوىة ىفرض سيطة  هٍاىطرؾ اْقوي واْمثر جؤثَر 
ا جقاوً وجحاوه ، مضادة. وهذا َجعينا نصؾ اىقوي اىمسجمَنة حجً اىمازوخَة بؤنها أَض 

 مع جاهزَة اىجمرد.، فرض سيطجها بهذه اِىَة؛ آىَة اىخضوع

، بَن اىعنؾ، واىبناء واىجؤهَه، اىسَادة - قمعبَن اى، وججباَن نوعَة اىسيطة فٍ اىعاىً
دوىة ، وجخجيؾ عٗقة اىسيطة بَن اىدوىة اىحدَثة فٍ اىؽرب اىمعاصر .واىسَطرة اىناعمة
أو ما ، اىشرق اىمجخيؾعصر أقطاع وفٍ وبَن اىدوىة اىقمعَة فٍ ، اىسَطرة اىخفَة

ٖ  من اىسيطة  اىسيطة اٖنضباطَة"َسمَها فومو بـ  فٍ اىمججمع اىؽربٍ اىمعاصر بد
 . (97)"اىسَادَة فٍ عصر أقطاع

                                                             

(96)Dana Williams, Max Weber: Traditional, Legal -Rational, and Charismatic 
Authority  

 فيسفة اىسيطة. (97)
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وجماعات بشرَة عيً جماعات ، وٖ َممن إؼفاه أنَّ هناك سيطة طبقة عيً طبقة
ىمن عٗقات اىسيطة أعمق من هذه اىحقَقة؛ فمما ذمرنا ، طواه جارَخ اىحضارة، أخري

جانب مه اىبشر. وهذا ما َفسر وجود هناك نزوع ؼرَزٌ نحو اىقوة واىسيطة من 
فٍ مه اىعميَات اٖججماعَة؛ ، اىسيطة عيً اىمسجوي اىماَمرو؛ بَن اىجماعات واْفراد

اىدوىة واىطبقات واىموضات واِراء اىجارَة واْىعاب واىرَاضَات واْخبار واىعٗقات 
 مصيحة ىهً تىَس اناس  أ أنَّ  مَؾ محَر: . مما َرد عيً سإاه(98)اىعابيَة واىخاصة

. صحَح أنَّ اَْدَوىوجَا (99)منها قطعة وَسججدون، باىسيطة بشدة وَرجبطون َجبعون
مما جعمه اىسيطة اىحاىَة عيً ، اىسابدة جصنع وجعَد إنجاج أشماه اىسَطرة واىجشمَه

جدجَن اىفرد ودفعه ىيجوافق مع اىنظاً. إٖ أنَّ دوافع اىسيطة سابقة عيً اىطبَعة 
مرجبطة بذات أو مإسسة أو جماعة ، ىينظاً. مما أنَّ اىسيطة ىها أصه ومبرراٖججماعَة 

جصور اىسيطة ممجرد  - برؼً إسهامه اىعمَق - اىذٌ، ما. هذا عمسما ذهب مَشَه فومو
مما  – هٍف، (اىسيطة من أجهسيطة ) ٖ مبرر ىها سوي نفسها، فمرة معيقة فٍ اىهواء

إنها اٖسً  به، اىناس قدرة معَنة َجمجع بها بعض وٖ، بنَة وٖ، ىَست مإسسة -َري 
ا، اىذٌ َُطيق عيً وضع اسجراجَجٍ معقد فٍ مججمع معَن حاضرة فٍ مه  به هٍ أَض 

به ْنها جنجج ذاجها ، ىَس ْنها جمجاز بججمَع مه شٍء فٍ وحدجها اىجٍ ٖ ُجقهر، ممان
اىذٌ َحدد نفسه ، إنها شٍء َذمرنا بفمرة اىمطيق. (100)فٍ مه نقطة، فٍ مه ىحظة
فبَنما بذه اىجهد ىيهروب من اىجوهر واىمَجافَزَقا ومن اىبحخ عن ، بنفسه وىنفسه

ا من اىحقَقة. وباىطبع  أضفً عيَهاو، نجده قد جعه من اىسيطة مَجافَزَقا، اىحقَقة نوع 
ا  َّ ا ماد ا، ىَست اىسيطة شَب  ىمنها عند ، عٗقة بَن طرفَن أو أمثر هٍبه ، وٖ جوهر 

 فومو عوميت ممَان مسجقه؛ جوهر. 

وعٗقة قهر ، جؤجٍ إشماىَة اىسيطة مما َجرجب عيَها من جفاوت اججماعٍ واسجؽٗه
وانجشار اىضٖٗت واىمعرفة اىوهمَة؛ مع ادعاء جقدًَ اىحقَقة بؤىؾ ًٖ ، ىؽاىبَة اىبشر

، وقهر اىذوات، وجوظَؾ اىعيً فٍ خدمة اىقية، ومخجيؾ أشماه اٖؼجراب، اىجعرَؾ
ا بٗ قَمة. وَعود اىفضه إىً مَشَه فومو فٍ مشؾ اىعٗقة بَن اىسيطة  وجعه اىفرد نفر 

 فٍ جروَج هذه اىفمرة.  –عيً اْقه  - أو، فٍ عصرنا واىمعرفة

                                                             

ٗ  عن محمد سبَٗ، عيً قوه روٖن بارت (98)  .91ص ، مدارات اىحداثة، نق

"هناىك اىمثقفون واىسيطة. وقد أجاب هو عيً سإاىه ماِجٍ: ، حوار بَن مَشَه فومو وجَه دوىوز، جَه دوىوز (99)
اىسيطة جوجد عيً مسجوي اُىشرطٍ واىجٍ ججعه من ، اسجثمارات اىرؼبة اىجٍ جنمط أو جنمذج اىسيطة وجنشرها

وىَس هناىك اخجٗؾ مطيق فٍ طبَعة اىسيطة اىجٍ َمارسها اىشرطٍ واىسيطة اىجٍ َمارسها اىوزَر. إنَّ ، واىوزَر
اىجٍ ىها واىجٍ مان َجب ، طبَعة اسجثمارات اىرؼبة عيً اىجسد اٖججماعٍ هٍ اىجٍ جفسر ىماذا هناىك أحزاب ونقابات

و رجعَة خاىصة عيً أ َممن أْن َمون ىها اسجثمارات إصٗحَة، ارات ثورَة باسً مصاىح اىطبقةأْن َمون ىها اسجثم
 .مسجوي اىرؼبة"

 .102ص ، إرادة اىمعرفة (100)
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ٌِّ جفمَر فٍ دفع اىناس  هٍمه محاوٖت جؽََر اىمججمع إنَّ  صراع حوه اىسيطة. فؤ
.. ة أو جؽََر نمط حَاجها َعبر عن محاوىة ىيجسيط عيَهاىقبوه وضع جدَد أو أفمار جدَد
ٌْ محاوىة ىقَادة اِخرَن أو  ٌٍ ىسيطة ما هٍ" جوعَجهً"عقوىهً أو " جنوَر"أ .. سع

ا أو ىه قَمة خاصة فٍ اىمججمع  ا أو مشهور  ٌُّ شخص َحاوه أْن َصبح نجم   هٍوأ
محاوىة ٖنجزاع قدر أو نوع من اىسيطة. وحجً من َضحون بؤنفسهً من أجه مبادئ 

َصبحون أصحاب سيطة فٍ وجدان اىمعجبَن بهً. اىسيطة ىَست باىضرورة " عيَا"
ٌِّ شمه من اْشماه. اىطبَب ، أو مقننة أو معينة بهذه اىصفة" رسمَة" به اعجراؾ بؤ

ٌُّ شخص فٍ موضع قَادٌ أو ، قراطٍواىموظؾ اىبَرو، َمارس سيطة عيً اىمرضً وأ
ٌِّ ش ا.  ٍءمسبوه عن أ  مهما مان صؽَر 

قوىه هو نأْن  ناومه ما أرد.. َظهر أنَّ اىجسيط واىجسيط اىمضاد هما قدر ٖ فماك منه
اسجنجاجه هو أٖ َشعر اىمرء بجؤنَب اىضمَر وهو َمارس  ناأْن نعجرؾ بهذا. مه ما أرد

َجوقؾ عن ادعاء أنه شمعة جحجرق من أجه اِخرَن وأنه  وأنْ ، هذه اىسيطة أو جيك
ا وىَسجمر فٍ اىدعوة ىجؽََر اىوضع اىراهن وفٍ إعادة جشمَه ، إىخ.. َرَد جحرَرهً جمام 
 اىواقع عيً مقاسه. 

ا وىمن من اىمممن زَادة مساحة حرَة ، بسبب آىَات ظهورها، اىسيطة ىن جخجفٍ أبد 
ابمة. ىذىك َممن ىعموً اىناس أْن ججقبه سيطات ٖ اىفرد بقدر اىمممن فٍ اىظروؾ اىق

ؼنً عنها فٍ هذه اىيحظة أو جيك؛ فهه َجب عيً اىجندٌ أْن َقاوً سيطة اىضابط وقت 
اىحرب؟ وهه َنبؽٍ ىيمرَض أْن َرفض سيطة اىطبَب وهو َموت؟ أما جخَه مججمع بٗ 

واىعمه من أجه  ،ىمن َممن مقاومة اىسيطة اىقمعَة باسجمرار، سيطة فهو هدؾ وهمٍ
ا فٍ ، إحٗه اىجعاون اىودٌ محه اىصراع بدرجة أو أخري وجعه أنسان أمثر جحمم 

ا ضد قوي اىجسيط واىقمع. مما ، اْشَاء وجقيَه درجة اىقمع. ىمن هذا نفسه َجطيب صراع 
واىطبقات ، وعيً رأسها جهاز اىدوىة، َممن جفمَك أجهزة اىسيطة اىطفَيَة واىقمعَة

أضافة إىً مقاومة اَْدَوىوجَات اىسيطوَة؛ اىعنصرَة عيً سبَه اىمثاه. اىطفَيَة. ب
باىجؤمَد  هٍاىثورة " :مع اىوعٍ بؤنَّ مه هذا هو ممارسات سيطوَة. وعيً قوه إنجيز

إنها اىفعه اىذٌ َفرض من خٗىه قسً من اىشعب مشَبجه عيً ، أمثر اْمور سيطوَة
ٌْ بوسابه سيطوَة، واىمدافعاىقسً اِخر بواسطة اىبنادق واىعصٍ   هٍفاىثورة  ؛(101)"أ

حجً ىو مانت سيطة جعاونَة ؼَر ، عمه سيطوٌ َهدؾ إىً اسجبداه سيطة بسيطة أخري
ىمنها سيطة. به إنَّ اىجحرر من اٖسجعمار واىحمً اىقمعٍ واىدموٌ ، مضادة ىيقمع، قمعَة
ا سيطة ، وهذا عنؾ مضاد، واىذٌ َحرً اىفرد من جحقَق ذاجه قد َجطيب اىعنؾ، عموم 
ومن اىمممن أْن َجً اىعمه  أدوات مقاومة.، ججطيب جموَن أدوات سيطوَة مضادة، مضادة

؛ بمواجهة اىقوي اىجسيطَة واىرافضة ىمبادئ اىحرَة واىمناوبة باىقوة عيً جحرر اْفراد

                                                             

 حوه اىسيطة. (101)
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نٍ مما َع، ىمبادئ حقوق أنسان. وجحمه اىسيطة اىمضادة بذرة اىسيطة اىقمعَة اىقادمة
 ىقوي اىثورة مرحية جدَدة من اىنضاه.

ٖ مفر من سيطة اْؼيبَة ، ومهما بيؽت درجة اىجعاون وأَثارَة واىعمه اىجماعٍ
ٖسجحاىة ، وهو مبدأ ٖ َممن جفادَه، حجً ىو طبقت اىدَموقراطَة اىمباشرة، عيً اْقيَة

ٌِّ جنادٌ بعض اىجوجهات اْنارمَة وؼَرها فٍ محاوىة ىيجأجماع مما  خيص من أ
اىمن مقاومة اْقيَة جمون مشروعة. فصحَح أنَّ هناك ، سيطة اسمه دَمجاجورَة  شَب 

ْنَّ اسجمرار اىحوار واىممارسة قد جؽَر من موقؾ ، ىمن هذا وضع دَنامَمٍ، اْؼيبَة
ها أنفسهً. ومن نافية اىقوه أنَّ قَاً سيطة فعيَة ىٓؼيبَة ببه وجؽَر أعضا، اْؼيبَة
اَشجرط   َّ وعيً مسجوي عاه من اىجعيًَ ، أْن جمون هذه اْؼيبَة حرة باىفعه؛ اقجصاد
وبدون وجود أجهزة ، وججمجع بمافة اىحرَات اىشخصَة واىسَاسَة واىعامة، واىمعرفة

ا نضَؾ أنَّ سيطة اْؼيبَة ٖ جعنٍ باىضرورة أنَّ رإَجها  اىدوىة. :وباْخص، قمع وأخَر 
ْفضه، به جعنٍ فقط أنها ضرورة ىيمججمع فٍ هذه اىيحظة هٍ اىحقَقة أو اىصحَحة أو ا

 أو جيك.

 بعض وٖ َممن جحرَر أناس ٖ َسعون أو ٖ َرؼبون فٍ اىجحرر. ىمن إذا رضٍ
ىذا َمون من اىمشروع ، ناىناس باىعبودَة فإنهً َساعدون قوي اىطؽَان عيً قمع اىباقَ

ا ىقوي اىثورة اىمسجمرة بخ دعوي اىجحرر وسط ا ، ىجماهَر وجحرَضها عيً اىنضاهجمام 
فٗ حزب وٖ زعًَ ، اىجٍ جسجطَع جحرَر نفسها هٍمع اْخذ فٍ اٖعجبار أنَّ اىناس فقط 

 َممن أْن َحرر اىجماهَر دون أْن َقًَ سيطة جدَدة عيَهً.  ميهً

 مثَر من اىبٗدفٍ  اىجحررٌاىيَبراىٍ وىيمناضه اىصورة اىمعَارَة اىمجخَية وىٓسؾ 
ا عيً أنه " مَوت"صورة اىشخص اىذٌ َجب أْن َمون  هٍ وَجعامه مع اِخر عموم 

ا ْنَّ َقدً رأسه  وأنْ ، صاحب رأٌ مخجيؾ َجب احجرامه مهما مان ا دابم  َمون مسجعّد 
وأنه َجب أْن َقبه خَارات اىشعب مهما ، ىمن َرَد أْن َقطفها من أصحاب اىرأٌ اىمضاد

ٌُّ خروج عيً هذه اىصورة اىمجخَية َجهً  ا بها. وأ مانت فاشَة أو عنصرَة وَمون سعَد 
به فاشسجٍ فٍ صورة ، وٖ َحزنون دَموقراطٍ بؤنه َخون مبادبه وأنه ؼَر اىجحررٌ
 إىخ. .. ىَبراىٍ

اىحرَة جنجزع وٖ جمنح؛  ما َجً اىجعامٍ عنه من جانب أصحاب هذا اىجصور هو أنَّ 
ا سواء اْسرة أو اىمججمع اىمدنٍ أو اىدوىة؛ وْنَّ احجراً ، جنجزع من اىمججمع عموم 

ٖ  وىَس من طرؾ واحد وإٖ َمون من حق ، حرَة اِخرَن َجب أْن َمون مجباد
سواء مان اىدوىة أو حزب أو طابفة ، أْن َقاوً وحجً َقاجه من َقمع اىحرَاتاىجحررٌ 

اإىخ. ٖ َممن أْن َمون اىمرء .. قةأو طب  َّ إذا قبه بحق اْخرَن فٍ قمعه أو قمع  جحرر
ا  جحررٌواى، اِخرَن اىذَن ٖ َعجدون عيً مبدأ اىحرَة ا مساىم  ا شخص  ىَس دابم 

ا قد أخجيؾ معك فٍ  :وىَس فقط هو من َقوه، به هو مناضه فٍ سبَه اىحرَة، وحبوب 
ا عن حقك فٍ إبداء رأَكاىرأٌ وىمننٍ عيً اسجعداد أْن أ عبارة  هٍو – موت دفاع 
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ا َجب عيَه  –ىفوىجَر ؤ منسوبة خط أْن َقاوً بمه  –نفسها  جحررَجهبحمً  –به أَض 
مَؾ َجحقق فوإٖ ، وحجً أْن َقمعه وَقصَه وَقضٍ عيَه، اىوسابه مه من َعَق اىحرَة

 مبدأ اىحرَة؟

  

*********************** 

 

 :اىدوىة 

 

ىمن سوؾ َجً ، مجاه مناسب ىجناوه اىنظرَات اىعدَدة فٍ أصه اىدوىةىَس هنا 
 جهاز ىيسيطة.  هٍجناوىها فٍ عجاىة من حَخ 

 إىخ. .. واىمقصود هنا جهاز اىدوىة من جَش وأمن وسجون

اىجفسَر اىدَنٍ؛ فسيطة  :َممن إَجاز اىنظرَات اىجٍ وضعت ىجفسَر قَاً اىدوه فٍ
، أو أنَّ أىه قد اخجاره ىيحمً، جبار اىحامً من نسه أىهسواء باع، اىدوىة مصدرها هللا

أو أنَّ اىشعب قد اخجاره بوحٍ من أىه. وَدور اىفمر اىيَبراىٍ حوه فمرة اىعقد 
حَخ َدعو أفراد اىشعب إىً اىجنازه عن جزء من حرَجهً ىيدوىة من أجه ، اٖججماعٍ

أنَّ اىدوىة قد نشؤت بسبب ىجوء  جنظًَ اىمججمع واىجوفَق بَن اىطبقات. وهناك من رأي
جسجخدً اىمججمع مؤداة ىيحمً  هٍو، إحدي اىطبقات ىيسَطرة عيً مه اىمججمع باىقوة

امجداد ىسيطة اْب  هٍبأمراه. وهناك نظرَة ؼَر منجشرة جقوه بؤنَّ سيطة اىدوىة 
ا نظرَات اىعوامه اىمجعددة جانٍ  سها اسجخداً اىقوة منأوعيً ر، اىقدَمة. وجوجد أَض 

من اعجبارها ، فبة من اىمججمع ضد اىباقٍ. وجخجيؾ اىنظرَات فٍ جحدَد طبَعة اىدوىة
إىً أداة جسجخدمها طبقة ىيهَمنة عيً طبقات أخري. وهناك من قاه ، أداة ٔدارة اىمججمع

جهاز ىجنظًَ اىمججمع نابع من اىطبَعة اىبشرَة اىجٍ جحمه ؼرَزة  هٍبؤنَّ اىدوىة 
أو أنها أداة ىيجوفَق بَن اىقوي اٖججماعَة وقمع أعداء اىمججمع ، َة(اٖججماع )اىرواق

ىمفهوً اخجفاء اىعنؾ هو اخجفاء  نَّ إو، ججؤسس عيً اىعنؾأو أنها ، (102))أبَقور(
إذن جهاز ىيعنؾ اىمشروع  هٍىصاىح اىفوضً باىمعنً اىحرفٍ ىهذا اىيفظ. ف، اىدوىة

فوق اْفراد وىَست وعن اىمججمع  فاىدوىة مسجقية بؽرض اىمحافظة عيً اىمججمع.
 .(103)بَن اىجمَع عيً اىحَادجقؾ  به، وسَية فٍ َد طرؾ ضد طرؾ آخر

                                                             

(102)Franz Oppenheimer,The state, p.4  

 Politics as a Vocation، هذا رأٌ مامس فَبر (103)
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ٌَّ شٍء ٌُّ شعب ىدعاة ، فٍ جارَخ اىدوه ىً َحدخ أنَّ اِىهة فعيت أ مما ىً َسججب أ
اىجٍ أقامجها؛  هٍومه اىدوه نشؤت باىقوة واىدً؛ بعض اىقوي ، اىعقد اٖججماعٍ

واىسَنارَو اىمإمد واىسابد َجمثه فٍ ؼزوات اىقبابه ىبعضها اىبعض وإخضاعها ىقبَية 
ومصر ودوه اىشرق ممه مثاه واضح ىهذا. اىسَنارَو ، (104)قوَة جحمً اىباقٍ باىعنؾ

اىثانٍ هو قَاً مجموعة من اىناس باسجخداً أَدَوىوجَا دَنَة ىجمع أنصار جدد ثً 
ومثاىنا هو اىدوىة ، ىقوة عيً باقٍ اىجماعات اىبشرَة اىمحَطةفرض سَطرجهً با
واىجٍ سَطرت عيَها بعد ذىك قبَية قرَش. اىسَنارَو اىثاىخ هو ، أسٗمَة فٍ بداَجها
فجقوً اىطبقة اىؽنَة بفرض سيطجها ، انقساً اىمججمع إىً طبقات :مجرد احجماه نظرٌ

واىمثاه اىحاضر هنا هو ، ىها باىقوةبإنشاء جهاز دوىة مسجقه عن اىمججمع وإخضاعه 
هو دوىة أثَنا. فٍ مه اىحاٖت نشؤت اىطبقة  - (105)حسب جحيَه إنجيز اىمثَر ىيشك –

اىسرقة اىمباشرة ونهب اىبدو ، اىماىمة ودوىجها باىدً واىنار؛ وضع اىَد عيً اْراضٍ
ه خطؾ اىرجا، خطؾ اىنساء، اسجعباد اْسري، اىؽزوات واٖسجعمار، ىيفٗحَن

مه هذا جً فٍ إطار ما َممن أْن نسمَه بـ اىجرامً .. (106)وأبادة اىجماعَة، واسجعبادهً
. وقد جمونت (107)اىبدابٍ ىيطبقة اىمسجِؽية. شٍء َشبه عميَة اىجرامً اىبدابٍ ىرأس اىماه

به حَن أصبحت جسجؽه طبقة ، اىطبقة اىمسَطرة ىَس بفضه جفاوت اىثروة بَن اْفراد
أخري وجعَش عيً هذا اىمصدر فقط. قبه ذىك مانت اىعبودَة واىجزَة واىنهب ثروة 

. عيً هذا أصبحت "فٍ طرَق اىجموَن"إضافَة فقط وىَست مصدر عَش اىطبقة اىماىمة 
                                                             

ٗ  فٍ وجود قبابه ؼنَة وأخري فقَرة (104) فقامت اىفقَرة بؽزو ، حسب مامس فَبر مان جقسًَ اىعمه بَن اىقبابه عام
 اىؽنَة وانجزعت اىسَادة عيَها. نفس اىمرجع.

انجقد جصوره حوه نشوء اىدوىة داخه قدً ماره ماوجسمٍ انجقادات هامة ٔنجيز فٍ هذا اىموضوع ماِجٍ:  (105)
، جخصص بعض اىناس فٍ شإون إدارة اىمججمع - 1ً إنجيز ثٗخ آىَات ىنشوء اىدوىة واىطبقات: اىعشَرة: وقد قد

ا ىجحوه جماعة بطبَعة اىحاهوقد أصبحت هذه اىوظابؾ وراثَة فٍ عابٗت معَنة  . ىمن "طبَعة اىحاه" ىَست جفسَر 
ا إىً سيطة قمعَة. ثً ٖ َممن جفسَر ه  َّ ذا اىجحوه إىً طبقة بمجرد اسجقٗه جيك من اىناس فٍ مججمع َدار دَموقراط

مما فسر إنجيز نشوء اىطبقات بظهور جماَز فٍ اىثروة بَن  - 2به بعميها ىصاىح طبقة معَنة. ، اىوظابؾ عن اىمججمع
ٍْ جمون بهذه اىصفة َنبؽٍ أْن جعَش عيً عمه اِخرَن، أفراد اىقبَية. ىمن هذا ٖ َمفٍ؛ فاىطبقة اىماىمة ٖ أْن ، ىم

خاصة أنَّ اْرض مانت ، عنهً فٍ مقدار ما جميك. عٗوة عيً ذىك ٖ َممن جصور أنَّ جيك اىفروق مانت مبَرة ججمَز
ا ىيممانة بقدر ما مان اىؽنٍ َقدً اىمساعدة ىيفقراء ٖ  جحت سَطرة اىعشَرة ممه. به ومانت جيك اىفروق مصدر 

ا ْعضاء اىعشَرة ٖنجخاب ه، َسجؽيهً نشوء  - 3فٍ مه من أثَنا وروما. ، إٖء اْؼنَاء مرإساءفمان هذا اىمرً دافع 
وىَس مجرد ظهور اىرق مان َعنٍ ظهور اىطبقات. فقد مان اىعبَد ؼرباء عن ، اىرق: مانت اىحروب هٍ مصدره

ا، اىمججمع ا عيً اىقبَية، ٖ َشميون طبقة، ومانوا قية دابم   ة. فيً َحجاج اْمر إىً إقامة جهاز دوى، وٖ َشميون خطر 

فَفسره ماوجسمٍ بؽزو قبَية ْخري واسجعبادها باىمامه ، أما ىماذا ومَؾ جحوه معظً اىسمان إىً خدً عند قية منهً
ا ممججمع واحد. همذا أصبحت هناك طبقة واسعة من اىعبَد ججعَش عيً عميها طبقة صؽَرة من اىقبَية  مع اىعَش مع 

 أحرار. بجانب بقاء أؼيبَة هذه اىقبَية فقراء، اىمنجصرة

The Materialist Conception of History, pp. 269 -272 

،  (The state)اسجعرض أوبنهاَمر هذه اىعميَة اىمجمررة فٍ نشؤة مه اىدوه اىقدَمة فٍ مجابه سابق اىذمر (106)
 ومذىك ماوجسمٍ فٍ مجابه سابق اىذمر.

(107) Karl Kautsky, Op. cit., p. 277 
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هناك طبقات ودوىة حقَقَة بعد اندماج اىيصوص اىؽزاة مع اىمسجؽيَن فٍ جماعة بشرَة 
ٖ  ، (108)وحَد اىمناطق أو اىقبابهج :واحدة اىسَاسة سبقت ، وهذا َعنٍ أنَّ اىدوىة مانت أو

وضمنه ، عمس اىمًٗ اىمارمسٍ اىشابع فٍ هذا اىموضوع، اٖقجصاد فٍ هذه اىنقطة
ٖ  ْسباب ىً َسجطع شرحها بوضوح ، محاوٖت إنجيز ىيبرهنة عيً أنَّ اىطبقات نشؤت أو

وفمرة اىدور اىجارَخٍ ، مرة أوىوَة اىعامه اٖقجصادٌثً ظهرت اىدوىة. مه هذا ىدعً ف
اىذٌ َنقض هذا  بَجر مٗسجرومخطط اىمادَة اىجارَخَة. وقد سبق أن  أشرنا إىً بحخ 

عمس  –اىمارمسَة وما بعدها(. ومما َجدر بإٔشارة هنا أنَّ إنجيز جميً  :اىجصور )فصه
اىجٍ أنشؤجها اىجماعات ،   َّ       إن  اىدوىة" :عن نشوء اىدوىة قبه اىطبقات - نظرَجه اْصيَة

مانت مهمجها فٍ اىبداَة حماَة اىمصاىح ، اىبدابَة اىجٍ شميجها عشابر من قبَية واحدة
ٌ  فٍ بٗد اىشرق( ، وىحماَجهً من اْعداء اىخارجََن،                             ِّ              اىعمومَة ىهً )مثه عميَة اىر

ا صارت ىها مهمة حماَة وجود وهَمنة اىطبقة اىمسَطرة ضد                                                                ومن هذه اىمرحية فصاعد 
                   َّ                 َّ        واضح من هذا اىنص أن  إنجيز قد جصور أن  اىدوىة . (109)"اىطبقة اىمضطهدة باىقوة

عيً عمس اىفمرة اىمارمسَة ، مانت فٍ اْصه محاَدة وىَست أداة ىيقمع اىطبقٍ
وعيً عمس محاوٖجه ٔثبات أوىوَة اٖنقساً اىطبقٍ عيً نشوء ، اىشهَرة حوه اىدوىة

 ."أصه اىعابية"اىدوىة فٍ مجابه 

فٗ َممن ذىك فٍ مججمع َعَش ، وقد جطيب نشوء اىدوىة واىطبقات حَاة اٖسجقرار
فعاشوا ، فاىمإمد أنَّ اىطبقات واىدوىة قد نشؤجا بعد اسجقرار اىبشر، عيً اىصَد واىجمع

مبات اْىوؾ أو مََٗن اىسنَن بدون طبقات وٖ جهاز دوىة. ومه من اىدوىة واىطبقة 
مما َشجرط درجة ما من جطور أنجاج ، ججحصه عيً اىثروة من عمه اِخرَناىثرَة 

فبمجرد .. ىَعطٍ ما َمفٍ ٖسجهٗك اىناس ونهبهً من قبه اىدوىة واىطبقة اىمسجؽية
زَادة أنجاج وظهور اىفابض جحرمت نوازع اىجسيط اٖسجَٗء عيً ممجيمات اِخرَن. 

ٖ  من أْن َدفع ظهور اىفابض اٖقج صادٌ اىبشر إىً اىجعاون دفعهً إىً اٖنقساً وبد
وفٍ اىنهاَة إىً اٖنقساً اٖججماعٍ ، واىمزَد من اىحروب ونهب بعضهً اىبعض

ٌِّ مبرر حجمٍ جارَخٍ؛ فيً َمن  وظهور آىة اىدوىة اىفظة. ىقد جً اٖنقساً اىطبقٍ بدون أ
 ٌّ ا. إذ ىً َح" دور جارَخٍ"هناك أ ٌُّ جناقض بَن قوي ىيطبقة اىماىمة ودوىجها أبد  دخ أ

وعٗقات أنجاج اىمشاعَة قط مما جفجرض اىمادَة اىجارَخَة. ىقد جؽيب اىجانب اْنانٍ 
بجانب اسجعداد اْؼيبَة ىيخضوع واٖسجسًٗ طيب ا ىيسٗمة ، واىعدوانٍ فٍ اىبشر

 - بعفٍ اىعموً باىط - ٖ أمثر. ومن اىمفَد أْن نإمد عيً أنَّ اىبدو مانوا، واٖسجقرار
 .(110)واىفٗحون اىطرؾ اىثانٍ، َمثيون اىطرؾ اْوه

                                                             

(108)Ibid., pp. 269 -272  

(109) Anti -Dühring, Part II: Political Economy, I. Subject Matter and Method 

 The materialist Conception of Historyمنهً ماوجسمٍ فٍ: ، جناوه هذه اىظاهرة اىمثَرون (110)
 مواضع مجفرقة عدَدة.، Oriental Despotismوفَجفوجه فٍ مجابه اىشهَر: 
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اىدور اْمبر فٍ خيق ، مجمثية فٍ جَوش اىقبابه، وفٍ مه اىحاٖت ىعبت بذرة اىدوىة
وجعمَق اٖنقساً اىطبقٍ. فحجً اىفوارق اٖقجصادَة داخه اىقبابه )اىبدو خاصة( ىً جمن 

جمارس اىؽزو واٖسجعباد واىنهب اىجٍ راحت ، ذات أهمَة مبَرة قبه نشوء اىدوىة
مان ىيدوىة دور ، بجانب حماَة اْؼنَاء؛ حيفابها. وحجً فٍ عصر اىحداثة، واىسرقة

وما ، سواء فٍ اىداخه أو باىؽزو ونهب اىخارج، مبَر فٍ اىجرامً اىبدابٍ ىرأس اىماه
ا. أما  1840حرب اْفَون فٍ  ا فّج  بخصوص اىجٍ شنجها برَطانَا ضد اىصَن إٖ نموذج 

به مانت ، فيً َإد ظهور فوارق فٍ اىثروات إىً انقساً طبقٍ حقَقٍ، دوىة أثَنا
وإدماج اىقبابه اىمهزومة فٍ اىقبَية ، اىجٍ أدت ٖجساع ميمَة اىعبَد هٍاىحروب 
ا. اْسر ، ومن ثً ىعبت اىدور اْمبر فٍ اٖنقساً اىطبقٍ، اىمنجصرة وظهور اىدوىة مع 

مرحية سبقت جمون اىدوىة باىمعنً  هٍاىجزَة عيً قبابه ما  ثً فرض، واسجعباد اىبعض
اىجٍ جمونت ىَس بفضه ، ومذىك اىطبقة اىماىمة، مجهاز منفصه عن اىشعب، اىمفهوً

ومان ، به حَن أصبحت جسجؽه طبقة أخري وجعَش عيً هذا اىمصدر فقط، جفاوت اىثروة
ىطبقٍ واىسيطة اىطبقَة قبه جممنها من ذىك بفضه حماَة اىدوىة ىها. وىً َبدأ اىصراع ا

به ربما مانت اىميمَات ، فجفاوت اىميمَة قبه ذىك ىً َإد إىً صراع، (111)ظهور اىدوىة
 اْمبر جممن بعض أصحابها من مساعدة اىفقراء.

فاسجمراها واسجمرار حمً اىطبقة اىمسَطرة ، أساس إقامة اىدوىة هٍوإذا مانت اىقوة 
من خٗه ، إذا اقجنع جزء ميموس من اىشعب بشرعَجهاٖ َممن أْن َسجمر فٍ سًٗ إٖ 

ومذىك اىدوىة ، أَدَوىوجَا جسوغ هذا اىجسيط؛ فحجً حمً اىفراعنة احجاج ىيؽطاء اىدَنٍ
وإىً إَهاً ، جحجاج ىَٓدَوىوجَا اىسَاسَة عيً اْقه، اىحدَثة اْخطبوطَة واىمراوؼة

اىحدَثة بخيق اىشعور باىهوَة اىناس بؤنهً أحرار وَشارمون فٍ اىحمً. وجهجً اىدوه 
ومن اْمثية اىواضحة إصرار اىدوىة اىجرمَة عيً أنَّ ، اىمشجرمة ىمواطنَها أو رعاَاها

اىجٍ ، ومان نفس موقؾ دوىة اىسودان، وهو نفس موقؾ دوىة اىعراق، اْمرد هً أجراك
ا اعجبرت أبناء اىجنوب )قبه اٖنفصاه(  أنَّ مه  وزعً اىدوىة اىسعودَة، سودانََنعرب 

بَنما اىسعودَة هٍ َ قبَية واحدة هناك. واَْدَوىوجَا موسَية ، رعاَاها سعودَون
ىَست باىضرورة جابعة ىيدوىة مباشرة )أدمجها أىجوسَر فٍ اىدوىة ، ىجحقَق اىسيطة

(. فهناك مإسسات مثَرة خارج اىدوىة جيعب (112)وسماها أجهزة اىدوىة اَْدَوىوجَة
ا أَدَوىوجَة إىخ. وهذه .. وأعًٗ، واىمدارس، واْسرة، ه اىمإسسة اىدَنَةمث، أدوار 

ا مع ممارسة بعض اىقمع اىعنَؾ  )مثه اىضرب فٍ اىمإسسات جعمه فٍ مجاىها أساس 
طرَقة ، فرض أزَاء معَنة، وخفض اىرواجب، اىطرد)وؼَر اىعنَؾ  (اىمدارس وؼَرها

ا بدور إىخ.. سيوك محددة مما َحدخ فٍ ، أَدَوىوجٍ مباشر(. مما جقوً اىدوىة أَض 
نفسه من ؼسَه مخ وإعادة جؤهَه؛ فٍ خيق أنسان  ٌاىجَش واىشرطة واىجهاز أدار

                                                             

 .38- 37ص ص ، نظرَة اىدوىة، بوٖنجزاس (111)

 اَْدَوىوجَا وأجهزة اىدوىة اَْدَوىوجَة.  (112)
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وبواسطة اىقوة واَْدَوىوجَا جسَطر اىطبقة اىماىمة ىيثروة. .. اىمؽجرب ذٌ اىبعد اىواحد
فشيت مه إذا ، اىذٌ ٖ َمارس إٖ فٍ اىنهاَة، فاىهدؾ هو اىسَطرة وىَس مجرد اىقمع

 أساىَب اىمناورة واىخداع.

ا، ومع اىعنؾ وقَاً اىدوىة باىدً ا ىٗنخداع طوع  ججنب ا ، مان أؼيب اىناس جاهز 
ىما اسجطاعت  - بعد اىمقاومة –فيوٖ اىخضوع واٖسجسًٗ ، ىيمجاعب وطيب ا ىٓمان

مجموعة من اىمجرمَن مثه اىفراعنة أو اىمماىَك أو قطاع اىطرق من اىججار واىعرب أْن 
وىيطبقَة ، َقَموا دوىة وَحممون اىناس. ومما َساعد فٍ جقبه اىجماهَر ِىة اىدوىة

قَاً اىدوىة واىطبقة اىمسَطرة بجقدًَ بعض اىمنافع ىهً؛ فهناك صفقة ؼَر ، واٖسجؽٗه
ا جمون معينة، ٍ اىعموًمعينة ف ججيخص فٍ جباده اىمنافع بَن اىطرفَن. ومن ، وأحَان 

ومساندة ، وجقدًَ اىضمان اٖججماعٍ، أمثية ذىك إشراؾ اىدوىة عيً اىخدمات اىعامة
فٍ أعماه " اىجطوع"مقابه اىخضوع ودفع اىضرابب و، اىناس فٍ أوقات اْزمات
 إىخ. .. "فٍ سبَه اىوطن"ىيموت ، شواىججند فٍ اىجَ، اىسخرة اىعامة فٍ اىماضٍ

فٍ اىسَنارَوهات سابقة اىذمر ٖ نسجطَع أْن نفصه بَن قَاً اىدوىة وانقساً اىمججمع 
ففٍ مه اىحاٖت نشؤت اىدوىة وصارت أو خيقت اىطبقة اىؽنَة اىمسَطرة فٍ ، إىً طبقات

اىموجودة  ( أو دعمت اىطبقةودوىة اىمؽوه نفس اىوقت )مثاه مصر واىدوىة أسٗمَة
ا )مثاه أثَنا وروما ا(. وفٍ مه ، حسب إنجيز، فرض  وهو اْمر اىمشموك فَه جمام 

وقاجيت ثورات ، اىظروؾ قمعت اىدوىة مه من جمرد عيً اىنظاً اىمٗبً ىيطبقة اىؽنَة
ا عيً ، اىفقراء  َّ ا فٍ خدمة اىطبقة اىماىمة. وٖ جعنٍ أسبقَة اىدوىة زمن ومانت دوم 

 هٍبه ، أنها ٖ جعمه ىصاىح اىطبقة اىماىمة - وهو اىسَنارَو اىؽاىب –اٖنقساً اىطبقٍ 
مع اْخذ فٍ اٖعجبار دافع اىرؼبة فٍ ، دون أْن جنسً نفسها، جعمه ىصاىحها باىفعه

ٌِّ  اىجحمً واىسَطرة ىدي اىقادة ا َجبرنا عيً اىجمسك بؤ واىزعماء. وٖ نري هنا سبب 
أو فٍ ، جصور مَمانَمٍ ىيجارَخ. وهنا جثور قضَة اىعٗقة بَن اٖقجصاد واىسَاسة

واىممونات اىفمرَة ، بَن اىممونات اىمادَة ىيمججمع؛ اىبناء اىجحجٍ، اىعموً
جحقَق ا ىيطمع ، اىبدء مانت نقطة، واىمإسساجَة؛ اىبناء اىفوقٍ؛ فاىدوىة أو اىسَاسة

مانت ومازاىت دوىة اىمسجؽيَن وأداجهً فٍ اىصراع ، ىمن فٍ اىمدي اىطوَه، واىجشع
مما مانت طبَعة جموَنها مجسق ا مع جموَن اىطبقة اىمسَطرة وطبَعة عٗقة ، اىطبقٍ

 ففٍ اىنهاَة من َميك َحمً.، اٖسجؽٗه اىسابدة

فججؽَر بنَجها حسب اىطبقة ، ها اىطبقَةهناك عٗقة بَن بنَة جهاز اىدوىة وطبَعج
اىمسَطرة. وأبرز مثاه هو اىفرق بَن اىدوىة اىقدَمة واىدوىة اىبورجوازَة اىحدَثة؛ دوىة 

ىمن ، اىمإسسات واىسيطات اىمنفصية. فٍ اىدوىة اىقدَمة مان اىحامً هو نفسه اىماىك
ة مانت ممونات فٍ اىدوىة اىحدَثة حدخ فصه بَن اىسَاسة واٖقجصاد. وفٍ اىقدَم

، ىمن فٍ اىحدَثة صارت جقوً عيً روابط وظَفَة، اىسيطة جقوً عيً روابط شخصَة
، ذىك أنَّ جحصَه اىفابض قبه اىرأسماىَة مان َجً بشمه مباشر؛ فجحمً اىسَاسة اٖقجصاد
أما فٍ اىنظاً اىرأسماىٍ فَجً جحصَه اىفابض من خٗه اىسوق؛ بدون إمراه مباشر. ىمن 
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ٖ  هٍفهناك هامش ىيدوىة؛ ف، باىضبطٍ أنَّ اىطبقة جصَػ اىدوىة عيً مقاسها هذا ٖ َعن
، به جنشؤ وججؽَر جرمَبجها حسب ظروؾ اىجموَن اٖججماعٍ، ججمون وفق ا ىخطة مفصية

ٌِّ طبقة بدرجات مجباَنة وقد شهد اىجارَخ حجً اسجقٗه ، وباخجصار جمون مجمَزة عن أ
واىبونابرجَة )نسبة إىً ، فٍ ظه أقطاع اىمطيق، مبَراىدوىة عن مه اىطبقات إىً حد 

ومه ما ، نفس اىنظاً اٖججماعٍ اىمراجبٍ مع اىمحافظة عيً، حمومة نابيَون بونابرت(
ا أمبر من اىؽنابً بأضافة إىً دور اىدوىة اْصيٍ فٍ ، اخجيؾ أنها مانت جؤخذ نصَب 

حدَثة ججمجع بقدر أمبر من وقد صارت مإسسات اىدوىة اى .جموَن اىطبقة اىمسَطرة
ا ، وىها مصاىح مبَرة، اٖسجقٗه وٖ َممن جصور ، واىجَش، "اىدوىة اىعمَقة"خصوص 

أنَّ اىرأسماىَة مانت ىجخجار هذا اىنمط من اىدوىة اىقابمة ىو قامت ببنابها بنفسها عيً 
ٌَّ سيطة خاصة، (113)قوه مازانجزاس ا، اىذٌ مع ذىك راح َنفٍ عن اىدوىة أ إَاها  معجبر 

اىجقاء  نقطة، موقع مجرد هٍ اىدوىة مؤن .(114)مجرد محه ومرمز ىممارسة اىسيطة
ٖ  ذىك أنَّ اىحماً ىمصاىح اىطبقة اىمسَطرة. وهذا مفهوً َخاىؾ اىواقع.  فٍ  نٖ َمونوأو

من  - فٍ اْصه - به بعضهً َمون حجً، مه اْحواه ضمن أعضاء اىطبقة اىمسَطرة
َ ا وهً ، اىطبقات اىفقَرة به جمون ىهً ، ىَسوا مجرد مسجخدمَن بواسطة اىطبقة اىؽنَةثان

 :اىمادَة؛ وباخجصار طموحاجهً اىخاصة اىمعنوَة أوطموحاجهً إىً اىسَطرة وجحقَق 
وهذا فاىدوىة مَان وذات حقَقَة ذات مصاىح ورإَة خاصة. جحقَق ممانة فٍ اىمججمع. 

ىدوىة. وفٍ مثَر من بيدان اىعاىً اىمجخيفة ما َفسر ذىك اٖنفصاه أو اىجمَز بَن اىطبقة وا
ا من اٖقجصاد ا مبَر  ا أمبر بمثَر؛ حجً أنها جمجيك جزء  وججؽيؽه فٍ مه ، جيعب اىدوىة دور 

به وفٍ مثَر من ، وإشراؾ أمنٍ مباشر، ودعً" خدمات"من خٗه ، بَت ومه رمن
إٖ برضا من اىدوىة  أبناء اىطبقة اىماىمة اسجخداً رإوس أمواىهًحجً اىدوه ٖ َسجطَع 

ا  َّ واىنظاً اٖقجصادٌ به ، ومن خٗه أجهزجها. ذىك أنَّ هذه اىدوىة ىَست حدَثة إٖ جزب
مٗمح قبه رأسماىَة ميموسة. وفٍ مه اْحواه ىَست اىدوىة مجرد جابع مباشر ىيطبقة 

ست وىَ، ىيبناء اىجحجٍ مما جقوه اىمارمسَة اْرثوذمسَة" انعماس"أو مجرد ، اىمسَطرة
ا ىها قوجها اىخاصة هٍبه ، مجرد أداة ىجيك اىطبقة  وباىجاىٍ سيطجها اىخاصة.، أَض 

ومن اىمهً أْن نٗحظ أنَّ انقساً اىناس إىً حماً ومحمومَن ىً َجً عيً أساس من 
ا جطيعت ىؽزو ، اخجٗؾ اىذماء واىمواهب به جعددت اىعوامه. فاىجماعات اْمثر فقر 

ن بحمً خبراجهً فٍ اىمر واىفر بجانب فقرهً َسباقواىصَادون ومان اىبدو ، اْؼنً
ا ىيسًٗ بحمً اسجقرارهً  - بوجه عاً مع اسجثناءات –بَنما ماه اىفٗحون ، عموم 

واسجؽه بعض اىناس قدراجهً اىقَادَة ومَيهً ، وفقدانهً دوافع اٖعجداء عيً ؼَرهً
                                                             

 .8ص ، نظرَة اىدوىة، نَموٖس بوٖنجزاس (113)

ا ججصرؾ ، وع أدارٌ اْدواجٍ ىجوهر سيطة جمجيمها اىطبقة اىسابدة"ىَست اىدوىة اىموضقاه:  (114) وىَست ذاج 
بسيطة ججطابق مع ما جنجزعه من اىطبقات اْخري بأمراه: اىدوىة هٍ محه اىجنظًَ اٖسجراجَجٍ ىيطبقة اىسابدة فٍ 

ٌَّ سيطة" ىمنها ٖ جميك بذاجها، عٗقجها مع اىطبقات اىمسودة. هٍ محه ومرمز ىممارسة اىسيطة اىسيطة اىسَاسَة  –أ
  .148ص ، واىطبقات اٖججماعَة
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اىعناصر اْقدر عيً اىقجاه واىؽيبة قد وٖ شك أنَّ ، ىيزعامة موازَن اىقوي اٖججماعَة
جحقَق اىمماسب  –وهً أصحاب مواهب  –واسجطاع اىسحرة واىمهنة ، اسجؽيت ذىك

واسجؽٗه اِخرَن. ومع جمون اىدوىة واٖنقساً اىطبقٍ راح اىحماً َسجخدمون اىعناصر 
 ىحسابهً.، هنةواىسحرة واىم، وأنجاج اىفنٍ واىفمرٌ، واىقجاه، اْمثر جفوق ا فٍ اىمجابة

  :طفَيَة اىدوىة

ىو مان نشوء اىدوىة ىحاجة اىمججمع إىَها ىما احجاجت ىيمإسسات اَْدَوىوجَة وٖ 
أو ادعاء اىحماً ميمَجهً ىٓرض وٖ أنهً ، ٖدعاء أنها حق إىهٍ أو عقد اججماعٍ

جمب مميفون بمهاً جارَخَة عظَمة. به صدق من قاه إنَّ اىدوىة جحظر عيً اىفرد أْن َر
ا  . (115)به ْنها جرَد أْن جحجمر ارجمابها ىنفسها، ٖ ْنها جرَد أْن جمحو هذه اِثاً، إثم 

ما دور مإسسة اىجَش سوي اىعدوان أو صد عدوان جَش آخر؟ ٖ شٍء؛ فاىجَوش 
وفٍ اىؽاىب َإدٌ جدخيها فٍ اىسَاسة ، جسجهيك ثروات اىشعوب، ممه مإسسات طفَيَة
إنها جماعات من اىقجية اىمحجرفَن ٖ أمثر. ووجود .. واىمججمع ممهإىً جخرَب اٖقجصاد 
 سوي مرحية –فٍ أؼيب اْحَان  –فيَست  اىسًٗ أما حاىة، اىجَش َعنٍ اىحرب

فجعمه اىمنافسة بَن اىدوه ، (116)فاىدوه جشبه اىشرمات اىرأسماىَةىيحرب.  جحضَر
. اىدوه اىمبريمإدَة  إىً جدمَر وامجصاص اىدوه اىصؽَرة واىمجوسطة ىمصيحة  عميها

فجمون مجحممة فٍ ؼَرها أو جابعة ىها. ، هٍهً يجَ فاىدوىة إما جيجهً ؼَرها من اىدوه أو جُ 
مآىَة ، وحجً بؽض اىنظر عن اىمصاىح اىمحددة جمَه اىدوىة إىً اىعدوان وفرض اىقوة

ٖ  محاَدة اىجَوش أهمَها وجحقق ممانة. ووىمٍ جثبت ، ىجحقَق ذاجها ا ما وجدنا دو نادر 
 . فهمذا جعمه اىجَوش. وجوازنات قوي معَنة إٖ باجفاق دوىٍ عاً

ىمن ٖ ، هذا صحَح.. أما قوات اْمن فجعمه ىمنع اىجرَمة واىقبض عيً اىمجرمَن
ٌُّ ضرورة ْْن جمون مإسسة منفصية عن اىمججمع ومسجقية اىمججمع  وقد مان، جوجد أ

ا أْن جقوً بهذا ، قبه نشوء اىدوىة َقوً بهذا اىعمه بدون شرطة مسجقية وَممن اِن أَض 
اىدور شرطة شعبَة من اىمجطوعَن أواىمحجرفَن اىخاضعَن ىقَادة اْجهزة اىشعبَة. 
وإذن َجبقً دور اىدوىة فٍ عمه اٖقجصاد وإدارة اىمججمع. هذا اىدور اْخَر ٖ َجطيب 

جميً عن نبه َممن أْن َقوً بعميهً موظفون )، امجَازات وجاه وسيطانموظفَن ذوٌ 
ورإساء اْحَاء رإساء اىمدن واىعمداء مثه ، اىمبار أصحاب اىسيطة( منجخبون

. ومع جطور اىجمنوىوجَا ىن َحجاج إىخ ممفوضَن وىَس مممثيَن ىيشعب.. واىبيدَات

                                                             

 . 14ص ، اىحب واىحرب واىحضارة واىموت، سَجموند فروَد (115)

ٖ  أخري :وهو جشبَه ذمره مَخابَه بامونَن (116) ٍْ جسجمر اىدوىة ٖبد أْن جؽزو دو باىضبط مثيما جقوً اىمنافسة ، "ىم
ا فٍ .. رأس اىماه اىصؽَر وحجً اىمجوسطفٍ اىمجاه اٖقجصادٌ بجدمَر وامجصاص  . ونفس هذه اىمنافسة جعمه أَض 

 Statism and مإدَة  إىً جدمَر وامجصاص اىدوه اىصؽَرة واىمجوسطة ىمصيحة اىدوه اىمبري".، حَاة اىدوه
Anarchy 
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ن محجرفَن َنفذون جعيَمات جحت إشراؾ مبرمجَ، اىمججمع إٖ إىً حمومة إىمجرونَة
 ."اىحمومة"

ٌُّ ، وإذا جً حه اىجَوش وإخضاع اىنشاط اْمنٍ ىشرطة شعبَة ٖ َصبح هناك أ
 وَممت إخضاعه ىيمإسسات اىشعبَة. ، مخاىب ىيجهاز أدارٌ

( ىمن ىصاىح   ٗ ٌّ اىصناعٍ مث فٍ بعض اىبيدان طورت اىدوىة عميَة أنجاج )اىر
او، اىطبقة اىماىمة نفسها وٖ َوجد فٍ ، بدون هذا اىجطوَر مان اىناس َعَشون أَض 

اىجارَخ ما َده عيً أنَّ اىدوىة قد نشؤت بسبب حاجة اىناس ىها من أجه عميَة اىرٌ 
ٔنشاء دوىة باىعنؾ واىمذابح من أجه " َجطوع"فيماذا نجصور أنَّ هناك من ، اىصناعٍ

ىمنها ٖ جحجاج ِىة قمعَة ىيقَاً ، َضاؾ ىذىك أدوار جقوً بها اىدوىة !اىرٌ واىصرؾ؟
وقد مان  .فٗ دور ىيجَش واىمخابرات واىمعجقٗت ىعمه مثه اىضمان اٖججماعٍ، بها

ٌُّ اىصناعٍ بما جطيبه من حشد أعداد ضخمة من اْنفار وجعاون وثَق بَن اىفٗحَن ، اىر
انا أساس اىيذَن م، هو أساس نظاً اىمشجرمات اىقروَة وؼَاب اىميمَة اىخاصة ىٓرض

 ٍْ ٌّ اىصناعٍ فرصة ىيدوىة ىم مرمزَة اىدوىة واىطؽَان اىشرقٍ. ومنحت اىحاجة ىير
وىَس ضرورة جحجً نشوء اىدوىة فٍ حد ذاجه. ، جمارس اىمزَد من اىجسيط واىقهر

ا فٍ اىمناطق اىجٍ ٖ جحجاج ىيرٌ اىصناعٍ ومان َممن  .ببساطة ىقد نشؤت اىدوىة أَض 
ا أْن َسجمر اىرٌ اى ؛ باىجعاون وجحت إشراؾ رإساء اىقري أَض   ٗ صناعٍ بدون دوىة أص

 واىقبابه.

َّ   – هٍاىدوىة فٍ مه اىمججمعات وفٍ مافة اىعصور واىظروؾ ىقد مانت   –ا جوهر
اىعظاً. وإذا جردنا اىنظرَات  اٖشجرامَونمما ذهب ، مجموعة من اىرجاه اىمسيحَن

، واىجمه اىصوفَة واىشروح اىمعقدة، اىعدَدة حوه مسؤىة اىدوىة من اىيؽة اىمقعرة
، "اىعمَقة"بنظرَات ؼَر مفهومة أو جخدعنا باىيؽة  ظاهرة اىدوىةومحاوٖت جزََن 
ٗ   هٍسنجد أنَّ اىدوىة  قصد اىمًٗ بهذه ن نحنو إىخ...  مجموعة من اىرجاه اىمسيحَنفع

وجقدًَ ، وجبسَط اىيؽة، اىنظرٌ اىمصطنع" اىعمق"ْنَّ إزاىة اىرجوش و، اىسطحَة
اىدوىة  :َقودنا إىً مشؾ اىحقَقة واضحة وصرَحة وصادمة، اىمفاهًَ بطرَقة مسجقَمة

ا  هٍ مجرد عصابة مسيحة جقمع اىمججمع ىحساب اىطبقة اىؽنَة وىحساب نفسها أَض 
وَنمشؾ اىوجه اىحقَقٍ ىجهاز اىدوىة فٍ .. بؽرض جؤمَن نهب اىطبقات اىعامية، باىطبع

اىمامَاج وججصرؾ ممجرد عصابة من اىمجرمَن  ٍفَخجف، برياىثورات واٖنجفاضات اىم
 اىمحجرفَن. 

قضَة اىسيطة  هٍ - مما قاه اىمارمسَون بحق –اىقضَة اْساسَة ىمه ثورة 
اىسَاسَة. وباىنسبة ىيثورات اىشعبَة جنجح اىثورة بقدر ما ججممن من جفمَك جهاز اىدوىة 

أما اىطبقات اىشعبَة فٗ حاجة ىها ، بقدر أممان. فاىطبقات اىمسجؽية جحجاج ىجهاز دوىة
د ىهذا اىجهاز. فمن اىمممن ببساطة جحوَه اىجَش وأجهزة اْمن واىمخابرات إىً اٖعجما

مما َثبت )مع إىؽاء اىجَش اىمحجرؾ عيً اىمجندَن ىيخدمة اىعامة وقوات اٖحجَاط 
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اإممانَة ذىك أنه مطبق   َّ ا عيً اىججنَد أجبارٌ  فٍ جزب إسرابَه اىجٍ جعجمد أساس 
مع اٖمجفاء بعناصر محجرفة من اىمدِربَن. ، (، أما اىجَش اىعامه فمحدود اىعددواٖحجَاط

رَة فممن اىمممن أْن جسجمر مع اىجوسع فٍ أدارة أىمجرونَة. ومن أما اْجهزة أدا
اىسهه أْن جصبح اىمحامً شعبَة بنظاً اىمحيفَن مع قضاة محجرفَن ذوٌ رأٌٍ 
اسجشارٌ. واىبرىمان َصبح مجيس مفوضَن باىجصعَد من اىيجان اىشعبَة ومذىك 

، 1917روسَة فٍ أمجوبر مجيس اىوزراء. ومه هذا قد جحقق ىمدة قصَرة بعد اىثورة اى
 .1871وفٍ ثورة بارَس 

 إنَّ جفمَك اىدوىة بحد ذاجه مفَه بحرمان اىيصوص واىمسجؽيَن واىقجية من اىحماَة.

اٖ َممن أْن َمون اىمرء ىمه هذا   َّ ٗ  ضد جهاز اىدوىة  جحرر حقَقة إٖ إذا مان مناض
سنبدأ .. عن اىحرَة جحت سَطرة عصابة مسيحة عيً اىمججمع افٗ جميمن، فٍ حد ذاجه
َّ ا وباىطبع ٖ بعد اخجفاء هذا اىبعبع اىمسمً باىدوىة؛ اىعدو اىربَسٍ ىيحرَة.  اىجحرر فعي

ا به ٖبد من نقض ، جمفٍ جصفَة اىدوىة ىجصفَة سيطة اىطبقة اىحاممة واىقمع عموم 
 سَطرة عيً اىجماهَر. اَْدَوىوجَا ومإسساجها اىجٍ جسجخدمها فٍ اى

ا. فاىعاىً َجحوه   َّ ا ٖسجقٗىها جزب هناك ظاهرة حدَثة ججمثه فٍ فقدان اىدوه جمَع 
جنجزع سيطات وفوق هذا  .واىعوىمة، بفضه جطور اٖجصاٖت، باىجدرَج إىً قرَة واحدة

واقجصاد اىظه ، واىجعاونَات، اىشرمات مجعددة اىجنسَةاىدوىة فٍ اججاهات مجعددة؛ 
واىمنظمات ، وجماعات اىضؽط، واىمنظمات ؼَر اىحمومَة، جهمَش بمه أشماىهواى

صحَح أنها جخضع ، جً جشمَه مإسسات فوق دوىَة مما.. مجعددة اىجنسَة اىمسيحة
ىمنها جمجيك بعض اىنفوذ بفضه اىضؽوط اىمجبادىة ىيشرمات واىدوه. من ، ىيدوه اىمبري

، اٖجحاد اْوروبٍ، منظمة اىججارة اىعاىمَة، اىمنظمات اىجابعة ىٓمً اىمجحدة، هذه
وؼَرها اىمثَر. وما َعَق اىعوىمة اىحقَقَة حجً اِن هو اىمصاىح اْنانَة ىيشرمات 

اىبيدان اىمجخيفة ٖسجقباه رإوس  وجعَق جؤههاىجٍ جقاوً حرَة انجقاه اْفراد ، واىدوه
مسيحة اىجٍ جخيق عدً بأضافة إىً اىنزاعات اىبدعً حموماجها اىرجعَة،  اْمواه

اٖسجقرار. مما جعجبر اىدعاَات واىشعارات اىمناهضة ىجحرَر اٖقجصاد وىيعوىمة دعاوي 
إجراء جحررٌ َطيق طاقات  هٍرجعَة. فإىؽاء جدخه اىدوىة فٍ اٖقجصاد بقدر ما َممن 

 اْفراد وَحقق ىهً اىمرامة. 

 حرَة اْفراد. وبٗ مباىؽة جقؾ اىدوىة واىحدود اىدوىَة مؤعدي أعداء 

 

  :اىدَموقراطَة
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ٌ  نظاً مؽيق                        ّ         ِّ           اىدَمقراطَة ججعارض جذرَ  ا مع أ
من اىمعجقدات، واىعقابد، أو اْفمار. ىذىك، 

ٌ  عٗقة  -باىنسبة ىنا  -اىدَمقراطَة            ُّ      ىَس ىها أ
مع اىجصور اىيَبراىٍ اىمهَمن اىحاىٍ 

 ىيدَمقراطَة

 موراٌ بومجشن

 

 

حمً اىشعب. وىً َعرؾ اىجارَخ قط فجرة  هٍاىدَموقراطَة فٍ أعرض جعرَؾ ىها 
به عرؾ درجات منها. وقد جؽَر شميها ودرججها من فجرة ، دَموقراطَة بهذا اىمعنً

ا ما جً فضها وفرض حمً أوجوقراطٍ. فٍ أثَنا عرفت اىدَموقراطَة ، ْخري ومثَر 
ٌِّ دور ىيعبَد  هٍاىعصر اىرأسماىٍ مان قمة اىدَموقراطَة وفٍ ، اىمباشرة ىمن بدون أ

مما جوجد اىدَموقراطَة ، اىجشارمَة ُجسمًمدعومة فٍ بعض اىبيدان بما ، اىجمثَيَة
 اىمباشرة فٍ سوَسرا. 

ىجحقَقه دون " وصفة"وٖ جوجد ، ٖ جممن مشمية ؼَاب حمً اىشعب فٍ شمه اىحمً
حجً اىدَموقراطَة ، ه اىحمًجحقَق جؽَرات عمَقة فٍ بنَة اىمججمع. فمهما مان شم

ا. بمعنً أنَّ ، اىمباشرة ٖ َممن أْن جمون حمً اىشعب باىفعه إٖ إذا مان اىفرد حّر 
ودَموقراطَة اججماعَة. ، دَموقراطَة اىصنادَق ٖ قَمة ىها إٖ فٍ ظه ثقافة دَموقراطَة

ا اخجفً وٖ حرَة ىيفرد بدون حرَجه فٍ جسده وماىه وضمَره. وهذا ٖ َجحقق إٖ إذ
ٌِّ شٍء آخر اىجماَزات فٍ اىقوة اٖقجصادَة واىمعرفَة مذىك واخجفت ، جهاز اىدوىة قبه أ

. ىذا ، بَن اْفراد. وهذه طموحات َممن أْن ججحقق فٍ اىمدي اىطوَه  ٗ أو ٖ جمجمه أص
ا ىمن ٖ َمجمه. وٖ َوجد شمه مثاىٍ ىيدَموقراطَة  َّ ، جظه اىدَموقراطَة هدف ا َجحقق جزب

ا من حرَة اىفرد  ٌُّ خطوة جحقق قدر  اىدَموقراطَة خطوة دَموقراطَة.  هٍىمن أ
ٌْ نظاً اىمفوضَن وىَس اىممثيَن محجرفٍ اىسَاسة؛ ، اىمباشرة أمثر جحررَة فٗ أحد أ
وقد َجنازه عن حرَجه. فإنه ، "ىه" شعب ما ممثيَن خجارَ به حَنَممنه أْن َمثه اِخر. 

سمح ظهور وانجشار اىممبَوجر اىشخصٍ وأنجرنت بخيق شروط أفضه ىجحرر اىفرد 
 وجطبَق اىدَموقراطَة اىمباشرة. 

به ، دَموقراطَة" وصفة"هذه ىَست  :Libertarianismة اىجحررَة اىيَبراىَ - 
 ٖ َجحقق إٖ فٍ سَاق نضاه طوَه.، مفهوً

مون جَجب أْن  ةاٖججماعَفاىمإسسات هو اىفرد ٖ اىمججمع )أو اىدوىة( هنا اىهدؾ  
وٖ معنً ىمطاىبة اىناس باىجضحَة بؤنفسهً ىمجرد بقاء ، فٍ خدمة اْفراد فٍ اىنهاَة

دون أْن َقدً ىهً هذا اىوطن اىحرَة واْمان. فمن اىقًَ اىجٍ َجرٌ ، اىمججمع أو اىوطن
 هٍ، ؛ اىيَبراىَة"اىعقد اٖججماعٍ"دوىة  فٍوحجً ، ةاىجروَج ىها فٍ اْنظمة اىمسجبد
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مع ضرورة اىجضحَة بحرَجه ، أْن َمون اىفرد من أجه اىمصيحة اىعيَا ىيوطن أو اىدوىة
ذوبان اىفرد فٍ منظومة جحقق  هٍ. اىنجَجة "اىعيَا"اىخاصة من أجه جيك اْهداؾ 

فجصبح حَاة اىشعب ممرسة ، اىنخبة اىمسَطرة، اىمسجبد وجماعجه؛ اىدوىة :حرَة اِخر
وفٍ اىحاٖت اىقصوي َذوب اىمه فٍ واحد؛ اىحامً اىمسجبد اىفرد. ، من أجه حَاة اىحماً

ي"، "اْمة فوق اىجمَع"، "َحَا اىوطن"إنَّ شعارات مثه شعار  جسجيب " اىزعًَ اىمفدَّ
ىجٍ ا، أو اىدسجور واىقانون" اْمة"اْفراد وجوظفهً فٍ خدمة أعدابهً. فاىدوىة أو 

بشٍء.  - ؼاىب ا –جطاىب اْفراد باىجضحَة بؤنفسهً من أجيها ٖ َضحٍ قادجها ورجاٖجها 
به باىعمه ، وضمن اىجضحَة عيً مذبح اىفداء قد َطاىب اىفرد بعدً جوجَه اىنقد ىينظاً

فٍ خدمجه بإخٗص؛ مقابه ماذا؟ مقابه اىمجد ىذىك اىواحد اىذٌ َزعً أنه َمثه اىمه. 
ا  –اىدَموقراطَة  وفٍ اىمججمعات ىمن هذا ، َجً أعٗن عن حرَة اىفرد اىمقدسة –زعم 

َُسمح ىّخرَن بحرَة اخجَار صاحب اىعمه اىذٌ ، َقصد به اىفرد اىبورجوازٌ بَنما 
واىربَس اىذٌ َحقق مصاىح اىدوىة باسمهً ، وعضو اىبرىمان اىذٌ َخدعهً، َسرقهً

مع رَاضٍ معَن أو فرَق من اىفرق  وحرَة اٖنجماء أو اىجماهٍ، وٖ َفٍ بوعوده
وَمون ، مع اسجمرارهً فٍ جقدَس اىجَش اىذٌ َحمٍ مه هذه اىمنظومة، اىرَاضَة

ا طوه اىوقت ىقمعهً وقت اىضرورة. وفٍ اىحاىجَن َجً جروَع اْفراد من اىخطر  جاهز 
ا أضَؾ ، اىحرب اىمحجمية طوه اىوقت، اىخارجٍ َجً ، مجهدَد دابً" أرهاب"وحدَث 

ا فوق رأس اىجمَع. جيسوج، يقه بفعه سَاسة إرهاب اىدوهخ  اىدوىة جاج 

اىرأسماىَة  اىنضاه ضدعيً اسجقامجها سندعو إىً  اىجحررَة ئوإذا مددنا مباد
به جعيت اىفرد مجرد جرس فٍ آىة اىعمه وقجيت ، اٖحجمارَة؛ اىمعَقة ىحرَات اْفراد

. اخجَارات اىناس ىميبسهً ومؤميهًجحممت فٍ اىذوق اىعاً و ًوحج، قدرجه أبداعَة
مما سندعو إىً اىعمه عيً جفمَك  وسندعو إىً إطٗق حرَة اىعمه اىفردٌ واىجعاونٍ.

ا  َّ أما بدَيها فهو حمومة ، "حقوقها"بجقيَص سيطاجها ووظابفها و، جهاز اىدوىة جدرَج
جشميها اىيجان اىشعبَة ، وٖ قضاء مسجقه، إدارة بٗ جَش وٖ شرطة مسجقية

ورإساء واىعمد مثه اىمحافظَن ، انجخاب مبار رجاه اىدوىةمع باىدَموقراطَة اىمباشرة. 
 . دَموقراطَة اىجفوَض؛ وىَس مممثيَن ىيشعب ممفوضَن، إىخ.. اْحَاء واىبيدَات

وفصه اىسيطات عن  ٍمما َجب اىعمه ضد فصه اىمججمع اىمدنٍ عن اىسَاس 
ا. ، واىقضاء، جسيط عصابات اىسَاسََن َزَحاىجماهَر. فارجباطهما  واىدوىة عموم 

، وضمن آىَات جفمَك جهاز اىدوىة اٖعجماد عيً اىججنَد أجبارٌ ونظاً اٖحجَاط
ومع اىجطور اىجمنوىوجٍ ، وأىؽاء اىجدرَجٍ من حجً وسيطة اىعسمرََن اىمحجرفَن

 ىمممن اٖسجؽناء عن اىعسمرََن اىمحجرفَن. اىهابه أصبح من ا

أو ، أو عرقٍ، اىجمََز بَن اىناس عيً أساس دَنٍ اىيَبراىَة اىجحررَةوٖ جقبه 
اىمساوة بَن ، اىحرَة اىجنسَة اىمطيقة، به جدعو إىً حرَة اْقيَات، أو جنسٍ، قومٍ

وبقَة اىحرَات ، اىحرَة اىدَنَة وحرَة نقد اىدَن، حق أجهاض، اىمرأة واىرجه
 اىشخصَة واىسَاسَة من مه نوع. 
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   ٖ  من مطاىبة اىدوىة بجقدًَ اىمنح واىدعً ىٓفراد َجب أْن َجوىً اْفراد بؤنفسهً وبد
وَجب إىؽاء مافة اىمعوقات اىسيطوَة ْنشطة اىناس ، جموَن مإسسات مججمعَة جحمَهً

ا. وَجب أْن َمىيحرَة، فاىدوىة عدو اىفردَة أو اىجعاونَة.   ون هذا واضح 

، وجحقَق أوسع مساحة مممنة من اىحرَةإذا مان اىهدؾ هو اىجخيص من اىجسيط  –
فٗبد من جحقق قدر من اىمساواة بَن اىناس فٍ اىقدرات اٖقجصادَة واىجقنَة واىثقافَة 

 وهذا أصبح أمثر إممانَة مع جطور اىعيً واىجمنوىوجَا.، حجً اىجدرَب اىعسمرٌو

به قد جنشؤ أشماه جدَدة باسجمرار مع ، ٖ َممن وضع جصور نهابٍ ىيدَموقراطَة 
بحمً سجسجمر أشماه من اىجسيط  مما، جطور اىمججمعات واىقدرات اىبشرَة واىجمنوىوجَا

وباىجاىٍ سَسجمر اىصراع بَن اىمجسيطَن ، اىفروق بَن جموَن وقدرات اْفراد
 .وضحاَاهً

 اىيَبراىَة ئعاىٍ عيً اىشعب ٖ َمت بصية ىمبادونظاً اىقضاء اىسيطوٌ اىمج
ا؛ به َجب أْن َمون اىقضاء اىجحررَة  َّ وىَس ، حق واىقانونىَيجزً بجطبَق روح اى شعب

وَقدً نظاً اىمحامً اىشعبَة أو اىثورَة دَموقراطَة نصوص اىقانون اىرجَبة واىمعقدة. 
فساد "ٖ َجب أْن َفيت مجرً من اىعقاب بسبب  أمثر أىؾ مرة من محامً اىدوىة.

وإعادة اىحق  به َجحقق اىعده باىوصوه إىً اىحقَقة.. أو ضَاع مسجندات" أجراءات
 ْصحابه ومعاقبة اىمجرً اىحقَقٍ.

بعميَة ، جظه اىدَموقراطَة هدف ا َجحقق وَعاد جحقَقه وجطوَر أشماىه إىً ماٖ نهاَة 
 نضاىَة مسجمرة.

 

********************** 

ججحقق حَن جخجفٍ اىدوىة وَصبح اىناس قادرَن عيً جنظًَ أنفسهً  سجبدأ اىحرَة‘
ٌِّ قَود، باىمامه  ٍوحَن جخجف، وحَن َمجيك اْفراد حرَة اٖنجقاه بدون جواز سفر أو أ

مراقبة اْفراد  ٍوحَن جخجف ؛مثه احجمارات اٖقجصاد واىعنؾ واىمعرفة، مه قوة جسيطَة
وَخجفٍ ، وحَن َجقارب اىناس فٍ قدرجهً اىمعرفَة واٖقجصادَة، من قبه أجهزة خاصة

 ‘احجمار اىسٗح

 

 

 

 اىرفاهَة :خامساىفصه اى
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 اىحَاة شوق َعانقه ىً ومن

 واندثر جوها فٍ جبخر

 اىحَاة جشقه ىً ىمن فوَه

 اىمنجصر اىعدً صفعة من

 أبو اىقاسً اىشابٍ

 

وٖ َوجد شٍء اسمه اىحاجات اْساسَة ، ججوقؾ اىحاجات اىبشرَة عند حد معَنٖ 
َممن جحدَده بشمه نهابٍ؛ فاىحاجات ٖ نهابَة؛ ٖ جقؾ عند سقؾ؛ ىَس فقط بسبب 
ا ْنَّ مه وضع اججماعٍ َخيق حاجات جدَدة. من  اىطموح اىبشرٌ اىؽرَزٌ؛ به أَض 

واىحاجة إىً جطوَر وسابه ، راع اىطابرةأمثية ذىك ظهور اىحاجة إىً مطارات مع اخج
أو حجً ىمعاىجة اْمراض اىمعروفة بطرق ، اىجشخَص واىعٗج ىظهور أمراض جدَدة

واىطرق إىً ، ٔطاىة عمره –حسب ؼرَزة اىرؼبة فٍ اىحَاة  –وأنسان َسعً ، أفضه
وحجً ، واىوقاَة اْفضه، واىجشخَص اىمبمر ىٓمراض، جناوه طعاً أمثر صحَة ٍذىك ه

ٖ " اْساسَة"إىخ. إذن فاىحاجات .. وجعدَه اىمناخ وجقيَه جيوخ اىبَبة، جعدَه جَناجه
ا؛ وهذا هو حافز اىجقدً  . جمجمه أبد 

به اىحاجات اىجٍ َعجقدون أنها ، "هً"فٍ اىواقع ٖ َسعً اىناس إىً جحقَق حاجاجـ
َسجهيمون ما َفَد ، اىسيطةحاجاجهً؛ فجحت جؤثَر اىثقافة اىمزروعة فٍ أدمؽجهً بواسطة 

جيك اىسيطة وىَس ما َناسب ؼاَاجهً وطموحاجهً ومواهبهً وقدراجهً اىخفَة. ومن 
وجناوه ، وارجداء اىمٗبس اىضارة ْجسادهً، أمثية ذىك جناوه اْطعمة اىمدمرة ىصحجهً

بنظاً معَشة َخدر أذهانهً وَجعيهً مجرد " اٖسجمجاع"و، وإدمان اىمحوه، اىمخدرات
به هو اىذٌ ، وس فٍ آىة اىنظاً اىرهَبة. هذا ٖ َعنٍ أنَّ ىيفرد حاجات طبَعَة محددةجر

وحسب مواهبه ونوازعه ، حسب جموَنه اىجسمانٍ واىنفسٍ، بنفسه، "ـه"َحدد حاجاجـ
 وبدون ضؽوط اىمججمع. ، وقدراجه

، اةاىرفاهَة ٖ جعنٍ امجناز اْمواه واىعقارات واىذهب؛ به جعنٍ اٖسجمجاع باىحَ
وجنمٍ قدراجه وجممنه من امجشاؾ آفاق ، باىقًَ اٖسجعماىَة اىجٍ جحقق راحة اىفرد

وجحسن قدرات جسده. ، وجحفظ ىه صحجه وجطَه عمره وجقيه من أمراضه، اىعاىً
فاٖمجناز مع عدً اٖسجفادة من اْمواه ٖ عٗقة ىه باىرفاهَة. وفوق ذىك جعنٍ جحقَق 

 ً ىحَاة اىفرد.بؤْن َصبح هناك معن، اىسعادة

حَخ ىجؤت اىدوىة إىً جقدًَ ، عيً بيدان اىؽرب" دوىة اىرفاهَة"وقد أطيق جعبَر 
ا مع اشجعاه اىحرب ، ىجفادٌ صعود اىحرمة اىشَوعَة، اىرعاَة اٖججماعَة خصوص 
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وقَاً اىدوىة برعاَة ، اىباردة. وَسجخدً مفهوً اىرفاهَة عادة ىوصؾ عميَة ججاوز اىفقر
إىخ. واىحقَقة أنَّ هذا ٖ عٗقة ىها .. أطفاه ومبار سن ومعاقَن ومشردَنمن ، اىضعفاء

باىرفاهَة من قرَب وٖ من بعَد. فمساعدة اىضعفاء ىسد اىحاجات اىميحة جعنٍ جحقَق 
 ااىمفاؾ ٖ أمثر. أما دور اىدوىة فٍ هذه اىحاىة فَزَد من قوجها؛ َضع فٍ أَدَها سٗح  

ىك جراجعها بعد انجهاء اىحرب اىباردة وجدجَن اىحرمة واىدىَه عيً ذ، ىيحرب اىطبقَة
ا من أَدَوىوجَا اىرفاهَة جمثيت فٍ ، اىعماىَة فٍ اىؽرب. وقد صنعت دوىة اىرفاه نوع 

، واعجبرت اىفرد مجموعة من اىرؼبات اىمادَة، اىربط بَن ممَة اسجهٗك اىفرد وسعادجه
بحَخ صار ، ع رؼبة ظهرت ؼَرهاوميما جً إشبا، ججطيب أشباع، جً جصنَع مثَر منها

 اىفرد َيهخ خيؾ اٖسجهٗك.

زاد جيوخ اىبَبة وازداد معده انجشار ، ومن اىميفت أنَّه فٍ ظه دوىة اىرفاه اىمزعومة
، وانجشرت اىمخدرات، بخٗؾ اْمراض اىنفسَة، أمراض مثه اىسمر واىقيب واىسرطان

مما قامت عشرات اىحروب ، وٌناهَك عن جصاعد اىجهدَد بدمار اىعاىً باىسٗح اىنو
 واٖنقٗبات اىعسمرَة فٍ اىعاىً اىثاىخ. 

. فٗ جعنٍ جؽََر اىسَارة واىموباَه "أنا أسجهيك إذن أنا موجود" هٍىَست اىرفاهَة 
 حجًاىجٍ جصنعها اىشرمات ىرفع " اىموضة"واىمٗبس مع أوه صَحة فٍ عاىً 

وٖ جفَد أصحابها ، اىجباهٍ بمثرة اىممجيمات اىشخصَة اىجٍ ٖ ُجسجعمه هٍوٖ ، مبَعاجها
مراممة اىثروات إىً ماٖ نهاَة.  هٍوٖ ، أو ٖ َسجطَعون حجً اسجخدامها، ٍءفٍ ش

اىجٍ جمارس هذه ، ٖ جده إٖ عيً فقر اىنفس وخوابها Shoppingوإنَّ هواَة اىشراء 
 خواء.اىهواَة مآىَة جعوَضَة ىهذا اىفقر واى

به اسجخداً اىثروات واىعيً واىجمنوىوجَا ، ٖ جعنٍ اىرفاهَة أمبر قدر من اٖسجهٗك
اىشعور  هٍاىسعادة. وىَست اىسعادة  :وفوق مه شٍء، ىجحقَق اىراحة واٖسجمجاع

حجً ، مما َحدخ ٔنسان اىَوً باىفعه، باىيذة اىعابرة اىجٍ َعقبها اٖمجباب واىقيق واىَؤس
اىبورجوازٌ. به اىشعور بؤنك نفسك؛ جخجار ما َجٗءً مع دوافعك اىداخيَة أنسان 

به وضد ، وهذا َجطيب اىنضاه ضد اىقهر واٖسجؽٗه، واحجَاجاجك اىجٍ جقررها بنفسك
 اسجؽٗىك ىّخرَن وجسيطك عيَهً.

ومن أجه أدوَة فعاىة ، وطعاً صحٍ، ججضمن اىرفاهَة اىنضاه من أجه سمن صحٍ
ومن أجه ، مع حظر إنجاج اْطعمة اىضارة واْدوَة ؼَر اىمفَدة، جوضرورَة ىيعٗ

مثه اىوقاَة من اىسرطان ، اىبحخ اىعيمٍ فٍ مجاٖت ضرورَة ىحَاة وصحة اىبشر
واىطب اىوقابٍ. ومذىك امجشاؾ آىَات ، واىعٗج باىجَنات، واْمراض اىفجامة اْخري

واىنضاه من أجه نظاً ىيجؤمَن ، َةواىعَوب اىخيق، اْمراض اىوراثَة اىخطَرة ٌىجفاد
سواء ، اىصحٍ اىشامه. ومن اىمجاٖت اىمهمة ىجحقَق مه هذا اىعمه ضد ميوثٍ اىبَبة

عيً اْرض أو فٍ اىفضاء. وفوق مه شٍء َحجاج مه هذا ىينضاه ضد طبقة اىيصوص 
 واىمجرمَن اىذَن ٖ جعنَهً مصاىح اىبشرَة ورفاهَجها.
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وإىؽاء ، ىضؽط عيً اىشرمات ىخفض ساعات اىعمهججحقق درجات من اىرفاهَة با
ا  َّ وهذا َجطيب نظاً ، )أنسان اِىٍ( باسجبداىه باِٖت واىروبوت، اىعمه اىَدوٌ نهاب

ٖ  من عماه ، جعيًَ مجقدً وأهيٍ ومجانٍ ىجخرَج جمنوقراط ومبرمجَن وعيماء بد
ا، َدوََن  َّ ا ومجان ، احجمار اىعيً واىجمنوىوجَاومسر ، مع جعه جداوه اىمعيومات مفجوح 

ٗ  حق اىميمَة اىفمرَة ىمدد طوَية.   شام

فهذا اىجسوه من ، ىَس اىطرَق إىً اىمزَد من اىرفاهَة هو مطاىبة اىدوىة باىمساعدة
، به هو مناهضة دعً اىدوىة ىيطبقات اىمسجِؽية وؼه َدها عن اٖقجصاد، اىعدو َزَده قوة

، واىشرطة وجحافه اىموظفَن واىفساد( وجقيَه حجمهاوجقيَه مصارَفها )عيً اىجَش 
فاىدوىة واٖحجمارات هما .. ومناهضة اىمخدرات، واىضؽط ىمصادرة رأس اىماه اىوهمٍ

، ونهب اىطبقات اىعامية، بسبب جبدَد اىثروة اٖججماعَة، اىجمهور اىعدو اْوه ىرفاهَة
 ح مرجفع.وعرقية اىجمنوىوجَا اىمميفة بؽرض اىمحافظة عيً معده رب

اىطرَق اىثورٌ إىً مزَد من اىرفاهَة هو اىعمه واٖبجمار خارج سيطة اٖحجمارات 
 واىدوىة.

مسر احجمار اىمإسسات ، وضمن أشماه اىنضاه من أجه رفاهَة أنسان اىعادٌ
واىمإسسات اىصناعَة ، وضمنها اىمإسسات اىبحثَة اىطبَة، اىمموىة ىيبحخ اىعيمٍ

ججبنً جمنوىوجَا ، رَق إنشاء جعاونَات فٍ هذه اىمجاٖتعن ط، واىججارَة اىمبري
 وصناعة جحقق احجَاجات اىجماهَر اىعادَة.، مجقدمة نظَفة

وٖ أنسان سَصبح ، ٖ جوجد حدود ىيرفاهَة؛ فٗ اىناس سجحصه عيً صحة مطيقة
ا وٖ اىحاجات سجشبع. ببساطة اىحاجات ، وٖ سَجحمً فٍ اىمون وَمنع اىموارخ، خاىد 
ا به إنَّ سدَّ ، بشرَة ٖ ججوقؾاى ا جدَد  وحه مه مشمية َخيق ، مه حاجة َخيق احجَاج 

ا به سَظه هناك نقص وضرورات ، مشمية جدَدة. فين ججحقق اىرفاهَة بمعنً اىميمة أبد 
 . "سد اىحاجات اىضرورَة"وباىجاىٍ سَسجمر اىسعٍ واىمفاح من أجه ، ؼَر مشبعة

واسجؽنَنا عن اىعمه اىَدوٌ وقيينا ساعات ، وجمنوىوجٍومهما حققنا من جقدً عيمٍ 
ا. فاىبحخ اىعيمٍ ىن َجوقؾ، اىعمه وإنجاج وجطوَر ، ىن َجوقؾ أنسان عن اىعمه أبد 

به قد َجطيب اىحاه ساعات عمه ، اىمزَد من اىسوفت وَر سَظه من اىحاجات اىضرورَة
 واىيعب. فَخجفٍ أو َضمحه اىفرق بَن اىعمه ، ىمن أمثر مجعة، أطوه

سَسجمر ، ومهما طاه اىنضاه من أجه جحقَق جعاده اْفراد فٍ مافة أشماه اىقوة
وباىجاىٍ سجسجمر ، واىطموحات، وباىجاىٍ سجخجيؾ اىجموَنات اىشخصَة، اىجماَز

 وساد اىجعاون.، حجً ىو اخجفت اىطبقات، اىمنافسة بَنهً

رد حسب طاقجه وَؤخذ حسب مه هذا َنقض جيك اىفمرة اىقابية بإممانَة أْن َعمه اىف
 حاججه. 

********************* 
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ا فٍ طرَقه إىً أْن َوجدجبه س، سجظه اىرفاهَة مجرد طموح ىن َجحقق‘  ‘ظه هدف 

 

 

 

 

 اىجقدً :سادساىفصه اى

 

 

 

 

  

 جحصه  مما اىمسجقبه فٍ ؼذابنا عيً سنحصه
 جقدمت اىشمس، وميما من ؼذابها عيً اىنباجات
 مان ميما وقوة         جعقَدا   أمثر وأصبحت جقنَاجنا

 وأقه أقه اْرض موارد عيً اعجمادنا

 مورزوَه راٌ

 

 

ثً جبيورت فٍ اىقرن ، )أو اىجطور( منذ عصر اىجنوَر فٍ أوروبافمرة اىجقدً  جمونت
وفٍ اىنهاَة صار مه  خاصة مع وضع نظرَة اىجطور فٍ اىمابنات اىحَة.، اىسابع عشر

خاصة أنَّ اىرأسماىَة قد دفعت اىعيً ، آىهة اىعصر ضمن أهً، من اىعقه واىجقدً
وجوسَع حرمة ، واىجمنوىوجَا دفعات هابية ىزَادة معدىٍ اىربح وجرامً رأس اىماه

 اٖسجعمار ىنفس اىؽرضَن.

 :وسوؾ نمجفٍ بإشارة سرَعة، نظرَات اىجقدً عدَدة ىيؽاَة :معانٍ اىجقدً

إىً ، إىً حق اْقوي، ع اْسرةعند جان جاك روسو؛ من مججم :اىجطور اٖججماعٍ
. مما سار موندرسَه عيً نفس (117)إىً اىمَثاق اٖججماعٍ فٍ اىعصر اىحدَخ، اىعبودَة

. مما سار اىفمر اىحدَخ ميه عيً اعجبار اٖنجماء إىً (118)اىنهج وإْن اخجيؾ فٍ اىجفاصَه
                                                             

(117)The Social Contract, pp. 1 -10  

 جارَخٍ ىجقدً اىعقه اىبشرٌ ىموندرسَه. عرض مخطط موندرسَه اىسَد محمد بدوٌ فٍ مجابه: مخطط (118)



80 
 

ا من اىجنظًَ وأنَّ اىجنظًَ اىحدَخ ىيمججمع أمثر ، اْمة أرقً من اٖنجماء ىيقبَية جقدم 
ا فٍ اىقًَ اىبشرَة. وهذا اْمر اْخَر قد جعرض ٖنجقاد من ، اىقدًَ مما أنَّ هناك جقدم 

 وعدوهما نَجشه.، عيً رأسهً مارمس وإنجيز، اىمثَرَن

واْهً جشارىز دارون بنظرَجه فٍ ، أسس عيً َد ٖمارك :اىجطور اىبَوىوجٍ
، دَه( نظرَجه فَما بعد ىجفسَر جحوٖت اىجَناتاٖنجخاب اىطبَعٍ. وقد جً جطوَر )أو جع

 بعد امجشافها.

ذهب هَجه إىً اعجبار اىجارَخ هو جطور اىوعٍ باىحرَة؛  :جطور اىوعٍ أنسانٍ
. أما (119)ومن اىعبودَة اىداخيَة ىيشهوات واىرؼبات، اىحرَة من اىسَطرة اىخارجَة

ٌْ اىٗهوجَة، وىوجَةاىمرحية اىثَ :فقسً مراحه اىوعٍ إىً ثٗخ، أوجست مونت فٍ ، أ
، جيجها مرحية اىمَجافَزَقا، ثٗخ مراحه فرعَة؛ عبادة اْشَاء ثً جعدد اِىهة ثً اىجوحَد

ا مرحية اىعيً، بمعنً اىفيسفة ٌُّ مرحية فٍ ، وأخَر  أو اىوضعَة اىجٍ ٖ جضاهَها أ
، اىدَنَمو فقاه باىجطور من مرحية . أما ف(120)جؤثَرها عيً جؽَر اىوجود أنسانٍ
. وهناك (121)ثً مرحية أنسانَة فٍ اىؽرب اىحدَخ، فمرحية اىبطوىة )اىعصور اىوسطً(

ا. أما  ا ىٓسطورة؛ جطور  فمرة شابعة فٍ اىفمر اىؽربٍ جري أنَّ اىعيً اىحدَخ مان ججاوز 
ا.، اىعيمنة فقد وضعت أنسان فٍ مرمز اىمون  وهو ما َعده اىفمر اىؽربٍ جقدم 

اىجٍ اعجبرت اىعامه اٖقجصادٌ هو ، منجج اىمارمسَة هٍوهذه  :جقدً قوي أنجاج
إىً بقَة .. اىذٌ َحدد عٗقات أنجاج، وهو جقدً قوي أنجاج، اىمحرك اْوه ىيجارَخ

 اىسيسية. 

ا ىما قبه اىحداثة أو ىيمججمع قبه ، وفٍ اىعموً جعجبر اىحداثة فٍ اىفمر اىحدَخ جطور 
ومن اىرق إىً ، دة إىً دوىة اىعقد اٖججماعٍ واىمإسساتاىرأسماىٍ. فمن اىدوىة اىمسجب

إىخ. .. ومن اىخرافات إىً اىعيً، ومن روابط اىدً إىً اْمة واىدوىة اىوطنَة، اىعمه اىحر
بما بعد اىحداثة؛ سواء فٍ اىواقع اٖججماعٍ أو فٍ اىفمر؛  َُسمًواِن أصبح هناك ما 

 .. اىمججمع ما بعد اىصناعٍ

ا  ا مجرد  ا، إنَّ اىجقدً ىَس مفهوم  ا معبود  َُسجخدً ، وىَس إىه  وٖ َسجحق ذىك؛ فقد 
جقدً اىعيً واىمعارؾ واىجمنوىوجَا ىخدمة أَدَوىوجَا رجعَة مضادة ىٕنسانَة مما َحدخ 

 .  ٗ  فع

                                                             

(119)The Philosophy of History, Intruduction  

(120) XV-, The Positive Philosophy, Chapter VII Auguste Comte 

 مقوٖت عيً جعجمد اىمرحية هذه فٍ اىمججمع حَاة مانتو ىٓشَاء اىجؤىَهَة باىطبَعة ججمَز: اىدَنَة اىمرحية (121)
 رسجقراطَةاْ وظهور واىمؽامرة اىشرؾ جعظًَ فٍ جبدوفمانت  اىبطوىة رحيةأما م. اىمخجيفة مجاٖجها فٍ دَنَة

 اىمدنَة اىحقوق وسَادة واىمساواة اىسَاسَة باىحرَة أنسانَة مرحيةوججمَز . ىٓقويمان  فَها واىحق ،اىسَاسَة
 اسً اىمإىؾ(.نظرَات اىجؽَر اٖججماعٍ )دون  .اىدَمقراطَة اْنظمة وانجشار
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ا إٖ إذا مان ىدَنا معَار ىيجقدً ا ، ٖ َممن اعجبار وضع ما جقدم   َّ وىَس مه جدَد زمن
ا باىضرورة. وهذه مجرد جساإٖتأمثر  ا من  :جقدم  من َحمً إذا ما مان اىعيً أمثر جقدم 

من قرر أنَّ واْسطورة؟ وىماذا ٖ جمون بعض معيوماجنا وأفمارنا اىحاىَة مجرد أساطَر؟ 
اقجصاد اىسوق أرقً من اقجصاد اىمفاؾ؟ وما معَار اىحمً إْن مان نظاً اىقبَية أمثر أو 

ا من اْ وما هو أساس اعجبار ارجفاع أنجاجَة نعمة أً نقمة عيً اىبشرَة؟ ، مةأقه جقدم 
أىً َمن أنسان قبه اىثورة اىزراعَة أمثر سعادة؟ أىً جمن صحجه أفضه مابة مرة من 

ا؟ وأَن هو ما قاىه هَجه عن ، ؟ أىً َمن اىهواء أنظؾ(122)أنسان اىحاىٍ  َّ واىطعاً صح
)ظهرت بعده بنحو قرن وبدأت جيوح اِن فٍ اْفق  اىوعٍ باىحرَة فٍ ظه قَاً اىفاشَة

؟ اىحقَقة أنَّ اىمرجع اىمسجخدً هو .. من جدَد( أو اْنظمة اىعسمرَة واىحروب اىعاىمَة
واىذٌ َعجبره جهُّ اىمفمرَن هو اىوضع اىمجقدً باىقَاس إىً ، اىوضع اىحاىٍ ىيعاىً

اىَة عيً قمة هرً اىجطور اىماضٍ. اىؽرض اىواضح من هذه اىمعَارَة هو وضع اىرأسم
وحجً اىقابيون ، باىرؼً مما ارجمبجه من جرابً أخٗقَة وفق ا ىيضمَر أنسانٍ، اىبشرٌ

ىيرأسماىَة )اىمارمسَون( َعجبرونها قمة اىحضارة واىجقدً اىبشرٌ " اىدور اىجارَخٍ"بـ 
 ىمه جرابمها.  - ضمن ا –مبررَن ، حجً اِن

وحرمة ، ىَة واىدوىة ساهً فٍ اىحروب اىمدمرةفـاىجقدً اىجقنٍ فٍ ظه اىرأسما
فٍ جطور اىصناعة وساهً ، واسجعباد مََٗن اْفرَقََن، اٖسجعمارواىمشوؾ اىجؽرافَة 

وسهه ، وفٍ جطوَر صناعة أدوات اىقمع، فٍ جدمَر صناعات اىبيدان اىمسجعمرةأوروبا 
ا أدي ٖنجشار، ىيطبقات اىماىمة نهب اىطبقات اىعامية اْمراض اىعضوَة  وخيق وضع 

دراسة عادات مما اسجخدً جقدً اىعيوً اٖججماعَة فٍ ، واىنفسَة وأحباط واٖؼجراب
مذىك اسجخدً اىبحخ اىعيمٍ فٍ جؽََر . اىسَطرة عيَهاىدعً عميَة اىشعوب وجارَخها 

عيً  - مثه جروَج أدوَة معَنة؛ شَطنة اىموىسجروه، نمط اىعٗج حسب ضؽوط اىشرمات
ميفة اىمادَة اىسنوَة ْدوَة سجاجَن جاىواجهامه بمه اىجرابً )بيؽت  - هسبَه اىمثا

عشرات اىميَارات من اىدوٖرات  - وفق ا ىعدَد من اىمصادر –اىمخفضة ىيموىسجروه 
ا  َّ وأصبح اسجخداً دعامات اىقيب أَدَوىوجَا؛ ، ((123)رؼً آثارها اىجانبَة اىمثَرة، سنو

ا فٍ مثَر من ، اىقيبَعامه مضرورة ىمه مرضً شراََن   َّ وهو أمر ىَس ضرور
ا فٍ إنجاج أطعمة خطَرة عيً اىصحة مثه اىجوسع فٍ إنجاج ، اىحاٖت. اسجخدً اىعيً أَض 

 - اىطعاً اىمعبؤ واىمحفوظ –اىيحوً اىمصنعة  –واىزَوت اىمهدرجة ، واىسمر، اىقمح
ٖ  من اىخضرة  ار واىبحار باىزببق جسمًَ اْنه –جؽذَة اىحَوانات واْسماك باىعيؾ بد

اسجخداً اْسمدة  - اٖسجخداً ؼَر اىرشَد ىيهرمونات فٍ جربَة اىحَوان –واىبٗسجَك 
ا ضارة من ، اىمصنعة واىمبَدات اىحشرَة اىضارة. مما أنجج اىمٗبس اىصناعَة أنواع 

                                                             

ا. (122) ا بسبب ارجفاع وفَات اْطفاه أساس   مان مجوسط اىعمر منخفض 

 Michael W Whitehouse, Desley E Butters, Lest we Forget: The Darker Side of 
the Hypocholesterolemic Statin Drugs (123)  
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.. خاصة فٍ اىمدن اىصناعَة، جيوخ اىهواء، اٖحجباس اىحرارٌ، فجحة اْوزون، اىعطور
ا ىظهور اىميمَة اىخاصة إىخ  َّ ا( أساس ا )وىَس سبب  ٗ  شرط  . ومان ارجفاع أنجاجَة أص

َّ ا  اثً أصبح شرط  ، ببساطة ْنه هو اىمسإوه عن ظهور اىفابض، واٖسجؽٗه ضرور
ا من اىحرَة  مما سنري. ، ىجحرر اىبشر أو باْصح بجحقَق اىبشر مزَد 

َ ا فٍ خدمة اىمموىَن َسهمون إٖ فٍ اْبحاخ اىجٍ جحقق ىهً فٗ ، واىعيً حاى
واىباحثون َقومون بهذه اْبحاخ ىيحصوه عيً اىجموَه واىممافآت. به جخفٍ ، اْرباح

ا حجً جطرح مه  بعض اىشرمات ما َجحقق من جطوَر فٍ اىسيعة وجبَع اىسيع اْقه جطور 
ا أفضه  .. سنوات قيَية نموذج 

معظً اىوقت فٍ خدمة اىممون اىمظيً من واىذٌ مان فٍ ، ىقد ارجبط اىجقدً باىعقه
اىٗوعٍ؛ ذىك اىجانب من اىؽرابز واىمشاعر واىرؼبات اىممبوجة اىمعبرة عن اْنانَة 

اىجسيطَة ىقية من اىناس َجحممون فٍ اىؽاىبَة. ومن اىمحجمه فٍ اىمسجقبه اىنزعة و
أو اىجحمً  ،وإخضاع اىطبقات اىفقَرة واىشعوب اىمسجضعفة إىً اْبد، إنجاج سوبرمان

ا أْن َمون فٍ خدمة ، فٍ سيومها وجحدَد معده ذمابها بجؽََر جَناجها. ىمن َممن أَض 
وهذا رهن بمفاح اىشعوب ، مثه اىجحرر واىجعاون وجحقَق اىمساواة، ؼاَات أخري

به وَممن فٍ اىمسجقبه أْن َخدً فٍ عٗج اْمراض اىنفسَة ومشؾ اىٗوعٍ ، وثورجها
. (125)،(124)بعد أْن جنجح فمرة نسخ اىذهن اىبشرٌ عيً اىممبَوجر، وجحيَه رؼبات اىفرد

ا بؤهداؾ ما سيطوَة أو جحررَة. ومن اْمثية اىمهمة فٍ ، فـاىجقدً اىجقنٍ مرجبط دابم 
ما َحدخ فٍ ، اسجخداً اىعيً فٍ خدمة اَْدَوىوجَا عيً حساب اىحقابق اىعيمَة

ٍِّ ، أعجاز اىعيمٍ فٍ مجب اىدَنوادعاءات ، اىنظرَات اىجٍ جنفٍ نظرَة اىجطور وى
وهو أمر شابع فٍ عاىً اىطب ، اىحقابق فٍ اىبحوخ اىعيمَة ىصاىح جروَج منججات معَنة

 .(126)باىذات

أو  اىجخيؾىصاىح ، به هو أداجٍ باىضرورة، إذن اىعقه ٖ َصنع اىجقدً فٍ مه اىحاٖت
أو اىؽاىبَة )أو اىقية(  ،اىمجسيطةباىمعنً اىمذمور هنا؛ فقد َحقق أهداؾ اىقية ، قدًاىج

 هٍف، اىجقنَة مجاه اىعقٗنَةحَاد عيمٍ فٍ إذ ٖ َوجد اىراؼبة فٍ اىجحرر واىرفاه. 
وهذا ما َفسر معاداة مثَر من . جرجبط باىسَاسة واىمصاىح اٖقجصادَة ىرأس اىماه

. ومون اىعقه واىوضعَة )سنجناوه ذىك بعد(، اىمفمرَن اىنقدََن ىينزعة اىجقنَة اىعيموَة
ا ا مضطر ىيعمه فٍ خدمة ، أداجٍ بطبعه ٖ َعنٍ أنه َسجطَع أْن َمون محاَد  به هو دابم 

 هدؾ ما مما أشرنا.

                                                             

(124) Tanya Lewis, The Singularity Is Near: Mind Uploading by 2045 

(125) Jordan Inafuku, and others, Downloading Consciousness 

(126) Integrating Dark and Light, Big Pharma Is Making Us Sick 
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مه ما َساهً فٍ جحقَق طموحات عموً اىبشر فٍ اىحرَة َممننا أْن نحدد اىجقدً بؤنه 
ٌُّ واىرفاهَة؛ اىمرجبطَن بجحقق ما َميَه اىضمَر أنسانٍ اىعاً ارجفاع فٍ  . فيَس أ

إنجاجَة اىعمه أو إنجاج اىمزَد من اىمعدات أو اىقًَ اٖسجعماىَة َحقق هذا اىؽرض. وقد 
جوفَر سبه ، مثه مقاومة بعض اْمراض، حقق اىجقدً اىجقنٍ باىفعه نجابج مفَدة ىيبشرَة

ا جحقَق إنجازات مثَرة ، اىراحة فٍ اىمسمن وضمان مخزون اىطعاً وؼَرها. َممن أَض 
مزارع ىيحَوانات جطعمهً ، منها اىزراعة اىحدَثة؛ بدون جربة وبدون مَماوَات، أخري

به َممن إنجاج اىخضرة وٖ جسجخدً اىهرمونات وٖ اْطعمة اىميوثة باىمَماوَات. 
مما َؽنٍ أنسان ارجماب جرابمه اىوحشَة ججاه ، بروجَن ودهن حَوانٍ مصنع وصحٍ

ٖ  من اٖسجخداً اىعسماىحَوانات.  رٌ ىيطاقة اىنووَة َممن جوجَهها ىيطب وإنجاج وبد
اىمهرباء واىهَدروجَن من اىماء مطاقة نظَفة. مما َممن اٖسجفادة من اىروبوت 
ٖ  من خضوع اىعامه ىّىة  واىطابعة اىثٗثَة؛ فَممن اىجحرر من سطوة اىجمنوىوجَا؛ فبد

مصنع أو اىمنشؤة َممن جعه اِىة خاضعة ىيعامه؛ مجرد برنامج َحدده ىَبدأ عمه اى
ا أو حجً إىؽاء ، وجقيَه ساعات اىعمه، . ومذىك فٍ إىؽاء اىعمه اىَدوٌ واىيَيٍعموم 

وإنهاء اىجمََز واىفصه بَن ، بعد اخجفاء اىعمه اىمؤجور، اىعمه وجحوَيه إىً هواَة
حَخ جخجفٍ أهمَة ، وجعزَز اىدعوة ىيمساواة بَن اىمرأة واىرجه، اىرَؾ واىمدَنة

نَة. مما َممن بجمنوىوجَا اىنانو وؼَرها فٍ اىطب أْن نجعه أنسان َعَش اىفروق اىبد
طاىما ىً َقجه أو َجعرض ىحادخ. واِن َجرٌ جطوَر اىعٗج باىجَنات واىهندسة 

ٖ َممن إىؽاء جقسًَ اىعمه ببساطة مما جصور ىمنه َحجاج إىً جموَه مبَر. ، اىوراثَة
اىعيوً وجنوعها. فعجز اىعقه اىبشرٌ عن  باىجقدً اىجقنٍ اىمسجمر واجساع، مارمس

وجطور ، اسجَعاب هذا اىمً من اىمعارؾ َفرض جقسًَ اىعمه. ىمن مع اىمزَد من اىجقنَة
قدرات أنسان عيً خيق امجدادات خارجَة ىذهنه من أدوات مجطورة قادرة عيً اىعمه 

ٖ  منه ا حَن َصبح اىفر، َممن جضََق جقسًَ اىعمه باسجمرار، بد د معامه مجرد خصوص 
مما أنَّ جوفَر إممانَات ىيجعيًَ اىسرَع َمنح فرصة مبرمج ومعط ىٓوامر ىجيك اْدوات. 

اجؽََر اىمهنة.  مما ، ومع ذىك سَجسع مجاه اىمعرفة باسجمرار وسجزداد اىعيوً جعقَد 
ا وباىجاىٍ َسجمر اىعمه عيً جضََقه؛ صراع مسجمر بَن ، سَجعه جقسًَ اىعمه مسجمر 

 ن. اٖججاهَ

وضمن ما َحقق جطيعات اىناس ىيحرَة واىرفاهَة جعه اْخٗق؛ مجسقة مع اىضمَر 
ٖ  مما حدخ وَحدخ من ، وباىجاىٍ إخضاع اىجمنوىوجَا ىهذا اىضمَر، أنسانٍ اىعاً بد

ىيضمَر اىمججمعٍ اىجسيطٍ فٍ اىبيدان اىمبري واسجخدامها فٍ إذٖه ونهب  اإخضاعه
ا؛ َشمه اىقًَ اىسابدة وأخٗق اىناس.  َّ  اىشعوب. فهمذا َمون اىجقدً حقَق

أو بوعظ اىحماً ورجاه اْعماه ، مه هذا ٖ َممن أْن َجً بجقدًَ اىطيبات ىيدوىة
وطاىما رأَنا هإٖء  .اْساىَب قد فشيت مه هذهف، أو بمناشدة ضمابرهً، واىعسمر

مثيما ، به حجً َسجخدمونها ىيضؽط عيً ضحاَاهً، َرفعون شعارات وَعميون بعمسها
ٗ   –َجً  فٍ موضوع حقوق أنسان؛ فاىدوه اىمبري جسجخدمها ٖبجزاز بعضها  - مث
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ٗ  نضاى ااىبعض وقهر اىشعوب اىمسجضعفة. به َجطيب اْمر عم ا َّ  ثورة ، مسجمّر 
 ة. مسجمر

إنَّ اىحرمات اىشعبَة اىثورَة جسعٍ إىً حه مشاميها فٍ إطار اىمحافظة عيً ودفع 
أما اىحرمات اىساعَة إىً وقؾ اىجقدً من أجه جوفَر ، اىجقدً اىعيمٍ واىجمنوىوجٍ

من أسر اىطبَعة َجطيب اىمجزاَد اىجحرر حرمات رجعَة ٖ جسجحق اىجؤََد؛ ف هٍاىوظابؾ ف
ثورات  - عيً نحو مإقت –َممن فٍ ظروؾ معَنة جؤََد ىذىك . اىجقنٍ جحقَق اىجقدً

أو إجراءات سيطوَة جإدٌ ىيجقدً اىجقنٍ؛ فاىجقدً هو أساس ىيجحرر عيً " بورجوازَة"
اىمدي اىطوَه. ىمن شرط عدً جناسٍ اىضؽط ٔخضاع هذا اىجطور ىيضمَر أنسانٍ 

 اىعاً. 

عيً ، (127)ً اىعودة إىً اىبدابَةهناك اججاه محدود َجبن :دعوة اىعودة إىً اىطبَعة
ا من اىناحَة اْخٗقَة واىمججمعَة. من هذه اىجوجهات  أساس أنها حاىة أمثر جقدم 

 .أو اٖرجباط باىبَبة اىطبَعَة إعادة اىجوحشأو اىطبَعَة. وهً َجبنون  اْنارمَة اىبدابَة
واىعَش فٍ قري ، واىطعاً اىنباجٍ، فبعضها َجبنً اىعرٌ، جوجهات مضادة ىيحداثة هٍو

ونبذ اىجمنوىوجَا. وباىجؤمَد هناك ارجباط فٍ بعض نظرَات اىحداثة بَن ، صؽَرة
إٖ أنَّ اىمججمع اىبدابٍ ىً َخه من اىجوحش ومه ، اىجمنوىوجَا واٖنحطاط اْخٗقٍ اىعاً
مفٍ اىعودة إىً اىطبَعة ىيجخيص من اٖنحطاط جأشماه اىعدوان واىقجه اىجماعٍ. فٗ 

ٍْ ننفذ هذا اىمشروع سنحجاج إىً إبادة اىؽاىبَة اىعظمً من اىبشراْخٗقٍ ، . مما أنه ىم
وجدمَر مه اىمدن واىقري وإزاىة اىمزارع ، حجً جمفٍ اىموارد اىطبَعَة ىيبقَة اىباقَة

ا اوطب.. وإطٗق سراح اىحَوانات جمَع  ، إىخ.. إىؽاء اىطب اىحدَخ واىجعيًَ واىمجابة ع 
إنه مجرد حيً مسجحَه اىجحقَق. به ْنه مذىك اسجخدمت بعض  فمَؾ َممن جنفَذ هذا؟

شرمات اىسَاحة اىفمرة ونظمت رحٗت سَاحَة قصَرة إىً قري سَاحَة بدابَة 
باىنضاه ضد اىقوي ، فمن اْسهه إخضاع اىجقنَة ىيضمَر أنسانٍ اىعاً .مصطنعة

 اىقمعَة وعيً رأسها اىدوىة واىرأسماىَة. 

او، ومثه هذه اىجوجهات َوجهون اٖنجقادات ىظواهر مثه جدمَر ، أعداء اىحداثة عموم 
محذرَن من حدوخ أزمات فٍ اىمَاه واْراضٍ ، اىموارد اىطبَعَة اسجنزاؾو، اىبَبة

وارجفاع درجة حرارة اْرض إىً حد مهدد ىيحَاة. ، وحجً اْمسجَن ،اىصاىحة ىيزراعة
ٌُّ حدود فٗ جىمن مه هذا اىمًٗ ؼَر صحَح؛  فإنجاج اىمواد اىمخيقة  ؛ىيعيً واىجقدًوجد أ

مما َممن إعادة جدوَر ، وبجمنوىوجَا اىنانو َجً جقيَه ممَة اىخامات فٍ اىمنججات
مع اىجقدً فٍ إنجاج اىطاقة اٖندماجَة )رخَصة وبٗ حدود( َممن أْن َحه و .اىمنججات

اىزراعة بدون جربة وبجانب ، وجحيَة مَاه اىبحر بٗ حدود، اىهَدروجَن محه اىبجروه
مع جوفَر اىمَاه وعدً اسجخداً ، ف اوأضعا ف امضاعفة أنجاج اىزراعٍ أضعاَممن 

                                                             

 جَارات أنارمَة معاصرة.، سامح سعَد عبود (127)
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مما أنه من  .اىهندسة اىوراثَةبخٗؾ اىجوسع فٍ جطبَقات ، اْسمدة اىضارة واىمبَدات
اىجقدً فٍ مجاه . مه هذا قادر عيً حه جمَع هذه اىمشامه. مما َجَح اىسهه جحدَد اىنسه

وٖ َنبؽٍ ىمضاعفات اىجطور اىجقنٍ  ىمثَر من اْمراض.اىعٗج بدون أدوَة  اىطب
وخضوعه ىقوي قمعَة أْن َدفعنا ىنبذه ووضع حيوه مسجحَية اىجنفَذ. وفٍ جقدَرنا أنَّ 

ٖ  من مواجهجها.، آىَات ىينموص ىيماضٍ هٍهذه اىجوجهات   هرب ا من مشامه اىحاضر بد

به اىرفاهَة. وفاىجقدً واىوفرة َشمٗن اْساس اىمادٌ ىجحقَق قدر أمبر من اىحرَة 
ا عيً جحقَق إممانَة ججاوز نظاً رأس اىماه واىعمه اىمؤجور.  أصبح جقدً اىجقنَة قادر 

انجشار أعًٗ أىمجرونٍ اىمجانٍ جعه من اىمممن جباده  :ومن مإشرات ذىك
إممانَة انجشار اىمشارَع  –ً دون جدخه رأس اىماه اىمعيومات واىثقافات عبر اىعاى

ومذىك انجشار ، اىفردَة بفضه اىطابعة اىثٗثَة واىروبوت واىجطبَقات أىمجرونَة
وهذا ، ميَون وظَفة عيً مسجوي اىعاىً مابة 2008عاً حجً َوفر اٖقجصاد اىجعاونٍ )

 انجشار اىعمه من اىمنزه.  – ((128)% مما جوفره اىشرمات دوىَة اىنشاط20 ـاىعدد أمثر ب

به ، مع اىجقدً اىجقنٍ َممن أْن جيؽً اىنقود وأْن جصبح مجرد أرقاً عيً اىممبَوجر
ىمجرونٍ إ" جطبَق"وججحوه اىبنوك إىً مجرد ، وأْن جصبح هناك عمية عاىمَة موحدة
ٌُّ شخص وجدار باىعمه اىجطوعٍ، َميمه وَدَره فرد واحد أو عدد قيَه ، أو ٖ َميمها أ

وججً اىجعامٗت باىممبَوجر فقط. بهذا ججحقق وفورات ، فجخجفٍ مبانَها وإداراجها اىمعقدة
وججحقق شفافَة جمَع اىمعامٗت وَجً خصً مه اىمدفوعات واىضرابب ، ضخمة

ا. إ  َّ  ىمجرون

فٍ عمه ما  اىجفمَر حصر هٍبه  جعنٍ اىفصه بَن اىعمه واىقًَ؛ هٍو :نبذ اْداجَة
دوافعه  مانت إذا وما هذا اىعمه مضمون عن جساإه دون، اىمحضةمن اىزاوَة اىفنَة 

 .ىٕنسان معادَة أو إنسانَة

اىفصه بَن اىعمه اىجقنٍ واىهدؾ منه؛ فعيماء اىذرة قد  :وهذا َجً بطرق منها 
، َعيمون فٍ خدمة مشارَع اىطاقة أو اْسيحة اىنووَة دون اىجمََز أو اٖخجَار بَنهما
مما َممن أْن َعمه عامه اىبناء فٍ بناء منزه ىصاحب اْرض أو فٍ بناء مسجوطنة 

حسب طبَعة اىعمه َهودَة انجزعت أرضها من أصحابها. فٍ اىحاىجَن إذا ىً َخجار اىفنٍ 
ا. وهذه ظاهرة واسعة اٖنجشار فٍ عاىً اىَوً  َّ وجشمه ، وأهداؾ ما َقوً به َصبح أداج

ن فٍ مافة اىمجاٖت. وإذا اجبع اىمرء اىضمَر أنسانٍ اىعاً ؼاىبَة اىعيماء واىباحثَ
به جعه اىجقدً ، دون اىجورط فٍ عبادة اىجقدً فٍ ذاجه، ٖخجار ما َضع فَه طاقجه وعيمه

من أجه اىحرَة واىرفاهَة ىعموً اىبشر. وجعمه اْداجَة مذىك باىجعامه مع وضع أو 
ا ْؼراضه اىشخصَة؛  فاىطبَب َنظر إىً اىمرَض عيً أنه شخص ما باعجباره موضوع 

                                                             

 اٖقجصاد اىجعاونً واىجنمَة.، سامح سعَد عبود (128)
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واىمدرس َنظر إىً ، ىو نجح فٍ عٗجها سَحقق مماسب وظَفَة ومادَة" حاىة"
 وهذه اْنانَة طاؼَة فٍ عاىً اىَوً. .. اىجٗمَذ عيً أنَّ جعيَمهً هو مصدر ىدخيه

جعنٍ اىعيموَة اعجبار اىعيً هو اىمصدر اىوحَد ىيمعرفة واىطرَقة  :نبذ اىعيموَة
وفٍ هذه اىحاىة َجً نبذ اىفن واْدب واىجؤمه اىذاجٍ ، (129)اىوحَدة ىيجعامه مع اىواقع

 ْنها ٖ ججبع اىمنهج اىعيمٍ. فهمذا َصبح اىعيً نفسه أَدَوىوجَا. ، ممصادر ىيمعرفة

 

********************** 

، وٖ َعنٍ اعجبار اىعيً أو اىجقنَة محاَدَن، اىجقدً ٖ َقصد به عبادة اىجقنَة إنَّ شعار‘
 ‘به َقصد به أْن َمون اىجقدً فٍ خدمة اىحرَة واىرفاهَة ىعموً اىناس

 

 

  اَْدَوىوجَا :بعاىفصه اىسا

 

 

 

اىنظرَة هٍ اىممارسة واىعمس ؼَر  
صحَح، وٖ طابه من معرفة نظرَات ٖ 

 بعَدة عنهجخدً اىواقع أو 

 شَينج

 

 

 

 مفهوً اَْدَوىوجَا:

 Ideaاىمقطع اْوه ، ميمة َونانَة ججمون من مقطعَن Ideologyميمة أَدَوىوجَا 
عيً  :فجمون اىجرجمة اىحرفَة، َعنٍ اىعيً Logosاىفمرة واىمقطع اىثانٍ  ٍوَعن

ا ىيمون منظومة فمرَة ىمن اىمعنً اىشابع هو أنها  .(130)اْفمار  َّ ا نهاب جقدً جفسَر 

                                                             

(129) Science and Ideology, Internet Encyclopedia of Philosophy 

 .5ص ، اىنظرَة اٖججماعَة واَْدَوىوجَا، أحمد أنور (130)
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مثه فيسفة مانط أو ، وجسجخدً اىبعض ىيدٖىة عيً اىنظرَات اىشامية، واىمججمع واىفرد
ٌِّ اىمعنًاسجعميها هَجه بهذا  وقد، هَجه اخجَار فمرٌ بٗ  . مما جسجخدً ىجده عيً أ

ٍَ أخري وصارت ميمة سَبة اىسمعة  أو، بمعنً اىزَؾ، مبرر عقيٍ. ثً اجخذت معان
َ ا هو أنها جصورات ٖ عٗقة ىها باىمعرفة؛ أفمار ٖ  مخاىفة اىعيً. واىمعنً اىشابع حاى
َممن اىبرهنة عيً صحجها؛ معجقدات ٖ جصيح ىيجناوه باىبرهان. وضمن اْمثية 

واٖعجقاد بؤنَّ اىعٗقات ، اىحق أىهٍ ىيميوك :ىَٓدَوىوجَا باىمعنً اْخَر اىنموذجَة
وأنَّ ، ىيمججمعَمت باْمر أىهٍ وأنها ٖ عٗقة ىها باىجطور اىجارَخٍ قد أق اىطبقاتبَن 

ا ، جشمه ىَس فقط اْفمار هٍاىبشر َنقسمون باىطبَعة إىً سادة وعبَد. و به أَض 
واىعيوً اٖججماعَة وحجً اىفَزَقَة )اخجَار جطوَر أبحاخ معَنة؛ ، اىجقنَة، اىخَارات

ٗ  ىيرحٗت اىفضابَة وصناعة  اْسيحة وأدوَة ىجحقَق اىوقاَة من وعٗج أمراض مث
.. وفرض جعيًَ عيوً معَنة ٔعداد قوة اىعمه حسب احجَاجات اىسوق، جهدد اىمججمع

به ، إىخ( وصناعة أؼذَة معَنة. واْهً أنَّ اَْدَوىوجَا ىَست فقط مجموعة من اْفمار
 ًَ.من دوافع نفسَة وٖوعٍ جمعٍ وق، جشمه ما َممن خيؾ اخجَارها

حَخ إنه َجً جعرَفها من رإي ، وقد اخجيؾ اىمفمرون فٍ وضع معنً مجفق عيَه ىها
نسق من اْفمار  هٍاَْدَوىوجَا  :ونظن أنَّ هذا اىجعرَؾ دقَق وعميٍ. مخجيفة

ا َسجخدً ىَصؾ وَفسر وَشرح أو َبرر وضع مجموعة  واْحماً ظاهر ومنجظً عموم 
وَحدد اججاه اىفعه ، من مفاهًَ اىقًَ بشمه عاً ًسجوحواىذٌ َُ ، أو جماعة من اىناس

جعرَؾ ؼَر ماؾ من مع ذىك ىمنه  .(131)اىجارَخٍ ىهذه اىمجموعة أو ىجماعة من اىناس
وَممننا أْن فهو َنطبق عيً اىنظرَات اىشامية دون اْفمار اىجزبَة. ، وجهة نظرنا

ا آخر:  حجً ، اىفمرة أو جيكأَدَوىوجَة ىهذه  فهناك ممونات أو خيفَةنضَؾ إىَه ممون 
ا من نظرَة شامية. فاْفراد َصدرون اْحماً وَمونون اىجصورات  دون أْن جمون جزء 

ا.، اىمفردة من منظورهً اىخاص ٌُّ  اىمجؤثر بقَمهً وخيفَجهً اىثقافَة؛ بٗوعَهً عموم  فؤ
ٌِّ ظاهرة اججماعَة َجضمن خيفَة قَمَة أو مَوه  ٌِّ قضَة أو حوه أ حمً أو رأٌ فٍ أ

 فسَة. هذه اىخيفَة هٍ أَدَوىوجَا.ن

وقد أخذ اىمصطيح شهرجه من اسجخداً مارمس وإنجيز ىه رؼً  رإَة اىمارمسَة:
اعجبر  :بعض اٖهجماًعن نفسها اىمارمسَة مفهوً وىذىك سنوىٍ ، ظهوره قبيهما بمثَر

َ ا مقيوب ا ىمنه اسجخدً هذا ، (132)فٍ نقده ىفيسفة اىحق عند هَجه، مارمس اىدَن وع
ا؛  إذا مان اىبشر وظروفهً َظهرون ىنا فٍ "باىمعنً ىوصؾ اَْدَوىوجَا عموم 

ا عيً عقب جهاز َظهر ما  هٍ)و مما ىو مانوا فٍ مامَرا مظيمة، اَْدَوىوجَا ممه رأس 
                                                             

ٗ  عن: أحمد أنور، جٍ روشَه (131)  .9ص ، اىنظرَة اٖججماعَة واَْدَوىوجَا، نق

ا ىيعاىً، "جقوً مه من هذه اىدوىة وهذا اىمججمع بإنجاج اىدَن (132) َ ا مقيوب   .مقيوب"ْنهما عاىً ، اىذٌ َشمه وع

 "This state and this society produce religion, which is an inverte 
consciousness of the world, because they are an inverted world". 
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، هذه اىظاهرة جنجج عن اىعميَة اىجارَخَة ىجطور واقعهً فإنَّ ، اىماجب( –حوه اىصورة 
. واسجعمه إنجيز جعبَر اىوعٍ (133)"انعماس اْشَاء عيً شبمَة اىعَن مثيما َفعه

ا، اىزابؾ عميَة جضيَه َقوً بها من  هٍإنَّ اَْدَوىوجَا " :واعجبره جزََف ا مجعمد 
)اىجشدَد من عندنا(.  (134)"زابؾ ىمن بوعٍ، فٍ اىواقع عن قصدَسمون باىمفمرَن 

ا ، أحاه مارمس اَْدَوىوجَا إىً اىطبقات ومصاىحها  َّ ا فرع ىمنه أضاؾ أنَّ هناك جقسَم 
إنَّ اىضٖٗت "، "اىمهنة اْمثر قَمة هٍمه واحد َري أنَّ صنعجه "ىها داخه اىطبقة؛ فـ 

ما َرسخ فٍ أذهانهً عيً أساس طبَعة  هٍبخصوص اىرابط بَن مهنجهً واىواقع 
ا؛ ، (135)"اىمهنة نفسها ا خاّص  وقد منح جقسًَ اىعمه إىً عمه ذهنٍ وعمه َدوٌ اهجمام 

وجمون اىقوي اىمادَة ، فاىمفمر صانع اَْدَوىوجَا َري أنَّ اىفمر هو اىذٌ َحرك اىواقع
ا بشمه . وهو ىً َشر إىً وجودها قبه اىطبقات (136)اىجٍ جحرمه مجهوىة ىدَه أَض 

مه دَن  إنَّ " :باسجثناء اىدَن. مما أشار إنجيز ىنفس اىشٍء عن اىدَن بوضوح، واضح
جسَطر عيً وجودهً  ٍىيقوي اىخارجَة اىج اىبشر ذهنفٍ  همٍنعماس اىوىَس سوي اٖ

فٍ بداَات اىجارَخ  طبَعَة.نعماس ججخذ فَه اىقوي اْرضَة شمه قوي فوق ا، اىَومٍ
 أنْ اىٗحق  جيبخ فٍ سَاق اىجطورنعماس ثً ىً اىخاضعة ىهذا اٖ هٍمانت قوي اىطبَعة 

وىً َمر وقت طوَه .. ججسَد مجباَنة ومجعددة اْوجه بَن مخجيؾ اىبشر اججازت عميَة
واجهت أنسان مقوي ، حجً أصبحت قوي اججماعَة جقؾ بفعاىَة إىً جنب قوي اىطبَعة

هر اىضرورة اىطبَعَة وقوي اىطبَعة بنفس مظ مهَمنة عيَه، ؼرَبة عنه وؼَر مفهومة
. وأمد مارمس أنَّ نهاَة اىدَن جسجيزً أْن جقدً ظروؾ اىعمه (137)"ءذاجها سواء بسوا

. وماذا عن بقَة ممونات (138)واىحَاة ىٕنسان عٗقات شفافة مع أقرنه ومع اىطبَعة
ا مع  اخجفاء اىجقسًَ اَْدَوىوجَا؟ َممن اٖسجنجاج من مخجيؾ مجاباجه أنها سجخجفٍ أَض 

وسَخجفٍ جمثَه مصاىح طبقة ، حَخ سَصنع اىناس جارَخهً بوعٍ، اىطبقٍ ىيمججمع
 باىمصاىح اىعامة.

فٍ عموً مجابات مارمس وإنجيز ىً َعجبرا اَْدَوىوجَا مجرد انعماس سيبٍ ىيواقع 
ا، اٖقجصادٌ - اٖججماعٍ ا عيَه أَض  ا فٍ ، به إنَّ ىها جؤثَر  وهذا مجمرر مثَر 

                                                             

(133) The German Ideology, 4. The Essence of the Materialist Conception of 
History 

(134) Engels to Franz Mehring, London, July 14, 1893 

(135) The German Ideology, The influence of the division of labour on science 

The German Ideology, [II. 1. Preconditions of the Real Liberation of Man],  (136) 
Ruling Class and Ruling Ideas 

(137) Anti -Dühring, V. State, Family, Education 

 . 67ص ، اىمارمسَة واىدَن، فَصه دراج (138)
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جوجد ، وهو مجاب مبمر؛ مجرد مسودة" اَْدَوىوجَا اْىمانَة". ىمن فٍ (139)اباجهمامج
عيً اىنقَض اىمباشر ىيفيسفة اْىمانَة اىجٍ جهبط " :منها، نصوص قد جوحٍ باىعمس

.إنَّ اْخٗق واىدَن .. فنحن هنا سنصعد من اْرض إىً اىسماء، من اىسماء إىً اْرض
ىً جعد ججمجع ، شماه اىوعٍ اىمقابية ىهاأو، ممونات اَْدَوىوجَاواىمَجافَزَقا ومه بقَة 

ىمن اىناس إذ َطورون إنجاجهً اىمادٌ ، وٖ جطور، بمظاهر اٖسجقٗه. إنها ٖ جارَخ ىها
َبدىون باىجوازٌ مع وجودهً اىفعيٍ طرَقة جفمَرهً ومنججات هذا ، وعٗقاجهً اىمادَة

. هذه اىفمرة اىجٍ (140)"اىواقع هو اىذٌ َحدد اىوعٍبه ، اىجفمَر؛ فاىوعٍ ٖ َحدد اىواقع
، جقوه بؤنَّ اَْدَوىوجَا بٗ جارَخ جعنٍ أنها جنجج من جدَد ميما جؽَر اىواقع اٖججماعٍ

فاَْدَوىوجَا ٖ ججؽَر بسرعة وٖ ، وأنها ججؽَر مع جؽَره. ىمن ىَس هذا هو اىحاه
بأضافة إىً دورها وجؤثَرها ، اىجاىَةوجظه هناك عناصر منها فٍ اَْدَوىوجَا ، بسهوىة

ا - فٍ اىواقع اٖججماعٍ وفٍ جؽََره مما أنها ججؽَر  -(141)مما قاه مارمس وإنجيز أَض 
 ومه هذا َعنٍ أنَّ ىها جارَخ.، مع اٖحجفاظ بعناصر قدَمة

، ذ قدمت نفسها محقَقةإ مثيما فعيت اىنظرَات اىسابقة؛اىمارمسَة قُدمت فٍ اىبداَة 
مما اعجبر إنجيز ، به اعجبرت أنَّ اشجرامَجها عيمَة ىهذا اىسبب، أَدَوىوجَاوىَست 
ا (اىدَاىمجَكاىجده ) عيم 

ْنه ، ىمّيٍ اىجبروت" بؤنه. ثً وصؾ ىَنَن مذهب مارمس (142)
أنَّ ىَنَن اعجبر  ىمن بعد ذىك ظهرت اىمشمية؛ فقد. (143)"ومجناسق ومامه، صحَح

وصؾ نظرَة اىبروىَجارَا بؤنها وباىجاىٍ ، ٖ ؼَراَْدَوىوجَا مرجبطة باىطبقة فقط 
مما نسب إىَه اسجخداً جعبَر ، ىمنه اعجبرها باىطبع صحَحة، (144)أَدَوىوجَا

وَجضمن هذا اىمًٗ أنَّ اَْدَوىوجَا ممه . (145)وصف ا ىيمارمسَة" اَْدَوىوجَا اىعيمَة"
من ، اىمارمسَةوسار عيً هذا اىمنواه جه مفمرٌ سجخجفٍ مع اخجفاء اىطبقات. 

ا.  ا حَن قاه إنَّ ىوماش ومان ماوجسمٍ فصاعد  ىَست "أَدَوىوجَا اىبروىَجارَا واضح 
اىهدؾ  هٍبه ، وٖ ىيجؽطَة عيً اىحقابق اىموضوعَة، راَة ىيدخوه فٍ معرمة

                                                             

ٗ  عن فَصه دراج"ججثً جقاىَد جمَع اْجَاه ثقَية عيً دماغ اْحَاءمن ذىك اىقوه:  (139) ص ، نفس اىمرجع، ". نق
50. 

(140)The German Ideology, 4. The Essence of the Materialist Conception of 
History. 

 The Eighteenth Brumaire of ."إنَّ جقاىَد اْجَاه اىقدَمة جثقه مما اىموابَس عقوه اْحَاء" (141) 
Louis Bonaparte, I  

ا (142)  َّ ا عن وجهة نظر معَنة. ومنهج اىجده  معنً اىجده حرف هو اىحوار؛ جباده اىحجج واىجداه بَن طرفَن دفاع 
 سَؤجٍ شرحه بعد. وهو بمه إَجاز منهج َجعامه مع اىظواهر مع رصد حرمجها وجناقضاجها وجحوٖجها.

 مصادر اىمارمسَة اىثٗثة وأقسامها اىممونة اىثٗثة. (143)

(144)What is to be done? PDF file, p. 23  

 اَْدَوىوجَا واىوهً.، ماىك أبوعيَا (145)
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عيً " اىجارَخ واىوعٍ اىطبقٍ"وقدً اىمارمسَة اْرثوذمسَة فٍ مجابه ، (146)"واىوسَية
ىمن هذه اْخَرة طبقة جحمه مهمة إىؽاء مه ، صحَح أنها نظرَة اىبروىَجارَاأنها اىحقَقة؛ 
 هٍ. ومرر مَشَه فادَه جعبَر ىَنَن حَن اعجبر أنَّ اىمارمسَة فَها نفسهااىطبقات بما 

ووصؾ اىمارمسَة اىيَنَنَة بؤنها ، بنفس حجة ىوماش، ىيبروىَجارَا" عيمَة أَدَوىوجَا"
. هنا (147)"واٖقجصادَة، واىجارَخَة، إجماه ْهً اىعيوً اىفيسفَة، حسب مضمونها اىعيمٍ"

َ ا زابف ا ا. وقد ذهبت اىمارمسَة اىسجاىَنَة أبعد، َصبح اىوعٍ اىطبقٍ ىَس وع فجً ، به عيم 
 .(148)"نظرة عيمَة ىيعاىً".. "اىفيسفة اىعيمَة" وصؾ اىمارمسَة بؤنها

ىمن ىما جاء اىدور ، أنهً وعٍ زابؾهمذا جعاميت اىمارمسَة مع اَْدَوىوجَا عيً  
  عيَها اعجبرت نفسها أَدَوىوجَة حقَقَة أو عيمَة؛ مما َشبه اىدابرة اىمربعة!

ا وٖ قوانَن اىمادَة ، فٗ اىدَاىمجَك، فٍ اىواقع ٖ َممن اعجبار اىمارمسَة عيم 
مما ٖ َممن  نجاج بحخ عيمٍ باىمعنً اىمفهوً." اىعيمَة"وٖ اٖشجرامَة ، اىجارَخَة
طاىما أنها رإَة نججت عن وضع اججماعٍ معَن مثه مه " اىحقَقة"اعجبارها 

ومثَر  - مما سنري بعد - اىمارمسَة" جطوَر"أَدَوىوجَا. ىذىك ىجؤ اىمارمسَون إىً 
من اىجخيص من اىدَاىمجَك وؼَره من اْفمار )مثه  ابجداء  ، منهً ىجؤ إىً جقيَصها

ثً اىجخيص من مبدأ اىحجمَة اىجارَخَة ، ىمادَة اىدَاىمجَمَةماوجسمٍ( إىً اىجخيص من ا
ثً اىجخيص من ، فاىجخيص من اىنظرَة ميها ماعدا منهج اىدَاىمجَك )ىوماش(، )مثَرون(

مارمس اىقدًَ ىصاىح مارمس اْحدخ )أىجوسَر(. مما ىجؤ مفمرو مدرسة فرانمفورت إىً 
اىنفس وعيً اٖججماع. وىجؤت ؼاىبَجهً  باٖسجعانة بهَجه وبعيً، اىنظرَة" إعادة بناء"

أو أنها ، واعجبارها ىً جمن اشجرامَة، إىً اىجنصه من اٖشجرامَات اىجٍ سقطت وانهارت
 إىخ مع اىجخيص من اَْدَوىوجَا اىسجاىَنَة. .. انحرفت

فٍ  هٍبه ، ٖ عٗقة ىها باىوعٍ إٖ من بعَداَْدَوىوجَا إىً أنَّ ىجوسَر أ ذهبو
باىضرورة جشوَه مضيه  هٍ. و(149)جوهرها ٖواعَة باىرؼً من احجوابها عيً مفاهًَ

ما  هٍىَست ظروؾ اىوجود اىحقَقَة ىٕنسان أو عاىمه اىحقَقٍ  هأنو، (150)ىيواقع
ىمنه باْساس َسوق عبر جمثَيه اىخَاىٍ عٗقجه بظروؾ ، َمثيه ىنفسه فٍ اَْدَوىوجَا

ٖ جمثه فٍ جشوَهها اىخَاىٍ  ااَْدَوىوجَفاىوجود اىجٍ َمثيها ىنفسه فٍ ذىك اىخَاه. 
باْساس  هٍإنما ، باىضرورة اىعٗقات اىقابمة ىٕنجاج )واىعٗقات اْخري اىمشجقة منها(

اىعٗقات اىمشجقة من عٗقات أنجاج. اىُممثه عٗقة جخَيَة بَن اْفراد وعٗقات أنجاج و

                                                             

(146) History & Class Consciousness, Class Consciousness, 4  

 .87- 86ص ص ، من اْصوه اىفيسفَة وثابق، اَْدَوىوجَا (147)

 مدخه.، اىجزء اْوه، أصوه اىفيسفة اىمارمسَة، مورَس مافَن، جٍ بَس -جورج بوىَجزر  (148)

(149)On the Materialist Dialectic For Marx,  

 حوار مع ىوَس أىجوسَر.، اىمارمسَة بوصفها نظرَة محدودة (150)
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إنما اىعٗقة ، فٍ اَْدَوىوجَا إذن ىَس منظومة اىعٗقات اىحقَقَة اىحاممة ىوجود اْفراد
  .(151)اىخَاىَة بَن هإٖء اْفراد واىعٗقات اىحقَقَة اىجٍ َعَشون فٍ منفها

 أنْ  دون طوَية ىفجرة اىدوىة قوة جحوز أنْ  ىطبقة َممن ٖوهو َري مثه مثَرَن أنه 
. وهو َمَز جهاز اىدوىة إىً جهاز قمعٍ اَْدَوىوجَة هَمنجها نفسه اىوقت فٍ جمارس

 )اىنظاً اىسَاسٍ ةاىسَاسَ، ةاىقانونَ، ةاْسرَ، ةاىجعيَمَ، ةاىدَنَ ؛جَةوأجهزة أَدَوىو
دوىة اىقمعٍ بمثافة جهاز اى وَعمه .ةاىثقافَ، ةأعٗمَ، ةاىنقابَ، (بمه مموناجه

ٖ َوجد ؛ إذ فٍ حَن َعمه بشمه ثانوٌ باسجخداً اَْدَوىوجَا ،اىقمع باسجخداً وبقوة
اىجَش واىشرطة َعمٗن باَْدَوىوجَا  فإنَّ ، جهاز قمعٍ ِصرؾ. عيً سبَه اىمثاه

ا باىنسبة ىهذَن ، ىضمان جماسمهما وإعادة إنجاج نفسَهما وججمثه اَْدَوىوجَا أَض 
 جعمه بمثافة وبقوةفأجهزة اىدوىة اَْدَوىوجَة  أما اىمثاىَن فٍ "اىقًَ" اىجٍ َروجا ىها.

اىمدارس واىمنابس جسجخدً ف .ىمن جعمه بشمه ثانوٌ باسجخداً اىقمع، باَْدَوىوجَا
، جهذَب عماىها / من أجه فرض انضباط، إىخ، أساىَب مناسبة ىيعقاب واىطرد واٖخجَار

مما قرر أىجوسَر أنَّ اَْدَوىوجَا سابقة عيً اىطبقات جمهورها.و
(152). 

ا من اىدوىة؛ ففٍ  وٖ  ٗ  ٖعجبار اىمإسسات اَْدَوىوجَة جزء  نسجطَع أْن نجد جعيَ
ا ، بما فٍ ذىك اىمإسسات اٖقجصادَة، هذه اىحاىة َصبح اىمججمع ميه دوىة ْنَّ ىها دور 
ا. فاىجمََز ََض  ا أ  َّ ا وقمع  َّ بَن اىدوىة وبقَة أجهزة ومإسسات اىمججمع اىمخجيفة  أَدَوىوج

ا  أقرب إىً اىواقع وأسهه فٍ اىجحيَه. فيَس من اىمقبوه أْن نعجبر مإسسة اْسرة جزء 
مما أنَّ اىمإسسات  إىخ... وٖ اىمصانع واىمجاجر، وٖ اىجمعَات اىخَرَة، من اىدوىة

َّ ا عيً اىدوىة ابجداء من ، مع ظهور اىحضارة ظهرت، اَْدَوىوجَة سابقة حجً جارَخ
جعيًَ اْطفاه اٖىجزاً بقًَ اىمججمع وعاداجه. واَْدَوىوجَا نفسها سابقة عيً 

ثً جعَد إنجاجها وجعدَيها ، فاْخَرة جقوً عيً أَدَوىوجَا وىَس اىعمس، مإسساجها
ا جنجج أفرادها؛ فجنقه ىهً أفمارها ومعجقداجها وق َمها؛ ونشرها. فاىجماعة اىبشرَة عموم 

ا باىعنؾ واىجعذَب ، وجإدىجهً، حجً قبه ظهور اىطبقات" قانونها"جخضعهً ىـ  أحَان 
ٗ  (153)اىبدنٍ . وفٍ عصر اىدوىة بدأ َحدخ جمفصه بَنهما؛ فصارت اىمإسسة اىدَنَة مث

ا جابعة ىيدوىة ومع ظهور قًَ وجقاىَد وأفمار جبرر ىٗسجؽٗه اىطبقٍ ، حيَفة وأحَان 
، واىمإسسات اىجعيَمَة واىدَنَة وقادة اىقبابه واىعشابر فٍ جمرَسهاساهمت اْسرة 

ا  –باىجحاىؾ   َّ مع أجهزة اىقمع. وفٍ حاٖت مثَرة جقوً اىدوىة بوضع بعض  –موضوع
مثه اىمدارس واىمإسسة اىدَنَة وأجهزة ، اْجهزة اَْدَوىوجَة جحت إشرافها اىمباشر
أجهزة اْمن فٍ مإسسات اىمججمع اىمدنٍ.  أعًٗ. وؼاىب ا ٖ جخيو دوىة من جواجد

                                                             

 اَْدَوىوجَا وأجهزة اىدوىة اَْدَوىوجَة. (151)

 نفسه. (152)

 . 181- 178ص ص ، مججمع اىٗدوىة، اأمَرماسجعرض بَار مٗسجر هذه اىعميَة فٍ قبابه  (153)
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ا ما ، مضادة ىينظاً وىيدوىة )َوجوبَا( وفوق مه ذىك َجً إنجاج أَدَوىوجَا ثورَة مثَر 
 جمون مدعومة بؤجهزة ثورَة؛ مإسسات. وسوؾ نعود ىهذه اىمسؤىة.

ا ىرأٌٍ ، خطا مانهاًَ خطوة أخري فٍ جحدَد مفهوً اَْدَوىوجَا رأٌ مانهاًَ: مقدم 
. فذمر أننا ٖ نسجطَع جفسَر نظرة مامية ىيحَاة بأشارة فقط إىً موىدها فٍ ىه وجاهجه

اىناس فٍ جماعات معَنة قد طورت ىنفسها أسيوب ا  هٍعقه اىفرد. فمن َقوً باىجفمَر 
ا فٍ اىجفمَر فٍ سيسية ٖ مجناهَة من ردود اْفعاه ججاه أوضاع نموذجَة معَنة  خاّص 

جزبٍ وميٍ؛ اىمعنً اىجزبٍ هو  :. وقد قسمها إىً معنََن(154)بها مرمزها اىمشجرك
جخفٍ ، فنعجبرها جموَهات واعَة بدرجات مجفاوجة، جشممنا فَما َقدً خصمنا من أفمار

اىطبَعة اىحقَقَة ىوضع ىن َمون اٖعجراؾ بحقَقجه مجفق ا مع مصاىح هذا اىخصً. 
َهات شبه اىمقصودة أو ؼَر وججراوح هذه اىجحرَفات بَن اْماذَب اىمقصودة واىجمو
خداع اىنفس. وهذا اىمفهوً  اىمقصودة وبَن اىمحاوٖت اىمجعمدة ىخداع اِخرَن أو

وهو اْمثر ، اىوعٍ اىزابؾ. أما اىمعنً اىميٍ :ىَٓدَوىوجَا َعاده مفهوً اىمارمسَة
  ٖ ا فهو أْن نجناوه أَدَوىوجَا عصر ما أو جماعة جارَخَة اججماعَة محددة عندم، شمو

َمون هدفنا هو معرفة سمات وجرمَب اىبناء اىميٍ ىعقيَة ذىك اىعصر أو جيك 
أو ما َسمَه ، َساوٌ بَن اَْدَوىوجَا ورإَة جماعة معَنة اىمعنً. وهذا (155)اىجماعة

وفٍ ، اىعمه عيً اىمسجوي اىذهنٍ - وفق ا ىمانهاًَ - بـ اىمنظور. فٍ اىمعنً اىجزبٍ َجً
وأنماط من اىخبرة واىجفسَر مجباَنة ، أنساق فمرَة مخجيفةاىمعنً اىميٍ نجعامه مع 

ا أما فٍ اىمعنً اىثانٍ ، وفٍ اىمعنً اْوه نجعامه مع افجراض اىمذب أو اىجموَه، مثَر 
. وباىجؤمَد َمون ىمه فرد بصمجه (156)فنجعامه مع جطابق بَن وضع اججماعٍ ومنظور

دمون اَْدَوىوجَا اىخاصة باىجماعة فٗ نجوقع أنَّ مه أفراد جماعة معَنة َسجخ، اىخاصة
، ممه. واىواضح أنَّ مانهاًَ قد مَز بَن اَْدَوىوجَا مجعبَر عن جماعة جارَخَة

ا أعرض ىَٓدَوىوجَا من اىمفهوً  وإسهامات أفراد وأقساً جيك اىجماعة. بذا قدً مفهوم 
بأضافة إىً ذىك مَز مانهاًَ بَن اَْدَوىوجَا واىَوجوبَا مما  اىمارمسٍ اىجقيَدٌ.

 سنري بعد.

 

********************** 

 اىدور اىذٌ جيعبه اَْدَوىوجَا:

ا باىمنطق وأنَّ اىٗوعٍ َسود ، سبق أْن أشرنا إىً أْن اىذهن اىبشرٌ ٖ َعمه دابم 

                                                             

 .84ص ، اَْدَوىوجَا واىَوجوبَا (154)

 . 129ص ، نفس اىمرجع (155)

 .131- 130ص ص ، نفس اىمرجع (156)
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مممونات أصَية ، تواىضٖٗ، اىوهً واىدوجماهذا اىوعٍ َحجوٌ عيً  وأنَّ ، عيً اىوعٍ
منه. وهذا َجعه جصوراجه وأحمامه ؼَر مجطابقة مع اىواقع فٍ مثَر أو حجً فٍ معظً 

 اْحَان.

، مه جماعة جنظر إىً اىواقع من زاوَة خاصة؛ ججعيق باىموقع اٖججماعٍ مما أنَّ 
عيً أساس و، فٍ هذه اىفجرة أو جيك من اىجارَخ، واىقًَ اىخاصة بها، واىمصاىح اىخاصة

مما ججناسب رإَجها عيً مدي معرفجها ، طموحاجها فٍ جحقَق اىقوة واىممانة واْمان
خاصة اىمعرفة وقوي أنجاج. وهنا َجً ، باىطبَعة واىمججمع ومسجوي جطور هذه اىعٗقة
أما اىحقابق اىجزبَة اىمحددة فٗ َخجيؾ اسجخداً اىعقه ىصاىح دوافع وؼاَات نفسَة. 

حجً باىنسبة ىجناوه اىموضوع ، ىمن ججباَن رإي اىجماعات اىمخجيفة، عيَها اىناس
  ىنفس اىسبب. مما ججباَن اىثقافات أنسانَة، اىواحد فٍ نفس اىفجرة اىزمنَة

به إنَّ أَمان باىعقه وباىعيً شرط ضرورٌ ىيعمه وفق ا ، ذىك أنَّ أَمان َسبق اىعقه
 فاىٗوعٍ َحمً اىوعٍ... ٖ عقيٍىهما. هذا أَمان باىعيً واىعقه هو موقؾ 

، وىذىك ىَس من اىسهه أْن َجً حوار برهانٍ محض بَن أصحاب اَْدَوىوجَات
مما أنَّ اْفمار ٖ جعبر فقط عن مهما جقدموا ىبعضهً اىبعض باىمعيومات اىحقَقَة. 

جظه مجماهَة إىً ، وْنها ٖ ججؽَر بآىَة مَمانَمَة مع جؽَر اىظروؾ، به، اىواقع اىمعاش
وَشمه اىوهً واىدوجما واىضٖٗت اىوسَط بَن حد بعَد مع وضع سابق انجهٍ وجؽَر. 

فَجً  اىموقع اٖججماعٍ ىيفرد وىيجماعة وجصوراجها عن اىواقع واىجارَخ واىمسجقبه.
ٗ  بطرق مخجيفة حسب طبَعة وظروؾ اىجماعة ، وبؤحماً مخجيفة، جقدًَ اىجارَخ مث

ما َمون هذه اٖخجٗفات هو اَْدَوىوجَا. وىما مان ىمه جماعة موقع صاحبة اىرإَا. و
فٗ َممن إىؽاء هذا اىعنصر ، فمن اىمحجً أْن جمون ىها رإَا؛ أَدَوىوجَا، اججماعٍ معَن

اَْدَوىوجٍ فٍ جفمَر اىبشر. وبخصوص أفمار اىفرد ٖ َممن فصيها عن أفمار 
به مذىك عيً أساس ، اٖججماعٍ فحسباىجماعة؛ فاىفرد َفمر عيً أساس ىَس موقعه 

ومن أفمار منجشرة داخه اىجماعة اىجٍ ، وما َحميه من ٖوعٍ جمعٍ، اْفمار اىمجوارثة
أنسان ىعٗقجه باىطبَعة وببقَة اىبشر  جصور هٍَنجمٍ إىَها. فاَْدَوىوجَا إذن 

ا من جخجيؾ طبَعجه، عبارة عن ضٖٗت ودوجما وخَاٖت، وبنفسه فٍ صورة خَاىَة
واىعٗقات اٖججماعَة. ، حسب ما َطرأ من جؽَرات فٍ عٗقة اىذات باىطبَعة، عصر ِخر

ٗ   –فقد مان أنسان اىبدابٍ  َفهً اىعاىً من خٗه اىؽَبَات واْسطورة واْحًٗ  - مث
وضمن أهً وسابيه فٍ اىسَطرة عيً اىطبَعة مان اىسحر. أما أنسان ، واىجخَٗت
جمارس ، باىعيً أمثر من اىؽَبَات. ومثيما َخدع اىمرء نفسه وؼَره فَإمناىعصرٌ 

فيمخجيؾ اىجماعات واىمراجب  ؛مخجيؾ اىجماعات بما فَها اىطبقات نفس اىشٍء
، اٖججماعَة أفمارها اَْدَوىوجَة اىخاصة. فاَْدَوىوجَا ىَست فقط من منججات اىطبقات

موقعها اٖججماعٍ ومسجوي جطورها؛ و، وججباَن أدوارها حسب اىقوة اىجٍ جعبر عنها
ا أً ٖ  َّ وعن دورها ، وعن دورها إْن اخجفً اىنظاً اىطبقٍ، وحسب ما مان اىمججمع طبق

فٍ اىعٗقة بَن مخجيؾ اىجماعات اٖججماعَة واىجماعات اىبشرَة. وججضمن آراء وأفمار 
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جخدً ىخدمة ىمنها جس، ٖ جعجبر ضمن اَْدَوىوجَا، اىناس معيومات مطابقة ىيوقابع
 –رإاها اَْدَوىوجَة. ومه هذا ٖ َنفٍ أنَّ اىطبقات اىمسجِؽية جنجج أَدَوىوجَا جخدع بها 

ا أو بؽَر عمد  اَْدَوىوجَا اىسابدة فٍ حقبة  هٍوجمون ، اىطبقات اْخري –سواء عمد 
 وىمنها ٖ جمون اىوحَدة.، سَطرة جيك اىطبقات

ا عن اىمصاىح ، فٍ مه اىحاٖت؛ به جعبَر عن اىؽرض وىَست اَْدَوىوجَا جعبَر 
ا عن اىمصاىح فٍ مه اىحاٖت به جعبَر عن جصور هذه اىجماعة أو ، واىؽرض ىَس جعبَر 

 فٗ َوجد معَار محدد ىيمصاىح اٖججماعَة.، جيك ىمصاىحها

ا فٍ مه اىحاٖت ا مجعمد  حَخ إنها ىً جمن وىن جمون ، وبذىك ٖ َممن أْن نعجبرها خداع 
طبقٍ فحسب. وحجً أَدَوىوجَا اىطبقة اىمسَطرة ىَست باىضرورة مصطنعة ذات أساس 

ا عيً اْوهاً ، بقصد خداع اِخرَن ا؛ فاىذهن َحجوٌ حجم  ا ىينفس أَض  به ججضمن خداع 
ا  َّ َ ا حقَق وهذا نفسه وهً؛ فمه ، مما أشرنا. أما فمرة اىوعٍ اىزابؾ فجعنٍ أنَّ هناك وع

وٖ ، اىمججمع + / أو مسجوي جطور اىقوي اىمنججةما هو رإَة جنبع من وضع ما فٍ 
إٖ ما َجعيق بحقابق جخص وقابع ، جوجد رإَة مسجقية عن اىفرد أو اىجماعة اىجٍ جنججها

واىجٍ حجً ىو جؽَرت ٖ َخجيؾ أحد ، مثه قوانَن اىفَزَاء، مثبجة ٖ َخجيؾ عيَها أحد
ىزابؾ. وهذا ٖ َنفٍ أنَّ وىَس ا اىنسبٍاىوعٍ  هٍعيً جؽَرها. أما اَْدَوىوجَا ف

، وإخفاء حقابق، واٖدعاء، قد َيجؤون إىً اىمذب اىمباشر، واْفراد، اىجماعات اىمخجيفة
ىمن هذا اىمذب اىمجعمد ىَس إٖ آىَة ثانوَة ٔنجاج ، وجزََؾ معطَات ىجروَج أفمارهً

 ما ٖ َإدٌ دحضه إىً دحض اَْدَوىوجَا نفسها.  - ىهذا اىسبب –وهو ، اَْدَوىوجَا

وفَما َخص إنجاج اَْدَوىوجَا ٖ نسجطَع أشارة إىً جهة مرمزَة محددة؛ فهناك 
وهناك ما َنججه اىمجخصصون فٍ اىعمه ، من مموناجها ما َوجد فٍ اىٗوعٍ اىجمعٍ

إذن جوجد فٍ وهناك مساهمات بعَنها من أفراد أو مإسسات اىمججمع. إنها ، اىذهنٍ
ا َحجوٌ عيً ضٖٗت ، وىَس اىٗوعٍ فقط، ذىك أنَّ اىوعٍ، اىوعٍ واىٗوعٍ مع 

 وأوهاً ودوجما.

ا َنجج أَدَوىوجَا خاصة به، ومما أشرنا من قبه به ، ٖ جعبر عن اىجماعة، اىفرد أَض 
وٖ جشمه ، به جخصه هو، ٖ جخص اىجماعة ممه، عن رإَجه اىشخصَة ىمسابه مجناثرة

أو ىسيوك أصدقابه ، ا وٖ نظرَة. مثاه ذىك جفسَر شخص ما ٖخجَاراجه فٍ اىحَاةنسق  
ا عيً   َّ ٗ  أو اىسخرَة منه. ىمن هذا نفسه َمون مبن ومعارفه ججاهه؛ فصيه من اىعمه مث

وٖ َجب إؼفاه دوافعه ، فٍ ٖوعَه خاصة  ، أَدَوىوجَا اىجماعة اىراسخة فٍ ذهنه
 ة اىعمَقة.اىنفسَة واىجٍ جقؾ فٍ اىخيفَ

ا بزاوَة ، ٖ َممن اىحمً بزَؾ أو صدق اَْدَوىوجَا ْنَّ اىحمً نفسه سَمون مجؤثر 
ا. ف، رإَة من َحمً  َّ ٌْ سَمون أَدَوىوج فَمون ، وعٍ زابؾ هٍإذا مانت اَْدَوىوجَا أ

ا ما َحجوٌ اىحوار بَن اىوعٍ اىبشرٌ فٍ عمومه زابف ا.  وهذا ضمن ما َفسر أنه مثَر 
واجباع ، واٖنجهازَة، اَْدَوىوجَات عيً اىشجابً واٖجهامات باٖنحراؾأصحاب 
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ٖ  من اٖمجفاء بجقدًَ اْفمار واىبراهَن ، إىخ.. واىعماىة، واىخَانة، اىشَطان بد
وقبوه جؽََر اْفمار. به حجً جيجؤ اىطبقة اىمسَطرة إىً اىقوة ، واىمعيومات اىصحَحة

معجمدة عيً مَه اىجموع إىً اىخضوع ، ىنشر أَدَوىوجَجها - ومنها اىعنؾ –بؤنواعها 
ا ىيجخيص من اىمسإوىَة ا ىيسٗمة واْمان. ىمن ربما َمون مشؾ اىزَؾ ، طيب  وطيب 

حَخ قد جمون اىعٗقة واضحة بَن ، مممن ا أحَان ا بخصوص ما َصدر من جصورات فردَة
عن عٗقة اْحماً دوافع اىشخص وما َصدره من أحماً. ىذىك َممن فقط اىمشؾ 

ا أو ، واىمفاهًَ من زاوَة رإَة معَنة ا صحَح  وحجً هذا نفسه ٖ َممن اعجباره اسجنجاج 
ا؛ به مجرد رإَة.   خاطب 

*********************** 

 هه جنجهٍ اَْدَوىوجَا؟

ا اىدعوة ىيجخيص من اَْدَوىوجَا وأوه من دعا ىذىك هو إدوارد شَيز. ، جمررت مثَر 
ا ٔحٗه اىعيً محه اىفيسفةمما دعا  مبشرَن ، أوجست مونت واىوضعَون عموم 
ا. ورأي مونت أنَّ  هٍو، باىعيموَة َممن أْن َحه محه " اىجنظًَ"أَدَوىوجَا أَض 

ونهاَة ، وصناعة اىجارَخ بوعٍ، اَْدَوىوجَا. مذىك بشر مارمس بنهاَة اٖؼجراب
ٌْ اَْدَوىوجَا بهذا اىمعنً. مذىك دعا مامس فَبر ومثَرون  اىوعٍ اىمقيوب أو اىزابؾ؛ أ

ٖ ، وموضوعٍ جؤسَس عيً اججماع عيمٍ عن اىقًَ وإىً عيً اٖججماعفصه  اىًؼَره 
عٗقة ىه باَْدَوىوجَا. وقدً مانهاًَ محاوىة ؼَر مجماسمة ىيوصوه إىً اىحقَقة 

ا عن اَْدَوىوجَا اىموضوعَة دون أْن ، "واىَوجوبَااَْدَوىوجَا "فٍ مجابه اْهً ، بعَد 
وخاصة اْخَرة. وجمررت محاوٖت ، َزعً إممانَة ججاوز مه من اَْدَوىوجَا واىَوجوبَا

أو معرفة اىحقَقة اىموضوعَة فٍ مجاه ، عيماء اٖججماع ىيوصوه إىً نظرَة عيمَة
 .(157)دون جدوي، اٖججماع

قراط اىطامحَن إىً وقد رفع اىبعض شعار نهاَة اَْدَوىوجَا باعجباره شعار اىجمنو
، بست عن ذىكَاٖسجَٗء عيً اىسيطة اٖججماعَة. وقد عبر دانَاه بَه ومارجن ى

. وَجميً (158)َحممه اىجمنوقراط وىَس رجاه اْعماه، صناعٍ –باىجبشَر بمججمع بعد 
باىضبط مثيما جميمت مه من اىبورحوازَة )فٍ اىيَبراىَة( ، هإٖء باسً اىرفاهَة اىعامة
 باسً اىصاىح اىعاً ىيمججمع. ، واىبروىَجارَا )فٍ اىمارمسَة(

ََن أنَّ اْحزاب قد جخيت عن مرَموَذمر بعض اىداعَن ىنهاَة اَْدَوىوجَا من اْ
مما أنَّ اىفرق بَن اىيَبراىََن واىمحافظَن قد ، أَدَوىوجَاجها وصارت منظمات سَاسَة

ا . وَضَؾ اىبعض ادعاء أنَّ اىموقؾ اىسَاسٍ ىيمواطن اىعادٌ َفجقد (159)انخفض مثَر 
                                                             

 فٍ مجابه اىرابع "اىنظرَة اٖججماعَة من بارسونز إىً هابرماس". ، رَبناقش وحيه هذه اىمشمية إَان م (157)

 .37- 35ص ص ، اىسَاسٍ اىؽربٍ اىحدَخر اَْدَوىوجَا واىَوجوبَا فٍ اىفممسجقبه ، عامر حسن وعماد أحمد (158)

(159)Seymour Martin Lipset, Political Man: the social bases of politics  
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وأنه ٖ َوجد فرق نفسٍ بَن اججاه اىَسار واججاه ، ىيجماسك اىمنطقٍ وىيجرابط اىداخيٍ
وْنَّ ؼاىبَة اىناس ٖ ججصرؾ بدواع أَدَوىوجَة، اىَمَن

حجً ىو  - . وهذا اىمًٗ(160)
 هٍىوجٍ قد انخفض دون أْن جخجفٍ اَْدَوىوجَا بما ٖ َعنٍ إٖ أنَّ اىجعدد اَْدَو - صح

 مذىك. به إنَّ هذه اٖدعاءات جفجقد إىً جحدَد مفهوً اَْدَوىوجَا.

اىواضح من مجابات مه هإٖء وؼَرهً أنَّ اىجؤثَر اىمدمر ىيفاشَة واىسجاىَنَة قد دفع 
ا. واىجٍ ججٗشً با، مفمرٌ اىؽرب إىً محاوىة نبذ اَْدَوىوجَات اىمبري  َّ ىفعه جدرَج

بأضافة إىً أنَّ اىجطور اىجقنٍ اىهابه وصعود اىجمنوقراط واىبَروقراط عيً حساب مه 
من اىرأسماىَة واىبروىَجارَا قد عززا موقفها فٍ اىمججمع. وفٍ مه اىحاٖت ٖ نسجطَع 
ا؛ من جحقَق مصيحة   َّ إٖ أْن نري فٍ دعاوي ججاوز اَْدَوىوجَا سوي موقف ا أَدَوىوج

 أو مصاىح اىجمنوقراط واىبَروقراط. ، اىرأسماىَة بإنهاء اىصراع اىطبقٍ واىدوىٍ

طرَقة جقدً  هٍٖ َممن اٖسجؽناء عنها؛ ف، اَْدَوىوجَا آىَة ضرورَة ىمه مججمع
وجحدد آفاق ، وجعرؾ بها اىجماعات )واْفراد( نفسها وجحدد طبَعة عٗقجها باىمججمع

ا ىحرمجها ، مسجقبيها وفوق مه شٍء جحدد ىيعاىً معنً من ، وصراعاجهاوجضع أطر 
ا ، وجهة نظر أصحابها  أداة ىيسَطرة من قبه اىقوي اىمجحممة فٍ اىمججمع. هٍوأخَر 

وَفمر عيً أساس ، وسوؾ جظه اَْدَوىوجَا موجودة ْنَّ أنسان ببساطة َخجار وَرَد
به ججوقؾ عيً موقعهً  ،وإنَّ رؼبات اىبشر ىَست رهَنة قوانَن عيمَة، أنه َخجار وَرَد

به ، اٖججماعٍ وقدراجهً فٍ هذه اىفجرة أو جيك. فقوانَن اىعيً ٖ جقرر ىٕنسان مصَره
ن عيً إدراك حقابق َاىجٍ جحدد ىه اىطرَق. وإذا مان اىعيً واىعقه قادر هٍخَاراجه 
وٖ َممن جحوَه ، فٗ سبَه ىجحوَه اْخٗق واىفن واىحب إىً عيوً حقَقَة، موضوعَة

، وىَس من سبَه ىجحوَه أنسان إىً عقه محض؛ فاىعقه أداجٍ بطبعه، اىفرد إىً آىة
ببساطة ، وىَس من اىمممن أْن جحه اىجمنوىوجَا محه اَْدَوىوجَافٍ خدمة اىٗوعٍ. 

ومن اىمسجحَه أْن َوجد مججمع بٗ قًَ. واىمامَنات ، ْنَّ هذا َعنٍ اىمناداة بإىؽاء اىقًَ
به َسجخدمها اىناس فٍ هذا اٖججاه أو ذاك. َممن باىجؤمَد ، جسجخدً نفسهاٖ جسجطَع أْن 

، وحجً من اىفيسفة اىجؤميَة، من اىمَجافَزَقا، اىجخيص من مثَر من اىخرافات واْوهاً
 ىمن سجسجمر وَعاد إنجاج اىمزَد من اْوهاً واىخَاٖت.

 

************************ 

 :اىعيً واَْدَوىوحَا

، َعجمد اىمٗحظة واىججربة فٍ اىعيوً اىفَزَابَةفاىعيً  ؛اَْدَوىوجَاعن اىعيً  َخجيؾ 
صحة ىيحمً عيً مدي ، وَجمع بَن اىمنهجَن، واٖسجنباط فٍ حاىة عيوً اىرَاضة

                                                             

(160) John T Jost, The End of the End of Ideology, p. 650 
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ٖ َجً امجشافها بمنهج " بدَهَات"و مبادئ وأفمار جقوً عيًاَْدَوىوجَا  ىمن .(161)اىمعرفة
قابه ىنفٍ نظرَاجه مع اىقَاً ببحوخ اىعيً  .أو أَمان، جقوً عيً اٖعجقاد هٍف، اىعيً
ا اَْدَوىوجَا ىمن ، دون أْن َجذمر اىعيماء وعموً اىناس، جدَدة ا وموضوع  جظه معجقد 
ومهما ظهرت وقابع جدَدة ومعطَات دقَقة وواضحة َمون من اىصعب عيً ، ىَٕمان

بَنما  أْن جحدخ جؽَرات مبري فٍ اْوضاع اٖججماعَة.أصحابها أْن َجخيوا عنها إٖ بعد 
وججؽَر اىنظرَات اىعيمَة بعد أْن ، بمجرد ظهور معيومات جدَدة َجقبيها، اىعيً اىخاىص

جصبح اىنظرَة عاجزة عن جفسَر اىوقابع. أما اَْدَوىوجَا فججؽَر بعد مرور وقت طوَه 
وهنا بعد سقوط مافة أسانَدها بمدة. فجظه جقاوً حجً ، حجً من جؽَر اْوضاع اٖججماعَة

 نجذمر اىفمرة اىجٍ جقوه بؤنَّ اىنظرَة اىجٍ ٖ َممن دحضها ىَست نظرَة عيمَة. 

بزعً إحٗىه محه ، حَن َجً جبنٍ اىعيموَة، ومع ذىك فاىعيً نفسه قد َصبح أَدَوىوجَا
من جانب آخر َقدً اىعيموَون و، اَْدَوىوجَا واعجباره اىمصدر اىوحَد ىيمعرفة من جانب

ا َسجخدً فٍ خدمة اَْدَوىوجَا  .طبعأَدَوىوجَا باى هٍو، بفيسفة اىعيً َُسمًما  وهو أَض 
أو فوابد بوه ، بعض عيماء اىوراثة جفوق جَنات أنسان اْبَض" أثبت"مثيما ، أحَان ا

اىصحَحة ىيبحخ اىعيمٍ أو جفوق اىرجه عيً اىمرأة. مما قد جفسر اىنجابج ، أبه وأىبانها
ا حدخ ا َخدً اَْدَوىوجَا. اىعمس أَض  حَخ أدي اىجقدً اىعيمٍ فٍ إىحاق هزابً ، جفسَر 

، معَقة إَاه، وباىنظرَات اىعنصرَة. مما أثرت اَْدَوىوجَا فٍ اىعيً، مجواىَة باىدَن
رأسماىَة أو فٍ دفعه ىيجقدً؛ وىدَنا مثاه اى، مثيما حدخ طواه اىعصور اىوسطً فٍ أوروبا

ٗ  فٍ جطور اىعيوً واىجمنوىوجَا. ، زَادة اىربح مسعٍ إىً ا هاب  واىجٍ ىعبت دور 

 فيمه مجاه عميه ودوره اٖججماعٍ.، وٖ َعنٍ مه هذا أنَّ اىعيً بدَه ىَٓدَوىوجَا

                              

********************** 

 :اَْدَوىوجَا واىسيطة

به عيً امجٗمها ، ىَٓدَوىوجَا؛ فانجصارها ٖ َجوقؾ عيً صحجهاهناك جانب مهً  
وباْحري جبعَجها ىسيطة ما أو ىقوة اججماعَة ذات ممانة ونفوذ مهمَن. ؛ (162)ىيسيطة

ا  - مما ذهب مارمس –وهذا ما َفسر ىنا   َّ سَادة أَدَوىوجَا اىطبقة اىمسَطرة اقجصاد
ٌِّ عصر ا. فمن اىمممن أْن جظهر مخجيؾ اْفمار فٍ أ  َّ ىمنها ٖ جنجشر وجسود إٖ ، وسَاس

 ٌُّ أَدَوىوجَا رجعَة فٍ وجود مصاىح اججماعَة جنسجً معها وجإَدها. ىذىك فؤ
ا أماً اىعقه " قوانَن". فجيخَص اىعاىً فٍ نسق فمرٌ أو بضعة باىضرورة َمثه حاجز 

                                                             

مناهج اىبحخ اىعيمٍ. وَضَؾ بدوٌ ما سماه بـ اىمنهج اٖسجردادٌ فٍ عيً اىجارَخ ، عبد اىرحمن بدوٌ (161)
"َحدد منهج اىجناظر واىجحاور فٍ ومنهج اىجده اىذٌ ، ومنهج أحصاء فٍ عيً أحصاء، (16واىجَوىوجَا )ص 

 (. 19)ص اىمناقشات اىعيمَة"اىجماعات اىعيمَة أو فٍ 

 .25ص ، مفهوً اَْدَوىوجَا، عبد هللا اىعروٌ (162)
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وَمبيه فٍ حدود ٖ َسجطَع أْن َجخطاها. فاىسعٍ اىدابً ىصناعة نسق َيخص اىعاىً أو 
وباىجاىٍ ، منهج معَن ىيبحخ أو طرَقة محددة فٍ اىجفمَر َشمه عابق ا عن فهً اىواقع

ا عيً وَعَق حجً جطور اىفمر. وإنَّ اىجفمَر اىثورٌ حّق ا َجمرد دا، عابق ا أماً جؽََره بم 
ٌِّ فمرة َنججها أو َجبناها ا ، ىججاوزها، أ ا فَها مسجعّد  وإىً أْن َممن ججاوزها َظه مشمم 

 ىيجمرد عيَها. 

فٗبد من أَدَوىوجَا جسندها. ، اىطبقة اىمسَطرة أْن جحمً باىقوة وحدها ٖ جسجطَعو
جحجفظ بخَار اىعنؾ  هٍ. وفرجاه اىدَن قد َقومون بما ٖ َسجطَعه جَش مدجج باىسٗح

حَن جفشه مه وسابه اىهَمنة اْخري. ونشر اَْدَوىوجَا ، اىمباشر ىيحظة اْخَرة
َعجمد عيً قابيَة عموً اىناس ىيعبودَة اىطوعَة مما أشرنا. وٖ َخيو اْمر من صناعة 

حَخ أصبح أعًٗ واىجعيًَ صناعة ، خاصة فٍ عصر اىحداثة، أَدَوىوجَة مجعمدة
 ؾ عيَها عيماء اىنفس واٖججماع.مجقدمة َشر

وقد اسجخدمت اَْدَوىوجَا منذ اىمججمع اىبدابٍ من قبه سيطة اىعشَرة واىقبَية عيً 
بجانب .. اىعادات واىجقاىَد –أشماه اىجعيًَ اىمخجيفة  –اىمهانة  - مجيس اىقبَية، اْفراد
 ٔخضاع أفرادها ىيسيطة اىعامة.، شامية اىعنؾ، اىقوة

، اْسرة :َجً نشر أَدَوىوجَا اىطبقة اىسابدة من خٗه مإسساتبعد ذىك صار 
حَخ جوضع ىوابح ، إىخ.. اىمدارس، أعًٗ، أدارة، اىجَش، اىمإسسات اىدَنَة
.. وَجً شراء اْنصار، وَوجه اىجموَه بقدر وفٍ اججاهات معَنة، وقوانَن وأنظمة

وجقدًَ اىخدمات ، مدروس، ينوَمون جؤثَر اَْدَوىوجَا أمبر إذا جرافقت مع قمع معق
 واىرشاوي ىفبات اججماعَة بعَنها.

وٖ حجً باٖعجماد عيً ، أمبرَاىَة ٖ َممن أْن جحمً اىعاىً باىقوة وحدهاوحجً 
به ٖبد من هَمنة أَدَوىوجَة عيً شعوب جيك اىبيدان. ىذىك جيجؤ ، أجهزة اىدوه اىجابعة

أجهزة  :عاىمَة ىَٓدَوىوجَا. ومن أهمهاإىً إنشاء وجموَه مإسسات وأجهزة وآىَات 
 - ودور نشر وجرجمة ومرامز ثقافَة - من شبمات فضابَة عاىمَة أو محيَة، أعًٗ

جماعات  –اىمنظمات اىحقوقَة اىمموىة ومثَٗجها  - اىمدارس واىجامعات اْجنبَة
 –َة بَوت اىموضة اىعاىم –جموَه اىجَوش  –اىمشارَع اىخدمَة  –اىجبشَر اىدَنٍ 

نشر نمط  –اىشرمات اىمبري ودورها فٍ إعداد اىعماه واىفنََن فٍ اىبيدان اىمجخيفة 
وهذه اِىَة ىعبت ، اٖسجهٗك اىؽربٍ )سٗسه اىمحٗت واىمطاعً واىفنادق اىعاىمَة(

ا فٍ   َّ ا أساس وإدماجها فٍ إىً اىجوسع فٍ أنجاج اىسيعٍ اقجصادَات اىجخيؾ  دفعدور 
اىمعونات اىمشروطة ىيدوه واىمإسسات اىمحيَة. وهناك آىَة هامة  –اىسوق اىعاىمَة 

بما ، اىجٍ ججبر اىبيدان اىضعَفة عيً إنجاج سيع معَنة، طيبات اىسوق اىعاىمٍ هٍ، مذىك
َجطيبه ذىك من جمََؾ اىبنَة اْساسَة ومهارات اىعماه واىجشرَعات وثقافة اىمججمع مع 

 هذا اىجوجه. 
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أهمها مإسسات أسًٗ اىسَاسٍ ، ة ؼَر إمبرَاىَةوجوجد مذىك مإسسات دوىَ
 وجماعات اىضؽط.، وجماعات اىجبشَر

وجصه قمة اىخداع واىجضيَه حَن َدعٍ نظاً ما أنه َقدً اىحقَقة؛ ففمرة اىحقَقة 
ا  –نفسها أحد أمثر أشماه اىجسيط واىقمع اىفمرٌ. فهنا َصبح اىناموس اىعاً  هو  –زعم 

 اىمقدس؛ اىسيطة اىمطيقة.

أما اىصراع اَْدَوىوجٍ فهو صراع عيً اىسيطة؛ إنه صراع اججماعٍ أو سَاسٍ 
من حَخ اىمحجوي. فحجً ىو مانت اَْدَوىوجَا هٍ اىمجاه اىمباشر ىيصراع أو حجً هٍ 

فاىؽرض من هذا اىصراع َمون فرض ، أساسه فٍ بعص اىظروؾ أو اىفجرات اىجارَخَة
سواء اىسَطرة اَْدَوىوجَة أو اٖججماعَة. وٖ اىسَطرة من جانب هذه اىفبة أو جيك؛ 

به من نصَب ، )اىوهمَة فٍ مه اىحاٖت( َمون اىنصر من نصَب أصحاب اىحقَقة
 . فٍ اىقوي اىمادَة واىجنظَمَة واىجؤثَر عيً اىجموعاْقوي واْقدر 

      

*********************** 

 اىَوجوبَا:

، "باىفعه"اىموجود ، اىمحافظة :اَْدَوىوجَاوٖبد أْن نمَز بَن نوعَن من 
من إبداعات مانهاًَ اىجٍ  هٍو، اىجٍ جحفز عيً جؽََر اىواقع، "باىقوة"واَْدَوىوجَا 

به ، اىجارَخٍ –سماها بـ اىَوجوبَا. فاَْدَوىوجَا ىَست مجرد نجاج ىيوضع اٖججماعٍ 
ا فٍ جؽََره مذىك فاْفمار واىنظرَات اىجٍ جحمه ججمجع باسجقٗه نسبٍ. ، جيعب دور 

ٗ  ىيجحقَق ، اخجَارات مسجقبيَة ا قاب ا أَدَوىوجَا هٍأو مشروع  " باىقوة"ىمنها ، أَض 
ٌْ ، ورؼً أنها جحمه عناصر أَدَوىوجَة فعيَة، ْنها جصورات مسجقبيَة، فحسب أ

ا  بعد أْن ججحقق. وهذه" باىفعه"ججحوه إىً أَدَوىوجَا  هٍخاصة باىواقع اىمعاش. و أَض 
عنها اىبشر إٖ إذا فقدوا مه طموحاجهً اىمسجقبيَة. وهذه اىَوجوبَا  ٍٖ َممن أْن َسجؽن

واىجٍ جعنٍ اىمًٗ ، وفٍ اٖسجخداً اىشابع ىيميمة، جخجيؾ عن اىَوجوبَا عند جوماس مور
مشروع  هٍجحقَق. فاىَوجوبَا باىمعنً اىجدَد اى مسجحَهعن حيً بشٍء أو نظاً مثاىٍ 

به ىيجحقَق؛ أداة ىيجمرد عيً اىنظاً اىقابً. وٖ َممن اىجَقن من مون هذه قا، عميٍ
 اىَوجوبَا باىمعنً اىمذمور إٖ بعد جحققها. 

ا ججضمن عناصر أَدَوىوجَة   َّ فٗ َممن اعجبارها ، اىنظرَة اٖشجرامَة مانت َوجوب
رإَة اىطبقات  هٍ. ف"اٖشجرامَة اىعيمَة"اىحقَقة مما رأي اىمارمسَون وسموها 

اىشعبَة وىَست رإَة محاَدة. وحَن جحققت جحوىت من َوجوبَا شعبَة إىً أَدَوىوجَا 
معبر عن طبقة اىبَروقراطَة اىجٍ جمونت ، باىجماً واىمماه؛ فمر جبرَرٌ ىيواقع اىمعاش

 فٍ اىمججمعات اٖشجرامَة.

 ا ما.فقد ججحقق َوم  ، ربما جشمه اىنظرَات اْنارمَة هٍ اْخري َوجوبَا
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ا، وجقدً اسجراجَجَات اىثورة اىمسجمرة نفسها مَوجوبَا ْنها ىن ، مسجمرة أَض 
ٌْ ىن جؤجٍ ىحظة جعين فَها انجصارها اىنهابٍ. وبذىك فهٍ جشمه قطَعة مع  "ججحقق" أ

ا أو حقَقة به جعين عيَها اىحرب اىدابمة.، اَْدَوىوجَا به ، وهٍ ٖ جعين نفسها عيم 
  .حيً، مسجمرمجرد مشروع نضاىٍ 

 

*********************** 

 وجود ىن جخجفٍ اَْدَوىوجَا، به سَسجمر إنجاجها وإعادة إنجاجها مع اسجمرار‘
 قصور اىمعرفة، واسجمرار اىمججمع اىبشرٌ واخجٗؾ مواقع مخجيؾ اىقوي اٖججماعَة،

 ‘ها وججاوزها وإعادة ججاوزهاوىهذا اىسبب سجمون هناك ضرورة ٖسجمرار نقد

 

 

 ظاهرة اىدَن :ثامناىفصه اى

 

 

 

ميما ازداد ما َضعه أنسان فٍ  هللا قه ما 
 َحجفظ به فٍ نفسه

 ماره مارمس

 

 

  :مفهوً اىدَن

ٌُّ نظرَة جامعة مانعة عن اىدَن. ومثه مه موضوع نظرٌ جشعبت  -1 ٖ جوجد أ
، اْدَان عيً، مثه جارَخ اْدَان، ٖ حصر ىها" عيوً"وظهرت ، اىجوجهات واىجحدَدات
فيسفة ، عيً نفس اىدَن، عيً اججماع اْدَان، أثنوىوجَا اىدَنَة، اْنثروبوىوجَا اىدَنَة

إىخ. ومه هذه جقدً مجرد نظرَات وآراء َقوً معظمها عيً اىظن. وٖ َوجد .. اْدَان
حجً اِن ما َحسً اىجده اىمسجمر عن عٗقة اىدَن باىفن واىسحر واْسطورة )وهذه 

.. وعن أصه اىدَن وآىَات ظهوره ودوره اٖججماعٍ، ٖ نهاَة ىها(" عيوً"ميها ىها 
ا عيً  - به مجرد جناوه، فٍ اىدَن وباىطبع ٖ ننوٌ هنا جقدًَ نظرَة إضافَة َقوً أَض 

 وبمه اخجصار. ، فٍ حدود عٗقجه بمشروع اىثورة اىمسجمرة - اىظن
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 نقدً هنا بعض اىجحدَدات ىمفهوً اىدَن:  -2

اىوعٍ اىذاجٍ باىروح اىمطيق حسب جصور اىروح "وصؾ هَجه اىدَن بؤنه * 
َوجد داخه اىمجناهٍ. وفٍ موضع ، فهو َري أنَّ اىٗمجناهٍ؛ اىمطيق، (163)"اىمجناهٍ

 حقَقَة معرفة هو وحده واىدَن، شٍء مه حقَقة، اىمطيقة اىحقَقة هو هللا" آخر ذمر أنَّ 
اىدَن هو اىوعٍ " :اىمادٌ، . وهو َجفق وَجناقض مع جعرَؾ فوَرباخ(164)"مطيقة

 اىبشرَة.أنسان نفسه؛ اىطبَعة شبوطومن ثً فإنه وعٍ أنسان بطبَعجه ، باىٗمجناهٍ
من اىسماء واىثانٍ ، ومه منهما جعرَؾ شدَد اىججرَد؛ اْوه َنطيق من اىمطيق

ىمنهما َجفقان عيً أنَّ اىدَن هو اىوعٍ ، من اْرض، أنثروبوىوجٍ َنطيق من أنسان

مما  باىمطيقوهو جحدَد َضَق من مفهوً اىدَن وَججاهه أدَان ٖ جعجرؾ باىٗمجناهٍ. 
 .سنري

ٖ  من اىجعرَؾ و نري أنه أعرض ىيدَنا آخر دورماًَ جعرَف  قدً وقد *  أمثر شمو
، ومنفصية، سةدنسق موحد من اىمعجقدات واىممارسات اىمرجبطة بؤشَاء مق" :اىسابق
مه اىذَن َنجمون ، منَسة ُجسمًفٍ جماعة أخٗقَة واحدة ، جوحد اىجٍ، ومحرمة

فهو َحجوٌ عيً اىمقدس اىذٌ َسجعمه ىجوحَد  .مية :واىمقصود باىمنَسة، (165)"إىَها
ٖ  من  .مَزها عيً ؼَرها من اىجماعاتَو، جماعة من اىناس ىمنه جعرَؾ ٖ َشمه أشما

أو اىجٍ جنفٍ عن نفسها ، اىدَن اىحدَخ اىجٍ جقدس أشَاء عيً نحو مإقت وعابر
)مثه أىجراس نادٌ  أخٗقَة واحدةىمنها ىَست جماعة أو اىجٍ جشمه جماعة ، اىجقدَس

.)  ٗ  رَاضٍ مث

                                                             

(163)The Phenomenology of Mind, p. 231  

(164)Lectures on the philosophy of religion, Vol. I. p. 89  

(165)The Elementary Forms of Religious Life, p.44  

"A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred 
things, that is to say, things set apart and forbidden—beliefs and practices 
which unite into one single moral community called a Church, all those who 
adhere to them". 
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ووفق ا ٖسجقراء اىعامه اىمشجرك بَن مخجيؾ اْدَان بما فَها اْدَان اىجٍ ٖ * 
ٌِّ مابنات عيَا فوق طبَعَة )منها اىبوذَة واىَانَة( ُعرؾ ، جعجرؾ ٖ بوجود آىهة أو أ

وهو أبسط وأمثر ، (166)"اعجقاد اىبشر بقوة أعظً منه جقوده وٖ جنقاد إىَه"اىدَن بؤنه 
، وهو جعرَؾ َنطبق عيً مافة ما جعجبر أدَان بمه أنواعها، مباشرة من جعرَؾ دورماًَ

ىمن َجب أْن َضاؾ أنَّ هذه اىقوة إما وهمَة أو جخَيَة. أما إرَك فروً فقدً جعرَف ا َضع 
ٌُّ مذهب ىيفمر " :اىحدَثة باىجحدَد واهجمامه بها" اىعيمانَة"فٍ اعجباره اْدَان  واىعمه أ

ا ىيعبادة ا ىيجوجَه وموضوع  وبناء عيً هذا ، "اشجرمت فَه جماعة ما وَعطٍ اىفرد إطار 
 .(167)اىجحدَد ىً وىن جوجد حضارة بٗ دَن

 

به عيَنا أْن نضع أَدَنا ، ربةجسابق عيً اىج، ىيدَنأوىٍ ٖ َوجد جحدَد فٍ رأَنا  -3
عيَا قوة من مه صنؾ. هذا اىممون هو اىموجودة باىفعه عيً اىممون اىمشجرك ىٓدَان 

. هذا جوجه أجباعها وجعجبر من قبيهً مقدسة ٖ َجوز اىجشمَك فَها أو نقدهاأو أرضَة 
ىنفس عوامه اخجٗؾ اىثقافات؛ عوامه اىجؽرافَا ، من مججمع ِخرَخجيؾ اىمقدس 

، جومسجوي ونوع قوي أنجا، واىجموَن اٖججماعٍ، واىججارب واىخبرات اىجارَخَة
وَجضمن هذا اىجعرؾ اْدَان اىجٍ ىها أو ىَس ىها  إىخ... ونوع ومسجوي اىمعارؾ

 أو حجً قد ٖ ججمَز باىثبات. ، أو منظومة قَمَة معَنة، طقوس أو شعابر

 وَممن أْن نقسً .أنواع اىجحرًَبمخجيؾ شٍء َجً عزىه وَحاط هو اىمقدس و
فوق أو شٍء طبَعٍ ىمنه ، طبَعٍفوق ، مَجافَزَقٍ شٍء :ثٗثة أنواعإىً اىمقدس 
ا عن بقَة اىبشر وذا ممانة خاصة. ، إنسانٍ َُعد مجمَز  واىعامه اىمشجرك ومابن بشرٌ 

َّ   امعجقد   بَنهً أنه َمون ٌَّ أو  ااججماع ممان أو زمان من إنسان أو حَوان أو شٍء أ
جموع ومن ذىك ، دنَوٌوجود جنسب ىه قوة وممانة عاىَجَن باىمقارنة مع مه ما هو 

 –اىنص اىدَنٍ  - اىحامً –اْنبَاء واىقدَسَن  –اىمٗبمة  –هللا  :اىبشر. ومن اْمثية
 إىخ. .. حَوان مثه اىبقرة ىدي اىهندوس –أَاً اْعَاد اىدَنَة  –اْراضٍ اىمقدسة 

أو َسمَه اىبعض اىمقدس ، َوجد ما َممن أْن نسمَه اىمقدس اىمضادمما 
ا، مراهَجه وأوهو اىذٌ َجً ججنبه بشدة  .(168)اىنجس وقد َمون ، عمس اىمقدس جمام 

اىدورة اىشهرَة ىيمرأة فٍ ، اىخمر فٍ أسًٗ، اىشَطان مثه، ضمن ممونات اىدَن نفسه
ابعض اْدَان ا مضاّد  مه ، اىصيَب اىمعقوؾ فٍ أوروبا اىمعاصرة مثه، . أو قد َمون دَن 

جماعة أخوان اىمسيمَن ، مثه اىنازَة، دوه معَنةما ججً شَطنجه من قبه جماعات أو 
َ ا   إىخ... واىشَوعَة فٍ فجرة سابقة، فٍ مصر حاى

                                                             

 .30ص ، جارَخ اْدَان وفيسفجها، طه اىهاشمٍ (166)

 .25ص ، اىدَن واىجحيَه اىنفسٍ (167)

 .اىمقدس واىمدنس، ىونا اىحسنٍ (168)
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واىدعاوي ، عجبر اىنظرَات واىفيسفات اىشاميةجُ ؾ اىذٌ قدمناه َبناء عيً اىجعر -4
وجبشرنا ، ميها نفسها اىحقَقة اىنهابَة ىيعاىً، واىعيموَة، واىنظرَات اىقومَة، اىعنصرَة

وبعضها َعدنا بجحقَق اىخٗص أنسانٍ من اىظيً واىجخيؾ ، بعضها بنهاَة اىجارَخ
وحاوىوا ، اىفٗسفة فٍ اججاه اىمشؾ عن اىحقَقة - بوجه عاً –واىقهر. وقد سار 

وصناعة أخٗق ججسق مع هذا ، أو اىناموس اىذٌ َحممه، اىمشؾ عن عية ىيعاىً
فٗسفة اىذَن جبنوا اىنظرة اىنسبَة وأنمروا أو مع اىطبَعة اىبشرَة. وحجً اى، اىناموس

حجً ىو ىً َعينوا ذىك. من هنا أوجد اىبشر ، اىحقَقة قدموا أفمارهً عيً أنها اىحقَقة
به ؼاىب ا ٖ َشار إىَها بيفظة ، أو اْرواح، مقدسات ٖ عٗقة ىها باِىهة واىعاىً اْخروٌ

اىجٍ قُدمت ، اىمارمسَة :ن اىدنَوَةاْدَاجيك ضمن ىمنها جعامه بهذه اىصفة. من ، مقدس
واىهوىوموست )َحامً ، واىصهَونَة، مدعوة جبشَرَة بمججمع اىخٗص اىشَوعٍ

واىقومَة اىعربَة ، اىيَبراىَة، وَسجن مه من َمس هذه اىعقَدة فٍ دوه أوروبَة معَنة(
، اىوطنٍواىنشَد ، عيً اىدوىة، واْمة بوجه عاً، )أمة عربَة واحدة ذات رساىة خاىدة(

أٖ َضحٍ اْفراد بذواجهً وحَاجهً من أجه هذه اْشَاء؟ أىً جقً .. وأحَان ا اىثورة
؟ "أىمانَا فوق اىجمَع"حروب دموَة باسً هذه أو جيك؟ أىً َقجه اىمََٗن جحت شعار 

وهه َجرإ مواطن فٍ أىمانَا أو فرنسا أْن َعين أنه َعَد اىنظر فٍ اىهوىوموست؟ أىً 
مه من مان َنجقد اىقذافٍ أو صداً حسَن؟ وهه ننسً إعداً عشرات َمن َجً إعداً 

، وبعضهً قجه عيً سبَه اٖحجَاط" أعداء اىثورة"اْىوؾ فٍ عهد روبسبََر ْنهً 
ا بَن اىطوطً وأعًٗ اىدوه  .سجَن عادٌ 1200منهً   َّ وهه َممن أْن نري فرق ا جوهر

 اىحدَثة؟

إنسانَة ىجبنٍ اىقًَ واْخٗق جؽَر محجوي وظهور دوافع ، مع جطور اىمججمعات -5
، واىدوىة، واىعرق، واىوطن، مثه اْمة، أمثر قوة" اىعيمانٍ"فؤصبح اىمقدس ، اىمقدس

واىنظرَات اىحدَثة ماىيَبراىَة واىشَوعَة. وقد حه جؤىَه اىعقه باىجدرَج محه جؤىَه هللا 
اىَعاقبة فٍ اىثورة اىفرنسَة به حاوه  .إىً حد مبَر فٍ اىعاىً اىمجقدً مع بدء اىجنوَر

إىه ا بشمه رسمٍ وعبادجه فٍ اىمنابس. وَممن " اىمابن اْسمً"جنصَب اىعقه أو 
واىهوس ، وجقدَس فرَق اىمرة، وجقدَس اىنجً، إضافة ظاهرة جقدَس اىزعًَ أو اىبطه

 ما ججضمنه اىحَاةماٖ َقه عججضمن من اىٗعقٗنَة فاىحضارة اىحدَثة .. بؤحد اىفنانَن
، . به ومازاه هناك وجود قوٌ ىٓدَان اىقدَمة من مه نوعبدابَةاىاٖججماعَة ىيشعوب 

وَإمن  .اىدفن وطقوس اىجنابزَة اىشعابرمثه ، بأضافة إىً طقوس شبَهة بطقوسها
واىمارمسٍ ، بؤنَّ قوي اىسوق مفَية بجحقَق جوازن اىمججمع ورفاهَجهاىمعاصر اىيَبراىٍ 

وأننا َجب أْن نجماهً معها ، اىوجود )اىدَاىمجَك وؼَره( جحممناَإمن بؤنَّ قوانَن 
جحمه اىقومَة اىعنصرَة بؤنواعها . مما ((169))جحدخ سَد قطب بطرَقة مماثية باىضبط

                                                             

، وحَاجهً وموجهً، وصحجهً ومرضهً، "فاىناس محمومون بقوانَن فطرَة من صنع هللا فٍ نشؤجهً ونموهً (169)
ٖ َميمون وهً ، مما هً محمومون بهذه اىقوانَن فٍ اججماعهً وعواقب ما َحه بهً نجَجة ىحرمجهً اٖخجَارَة ذاجها

َثوبوا إىً أسًٗ فٍ اىجانب  جؽََر سنة هللا فٍ اىقوانَن اىمونَة اىجٍ جحمً هذا اىمون وجصرفه. ومن ثً َنبؽٍ أنْ 
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أنسانَون أنسان معَار اىمماه رؼً أنَّ سيوك  َعجبرو، اىحضارة :رساىة إىً اىعاىً
دعاة اىعوىمة َحميون ، من سيوك اىبشر" إنسانَة"بعض أنواع اىحَوانات َبدو أمثر 

 اىجقدً ىيعاىً؛ اىصهَونَة جحقق وعد اىرب. 

                                                                                                                                                                                                    

ا بَن اىجانب أرادٌ ، فَجعيوا شرَعة هللا هٍ اىحاممة فٍ مه شؤن من شإون هذه اىحَاة، أرادٌ من حَاجهً جنسَق 
ا بَن وجودهً ميه بشطرَه هذَن وبَن اىوجود اىمونٍ"وجنسَ، فٍ حَاجهً واىجانب اىفطرٌ ، معاىً فٍ اىطرَق، ق 

 نشؤة اىمججمع اىمسيً وخصابصه.فصه: 
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ومابنات ، اْدَان عيً قصص وهمَة وأحداخ خارقة ىيطبَعة جحجوٌ مثَر منو -6
ا من جيك اْدَان جعين ، وأشَاء ٖ َممن اىبرهنة عيً وجودها واْهً من ذىك أنَّ مثَر 

وأنَّ عيَنا أْن نجقبيها فحسب. همذا ، َممن اىبرهنة عيَهابوضوح أنَّ هذه اْشَاء ٖ 
ا من عاىً اىٗمعقوه أو اىٗمنطقٍ رؼً أنه َإدٌ وظَفة اججماعَة ، َمون اىمقدس جزء 

ا َقع فٍ دابرة اىمعقوه.، معَنة  ومن هذه اىزاوَة هو أَض 

ٌُّ دَن هو أَدَوىوجَاو -7 س دَن؛ فاىمقدس ىَ هٍىمن ىَست مه أَدَوىوجَا ، أ
أو عيً اْقه ٖ َعجرؾ أصحاب اىمقدس فٍ ، باىضرورة ضمن محجوَات مه أَدَوىوجَا

. وضمن ممونات معظً اْدَان َوجد جصور عن خيق اىعاىً هذه اىحاىة بؤنه مقدس
ٌْ أَدَوىوجَا شامية. ومون اىدَن ، وطبَعة اىوجود وأنسان ونظرَة ىٓخٗق؛ أ

ا  ا محسوم  وحجً ، ىدي عموً اىمفمرَن وأصحاب اىنظرَاتأَدَوىوجَا أً ٖ ىَس أمر 
ا من اىبناء اىجحجٍ أو اىبناء اىفوقٍ ىً َجً عيَه إجماع. فهناك من َعجبره شَب ا  مونه جزء 

ا ما صادف، بدعاوي مجباَنة، مخجيف ا شروحات ؼَر مفهومة ىهذا اىفصه  ناومثَر 
دخه جحت عنوان وباىجاىٍ ٖ َ، . وآخرون َرون أنَّ اىدَن منجج إىهٍ(170)بَنهما

. هذا اىفصه بَن اىدَن (171)به َمون اىجفسَر اىبشرٌ هو مذىك، اَْدَوىوجَا
واَْدَوىوجَا مفجعه بوضوح؛ فٗ َسجطَع أحد أْن َبرهن عيً أنَّ اىدَن هو عيً أو 

ا ، حقَقة أو أنَّ اىمقدسات ىَست مجرد اعجقاد. واىدَن أمثر عناصر اَْدَوىوجَا جمود 
َُمس. فبأضافة إىً ، ومقاومة ىيجؽََر بفضه احجوابه عيً اىمقدس اىذٌ ٖ َجب أْن 

 َثَر نقد اىدَن اسجفزاز أصحابه وعداءهً.، صعوبة دحض اَْدَوىوجَا

ٌِّ أَدَوىوجَا َعجقد أصحاب مه دَن أنه ىذىك ومقدسة. ىمنها رإَة ، إنه رإَة مثه أ
َظن أحد منهً أنه وٖ ، بعض مموناجه مجرد رموز تحجً ىو اعجبر، اىمطيق اىحق

  .خرافة أو أسطورة

ومنها ما َإمن بوجود آىهة ، ومنها اىدنَوَة، واْدَان أنواع؛ فمنها اىسماوَة -8
هَجه( ومنها ما َنمر  حسب جعبَر اسجخدمهوأرواح وجعيَمات إىهَة )اىدَن اىوضعٍ 

اىذٌ َإمن ، سمً باىدَن اىطبَعٍجشمه ما َُ ، (172)عيمانَةُجسمً أدَان هذا. مما جوجد 
ٌِّ طرَقة وقد جبنً هذه ، بوجود إىه صنع اىمون ثً جوقؾ عن اىجدخه فٍ شإونه بؤ

                                                             

ص ، دفاجر فيسفَة - اَْدَوىوجَا، محمد سبَٗ وعبد اىسًٗ بنعبد اىعاىٍ، عيً سبَه اىمثاه رأٌِ بورنو إَجَن (170)
 . 26- 25ص 

فييدَن بنَجه اىخاصة وىيمطيب اىدَنٍ موضوعه اىخاص "ومن أمثية هذا اىفصه بَن اىدَن واَْدَوىوجَا هذا اىرأٌ: 
ٌِّ مدنَة أو حضارة. ووجوده ىَس ثمرة ، واْصَه اىذٌ ٖ َخجيط بؽَره ا فٍ نشوء أ  َّ ا وأساس ا عمَق  واىذٌ َشمه جذر 
ٌُ "أنَّ اْدَان ؼَر معرضة ىٗنحطاط واىفساد واىجشوَهمن دون أْن َعنٍ ذىك ، اسجٗب اقجصادٌ أو روحٍ . وهو رأ

 .111ص ، برهان ؼيَون فٍ مجابه اىمشجرك مع سمَر أمَن: حوار اىدوىة واىدَن

 اىدَن واَْدَوىوجَا.، حسن سيمان (171)

 .527- 517ص ص ، عيً اْدَان، خزعه اىماجدٌ (172)
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أو ، واىدَن اىمدنٍمسجمدَن جذورها من أرسطو. ، اىرإَة فٗسفة اىجنوَر بوجه عاً
، واىصهَونَة، واىفاشَة، مثه اىشَوعَة، واىدَن اىسَاسٍ، (173)دَن اىطبَعة أنسانَة

إىخ. به جمت عبادة اىثورة أثناء اىثورة .. وأسًٗ اىسَاسٍواىيَبراىَة ، واىقومَة
رؼً ، وفٍ عصر اىدوىة اىحدَثة جً جقدَس اىسيطة اىقضابَة واىقانون، (174)اىفرنسَة

ٌْ دنَوٌ ٖ َجطيع إىً ، أنهما قد َظيمان. مما دعا بعض اىفٗسفة إىً دَن إنسانٍ أ
. مذىك دعا (176)وأوجست مونت ، (175)منهً هَجه، اىسماء به إىً اىحَاة اْرضَة

، ومع اٖخجٗؾ فٍ اىجفاصَه، وماره َونج إىً دَن إنسانٍ، وإرَك فروً، فوَرباخ
وجشجرك فٍ: نبذ  قجرب مشارَعهً اىدَنَةجج، ورؼً اخجٗؾ جحيَيهً ىماهَة اىدَن

ٗ  واعجبار اىحَاة اْرضَة هٍ اىدَن، اىٗهوت واىعاىً اِخر ا. وقد حقق اىجمَع فش   ذرَع 
  فٍ نشر دعوجهً اىدَنَة اىعيمانَة.

 

  :أصه وماهَة اىدَن

أؼيب عيماء اْدَان ومثَر من عيماء اىنفس واىفٗسفة قاىوا إنَّ اىدَن ىدي أنسان 
اىذٌ ذهب إىً أنَّ جوهر وأساس اىدَن ، مإسس عيً اْدَان، منهً مامس مَير، فُطرٌ
ا مع اىفمر وباىجاىٍ فاىدَن ، وأنها جنشؤ من اىيؽة، ساطَراْ هٍ بعدً إممانَة جطابقها جمام 

، وهَجه، وفوَرباخ، وإرَك فروً، ماره جوسجاؾ َونج. مذىك (177)سَظه إىً اْبد
مذىك فروَد اىذٌ اعجبر اىدَن مجرد و، منهً راَك، وآخرون. وباىعمس قاه بعضهً

نشؤ نجَجة عجز أنسان عن مواجهة ، فة ووهً َحرً اىمرء من اىجفمَر اىنقدٌخرا

                                                             

واىمقصور عيً عبادة اىرب اْعيً ، معبٍد وٖ هَامهَ وٖ طقوسىَس ىدَه من "وهو ، أسسه جان جاك روسو (173) 
َُسمً اىحق ، واىجوحَد اىخاىص، إنه هو دَن أنجَه اىبسَط واىنقٍ، وعيً واجبات اْخٗق اْزىَة وهو ما َممن أْن 

 The Social Contract, p. 70 ."أىهٍ اىطبَعٍ

قد ظهرت ببروز إبان ، أو إىً صناعة آىهة، جنصَب نفسه إىه ا "إنَّ مَه اىمججمع إىًوصفها دورماًَ ماِجٍ:  (174)
ا بطبَعجها، اىسنَن اْوىً ىيثورة. ففٍ جيك اىيحظات من اٖنجراؾ اىحماسٍ إىً ، جحوىت بعض اْشَاء اىدنَوَة جمام 

 The Elementary Forms of، وذىك جحت جؤثَر اىرأٌ اىعاً؛ وهٍ: اىوطن واىحرَة واىعقه"، أشَاء مقدسة
the Religious Life, pp. 215 -216  

ا به ، "ٖ َجب أْن َقجصر اىدَن عيً اىعقابد اىجامدة وٖ َجوز جعيَمه من اىمجب (175)  َّ وٖ َجب أْن َمون ٖهوج
ٌْ فٍ عاداجه وجقاىَده وأعماىه واحجفاٖجه. َجب أٖ ، باْحري أْن َمون قوة حَة جزدهر فٍ اىحَاة اىواقعَة ىيشعب أ

اَمون اىدَ  َّ ا، ن أخرو  َّ ا إنسان  َّ وعيَه أْن َمجد اىفرح واىحَاة اْرضَة ٖ اْىً واىعذاب وجحًَ اىحَاة ، به دنَو
ٗ  عن أحمد عبد اىحيًَ عطَةاْخري"  .12ص ، "أصه اىدَن –من جقدَمه ىمجاب "فوَرباخ ، . نق

بٗ مَجافَزَقا وٖ ٖهوت؛ دَن ، جدَد به دعا إىً دَن، رؼً جبنَه ىيوضعَة ىً َعين أنَّ عصر اىدَن قد انجهً (176)
ا أمثر من أنفسهً، َقوً عيً حقابق اىعيً مما َحجاجه اىمججمع ، وبما أنَّ اىناس َحجاجون إىً دَن ىجعيهً َحبون شَب 

ٖ  من هللا َمون ، ْنه فٍ حاجة إىً قوة روحَة ا هو دَن أنسانَة. وبد وباىجاىٍ َمون اىدَن اىذٌ َحقق اىؽرضَن مع 
ٌْ اىناس، ىوجود اْعظً"؛ أنسانَة ذاجها"ا هٍ أىه. وفٍ هذه اىدَانة ٖ َمون هناك انفصاه بَن اىمقدس ، أ

  Kemal Atman, Religion of Humanity Revisited وجمون اىحَاة نفسها هٍ اىعبادة.، واىمدنس

 .122- 121ص ص ، اىمرجع اىسابق، خزعه اىماجدٌ (177)
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، حجً فٍ اىجفاصَه، َشبه اىعصاب اىوسواسٍوأنه إنما ، اىطبَعة وعن مواجهة ؼرابزه
وىذىك فاىمإمن اىحق فٍ منجً من بعض اْمراض اىعصابَة؛ فارجضاإه باىعصاب 

. مما ذهب فٗسفة (178)ىحسابه اىخاصاىمونٍ َعفَه من مهمة اصطناع عصاب شخصٍ 
 َؽذٌ بدوره وهو، أنسان بؤصه ظواهر اىطبَعة جههاىجنوَر إىً جفسَر نشوء اىدَن ب

 وهو، ٖ َقبيها اىمنطق وخرافات أساطَر َجضمن فهو ؛جمرَسه عيً وَعمه اىجهه
جمود  إىً َإدٌ ما وهو، صحجها عيً دىَه ٖ بعقابداىجاً  باىجسيًَ به اىمإمنَن َطاىب
وقد أخذ مارمس وإنجيز بنظرَة فٗسفة اىجنوَر وأضافا ىها  .اىنقدٌ اىحس وؼَاب اىفمر

ا، دور اىعامه اٖججماعٍ َ ا مقيوب  ا عن اٖنقساً اىطبقٍ ، فاعجبرا اىدَن وع ناجج 
 . (179)مع اخجفاء أسباب وجوده ٍوباىجاىٍ سَخجف، واٖسجؽٗه

وجذور اججماعَة. ٖ َممن اىجعامه معه ىه جذور نفسَة عمَقة  -فٍ رأَنا  –اىدَن 
وٖ اٖمجفاء باعجباره من إنجاج اىطبقة اىمسجِؽية؛ إذ ىماذا ججخذ ، ممنجج فردٌ

ظهر قبه اىثورة اىزراعَة وهو سابق عيً ظهور اىطبقات؛ اَْدَوىوجَا شمه اىدَن؟ 
وأقزاً أفرَقَا ، وإنسان نَندرجاه، (180)ىدي أنسان اىمنجصب، بمبات اْىوؾ من اىسنَن

. مما ظهر اىمهان واىسحرة؛ (182)،(181)حسب مثَر من اْبحاخ، إىخ.. وإنسان اىصَن
ا ا جّد   قبه نشوء اىطبقات بمثَر. ، آباء اْنبَاء واىرسه مبمر 

ا ىجحقَق وحدة اىجماعة؛ فبعد   وهناك من اىشواهد ما َده عيً أنَّ اىدَن مان مهّم 
مثه ، نمو حجً اىجماعات جطيب اْمر صناعة رموزوباىجاىٍ ، حدوخ اىثورة اىزراعَة

حسب بعض . و(183)ىجحقَق اىروابط اٖججماعَة، اِىهة واْوطان ثً اىشرمات اىمساهمة
ا ، نثروبوىوجَاعيماء اْ َسجطَع اىبشر أْن َشميوا جماعة من اىذَن َعرؾ بعضهً بعض 

ا 150بشمه شخصٍ مباشر فٍ حدود  وحَن َزَد اىعدد عن ذىك َيجؤون إىً ، شخص 
بحَخ َممنهً .. ىقب، اسً موقع، ًطوط، مثه اسً قبَية أو قرَة، ابجمار رمز ىهذا اىجمع

 Dunbar(184)سمً هذا اىعدد عدد دوناروَُ أْن َنجموا إىً بعضهً اىبعض من خٗىه. 
numberإنها إذن آىَة ىيحً اىجماعة اىبشرَة وحفز روح اىجعاون بَن أفرادها . ،

بعد أْن ، ووضع قواعد ٔجبار اىفرد عيً اىعمه من أجه اىجماعة، ىيجؽيب عيً اْنانَة
                                                             

 . 67ص ، مسجقبه وهً (178)

اىبدابَة عن طبَعجهً وعن اىطبَعة ، من جخَٗت اىناس اىخاطبة، قد وىد فٍ عصور بدابَة "إنَّ اىدَنقاه إنجيز:  (179)
 Ludwig Feuerbach And The End of Classical German، اىخارجَة اىجٍ جحَط بهً"
Philosophy, Part 4 

 .35ص ، أدَان ومعجقدات ما قبه اىجارَخ، خزعه اىماجدٌ (180)

 .189- 180ص ص ، جارَخ اْدَان وفيسفجها، طه اىهاشمٍ (181)

 وما بعدها. 31ص ، اىمرجع اىسابق، خزعه اىماجدٌ (182)

Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, P. 98 (183) 

(184)Aleks Krotoski, Robin Dunbar: we can only ever have 150 friends at most  
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رة اىعدد جصبح رابطة اىدً ؼَر قادرة عيً ىحمها. وَضاؾ حافز آخر؛ ففٍ اىجماعة مبَ
ا ىيخارجَن عيً جقاىَدها ٗ  رادع  ْنَّ مبر حجمها ، ٖ َممن ىيعقاب وحده أْن َشمه عام

فَيزً حافز معنوٌ عيً اىجعاون وعدً مسر ، َجعه من اىصعب معرفة اىخارجَن
وميما ازداد عدد أفراد ، وجقيَه مسجوي اىجوجر بَن أفراد جيك اىجماعة اىمبَرة، اىقانون

ٍ ازداد معده اىجوجر واىجشاحن أصبح من اىضرورٌ زَادة معده اىمججمع وباىجاى
ا إنجاج اِىهة وفمرة اىعقاب واىثواب أىهََن  اىطقوس اىدَنَة. وقد جطيب اْمر أَض 

آىَة ىيمزَد من ضبط اىناس فٍ اىججمعات  هٍو، ىردع اىخارجَن عيً نظاً اىمججمع
 جوحَد بؽرض، اعجبرها مقدسة أشَاء   أنسان خَاه . ىقد اخجرع(185)مبَرة اىعدد
 إٖ باٖنجماء جشعر أنْ  اىناس مََٗن أو ِٖؾ َممن ٖإذ . اىعدد مبَرة اىمخجيفة اىجماعات

، اىدوىة، اْمة، اىطوطً ذاك؛ أو اىحد هذا إىً مقدس، خَاىٍ شٍء حوه جوحدت إذا
ٌِّ  أو، اىقانون، اىدَن  حجًف .إىخ.. أنسانَة أجه من اىنضاه، اىطب مثه، "رساىة" أ

هذه  .اىسيطة وجؤمَن اىجماعة اسجقرار هو اىهدؾ؛ فإىهٍ جعيًَ هقانون أنَّ  حمورابٍ زعً
وهذا ٖ َنفٍ ، باىٗوعٍ اىجمعٍبه بشمه جيقابٍ؛ ، اِىَات ىيحً اىجماعات ٖ ججً بوعٍ

ا، وجود جعمد اسجؽٗه هذا اىٗوعٍ من قبه أصحاب اىسيطة ا من اىسحرة قدَم  ، بدء 
انجهاء إىً اْجهزة اَْدَوىوجَة اىمعاصرة. أما خيق أىه اىقادر اىمطيق فهو سعٍ 

 ذىك. ىٕنسان اىضعَؾ ىصناعة قوة خارجه ثً اىجماهٍ معها أو محاوىة

 ىمنه ذو أساس اججماعٍ، فاىدَن ىَس مجرد نجاج ىرإَة أنسان ىيطبَعة وجهيه بها
بدىَه أنَّ أنسان  .َجحدد شميه عند مسجوي معَن من جطور اىقوي اىمنججة، مذىك

                                فٍ واحدة من أمثر اىبيدان جقدم ا و، ومثَر من اىعيماء َإمن باىدَن، اىمعاصر َجمسك به
وما اىعيمانَة إٖ فصه اىدَن عن اىنظاً َإمن مثَر من أهيها باْساطَر اىجوراجَة. 

فمرة جحه إشماه اىجناقض بَن  هٍو، دون إىؽابه ، اٖججماعٍ واعجباره مسؤىة شخصَة
ٌِّ ممون ، اىدَن واىحَاة اىمعاشة. فاىدَن ىَس مجرد وهً به ىه جذور اججماعَة مثه أ

ٖ  نجاج عٗقات اججماعَة معَنة، ىَٓدَوىوجَا ىمن ٖ شك أنَّ اىجهه باىطبَعة ، فهو أو
ا فٍ   نشوبه.واىمعيومات اىمؽيوطة قد ىعبت دور 

وْنه أداة .. طبقة، أمة، سيطة جماعة ما؛ قبَية، اىدَن هو نجاج ىسيطة معَنة 
من مهنة وسحرة وقادة ، ىيسيطة فقد اسجخدمجه اىقوي اىمجنفذة عيً مر اىجارَخ ىحسابها

، به واسجخدمجه جماعات اىمقاومة مذىك، واىدوه، واىحماً، ثً اىطبقات اىمسَطرة، قبابه
ا أمرَمومناضيو ، ومن أمثية ذىك اىمسَحَة فٍ بداَجها، مقهورةمن مخجيؾ اىقوي اى

مثه اىشَعة ، اىجنوبَة )ٖهوت اىجحرَر( واىحرمات اىثورَة فٍ جارَخ أسًٗ اىقدًَ
 .. واىخوارج

                                                             

(185)R. I. M. Dunbar, The Origin of Religion as a Small –Scale Phenomenon  
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ىمن اىثابت مما أشرنا أنَّ اىدَن اىقدًَ قد ظهر حَن مانت اىجماعات اىبشرَة صؽَرة 
مما َعنٍ أنَّ هناك صية بَن اىدَن وعٗقة أنسان ، اىحجً وقبه ظهور اىقري واىمدن

جضاؾ ىيدوافع اٖججماعَة ىظهور اْدَان. فٗ َممن إهماه دور اىعوامه ، باىطبَعة
اىنفسَة وجؤخر اىمعرفة فٍ نشوء واسجمرار اىدَن. من ذىك دور اْحًٗ واىظواهر 

، عؾ إزاء اىطبَعةوشعور اىبشر باىض، واىخوؾ، واىضٖٗت، اىطبَعَة ؼَر اىمفهومة
اىجٍ ، اىذٌ ربما َقؾ وراء عقَدة اىبعخ وخيود اىنفس، واىرعب من اىموت خاصة

منذ بداَجه . ىقد ظيت اىحاجة إىً اىدَن (186)ىدي إنسان نَندرجاه - فٍ اىؽاىب - ظهرت
: وضمن ما َخَؾ أنسان، جنبع من اىطمع واىخوؾ؛ اىرجاء فٍ اىطبَعة واىخوؾ منها

اىموت. وجطورا فٍ اْدَان اىسماوَة اىمبري إىً اىطمع فٍ رضا أىه واىخوؾ من 
بطشه. مما مانت ومازاىت مظاهر مثه اْحًٗ واىموابَس واىموارخ اىطبَعَة جإرق 

 َُسمًأنسان وجثَر حَرجه. فحجً بعض اىعيماء اىمعاصرَن َإمن وَروج ىما 
 موىوجٍ )منهً جوسجاؾ َونج(. باىباراسَْ 

ا إىً امجشاؾ اىعاىً حجً َسجطَع أْن َجعامه معه؛ مآىَة ٖ شك أنَّ  أنسان َسعً دابم 
ثً ، اىسحر فٍ اىبداَة ىهذا اىؽرض وقد ابجمر أنسان. ؛ ىيدفاع اىهجومٍىيسَطرة عيَه

بخيق قوة ، إنجاج اىدَن مان فٍ بداَجه آىَة ىيسَطرة عيً اىطبَعةثً اِىهة. ف، اىطقوس
ا ىيشعور باىحماَة واْمان، قاهرة واىجماهٍ معها وىيبحخ ، وىجبرَر أفعاىه، مما مان طيب 

قوة أعيً  سان إىًوىخيق معنً ىوجوده. فانجماء أن، من عذابات اىحَاة اىخٗص عن
اىوطن فوق اىجمَع  –فهذه أوامر هللا  :وجبرر ىه أفعاىه، ججعه هناك معنً وهدف ا ىحَاجه

سَصبح ، أنا أري أو أرَد ذىك :إىخ. وفقط إذا اسجطاع اىفرد أْن َقوه.. مصاىح اْمة –
اىجٍ ججضمن اىشعور ، وهذا َعبر عن نفسَة أنسان منوعفٍ ؼَر حاجة إىً اىمقدس. 

باىضعؾ واىخوؾ من اىمون ومن اىموت. وٖ َجب أْن نجناسً خداع اىمهنة واىسحرة 
 اىمجعمد ىصاىحهً هً وأسَادهً. 

فهناك عٗقة بَن ، دورماًَ( ؼَر ماؾمذهب إنَّ قصر اىدَن عيً اىعامه اٖججماعٍ )
ا. وهذا ما َفسر أشماه ا ىدَن ومحجوَاجها اَْدَوىوجَا ومسجوي قوي أنجاج أَض 

إىخ. .. اىخرافَة. إذ ىماذا عبد اىناس آىهة مثه إىهة اىخصب وإىه اىحرب وإىه اىمطر
ثً اىجخيٍ عن اِىهة ومثَر من اىطقوس؟ ففٍ ، وىماذا جطورت اْدَان نحو اىجوحَد

. وهاك (187)اىموضوع اْصيٍ اْوه ىيدَن هٍجارَخ مه شعوب اْرض مانت اىطبَعة 
ا  ٖ  محدد  قُدست اىنار فٍ مخجيؾ  :َثبت أنَّ مصدر اىدَن مزدوج؛ اججماعٍ ومعرفٍمثا

ٌُّ إهماه أو، مصدر خطَر ىيدمار ومصدر أساسٍ ىيحَاة هٍاىمججمعات اىبدابَة؛ ف
بشؤنها قد َإدٌ إما إىً انطفابها أو إحراقها ىيؽابة أو اىمهؾ أو خَاً اىجماعة. ىذىك 

شدَدة اْهمَة  هٍفٍ مناطق عدَدة. ف، سبه وعبادات وطقو، صارت مقدسة وىها سدنة
                                                             

 .31ص ، اىمرجع اىسابق، خزعه اىماجدٌ (186)

 . 41ص ، أصه اىدَن، همذا جميً فوَرباخ (187)
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عَن من جطور قوي أنجاج. فيو مان مىمن اىجحمً فَها صعب إٖ عند مسجوي ، ىيمججمع
اىبدابَون َعرفون مَؾ َشعيونها بسهوىة وقت اىحاجة ومَؾ َمنعون اىحرابق أو 

ٌِّ شٍء فٍ حَاجهً  جقدَس مما بٗ، َسَطرون عيَها ىجعاميوا مع اىنار مثيما جعاميوا مع أ
وهذا .. َجً اِن. وىو مان اىناس َعيمون أنَّ اىشمس ٖ جميك من أمرها شَب ا ىما عبدوها

 َنطبق عيً مه اىمقدسات فٍ اىجارَخ.

 :عوامه خمسةَممن اِن أْن نيخص أصه اىدَن فٍ 

 واىموت.، جهه أنسان بظواهر طبَعَة مثه اْحًٗ واىموارخ اىمخجيفة - 

 حاجة اىجماعة إىً اىجٗحً باىججمع حوه رمز أو رموز ما. - 

فَيعب دور ، اسجؽٗه اىقادة واىسحرة واىطبقة اىحاممة ىجهه اىناس وابجزازهً - 
 أَدَوىوجَا مضيية وداعَة ىقبوه اىظيً اٖججماعٍ. 

جً اسجخدامه مسٗح ىمقاومة اىجماهَر ىيطبقات اىمسَطرة واىسيطات اىقمعَة  - 
 وسٗح أَدَوىوجٍ ومرشد ىينضاه فٍ بعض اىحاٖت.، ة؛ مسٗح احججاجٍواىمسجؽي

جوجد دوافع نفسَة ىجقدَس اْشخاص واْشَاء واىظواهر. ، عيً مسجوي اىفرد -
اىمقدس َقدً شَب ا فاىعجز أو اىفشه وراء هذا اىجوجه.  وأوَقؾ اىشعور باىضعؾ 

ا من اْمان ا من ، أو شَب ا من اىقوة، َحجاجه اىفرد عيً اىصعَد اىنفسٍ: نوع  أو قدر 
ا باٖنجماء إىً جماعة ذات شؤن، اىجفاإه بمسجقبه أفضه  إىخ... أو شعور 

 :نقد اىدَن

 :اىنقد اىمججدد ْصه اىدَن -1

إنَّ نقد اىدَن هو اىمقدمة ىمه " :شمه وأدق من عبارة مارمس اىشهَرةأٖ نجد 
ٗ  مه شٍء فؤوه شروط اىعقيَة اىنقدَة جعه . (188)"نقد وبما ،  ىيجحيَه واىنقاش واىنقدقاب

ا؛  ا وجحجر  َّ  نقد اىدَن َمون شرط   فإنَّ أنَّ اىدَن هو اْشد جمود  ا ىجحرَر اىعقه ا ضرور
ا اْدَان اىوضعَة اْرضَة. أً " اىسماوَة"سواء اْدَان ، وإطٗق حرَة اىجفمَر خصوص 
وعٗقاجه باِخر. وفقط  اىجٍ جرسً ىٕنسان مه ما َجعيق بسيومه، )باىمعنً اىهَجيٍ(

ا  َممن أْن َجخيص أنسان من اىمقدس حَن َسجطَع أْن َعجمد عيً نفسه وَفمر جفمَر 
ا.  َّ  نقد

واىجٍ جقدمت بما ، نقد اىدَن َجب أْن َجرمز عيً أصيه منجاج ىمسجوي اىقوي اىمنججة
ٌِّ ، فَه اىمفاَة ىنبذ اىخرافات ، أَدَوىوجَا واْهً أصيه فٍ اىعٗقات اٖججماعَة مثه أ

وهذا ما أهميه ، ومشؾ دوره فٍ طمس اىصراع اٖججماعٍ وفٍ خداع اىجماهَر
فيَست اىقضَة اىربَسَة فَما َجعيق باىدَن إْن مان  اىناقد اْوه ىيمسَحَة.، فوَرباخ

                                                             

(188)Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction  
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به اْهً أْن نمشؾ عما ورابه من بإس أنسان وجمزقه واؼجرابه. ، حقَقة أً خرافة
ٗ   مَان اىَس  فهو ا عن جوهر إنسانٍ مزعوً، مسجق ٗ ف، اججماعٍهو نجاج  به، وٖ ناجج 

 .قَة جوانب اىواقع اٖججماعٍإٖ فٍ ارجباطه ببَممن اىجعامه معه َنبؽٍ وٖ 

فسوؾ َسجمر ، إذا مان جوحَد اىجماعات اىبشرَة َحفز خيق اىرموز واىمقدساتو
وجفمَك اىمقدس؛ ، واىخرافةاىوهً وأشماه من اٖؼجراب. ىذىك سَسجمر اىعمه ضد اىوهً 

ٖ  من اىوهً َجب أْن جعجمد وحدة اىجماعات عيً وحدة اْهداؾ  اىٗهوجٍ واىعيمانٍ. وبد
اٖسجراجَجَات. واسجراجَجَات اىثورة اىمسجمرة جصيح مآىَة  :أو باْحري، اىعامة

ا ما ججحوه إىً سيطات َعبدها اىناس ، جوحَدَة. وىما مانت اىمذاهب واىشعارات مثَر 
فَنفٍ ، فربما َصبح شعار اىثورة اىمسجمرة مذىك. فٍ هذه اىحاىة َصبح اىدَن هو اىجمرد

 نفسه طوه اىوقت.

 :اٖؼجراب واىشقاء -2

فأنسان  .مما َإدٌ إىً اٖؼجراب، اىناس هً اىذَن َصنعون اىمقدس عيً مقاسهً
من ، وَخضع نفسه ىه، أسهَصنع بنفسه ما َعجبره بعد ذىك ؼرَب ا عنه وسيطة فوق ر

ىها ، واْمة واىدوىة واىسوق واىقانون إىً مَانات قابمة بذاجهااىوطن جحوَه آىهة إىً 
بَنما جده هذه اىمصطيحات فٍ اْصه عيً عٗقات ، جقؾ فوق اىناس، قوانَنها اىخاصة

 فَيقٍ بما فٍ داخيه إىً اىمقدس.، أنسان بجؽرَب نفسه بنفسهاججماعَة. فهمذا َقوً 
إنَّ مفهوً شعب ما عن أىه َشمه اْساس اىعاً "وقد وصؾ هَجه هذا بدقة ووضوح: 

عزٌ إىَه ما جو، اصنع اىمقدس عيً مقاسهج جماعةفمه ، (189)ىطبَعة ذىك اىشعب"
حَخ ، اْدَان اىوضعَة صنعهمذا جُ  ؛ سيطة عيَا.اجصور أنه مجعاه عيَهجثً ، رؼب فَهج

ٖ  من اىمإمنَن به جصبح  فهٍ؛ من اىشقاءفجعانٍ اىذات ، َفمر وَقرر اىمقدس بد
قادرة عيً  هٍقادرة عيً اٖسجقٗه عن اىمقدس وٖ  هٍفٗ ، منقسمة عيً نفسها

 اؼجراب. فٍ حاىة فجظه ، اٖجحاد معه

جوهر هو أنَّ هللا عيً أساس ، فوَرباخ :من أهً من جناوه ظاهرة اٖؼجراب اىدَنٍ
هللا أو اىدَن حسب اىطرَقة اىجٍ َفهً بها  وَخجيؾ، باعجباره اىحقَقة اىنهابَة، أنسان

ا فَه ، ونظرجه ججيخص فٍ أنَّ أنسان قد خيق هللا واىدَن .(190)أنسان ماهَجه ُموِضع 
ا؛ فأنسان (191)جوهره اىخاص ٖ . ىمن هذا اىجوهر أنسانٍ هو شٍء وهمٍ جمام 

وٖ َضع أنسان جوهره؛ ذىك  .منجج ىمجموع عٗقاجه اٖججماعَةهو به ، جوهر ىه
به َضع فَه خوفه وعجزه وأمانَه. وىذىك فاٖؼجراب اىدَنٍ هو ، فٍ اىمقدس، اىوهً

                                                             

(189) The Philosophy of History, p.66 

(190) Essence of Christianity: Introduction, 2 The Essence of Religion in 
General 

Ibid., Chapter XXVII. Concluding Application (191) 
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 اىجحرربعد  اىدَنٍ اٖؼجراب من اىجحررفَممن  باىفعه صورة مقيوبة ىٗؼجراب اىواقعٍ.
  .ىمن سٗح نقد اىدَن هو شرط ىمشؾ هذا اٖؼجراب، اىواقع فٍ اٖؼجراب من

ٗ  أنسان، خيق اىمقدس بخيق اىمدنسوَرجبط  وميما ازداد جبجَه اىمقدس ، شام
ا ىنفسه وهذا ما ، وبذىك َفقد اىفرد احجراً ذاجه؛ فاىمه َذوب فٍ واحد، ازداد اىمرء جحقَر 

ٌُّ جماعة  وما اىفرد إٖ ، اىهدؾ هٍَُسجخدً فٍ جبرَر أْن جصبح اىدوىة أو اْمة أو أ
ا فٍ آىة ٖ أهمَة ىه. فاىؽَرَة هنا جساوٌ موت اىفرد ىَحَا اىمقدس. وهذا َمون ، جرس 

، فَصه اىمإمن اىحق إىً حاىة فقدان اىوعٍ بذاجه، فٍ ىحظات اىعبادةشدَد اىوضوح 
ا فٍ ذات اىمقدس  َّ خاصة فٍ طقوس اىعبادة اىجماعَة حَخ َسود اىٗوعٍ ، وَذوب ىحظ

وفٍ اٖحجفاٖت اىجٍ ججضمن ، ىصوفََنوطقوس ا، ونجد هذا بوضوح فٍ اىحج، اىجمعٍ
إىخ. مما نجده فٍ اْنظمة اىشموىَة؛ .. وفٍ اٖحجفاء بذمري اىبطه، اٖعجداء عيً اىنفس

ٗ  اىجضحَة بجَه مامه ٍْ جعَش اىدوىة أو اىزعًَ، فَممن مث ٌِّ عدد من اْفراد ىم ، أو بؤ
ي أْن َطَعه اىذٌ َنظر ىيشعب عيً أنه قاصر وشرَر وانجهازٌ وٖ َسجحق سو

فهو َجحقق من خٗه إفناء ذاجه ، ففٍ اىدَن َوجد أنسان ىّخر وىَس ىذاجهوَعشقه. 
ٗ  ىيخضوع ىيماهن، فٍ اىمقدس ، واىطبقة اىمسَطرة، وىيدوىة، ومن ثً َصبح قاب
ْ             اىشخص اىذٌ َسيً جفمَره وَجماهً مع شخص آخر ٖ َممن أن  َؽَر آراءه واىزعًَ. و                                                   

َ         مهما ق د م ت ىه من   ِ فاىشخص اىذٌ َخضع نفسه ىمقدس اىمعيومات واىوقابع اىصحَحة.       ُ
وهو بذىك ٖ ، فَعزَها إىً قوة مطيقة، ما َمون ؼَر قادر عيً جحمه مسإوىَة قراراجه

 به َنمسر. ، َجحقق

اقد َصبح  فاىمرء، اىهوس حاىة إىً اىجدَن َصه وقد  أَمان بدون اىحَاة عن عاجز 
ا  اىجدَن مع اْخٗقٍ" اىمفر" فَجضافر اىحقَقٍ؛ أَمان عن اىوقت نفس فٍ وعاجز 
ٍْ  اْخٗقٍ" اىمفر" ىممارسةاىمرء  ضطرفَ. اىشميٍ  اىظروؾ فٍ حَاجه واصهَ ىم
 اىجدَن إىً اىيجوء إٖ عرؾَ فٗ، اىرب رضا ىنَه سعًَ اىوقت نفس فٍ وىمنه، اىمحَطة
ا زدادَف، اىدوامة هذه فٍ وجظه، اْخٗقٍ اىمفر عن اىجخيٍ دون اىطقسٍ ا مفر   َّ  أخٗق

ا زدادَو ا جدَن   َّ  اىشرق بيدانبعض  فٍ اِن اىمنجشرة اىدَنٍ اىهوس ىحاىة صهَف، شمي
أمثر أنانَة  اىعادة فٍ َمون اىمجدَن اىشخص مون ظاهرة ذىك َفسر قد. اْوسط

 .اىمجدَن ؼَر اىشخص من وعدوانَة

مازوخَة؛ فأنسان قد نزع عن نفسه مه  –وَجضمن اىدَن اىجسيطٍ عٗقة سادَة 
ثً ، مه خَر ومه قدرة عيً اىمعرفة واىفهً وأودعها فٍ اىجبار؛ أىه أو اىزعًَ أىه

ا؛ َرَد منا أْن نجفرغ ىطاعجه وأْن نموت من أجيه  َّ ا ونرجس َُعد عصَان ، جصوره مجسيط  و
اىمرء عيً أىه شعر بَنما هو َسجمجع بذىك. وميما أثنً ، سيطجه اىخطَبة اْهً

ا واحجماء  به. وهو َعانٍ طوه اىوقت ، باىخواء وميما أمعن فٍ ارجماب اىشر ازداد اؼجراب 
ا باىسيطة  ا ما َمون مرجبط  من انفصاىه عن نفسه؛ من اؼجرابه. واىدَن اىجسيطٍ مثَر 

أداة اىقمع اىمرعب؛ فجضَؾ إىً سيطجها اىقمعَة برمة ، اٖججماعَة؛ باىدوىة خاصة
ٌِّ مقدس آخر. ، أىه  سواء رب اىسماوات أو أ
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فٍ اْدَان اىسماوَة باىذات َجً اىهروب من هذا اٖؼجراب إىً اٖجحاد مع اىمقدس و
وحجً                                        فَمون هروب ا من اؼجراب إىً اؼجراب آخر.، مجرد خَاه.. فٍ عاىً آخر وهمٍ

ا عن عاىً مثاىٍ؛  َّ ٗ  خَاى جنة عيً اْرض جظه  فٍ اْدَان ؼَر اىٗهوجَة َخيق مسجقب
 مجرد سراب.

" أنسان"وحجً ىو إذا صار أنسان هو نفسه اىمقدس ٖسجمر اٖؼجراب اىدَنٍ؛ فـ
ٗ  عن مه اىبشر؛ مثيما َجً اىنظر إىً  ا منفص َُنظر إىَه مما ىو مان مابن  فٍ هذه اىحاىة س

  اْمة أو اىوطن.

 :اىدَن سٗح مزدوج ىمنه فٍ اىؽاىب سٗح قوي اىجسيط -3

ٌِّ أَدَوىوجَا فهو ىَس مجرد انعماس ، ىيدَن جؤثَر عيً اىنظاً اٖججماعٍ، مثه أ
 بطرق اىطبقات مخجيؾ جسجخدمه اىدَن نفسف سيبٍ. وفٍ نفس اىوقت َجباَن هذا اىدور؛

ودَن َمون هدفه ، واٖسجسًَٗدعو ىيجحمه  ودَن، اىجسيطٍ اىدَن؛ فهناك مخجيفة
ا  –عيً حد وصؾ هَجه ىيبوذَة  - اندماج اْفراد فٍ اىعدً ٗ  ما َمون سٗح  وقيَ

 واىقوي اىمعادَة ىيجقدً. اىمسَطرة اىطبقة ىخدمةإعداده  َجًىيمقاومة. ىمنه فٍ اىؽاىب 
ٌِّ أَدَوىوجَا  سيطة أو، اىمهنة سيطة سواء، أداة ىيسيطة بمخجيؾ أنواعها، فهو مثه أ

 جعبر إنما اىطقوس حجًف، مضادة وسيطة سيطة حوىه؛ من عيً اىفرد سيطة أو، اىدوىة
ٗ   – اىجماعَة فاىصٗة. ما سيطة عن  اىجوجرات وجخفَؾ، اىناس إخضاع آىَة هٍ - مث
 .اىمججمع داخه

ا  إباحة مثه ؛سَاسة معَنة ىجسوَػ اىدَن جعيَمات عيً جعدَٗت إدخاه َجً ما ومثَر 
ٌِّ منظومة . أىه باسً واىنهب واىسرقة واىمذب اىقجه فهو َسجطَع أْن َجؽَر وَجؤقيً مع أ

فٍ اىماضٍ ىجبرَر اٖسجعمار واسجعباد " اىمجاب اىمقدس"اججماعَة. وىقد اسجخدً 
ا  –بعد مقاومة  –ثً جطورت وجؤقيمت ، اىسود مع اىرأسماىَة ومع اىعيً. أسًٗ أَض 

مما اسجخدمه اىفقراء واىمضطهدون ىرفع شعارات ، اسجخدً ىجبرَر حمً اىسٗطَن باىقوة
به َرجع ىطبَعة اىقوي اٖججماعَة فٍ هذا ، جحررَة. هذا ٖ َجوقؾ عيً نصوص اْدَان

أنَّ اىطبقة اىحاممة  اىجٍ جنجج ما جشاء من اىنصوص أو جؤوَيها. وطاىما، اىعصر أو ذاك
ا هٍ  َّ شامية رإَجها  –فجمون أَدَوىوجَجها ، جمون اْقدر عيً جطوَع اىدَن، اْقوي ماد
اٖججماعٍ ىٗؼجراب  اانعماس  اىوضعٍ اىدَن ومثيما َمون  اىسابدة. هٍ - ىيدَن

ا ىجمرَس هذا اٖؼجراب. ، واٖقجصادٌ ا فٍىدَن عادة وبذا َيعب افإنه َمَه أَض   دور 
اىجٍ اٖججماعَة اىعٗقات اٖججماعَة اىقابمة واىحفاظ عيً اىمإسسات  جبرَر وشرعنة

 ها.ججسد

فبحمً مونه ، اىحرَة واىجقدً واىرفاهَة واىمعجاد طوه اىجارَخ أنَّ اىدَن َعَق
أَدَوىوجَا مقدسة ٖ َمون من اىسهه جعرَضه ىينقد واىججاوز. ومن هنا َؤجٍ طابعه 

ا من منطيق دَنٍاىمحافظ. فحجً اِن ج ا حاّد  وَعارض ، يقٍ اىحرَة اىجنسَة رفض 
 - وَجسيط رجاه دَن، شَاء أخري مثَرةأوأمه ، اىمََٗن أمه ىحوً اْبقار بنفس اىحجة
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ا من اىمسيمَن واىَهود فَفرضون مٗبس معَنة وَحرمونها من ، عيً اىنساء - خصوص 
وَحرمون ، عيً أساس أنها حراً به وَحارب اىمثَرون فوابد اىبنوك، اٖخجٗط باىرجاه

 .. جمثَه شخصَات جارَخَة مثَرة عيً أنها مقدسة

وأوه خطوة فٍ اججاه اىجخيص من اسجخداً اىدَن ىصاىح قوي اىجسيط هو فصيه عن 
ح اوجعيه مجرد اخجَار وممارسة شخصَة. وبذىك جج، اىدوىة واىنظاً اىعاً واْخٗق

َُفجح اىطرَق أماً اىجفمَر ، ساس اىقانونأاىجعددَة اىثقافَة واىمساواة بَن اىناس عيً  و
 اىنقدٌ واىمبدع.

ٗ  ، وهذه اىعيمانَة جوحد اىجماعة اىبشرَة أمثر بمثَر من اىدَن به مان اىدَن عام
ت وصار، حجً داخه اىبيد اىواحد، ٖنجشار مشاعر اىمراهَة واىحروب واىمذابح اىمجبادىة

ا.  ا واسجقرار   اىبيدان اىجٍ جعيمنت أمثر جماسم 

ىمنها مازاىت بعَدة اىمناه فٍ اىبيدان ، وقد جحققت اىعيمانَة فٍ معظً دوه اْرض
فٍ ، بسماجه اىفاشَة، واىعربَة باىذات. وإنَّ اسجمرار ظاهرة أسًٗ اىسَاسٍ، أسٗمَة
، أنَّ جيك اىجماهَر مازاىت مؽَبة وخضوع ذهن معظً اىجماهَر ىه َعنٍ ىنا، جيك اىبيدان

وباىجاىٍ ، وأنَّ أفقها مازاه باىػ اىضَق، مهزومة وممسورة، عاجزة عن اىجفمَر بحرَة
ٌِّ خطوات ثورَة مدروسة وسجظه احججاجاجها ججً بعشوابَة ، سجظه عاجزة عن جحقَق أ

وسَمون من  .اىجماهَر اىمدرمة ىذاجها جفجقر ىيرؼبة فٍ اىجؽََر اىحقَقٍ وىَس بعفوَة
 ٌِّ سيطة منظمة أْن جهزمها فٍ اىنهاَة. ٖ َجب أْن نعزو فشه ثورات جيك  اىسهه عيً أ

طرح اىسإاه اىصحَح  :فمما قاه مارمس، اىشعوب إىً ؼَاب اىجنظًَ اىثورٌ أو اىقَادة
ىماذا جسود جيك اىجَارات اىؽَبَة واىجٍ  :. واىسإاه اىمجدٌ اِن هوهو نصؾ اىجواب
اىماضٍ حجً اِن وىماذا جإَد مجه جماهَرَة هابية جيك اىجوجهات حجً جعَش فٍ مهوؾ 

اِن رؼً مه اىموارخ اىجٍ سببجها؟ وىماذا ٖ جحمه جيك اىفبات من اىجماهَر نزعات 
مسَح؛ ، ثورَة؟ هذه اىجماهَر مازاىت جبحخ عمَّن َفمر ىها وَقودها؛ عن مخيِّص

فٗ جمجيك اىثقة فٍ ، ر ىها اىطرَقجنَ" فمرة مطيقة"، مهدٌ؛ نبٍ مميؾ من اىسماء
ا ، اىنفس وٖ حجً حب جيك اىنفس به جشعر بؤنها مدنسة بما َمفٍ ىجسيًَ نفسها طوع 

ٖ َمَز نفسه ، ىمن جعجقد أنه طاهر وَمثه اىخَر اىمطيق. واىفرد فٍ هذه اىحاىة منسحق
ر من اىجفمَر َنف، مجرد نفر فٍ عشَرة ججحرك بؤمر قابدها، عن جيك اىمجه فاشَة اىطابع

، اىمقدسَعين أنه مسجعد ىيموت فٍ سبَه ، اىنقدٌ وَمره من َخجيؾ مع فمرجه اىمطيقة
ٌْ أنه بٗ طموح سوي اىذوبان فٍ اىمجموع اىذٌ اسجقاه عقيه من أجه جحقَق اىنصر ، أ

ا، ىيفمرة اىمطيقة؛ إنه موجود ىّخر وىَس ىذاجه ، مجرد نفر؛ نمرة، فذاجه مسجيبة جمام 
 مثه جندٌ اىجَش. 

عيً اىَهودٌ اىذٌ ذهب إىً فيسطَن اسججابة ىنداء  –إىً حد مبَر  –وَنطبق هذا 
وهو َرجمب مه ، َنادونه باسً اىجوراة ووعد اىرب، اىذَن رؼً إىحاد معظمهً، زعمابه

، بسجان، بَت صؽَر، اىجرابً ضد اىفيسطَنََن من أجه اٖسجَٗء عيً قطعة من اْرض
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ىماذا ىً َقً اىرب بجنفَذ  :دون أْن َسؤه نفسه، ىجحقَق وعد اىرب، اىمسجد اْقصً
ا ىيعَش فٍ مه هذا اىقيق  وعده بنفسه؟ وىماذا َمون اىَهودٌ اىصهَونٍ مضطّر 
ٍْ َنفذ مهمة َفجرض أْن َقوً بها أىه بنفسه؟! هذه شخصَة منسحقة  واىخوؾ ىم

ا ٖ َممن قصر جفسَر ظاهرة جسعً ىيذوبان فٍ عشَرة جحمه اىفمرة اىمقدسة. ، أَض 
وٖ عيً اىمصاىح وٖ ، فاىحيوه اْسهه مممنة، اىصهَونَة عيً اضطهاد اىَهود

جفجقد ىيقدرة ، مؽَبة، فوجود جيك اىقاعدة من جماعات مسحوقة عبر اىجارَخ، اىمإامرات
ا ىجحقَق اىحيً اىصهَونٍ. مما ٖ َممن إعفاء ، عيً اٖخجَار باىجفمَر اىحر  َّ مان ضرور

، اىمسجعدة ىقبوه جيك اىفمرة اىمقدسة، من َهود شرق أوروبا خاصة  ، هذه اىمجه اىبشرَة
مارهة ىبقَة اىبشر. مما ٖ َجحمه اىدَن ، من اىمسإوىَة؛ فقد عاشت طوه جارَخها ؼرَبة

ففٍ  .(192)إنه َعبر عن واقع اىَهودٌ نفسه، باىعمسبه ، اىَهودٌ اىمسإوىَة هو اِخر
قرون طوَية ىعب اىَهودٌ دور اىجاجر واىخمار وومَه اىسَد شرق أوروبا وطواه 

ا  ؛أقطاعٍ واىوسَط فٍ جمَع اْمور ، (193)طبقة بجعبَر إبراهاً ىَون –مان شعب 
مما جرجً جيك اىمشاعر ججاه اىَهود ، َمارس مهن ا ممروهة ومحجقرة من قبه اىسمان

ا ، اىمججمعأنفسهً. وبذىك عاش َهود شرق أوروبا مجسً ؼرَب فٍ  ا ومنبوذ  ممروه 
ا  َ ا ىيبحخ ، وُمزَدر ٗ  ىيشر فٍ نظر اىسمان. ومن اىطبَعٍ أْن َمون ذىك اىشعب مسجعد  ممث

فمن عجز عن أو رفض ، من وضعه اىمزرٌ ومن اضطهاد اىسمان :عن اىخٗص
ا ىيمخيص فسيً نفسه ىدعاة ، اىهجرة إىً اىؽرب واٖندماج باىسمان ظه منجظر 

 اىصهَونَة. 

ٍ اىحقَقة َجً اسجخداً نصوص اىدَن فٍ اىحاىجَن من قبه زعماء َرَدون أْن ف
نجَجة ىعجزهً عن إنجاج فمرة ، َمونوا مسيحَن بفمرة مقدسة ومدعومَن بقوة مطيقة

، جسجطَع أْن ججمع جيك اىنوعَة من اىجماهَر اىمؽَبة واىمجعطشة ىخٗص أسطورٌ
ها. فهمذا َيجقٍ اىقادة باىجماهَر مبدَه ىعجزها عن جصور مخرج واقعٍ من عذاباج

 اىمجماثية معهً. 

ٌِّ حوار باىمنطق أْن َؽَر جيك اىنوعَة من اىبشر به ٖبد فضح ومشؾ ، وٖ َممن ْ
ومواجهة ، جهافت وحقارة وانحطاط مثيها وفمرجها اىمطيقة بقسوة وبدون ىؾ ودوران

ا وىن َجؽَروا مع ذىك إٖ حَن جص، هإٖء اىناس بدوافع خَارهً بح اىقوي اىثورَة أَض 
ا ىيثورات ، إنها جماهَر معادَة ىيثورة.. قوَة وقاسَة بما فَه اىمفاَة  َّ به جشمه احجَاط

 اىمضادة. 

  :آىَة جعوَضَة ىيمعاناة -4

                                                             

. حوه " وإنما عن سر اىدَن فٍ اىَهودٌ اىواقعٍ، "َجب أٖ نبحخ عن سر اىَهودٌ فٍ دَِنهعيً قوه مارمس: (192)
 اىمسؤىة اىَهودَة.

 اىمفهوً اىمادٌ ىيمسؤىة اىَهودَة.  (193)
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، أماً اىمقدس وَوً اىحساب فٍ اىدَن اىسماوٌ :اىدَن َحقق اىمساواة بَن اىناس 
ا ما. فاىعبادات ، فَعوض عن عدً اىمساواة واٖضطهاد واىقهر وَعَد اىحق ْصحابه َوم 

وفٍ اىصٗوات اىجماعَة َقؾ اىمه سواسَة )إٖ فٍ ، جمون مجساوَة ىدي مه اىمإمنَن
 وقواعد اىحساب واحدة ىيجمَع.، حاٖت معَنة ْسباب أمنَة فٍ اىؽاىب(

وحيً ممبوت فٍ ، آىَة ىيهروب من اىواقع هٍمثه صورة اىجنة ف، أما إنجاج خَاٖت
حَن عاش أنسان اْوه فٍ ، وقد َمون رؼبة نموصَة ىعصر ما قبه اىجارَخ، اىٗوعٍ

حَخ ججوفر مافة احجَاجاجه وٖ َحجاج ىبذه مجهود ىيحصوه عيً  ؼابات أفرَقَا
 .(194)طعامه

أنسان فَجعه ىحَاجه معنً. ، مما َجَب اىدَن ىٕنسان عيً أسبية ٖ َميك ىها إجابة
ٗ  مما سماه بسبب وجوده فٍ اىعاىً بٗ ، سارجر بـ اىقيق واىسقوط واىَؤس َعانٍ فع

وهذا من دوافع اىهروب إىً اىدَن؛ إنه هروب من اىحرَة. وهو سعٍ نحو ، معَن
ا من اىشعور باىطمؤنَنة.  اىشعور باْمان وبقَمة اىوجود. وهو َحقق باىفعه قدر 

ا وحجً اىسعٍ إىً اٖجحاد مع أو اٖنصَاع ٔىه مطيق اىقدرة  َمنح أنسان شعور 
ا عن اىجماهٍ مع زعًَ ميهً أو اٖنجماء ، باٖطمبنان واىقوة اىزابفة. ٖ َخجيؾ مثَر 
ا فٍ ، ىدوىة قوَة أو سيطة مطيقة. وهذا َفسر انجشار اىنزعات اىصوفَة خصوص 

ا ىيقهر ا فٍ أدَان شرق آسَا.، اىشعوب اْمثر جعرض   ونجد هذا خصوص 

ٗ  عنصر مهدئ  إنه .. واىعاجز عن اىجحقق، واىمؽجرب، أنسان اىبابساىدَن فع
وعنصر معاىج؛ ، إنه عنصر مخدر :من زاوَجَن –مما قاه مارمس  - أفَون اىشعوب

مشؾ هذه اىحقَقة شرط ضرورٌ ىدفع اىناس إىً اىبحخ عن  مرَح ىينفس اىمعذبة. وإنَّ 
 ججاوز واقع اىبإس واٖؼجراب.

  :اىنقد اىمعرفٍ -5

                                                             

 ، طرح هذه اىفمرة اىعاىً اىروسٍ سَرؼٍ سافَيََؾ (194)

https://www.youtube.com/watch?v=YCm9bWxXgbY 
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ىمنه َواجه مشمية نظاً اىعاىً؛ فمَؾ َجعامه ، اىثنابٍ َحه مشمية اىخَر واىشراىدَن 
ٌِّ أساس؟ وهه َحممان اىعاىً بنظامَن مخجيفَن؟ ، رب اىخَر ورب اىشر أما اىدَن عيً أ

ىمنه َواجه مشمية اىشر؛ مَؾ َعمه اىشَطان خارج ، اىجوحَدٌ فَحه مشمية نظاً اىعاىً
. هذه (195)ج اىرب إىً مساعدة أنسان ىمقاومة اىشر؟أرادة أىهَة؟ ومَؾ َحجا

مشمية ؼَر قابية ىيحه من داخه اىدَن. أما اْدَان اىعيمانَة فٗ جسجطَع حجً اِن جقدًَ 
به حجً ٖ جسجطَع مواجهة صعود ، واىعنصرَة، جعيَه ومخرج من اىحروب اىقومَة

وٖ مواجهة اىفاشَة ، اىعاىً أجمعاْصوىَة اىدَنَة اىمعادَة ىيعيً واىجفمَر اىنقدٌ فٍ 
وجإدٌ دَانة اىيَبراىَة اىجدَدة واىعوىمة إىً جهمَش  اىصاعدة فٍ مه أرجاء اْرض.
 ."حقوق أنسان"وجراجع ، شبه مخطط عيً مسجوي اىعاىً

باسً  - وَجمسك اىمحافظون، دَنٍ أساس عيً مقاومة جيقً اىجطور نظرَةمازاىت  
باىجحفظ عيً اْبحاخ اىعيمَة فٍ عيً اىوراثة واٖسجساخ  - اىدَن فٍ حاٖت مثَرة

 ، باىذات

مع مشؾ ، ىذىك فاْمر َحجاج إىً قيب اىطاوىة ميها؛ ثورة عيً مه جيك اىخرافات
 عٗقجها باىقوة اىمسجؽية واىمجسيطة فٍ اىعاىً. 

 

*********************** 

 

واىبرهان؛ فاىجمهور اىعاً َإمن به. ىمن فٍ اىنهاَة ٖ َممن مقاومة اىدَن باىحوار ‘
فضح ، مشؾ اىطابع اىٕنسانٍ فٍ بعض اْدَان، َممن فضح زَؾ بعض اىجعاىًَ اىدَنَة

ا ىيحرَة واىمساواة ، نشر اىمنطق واىمنهج اىعيمٍ، رجاه اىدَن اىدعوة ىقًَ أمثر جحقَق 
واٖسجؽٗه وجسيط وأخاء. وفوق مه ذىك مشؾ اىعٗقة بَن اىدَن بمخجيؾ أصنافه 

 ‘اىحماً

 

        

 

 اْخٗق :جاسعاىفصه اى

 

  

                                                             

(195) Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, p. 200 
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                                     َّ          إننا بحاجة إىً نقد اىقًَ اْخٗقَة، وإن  قَمة هذه 

ْ  ُ                         اىقًَ َنبؽٍ أن  ج طرح قبه مه شٍء عيً بساط               

اىبحخ، ومن أجه ذىك من اىضرورٌ ضرورة ماسة 

ْ                                         أن  جعرؾ اىشروط واْوساط اىجٍ وىدجها، واىجٍ   

اىرحً اىذٌ نمت فَه جيك اىقًَ مانت بمثابة 

 وجشوهت

 نَجشه                               

 

 

  

  :معنً اْخٗق

ومجموعة اىقًَ ، منجج اججماعٍ َقصد به اْفمار واىمشاعر واىعادات واْحماً
واىمثه اىعيَا اىجٍ ججعيق بحقوق وواجبات اىناس ججاه بعضهً اىبعض واىمقبوىة منهً 

اىخَر ، فٍ هذه اىفجرة أو جيك. وججضمن اْخٗق جحدَد اىجَد واىسَافٍ مججمع معَن 
اىذٌ ، وهذا َخجيؾ عن سيوك اىناس.. واىفضَية مقابه اىرذَية، اىحسن واىقبَح، واىشر

 قد َجبع اْخٗق أو ٖ َجبعها.

 هٍٖ َممن ىيفرد أْن َجصرؾ بشمه َممن وصفه بؤنه أخٗقٍ مع نفسه؛ فاْخٗق  
ا. وفٍ اىجارَخ ىً َجً اخجَار  مبادئ فٍ اىجصرؾ جنججها اىجماعة وجرجضَها ىيعَش مع 

ا. ىمن حاوه اىمثَرون وضع قواعد عقيَة ىٓخٗق. ، اْخٗق باىعقه  َّ به جمونت جيقاب
قدمه وما ، دعت إىَه اْدَان من قواعد أخٗقَة بعَنهاوضمن آىَات صناعة اْخٗق ما 

 عند وجودها وضرورة اٖخجَارَة واىسيومَات اىصفات دَد ىقَمةاْخٗق من جح" عيً"
ٖ   ىنا وهو َقّدً، أنسان حسب جقدَر مه ، واىقبَحة اىحسنة واىصفات اْفعاه من جدو

وهذا . (196)َدرس شروط جناسق اىسيوك مع اىمثه اىعيَاعاىً. وَزعً بعض اىباحثَن أنه 
 ٌُّ عيً "مما أنه بٗ أهمَة؛ فاىناس ىن ججصرؾ حسب ، صفة من صفات اىعيً ىَس فَه أ

به حسب دوافعها اىداخيَة وضؽوط اىضمَر اىمججمعٍ )اْنا اْعيً عند ، "اْخٗق

                                                             

  .17ص ، فيسفة اْخٗق، مصطفً عبده (196)

ا ىؽاَة معَنةوقدً سبَنوزا فٍ  هٍ ، مجابه اىشهَر "عيً اْخٗق" قواعد ىٓخٗق ججيخص فٍ: اىناس َجصرفون دابم 
ا مه ما ساعد عيً امجساب اىصحة وعبادة هللا -( 73ما َرؼبون من مصيحة شخصَة )ص  ا ، سمً اىناس خَر  وشّر 

واىحسن هو ما َقربنا من ، ذاجها اىُحسن واىقٌبح ٖ َشَران إىً صفة فٍ اْشَاء فٍ -( 77مه ما خاىؾ ذىك )ص 
ا أنه  -( 232واىقبَح هو اىعمس )ص ، نموذج اىطبَعة اىبشرَة اىذٌ حددناه ْنفسنا ا َقَن  اىخَر هو ما نعيً عيم 

ا أنه ما َحوه دون فوزنا بخَر ما )ص ، َنفعنا ا َقَن   (. فؤَن هو اىعيً فٍ هذا اىمًٗ؟!233واىشر هو ما نعيً عيم 
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واىمثه ، فروَد( اىذٌ َحدد مقاََس ىيخَر واىشر واىحسن واىقبَح واىحق واىواجب
 اىجصورَة اىمبادئ حوه( عقيٍ) فيسفٍ جحقَق هٍو، اْخٗق ومذىك فيسفة اىعيَا.

ا  –مسجمدة إَاها ، جحدد مَفَة جحدَد قواعد اْخٗق هٍو، اْخٗق ىعيً واىجصدَقَة زعم 
ىمن اىناس ىً ججبع إٖ ما اجسق مع ظروفها  أو من اىطبَعة اىبشرَة.، من اىعقه –

ا، اٖججماعَة ومرامز اىسيطة اْقوي  َّ أو جيك اىجٍ جً ، سواء اىقواعد اىجٍ نشؤت جيقاب
ا فٍ دفع اىناس إىً سيوك ، بوعٍخيقها  ا مهّم  ا أنَّ اىقانون واىعقاب قد ىعبا دور  خصوص 

قبه أْن َجحوه إىً قاعدة ، عيً اْقه خوف ا من اىعقاب فٍ اىبداَة، معَن وجعوَدهً عيَه
ٗ  )سوي فٍ حاٖت ، أخٗقَة (. وهذا ٖ َنفٍ أنَّ أمثر "مشروعة"ماٖمجناع عن اىقجه مث

 اْخٗق اىمججمعَة فٍ مه اىحقب واىمججمعات.اىناس جخرج عيً 

، يَست مه اىعادات اىجمعَة خيقَةف، وججمَز اْخٗق عن اىجقاىَد واىعادات اٖججماعَة
ىمن مه اْفعاه اىخيقَة عادات جمعَة. ىمن اىعادات ججمجع باحجراً َشبه ما ججمجع به 

 .(197)اْفعاه اىخيقَة

جوجد حجً ىدي اىحَوانات  هٍفعه اخجَارٌ. و هٍواْخٗق جخجيؾ عن اىؽرابز؛ ف
بجانب اىؽرابز. فقد جً رصد مثَر من مواقؾ وسيومَات من قبَه محاوٖت حَوان إنقاذ 

، اىجعاونو، ججنب حَوان مفجرس افجراس حَوان طفهو، آخر حجً من نوع مخجيؾ
ٗ  ، واىجعاطؾ  .. (199)،(198)وظاهرة اىجقمص اىوجدانٍ ىدي اىشمبانزٌ مث

ما َجبعه اىمرء خوف ا من اىعقاب أً  هٍهه اْخٗق  :إىً اْذهان عادة سإاه وَجبادر
بدافع داخيٍ؛ ضمَره؟ واىسإاه نفسه ناقص؛ فاْهً هو مَؾ َجمون ضمَر اىفرد؟ أىَس 
بضؽط اىمججمع؟ وهه َخجيؾ اىخضوع ىهذا اىضمَر عن اىخضوع ىيقانون واىعرؾ 

جيك اىجٍ جعبر عن اىخوؾ  :من اْخٗق واىخوؾ من اىعقاب؟ فٍ اىواقع جوجد مسجوَات
واىجٍ جعبر عن اٖجساق ، وجيك اىجٍ جعبر عن اىخضوع ىيضمَر اىجمعٍ، من اىمججمع

 مع اىضمَر أنسانٍ اىعاً.

  :أصه اْخٗق

 :اخجيؾ اىمفمرون فٍ هذا أَما اخجٗؾ

صاىحة ، جري أنَّ هناك قواعد موضوعَة ىٓخٗق هٍو :نظرَات اْخٗق اىمطيقَة - 
جفسر اْنا  هٍف، بما فَها اىعيمانَة، ىمه زمان وممان. ومن أشهر هذه اىنظرَات اْدَان

حاوه بعض عيماء اٖججماع إقامة عيً مزروع داخه اىفرد. وقد ، اْعيً بؤنه إىهٍ
، مما رأي بعض اىفٗسفة أنَّ اىقواعد اْخٗقَة ؼَر ممجسبةىٓخٗق عيً أساس عيمٍ. 

                                                             

 .29ص ، ىجربَة اْخٗقَةا، دورماًَ (197)

 اْخٗق فٍ عاىً اىحَوان.، أحمد اىساعدٌ (198)

(199) ?Mark Rowlands, Can Animals Be Moral 



120 
 

مثه مانط اىذٌ ، أو ىيعقه، عاىً اىمثه )أفٗطون( أو، ىيطبَعة اىبشرَةبه فطرَة. نجاج 
أخٗق وسماها ، جعه اىمصدر اْساسٍ ىٓفمار اْساسَة ىٓخٗق هو اىعقه اىخاىص

ْ                       وجرجب عيً ذىك أن  مَز بَن اْخٗق واىسيوك، اىواجب من أجه اىواجب واىجٍ ٖ ، (200)               
وقدً فٍ اىمقابه ، (201)وجود حقابق أخٗقَةوقد رفض نَجشه فمرة ، عٗقة ىها باىمنفعة

ا مطيق ا ىيخَر واىشر واىسعادة اىخَر هو مه ما َطور قدرجنا عيً اىفعه  :معَار 
جنبع  هٍأما اىسعادة ف، واىشر هو مه ما َجؤجً من اىضعؾ واىوهن واىعجز، واىسَطرة

من اىشعور بؤنَّ سيطة أنسان جنمو وججعاظً
ا ىما (202) أخٗق  :سماه. وهو مان مإَد 

جمَز اىناس إىً جَد وسَا واىثانَة جمَز اْفعاه إىً  ًاىسادة مقابه أخٗق اىعبَد؛ اْوى
وَعزٌ مصدرهما إىً اىفرق بَن اىسادة واىعبَد فٍ اىقوة واىطموح ، اىخَر واىشر

وجود  ًمما نف، واىجرأة. وقد أرجع اْحماً اْخٗقَة فٍ اىنهاَة إىً اىطبَعة اىبشرَة
به أحماً فقط ججوقؾ عمن أطيقها وىَس عيً اىفعه ، أخٗقَة فٍ حد ذاجهاأفعاه 
اْرسجقراطَة. ، اىقية، . واىواضح أنه مان مجعاطف ا مع ما أسماه بؤخٗق اىسادة(203)نفسه

وباىجاىٍ وضع ، فنسبَة اْحماً اْخٗقَة ىدَه ىً جمنعه من جفضَه نوع منها عيً اِخر
ا ىٓحماً اْخٗقَة ا ، فمه ما َحقق اىقوة اعجبره هو اىخَر، حسب مصدرها، ْفضهمعَار 
 اْقوَاء. :فاىمعَار هو مصدر اْخٗق

ا إىً إرجاع منشؤ اْخٗق إىً قوي  وقد ماىت اىسيطات اىحاممة فٍ اىمججمعات عموم 
وجقدً ىيناس باسً هوَة ما ، أو أساطَر قدَمة، أو اىطبَعة أنسانَة، مثه اىدَن، عيَا
ىصاىح اىطبقات اىمسَطرة. فؤخٗق اىسيطة جقدً ىيناس ومؤنها ، ("ثوابت اْمة")مثه 

جاء من خارج اىزمان ومن وراء ظهر اىبشر؛ مقوة مَجافَزَقَة. واىواضح ، قانون فوقٍ
ٌَّ محاوىة ىوضع معاََر موضوعَة أو مطيقة أو أنَّ  ىٓخٗق جصنع أخٗق ا " صحَحة"أ

 سيطوَة.

عبر اىجارَخ بهذه اىنظرَات. فدرجت مخجيؾ اىجماعات عيً وىً َيجزً أحد جقرَب ا 
ٍْ َيجزً بها اِخرون؛ فاىسادة روجوا ْخٗق اىعبَد دون  رفع شعارات أخٗقَة عامة ىم

وفٍ اىحروب واىصراعات اىسَاسَة درجت اْطراؾ اىمخجيفة ، أْن َيزموا أنفسهً بها

                                                             

به إنه ٖبد ، "فإنَّ قاعدة أىزاً هنا ٖ َنبؽٍ أْن جيجمس فٍ طبَعة أنسان وٖ فٍ ظروؾ اىعاىً اىذٌ وضع فَه (200)
مه اىجعاىًَ )اْخٗقَة( اْخري اىجٍ جقوً عيً  اىعقه اىخاىص وحدها. وإنَّ من اىبحخ عنها بطرَقة قبيَة فٍ جصورات 

وىو مان ، حَثما ارجمزت عيً قاعدة ججرَبَة، به جيك اىجٍ جعد بوجه من اىوجوه جعاىًَ عامة، مبادئ اىججربة اىبحجة
عاىًَ قد نسجطَع أْن نسمَها قاعدة نقوه إنَّ مثه هذه اىج، وقد َمون أحد اىدوافع اىجٍ دفعت إىَها، ذىك فٍ أقه أجزابها

. جؤسَس مَجافَزَقا وىمننا ىن نسجطَع بحاه من اْحواه أْن نطيق عيَها اسً اىقانون اْخٗقٍ"، ىيسيوك اىعميٍ
 .26ص ، اْخٗق

 . 57ص ، أفوه اْصناً (201)

 .12ص ، قراءة فٍ جَناىوجَا اْخٗق عند نَجشه، عبد اىمنعً شَحة (202)

 وما بعدها. 163ص ، نَجشه، بدوٌعبد اىرحمن  (203)
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. ورؼً ما جاء فٍ (204)ه ججاوزهامع أنَّ اىم، عيً اجهاً بعضها اىبعض بججاوز اْخٗق
ا  ا –أنجَه اىمقدس )أحبوا أعداءمً( ىً نر أحد   َحب عدوه. - جقرَب 

فرؼً اىعامه ، وقد حفزت اْخٗق اىمطيقَة اىجعصب واىعنصرَة واىحروب اىمدمرة
ا فٍ ، اٖججماعٍ اىؽاىب ْصه جيك اىظواهر –اٖقجصادٌ  ىعبت اىقًَ اىمطيقة دور 

ومن أمثية ذىك اىحروب ، ه إعٗء قَمة معَنة َجً انجهاك قًَ أخريجؤجَجها. فمن أج
اىجٍ رؼً دوافعها اىمادَة اسجخدمت شعارات أخٗقَة ىججََش اىناس فٍ ، اٖسجعمارَة

حرب ٖ مصيحة ىهً فَها؛ فبحجة نشر اىحضارة أو اىدَن جً ارجماب مافة اْفعاه اىجٍ 
وما مان اىيجوء ، اىوسَية وجبررها طوه اىوقتجقشعر ىها اْبدان. ىقد مانت اىؽاَة جخيق 

َّ ا فٍ آىَة اىصراع اٖججماعٍ. فما مانت  ا ضرور ىيقواعد اْخٗقَة اىمجردة إٖ عنصر 
 نظرَات اْخٗق اىمطيقَة إىً دعوات ْخٗق عامة دون أْن جصؾ واقع اْخٗق.

وفق ا ىهذه اىنظرَات ججؤثر اْحماً اْخٗقَة باىجموَن  :نظرَات اْخٗق اىنسبَة - 
، وباىظروؾ اٖججماعَة، اىنفسٍ وبثقافة اىفرد وثقافة اىمججمع )اىضمَر اىمججمعٍ(

نزعات أصَية ىدي اىبشر. ىمن  هٍوبجفاعه مه جيك اىعوامه. فاىطمع واىحسد واىمنافسة 
ومه هذا َمون ، ب ا ىيحماَة واْمانَقابيها اىنزوع إىً اىجعاون واٖندماج فٍ جماعة طي

بؽرض جحقَق اىقوة. ومه هذه وجيك جإثر عيً سيومهً حسب طبَعة اىجموَن 
  ووضع اىقوي اٖججماعَة اىمخجيفة ججاه بعضها اىبعض.، اٖججماعٍ

فما هو خَر باىنسبة ىجماعة من اىناس هو شر فٍ ، عيً ذىك فاىخَر واىشر نسبَان
حسب اىمنفعة اىجٍ َجيبها ، يؾ اىحمً من عصر إىً عصرمما َخج، نظر جماعة أخري

من إنجاج  هٍو، ا        ّ   ا وجارَخَ        ّ   ججماعَ   اخٗق مشروطة ْفعه ما ىهذا اىطرؾ أو ذاك. فا
ىما ىو مانت اْخٗق واحدة ومطيقة و                              ؼَر اىجصرفات اىؽرَزَة جمام ا.  هٍف، اىحضارة
. به حجً اْخٗقَة من ثقافة إىً أخري اىمنظوماتجعدد اىمعاش فٍ اىواقع  وجدنا

                                                                         اىجماعة نفسها ججبنً قَم ا فٍ ظروؾ ما ونقَضها فٍ ظروؾ أخري؛ فٍ اىسيً َمون 
 ىمن فٍ اىحرب َصبح فضَية! ، اىقجه جرَمة

به إنها نسبَة ، قًَ صحَحة وخاطبةوبناء عيً ذىك ٖ َوجد شٍء اسمه أخٗق أو 
ا وجارَخَة.  ؛ به جخجار مه فبة قَمها أو أساس مطيق ىيحمً معَارَةفٗ جوجد قًَ جمام 
ا ا نجاج اججماعٍ؛ فجظهر وجصبح بما فٍ ذىك اىدَن، وجعجبرها معَار  . واىقًَ عموم 

ا من خٗه جفاعه مصاىح اىناس ومَراثهً اىثقافٍ. مما أنَّ اىموقع   َّ مقبوىة اججماع
ا  ٗ   –ىدَه؛ فاىعده اٖججماعٍ ىيمرء َإثر فٍ معنً اىقًَ واىجصورات عموم  َخجيؾ  –مث

 معناه حسب انجماء اىمرء اٖججماعٍ ومَراثه اىثقافٍ. 

                                                             

ومشؾ زَؾ دعاَجهً ضد اىبٗشفة ، فٍ مقاه جروجسمٍ "أخٗقنا وأخٗقهً" فضح دعاة اْخٗق من اىيَبراىََن (204)
وباىجاىٍ جمون ، اىؽاَة نبَية وْنَّ اىمه َسجخدً نفس اْساىَب فٍ اىصراع. ىمن برر ذىك ىيثوار بحجة أنَّ ، اىروس

 اىوسَية نبَية.
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اْخٗق جزء من اىبناء اىفوقٍ. .. ٖ جوجد أخٗق طبَعَة أو معَارَة أو مَجافَزَقَة
جمون نسبَة؛ فجخجيؾ اْخٗق اىسابدة من مججمع ِخر ومن ، وْنها ذات أصه اججماعٍ
اىمججمع. ومن أوضح اْمثية نوع اىعٗقة بَن اىمرأة واىرجه اىجٍ عصر ىعصر فٍ نفس 

اىرق  ظاهرةو، ومذىك اىمثيَة اىجنسَة، جباَنت فٍ مخجيؾ اىمججمعات عبر اىجارَخ
دون أْن جثَر اسجهجان  فٍ اىعاىً اىقدًَة مجبعت جقاىَد وحجً قجه اْسري مان، واٖسجعباد

 .. أحد

ٗ  وعيً ذىك ٖ جوجد رذابه وفضابه  هه َجب عيً رجه اىمخابرات فٍ ، مطيقة. مث
صفوؾ اىعدو أْن َقوه اىحقَقة؟ وهه اىمذب واىمراوؼة واىججسس فٍ هذه اىحاىة َعجبر 

منظومة  اٖججماع أنَّ  عيًبحوخ و اىجارَخوقد أمدت أحداخ من اىفضابه أً من اىرذابه؟! 
 .اىبَبات بحسب اىواحد صراىع فٍ وجخجيؾ اخجيفت مما باخجٗؾ اْزمنة اخجيفتاىقًَ قد 

وباىجاىٍ فمه اِراء ، اْخٗق اىنسبوَة جنفٍ وجود معاََر موضوعَة عامة ىٓخٗق
نججت عن فصه  هٍاْخٗقَة صحَحة باىجساوٌ. هذه اىنزعة جعجبر اىنسبَة مطيقة. و

ا، اْخٗق عن اىدَن بقَمه اىثابجة بعيً  َُسمًوفشه ما ، واىجٍ ىً َيجزً بها أحد إٖ نادر 
 اْخٗق وفيسفة اْخٗق فٍ وضع منظومة أخٗقَة ميزمة ىعموً اىبشر. 

  :اىضمَراىمججمعٍ )اىجسيطٍ( أو اْنا اْعيً

واْخٗق. فاْخٗق شٍء مجعيق باىضمَر؛ مدافع ، سبق اىجمََز بَن اىعادات واىجقاىَد
ا منذ اى  َّ مجزء ، طفوىةداخيٍ َمبح وَسمح بسيومَات معَنة. وَجمون اىضمَر جدرَج

. وَجً جمونه من ضؽوط "اْنا اْعيً"وهو ، حسب اىجحيَه اىنفسٍ، "اْنا"ممَز من 
بحَخ َصبح سيطة داخيَة داخه اىفرد. وَعمه ذاك اىضمَر مؤداة قمع داخيٍ ، اىمججمع

ومموناجه جخجيؾ من مججمع ِخر. وقد أخذ ، جمثه سيطة اىنظاً اٖججماعٍ عيً اْفراد
؛ فقًَ "اىضمَر اىجمعٍ"منهً فروَد وفروً. أما دورماًَ فَإَد ، مثَرونبهذه اىنظرَة 

وهدفه مثه ؼاىبَة عيماء اٖججماع هو إخضاع ، اىمججمع مجسامَة عن ضمَر اىفرد
ٌْ ىينظاً اْفراد ىيضمَر اىجمعٍ؛ أ
؛ فاىفرد اىجَد فٍ نظره هو اىخاضع ىيمججمع (205)

اىفرد َبدأ من أعضابه اىجٍ ٖ َجب ذهن ونظامه. ومما جزرعه اىسيطات اىمخجيفة داخه 
وحجً أسيوب مخاطبة ، إىً طرَقة اىجيوس، إىً طرَقة جناوه اىطعاً، أْن َيمسها

وَجخيه مه ذىك اىجمََز بَن اىذمر ، داخه اْسرة واىجماعة واىمججمع ممه" اىسادة"
 وجحيَه ونقد.وججً بدون نقاش ، إنها عميَة جدجَن مجمامية جبدأ منذ اىوٖدة.. واْنثً

وَخجيؾ من مججمع ِخر )فاىعوىمة ىً جساعد عيً ، بما أنَّ اىضمَر َخص مه مججمع
ا ْناس عيً ؼَرهً، جوحَد اىضمَر اىمججمعٍ!( " جرَمة"فـ ، َمون هذا اىضمَر ممَز 

واىنهب واىسرقة ججحوه من جرَمة إىً ، اىقجه جصبح فضَية إذا مورست ضد اْعداء
وَجمَز اىذمر عيً اْنثً فٍ بعض ، عات أو طبقات بعَنهاحق إذا مورست ضد مججم

                                                             

 اىدرس اىثانٍ.، اىمرجع اىسابق (205)
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وفٍ جعامه اىمججمع معه فٍ حاىة ممارسة اىجنس خارج ، فٍ اىمَراخ، اىمججمعات
                  َّ                     َجً جيقَن اىناس أن  اىرضا واىقناعة منوز و، وفٍ اْجر عن نفس اىعمه، اىزواج
جصدَر اىؽربََن ىيصناعات  :واْمثية ٖ جنجهٍ.. ىمن ٖ َيجزً بذىك اْؼنَاء، أخٗقَة

عدً اٖمجراخ بـاىحروب وأبادة اىمجبادىة بَن ، اىميوثة ىيبَبة إىً اىبيدان اىمجخيفة
، اىمَه بممَاىَن بَن اىعرب وأسرابَيََن، به وجشجَعها، شعوب أفرَقَة أو عربَة

 إىخ... اىجحرر اىقومٍ حق ىيعرب حراً عيً اْمراد

وهو ضمَر َمثه ، مججمعٍ َخجيؾ من مججمع ِخرخٗصة اىقوه أنَّ اىضمَر اى
 سيطة اىقهر اىمججمعٍ. 

ٌَّ نزوع ىيجعاون بَن اىبشر ، هذه اىنسبَة اىمطيقة فٍ اىضمَر اىمججمعٍ جسجبعد أ
 وىمن هذا عمس اىواقع مما سنري.

 :اْخٗق أنسانَة واىضمَر أنسانٍ اىعاً

ا ىما َممن أْن اىثانٍأشرنا إىً مفهوً هذا اىضمَر فٍ اىفصه  . وهو ما َشمه أساس 
أو اْخٗق اىشموىَة ، (206)أو بفيسفة اْخٗق اىشامية، بـ اْخٗق أنسانَة َُسمً

 - فروً إرَكحسب رأٌ  – هٍ؛ ذىك أنها معَار موحد ىيقواعد اْخٗقَة. و(207)أنسانَة
بَنما ، اْصه فٍ طبَعة أنسان هٍوأنَّ نزعة اىخَر ، (208)قد ججفق مع اىطبَعة اىبشرَة

، وباىجاىٍ ىَس هناك وجود مسجقه ىيشر، نجاج اىحَاة ؼَر اىمعاشة هٍاىنزعة اىجدمَرَة 
ا إذا مانت اىظروؾ اىمناسبة ىنموه وجطوره ، فهو ؼَاب اىخَر وَصبح أنسان شرَر 

ٖ  من وىماذا ىً َجعاون اىناس بد، . إذن مَؾ ساد اىشر طوه اىجارَخ(209)ؼَر موجودة

إىخ؟ هه جارَخ أنسان ميه مان ؼَاب ا ىيخَر؟! .. اٖنقساً إىً طبقات وممارسة اىحروب
ومع ذىك فقد َمون ىه جانب من اىحق؛ فقد رأَنا مَؾ أنَّ اىحَوانات اىعيَا ىدَها قًَ 

ا إْن مانت ممجسبة أً فطرَة، أخٗقَة وهو ، وهذه جشمه اىجقمص اىوجدانٍ، ىَس مإمد 
مما قد َعنٍ وجود مَوه فطرَة ىدي أنسان ىجمونها. ، (210)جموَن اىدماغنابع من 

مجرد فهناك ما َده عيً وجود شعور باٖنجماء ىينوع اىبشرٌ. ىمن اْقرب أنَّ هناك 
وإٖ فيماذا ىً َجبع اىناس طبَعجهً؟ وهذا َممن جفسَره بؤنَّ اىطبَعة ، فطرٌ ىهذا اسجعداد

 ع واىمَوه. مجعددة اىنواز، اىبشرَة مرمبة

                                                             

 .272- 269ص ص ، أنسان من أجه ذاجه، إرَك فروً (206)

 .124ص ، اىمججمع اىسوٌ (207)

 اىفصه اىثانٍ.، أنسان من أجه ذاجه (208)

 .248- 247ص ص ، نفس اىمرجع (209)

 اىمرجع اىسابق.، أحمد اىساعدٌ (210)
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ا مججمع بشرٌ َممن وصفه بؤنه َجبع اْخٗق أنسانَة. ففٍ اىمججمع  فيً َوجد أبد 
ا  –اىمشاعٍ اىقدًَ؛ اْنارمٍ  مان أبناء بعض اىقبابه َجقاجيون أو حجً َؤميون  –فرض 

، وبعضهً اعجاد قجه بعض أطفاىهً، ىحً آبابهً أو أجدادهً حَن َصَرون ؼَر منججَن
أو إذا مان شميهً ، ومذىك اىمرضً منهً أو حجً اىمزعجَن، بناجهًأو بعض 

ا ؼرَب 
ا عيً اىمراعٍ واىمَاه(211) ومانوا َقجيون ، . مما اعجادوا قجاه بعضهً صراع 
مه هذا قبه ظهور اىطبقات واىدوىة. ىً َظهر .. ثً بدأوا َسجعميونهً معبَد، اْسري

وىً َجً اعجراؾ اىبشر ببشاعة ، ةشٍء اسمه حقوق أنسان إٖ مع اىثورة اىفرنسَ
 عقوبة أعداً إٖ منذ عدة عقود وفٍ بيدان معَنة. 

ىمن رؼً مه ذىك وجدت مذىك درجات مجباَنة من اىجضامن اىوجدانٍ فٍ عاىً 
ا  أنسان عيً مدي اىجارَخ؛ من ذىك مشاعر اىذنب بعد انجهاء اىحرب بَن اىقبابه قدَم 

، وجبنٍ قبابه ْفراد طردوا من قبابيهً، (ىثانٍا)سبقت أشارة ىذىك فٍ اىفصه 
ومع اىوقت .. ومعاهدات ومواثَق جقر اٖمجناع عن اىحرب فٍ أوقات وأمامن معَنة

وانخفض معده اىحروب ، وجطور اىحضارة ارجفعت وجَرة اىجعاون واىجضامن اىبشرٌ
ونجد أنَّ ، اىمسجعمراتاىمثَر من جنود اٖحجٗه رفضوا قجه أبناء . ىقد رأَنا (212)واىقجه

اىصهاَنة َسجطَعون إبادة اىشعب اىفيسطَنٍ ىمنهً ٖ َجرإون بسبب اىضمَر أنسانٍ 
ا مثه أوبنهاَمر، اىعاً ٖ أمثر رفض بدافع من ضمَره ، أبو اىقنبية اىذرَة، ورأَنا عاىم 

قنبية اٖشجراك فٍ جصنَع اىقنبية اىهَدروجَنَة بعد أْن اسجخدمت اىوَٖات اىمجحدة اى
  ٗ ا عيً اىحرب. ورؼً ، اىذرَة فع مما نرٌ مَؾ جسَر اىمظاهرات باىمََٗن احججاج 
جرجد إىً نحر اىدوه ، مؤداة ىيضؽط عيً اىحمومات اىضعَفة" حقوق أنسان"اسجخداً 

ا. به بدأت اىدعوة جرجفع بحسن معامية اىحَوان واٖمجناع عن جعذَبه وقجيه  اىقوَة أحَان 
و اىجسيَة به فٍ حدابق اىحَوان. وهو اججاه بدأ َضَؾ إىً اىضمَر من أجه اىطعاً أ

 أنسانٍ اىعاً. ومه هذه اْمثية جثبت وجود ضمَر ؼَر مججمعٍ؛ إنسانٍ.

، وقد ظهرت هذه اْخٗق أنسانَة ىمصاىح اىنوع اىبشرٌ وىَس جماعة معَنة 
 مؤخٗق مطيقة. 

 ٌِّ حاه ىمبرر بَوىوجٍ أو قبيٍ  واْخذ باْخٗق أنسانَة ٖ َحجاج عيً أ
ن باىفعه هٍمَجافَزَقٍ؛ ف وىَس مجرد دعوة أو مشروع. أما ، أمر واقع؛ شٍء قد جموَّ

بؽرض جوفَقه باسجمرار مع جطور ، اىمشروع فهو وضع ذىك اىضمَر جحت مجهر اىنقد
حقوق أنسان ىَست ممجوبة ٖ فٍ اىجَنات وٖ فٍ اىسماء؛ حاجات وعٗقات اىبشر. ف

 اخجَار إنسانٍ حر ومجؽَر.  هٍبه 

                                                             

(211)Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, pp. 54 -55  

(212) Ibid., pp. 326 -328 
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وَخجيؾ اىضمَر أنسانٍ عن اىضمَر اىجسيطٍ فٍ أنَّ اْوه َنجج عن اىناس 
ا أما اىثانٍ فَنجج عن سيطة جحدد ىيمرء مَؾ َنبؽٍ عيَه أْن ، أنفسهً بصفجهً بشر 

 َسيك. 

 :اْخٗق واىدَن

األخالل١خ رّبسس اسرجطذ األخالق فٟ ر٘ٓ إٌبس ثبٌخؼٛع ٌم١ُ اٌّغزّغ؛ فبٌمٛاػذ 

دٚس اٌضٍطخ اٌؼ١ٍب اٌزٟ رزؾىُ فٟ صٍٛن األفشاد ٚاٌغّبػبد. ٚرظً األخالق لّخ رضٍطٙب 

، ٚإ١ٌٗ ٠ؼٛد اٌؾىُ ػٍٝ صٍٛو١بد اٌجشش، فٟ اٌذ٠ٓ اٌزضٍطٟ؛ فبٌّمذس ٘ٛ طبؽت األِش

ال ، ِغ اٌزٛػذ ثبٌؾضبة فٟ ثؼغ األد٠بْ. إٔٙب إرْ صٍطخ ِضٍطخ ػٍٝ سلبة األفشاد

ِّٞ اخز١بس ِٕٗ. ٚفٟ األد٠بْ ٠شبسن اٌ فشد فٟ طٕبػزٙب؛ فٙٛ ٠شثٝ ػ١ٍٙب ِٕز ؽفٌٛزٗ دْٚ أ

ٚاألشخبص ، اٌؼٍّب١ٔخ اٌّخزٍفخ ٠ؾً ِمذس ؽج١ؼٟ ِؾً اإلٌٗ؛ اٌذٌٚخ ثشىً أصبصٟ

، إٌخ. ٠ٚىْٛ اٌّمذس ِمذصاب ألٔٗ ل١ّخ فٟ ؽذ رارٗ.. ٚوٛٔفٛش١ٛس، ِضً ثٛرا، اٌّمذصْٛ

ب ألٔٗ ارجغ اٌم١ُ األخالل١خ؛ فبٌخ١ش ١ٌٚش اٌؼىش، ثً ِٚظذس وً ل١ّخ ْٞ ١ٌش ٘ٛ ِمذصا ؛ أ

خ١ش ألٔٗ ِٕٗ ١ٌٚش اٌؼىش
(213)

 اىخَر من اىمقدس واىشر من اىبشر. ، اىدَن ففٟ .

ىمن هذه اىرابطة راحت جضمحه فٍ ، وقد ارجبطت اْخٗق باىدَن منذ فجر أنسانَة
 واىشرق اْوسط باىذات.، اىشرقَةىمنها ماجزاه قوَة ىيؽاَة فٍ اىبيدان ، اىبيدان اىعيمانَة

، ٖ عٗقة ىها باٖخجَار، وجربط أخٗق اىدَن بَن اىخَر واىحٗه وبَن اىشر واىحراً
بما فٍ ذىك اْدَان اىوضعَة. فحجً اىقانون اىذٌ جفرضه اىدوىة ٖ ، وؼَر قابية ىينقد

إنسانٍ  فٗ َوصؾ اىفعه اىبشرٌ بؤنه، َخجيؾ من حَخ اىمضمون عن اىحٗه واىحراً
قانونٍ أو ؼَر قانونٍ. وىَس عيً اىمرء أْن ، به بؤنه حٗه أو حراً، أو ؼَر إنسانٍ

به عيَه أْن َجبع جعيَمات اىدَن. وٖ نجد فرق ا بَن اىضمَر ، َرضٍ ضمَره أنسانٍ
ا  اىجسيطٍ واىدَن اىجسيطٍ إٖ فٍ درجة اىضؽط اىذٌ َمارسه عيً اْفراد؛ خصوص 

وحجً اىدَن ، اىطمع واىخوؾ :ىجٍ جخاطب فٍ أنسان أحط ما فَها، اْدَان اىسماوَة
ا ىعونها. ومان جقدًَ اىقرابَن ىنفس  :اىبدابٍ مان مذىك عبادة آىهة ىججنب شرها وطيب 

اىؽرض )واسجؽه اىمهنة اىقرابَن ىجنٍ اىثروات(. فَضاؾ ىيضمَر اىجسيطٍ مزَد من 
اىضؽط اىمعجمد عيً اىوعد واىوعَد. به وَضَؾ اىدَن اىجسيطٍ اىمزَد من قمع اىضمَر 

بحجة أنَّ ،  جرضٍ ضمَره أنسانٍأنسانٍ ىيفرد؛ فَجبره عيً اجباع جعيَمات ٖ
حجً ، أدَان ممجظة بقًَ ٖ َسجطَع أْن َقبيها عموً اىناس اِن هٍوراءها حممة ما. و

ا وقسوة )مثه بعض اىعقوبات اىبشعة اؼجصاب نساء ، اىقجه اىجماعٍ، أمثرهً ججبر 
 إىخ(... اىعدو

                                                             

ا ، واىبراهمة، واىمرامَة اىخوارج، فٍ أسًٗ اخجيؾ فٍ ذىك اىمعجزىة (213)  َّ ٖعجبارهً اىحسن واىقبَح وصف ا ذاج
ا باىعقه، ىٓفعاه  ماىطهارة واىصٗة.، اىشرعوبعضه بانضماً ، ماىمذب، وبعضه مدرم 
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أنهً َحميون اىحقَقة َعجبر مه أصحاب دَانة ، وْنَّ اىدَن َقدً بنَة قًَ مطيقة
وَإجج ، واىعنصرَة، واىجعاىٍ، مما َساهً فٍ جؤجَج مشاعر اىمراهَة، اىمطيقة

اججماعَة ىمه هذا؛ فاىدَن نفسه منجج  ااىنزاعات اىدموَة. صحَح أنَّ هناك أسس  
 ىمن ما َحدخ هو جؤجَج هذه اىظواهر ودفعها إىً آخر مدي. ، اججماعٍ

باىضبط مما ذهب فروَد. فبأضافة ، عيً اْخٗق ىذىك فربط اىدَن باْخٗق خطر
َوىد اىنفاق واىجبن واىجعامه مع ، إىً مخاطبة مثَر من اْدَان ىنوازع اىطمع واىجشع

به وجخيق فمرة اىجوبة واىؽفران راحة ىضمَر مرجمب اىشرور. ، اْخٗق بمنطق اىسوق
واسجقٗىها ىهو ما َحفز  أما ربط اْخٗق بوجود معنً ىيحَاة واىشعور باحجراً اىذات

                                                         َّ                   اىفرد عيً اٖسجماع ىصوت اىضمَر أنسانٍ. وإنها ىَست صدفة أن  اْمثر جدَن ا َمون 
ا باىضمَر أنسانٍ - بوجه عاً – بما فٍ ذىك ، وأمثر أنانَة وعدوانَة،                             أقه ارجباط 

به ، اىدَنَةىَس بسبب محجوي اىجعيَمات ، بما فَها اىسماوَة، أصحاب اْدَان اىٗهوجَة
 بسبب منطق اىدَن نفسه. 

من وجهة نظر اىناس.  قابية ىينقد، وإنَّ فصه اْخٗق عن اىدَن َجعيها ؼَر مقدسة
وججاوز اىفصه ، وَجً اىجخيص من قمع اىذات اىذٌ َسً اْخٗق اىمسجمدة من اىمقدس
مما َسهه نقده ، بَن مقدس ومدنس. واْهً أنَّ اىضمَر اىجسيطٍ َصبح أضعؾ

ا فٍ اىؽرب.   وججاوزه. وهذا اىفصه قد سار أشواط 

  :اْخٗق واىسيطة

وجعبر عن ، جنجج اْخٗق مآىَة ىيسَطرة عيً اْفراد، مثه مه ممونات اىبناء اىفوقٍ
ا باىمججمع إذا مانت اىجماعة ؼَر ، أو حجً عن سيطة اىجماعة ممه، اىقوي اْمثر جحمم 

امنقسمة إىً طبقات. وجم فَعمه مه اْفراد عيً فرض ، ون محصية جفاعٗت اىبشر مع 
ىمن جؤجٍ منظومة اىقًَ فٍ اىنهاَة معبرة عن اْطراؾ اْقوي. همذا ججمون ، قًَ معَنة

، ع إرادجناخضِ جُ فاىسيطة اىخيقَة  .من جضافر سيطات مجعددة، سيطة اىضمَر اىمججمعٍ
. أما سيطة (214)ا"جمََفها حسب أهوابن ٖ نميك اىقدرة عيًَجعينا نشعر بؤننا  "مما

افججمون جيقاب، اىضمَر أنسانٍ ا، َّ  ٌِّ ، من جفاعه اىناس مع   سيطة قهرَة. خارج أ

ا  َّ ا وهو ، قد َجصرؾ اىمرء وهو مقجنع بما َفعيه وَقوً به جيقاب أو َجصرؾ مضطر 
جؤثَر اىسيطة مدرك أنه َفعه شَب ا ما وهو ؼَر راٍض وؼَر مقجنع وؼَر مرجاح. هذا هو 

عيً سيوك اىناس. وقد َجصرؾ اىمرء جصرف ا ٖ َرضً عنه ىمنه َفعيه ىمصيحة ما أو 
ا ىخسارة ما. وْنَّ اىضمَر اىجسيطٍ َناقض اىضمَر أنسانٍ فٍ مثَر من اْحَان ، منع 

، بسبب جعرضه ىجهاز قمع ؼَر مربٍ، وعدً اٖرجَاح، ٖ َجوقؾ اىصراع داخه اىفرد
 نفسه منذ طفوىجه.  جمت زراعجه فٍ

                                                             

 .30ص ، اىجربَة اْخٗقَة، دورماًَ (214)
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 :نقد اْخٗق

َؽيب عيً اىفٗسفة وعيماء اٖججماع اىمَه إىً ضرورة خضوع اىفرد ىيمججمع 
به هناك من ، بحجة أنَّ اىضمَر اىمججمعٍ أخٗقٍ باىضرورة وأسمً من ضمَر اْفراد

ا بهذا اىخضوع طاىب بجعه اىفرد َسجمجع أَض 
. وهذا ما نجرجمه بؤنه جعه اىواجب (215)

وجمرَس اْوضاع اٖججماعَة ، وجعه حرَة اىمججمع فوق حرَة اىفرد، اىحق فوق
 اىقابمة فٍ مه بيد. 

وهذا ، فَجً مسر قًَ اىمججمع وجؽََرها، ىمن اْفراد ىً َسجسيموا إىً هذه اىدعوات
ما حدخ عيً مدي اىجارَخ. ىً َيجزً أحد بما حدده عيماء اٖججماع واىفٗسفة من قواعد 

حجً اىحٗه واىحراً فٍ اىدَن انجهك فٍ مه ممان وفٍ مه عصر إىً هذا ىٓخٗق. به 
، بحَخ أنَّ قية اىقية من اىناس من أىزً نفسه بها. ومان اىضمَر اٖججماعٍ، اىحد أو ذاك

ا أقوي اىعوامه فٍ جحدَد سيوك  هٍواىقمع ، وقوانَن وجقاىَد وعادات اىجماعة دابم 
ون ممن ىً َجبعوا اْخٗق اىجٍ دعا إىَها دَنهً. ومان اىناس. به من اْنبَاء هناك اىمثَر

وجود إممانَة أفٗت من اىعقاب من أهً عوامه ججاوز قواعد اْخٗق اىعمومَة. 
فاىضمَر هو فقط مجرد عامه مساعد فٍ جحدَد سيوك اىناس. ففٍ ؼاىب اْحواه َخاىؾ 

ٍْ َممنهً مواجهة اىحَاة ومشاميها ذا أحد مصادر شقابهً؛ وه، (216)اىناس ضمابرهً ىم
 وعَهً اىشقٍ.

وجوسَع حرَة اىفرد. فاىقمع اىذٌ ، اىهدؾ من نقد اْخٗق ججاوز عذابات اىضمَر
َخنق اْفراد وَفصيهً عن ضمَرهً ، َقوً به اىضمَر اىمججمعٍ؛ أخٗق اىنظاً

مرجبط بمصاىح اىقوي ، نسبٍ، نجاج اججماعٍ هٍأنسانٍ. وبما أنَّ اْخٗق اىجسيطَة 
َبدأ نقدها من مشؾ هذا اْساس باىذات. مما أنَّ مشؾ اىجباعد أو ، اىمجنفذة فٍ اىمججمع

وهذه ىَست دعوة  اىجناقض بَنها وبَن اْخٗق أنسانَة هو اىخطوة اىجاىَة مباشرة.
 اىنظاً نقد مع، مافَة أنسان حقوق ومبادئ اىعامة أنسانَة فاىقًَ أخٗق؛ عيً صناعةى

 .واٖؼجراب اىزَؾ ومشؾ، اٖججماعٍ

، ومشؾ جذوره فٍ اىعٗقات اىجسيطَة، هذه دعوة إىً جفمَك اىضمَر اىمججمعٍ
ومقاومجه ىيضمَر أنسانٍ. فنقد اْخٗق َهدؾ إىً إعادة بناء أخٗق إنسانَة وىَس 

؛ فاىنزعة اىنقدَة َجب أْن اىنقضوىَس  اىنقدإىً عدمَة أخٗقَة مدمرة. فاىهدؾ هو 
ا بجهدً وجبنٍ. ، جمون بناءة  - وجحدَد، نقد اىعادات وجحيَه أصيهاوهذا اىنقد َرجبط أَض 

ُٗ  –بناء عيً ذىك  اىزواج  :إذا ما مانت مجسقة مع اىحاجات اىمعاصرة أً ٖ. من ذىك مث
                                                             

 .28- 27ص ص ، محاضرات فٍ فيسفة اْخٗق، حسب قٗمَن صباح، مثه دورماًَ (215)

مجمثية فٍ جعاىًَ اىدَنَن اىَهودٌ ، ىنقد ما أسماه بؤخٗق اىعبَد -جسجحق اىنقد  -قاً نَجشه بمحاوىة جرَبة  (216)
عار "إعادة جقًََ جمَع اىقًَ" من أجه جحقَق انجصار ْخٗق سادة جدَدة أطيق عيَها "فيسفة جحت ش، واىمسَحٍ
ومن أجه جحوه أنسان إىً اىسوبرمان َمون هو خاىق اىقًَ. وهو َرفض اىقًَ أنسانَة وَعجبرها من ، اىمسجقبه"

 أخٗق اىعبَد. 
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 –ىؽة اىخطاب بَن اىناس  –نمط اىعٗقات اىجنسَة  –مفمرة واىعادات اىمرجبطة به 
وباىجاىٍ جحدَد .. عادة خجان أناخ - وقات اىنوً واىقَاًأ –اىنظاً اىؽذابٍ  –اىموضة 

ومن اْخٗقَات اىجٍ جسجحق اٖهجماً اْخٗق  مدي حاجة اىمججمع ىمثه هذه اىسيومَات.
اىمهنَة واىجٍ ججضمن نبذ اٖعجبارات اىشخصَة فٍ اىعمه اىمهنٍ مع اٖحجفاظ باىقًَ 

ا هام  ا ىجطوَر طرَقة أنسانَة ىججنب اْداجَة. مما جعد  ّ           اىجعامه مع اىحَوان موضوع                               
راعً مشاعره واحجَاجاجه اىعاطفَة واىفَزَابَة وإىؽاء أشماه اىمعامية   ُ فج   ؛أخٗقنا

اىوحشَة ىيحَوانات فٍ اىمراعٍ واىسَرك وحدابق اىحَوان؛ فاضطهاد اىحَوان بروفة 
 ٖضطهاد أنسان.

، اىسخط اٖججماعٍ، َة؛ اىجمردوبطبَعة اىحاه َجيب اىخروج عيً اىعادات اىمججمع
 ومواجهجه وجحدَه َسجيزً اىعمه اىجماعٍ.

اجباع اىضمَر أنسانٍ اىعاً؛ فصيها عن اىدَن )اىذٌ َمثه فٍ  هٍفيجصبح اْخٗق 
وجعيها قابية ىينقد وإعادة اىنقد. وجحقَق ذىك َجعه اىفرد ، اىنهاَة اىضمَر اىجسيطٍ(

ََّة د ون أْن َشعر بجؤنَب اىضمَر؛ فاىضمَر أنسانٍ أمثر حرَة؛ َخجار أخٗقه بحر
بخٗؾ اىضمَر اىمججمعٍ؛ اىجسيطٍ. وجمون ، موجود فٍ مه فرد دون قسر أو جخوَؾ

ا ىمبادئ اىجعاون واىؽَرَة واحجراً اِخر  اىمثه اىعيَا فٍ هذه اىحاىة أمثر ججسَد 
ا َفجح اْفق نحو مثه عيَا جدَدة جج.. واىشعور بمعاناجه سق مع اىجطور وهذا أَض 

اىمسجمر فٍ اىعيً واىجمنوىوجَا واىجنظًَ اٖججماعٍ. فٍ هذه اىحاىة َصبح اىجفمَر 
ٗ  ىينقد.  ا ىٓخٗق ؼَر اىمسجمدة من سيطة قمعَة؛ فمه شٍء َمون قاب  َّ اىنقدٌ ضرور

مع نقد اىجقاىَد اىقدَمة ، وَصبح جطوَر اْخٗق ىججسق مع اىضمَر أنسانٍ مممن ا
 بذىك َصبح اىحق واجب ا واىوجب حّق ا؛ إذ ججحد اْنوَة باىؽَرَة.واىجمود. و

ا ضرورٌ ، من أجه فصية عن اىضمَر اىمجمجعٍ، مما أنَّ نقد اىضمَر أنسانٍ أَض 
 ومن أجه جطوَره مع جؽَر ظروؾ اىبشرَة.

به اىحه اىفعاه َجحقق ، ٖ َمفٍ فٍ اىواقع اىحه اىنفسٍ أو اىفمرٌ ىقضَة اْخٗق
اىسَاسٍ. فإذا اسجطاع اىناس جحقَق قدر أمبر من  –من خٗه اىصراع اٖججماعٍ 

َممن أْن ، ودرجة عاىَة من حرَة اىفرد، وجمافإ اىفرص ىجحقَق اىممانة، اىمساواة
ٌْ ، جقجرب قوة اىنزعات اىؽَرَة من اْنوَة فَمَه اىناس إىً جبنٍ أخٗق أمثر إنسانَة؛ أ

ىيجعاون وجباده مصاىح واىمشاعر. وهذا َجطيب خوض صراع اججماعٍ ضد قوي أمَه 
، اىجسيط؛ صاحبة اْخٗق اىمججمعَة. وقد أثبت اىجارَخ أنَّ اىماه أو اىحاجة اىمادَة

اىمصادر اْهً  هٍ، ومشامه اىجنس، وسَطرة اىميمَة اىخاصة، وضعؾ جمافإ اىفرص
مع واىجشع واىؽدر واىخَانة واىعدوان. ىصراعات اىبشر اىدموَة وىمعظً أشماه اىط

 اىقوة هٍ اىنقود إنَّ " :اىرابع وَؤجٍ اىماه عيً رأس هذه اىعوامه؛ فعيً قوه مارمس
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 إىً اىحب وجحوه أخٗص عدً إىً أخٗص فجحوه، اْشَاء مه جحوه اىجٍ اىمقدسة
 .(217)"سَد إىً اىخادً وجحوه، رذَية إىً اىفضَية وجحوه، مراهَة

واىجقدً ، شامية اىحرَة اىجنسَة، وباىجاىٍ اىحرَة، اىوفرة وجمافإ اىفرصفجحقَق 
َمفه اىجخيص من معظً اىصراعات اٖججماعَة. مما أنَّ إىؽاء اىقوانَن ، واىرفاهَة
مع إشاعة اىنزعة ، باعجبارها أمبر أعداء اىضمَر أنسانٍ، واىدوىة واىطبقَة، اىقمعَة

إزاىة اىحصار عيً اىضمَر  –إىً حد مبَر  –اىنقدَة فٍ مه مجاٖت اىعمه جمفه 
 أنسانٍ. ومه هذه جطيعات اىمدي اىبعَد.

وسابه مفَدة ىمعرفة اىذات ونقد ، واٖسجبطان واىجؤمه، مما أنَّ مراجعة اىنفس
ت اىقوَة واىجٍ جمَه وهذا ما َقدر عيَه أصحاب اىشخصَا، اْخٗق واىضمَر اىجسيطٍ

 إىً اىجمرد واىمبادرة وجحقَق اىقوة. 

  :نحو ثورة أخٗقَة مسجمرة

 –به ، ٖ جعنٍ جوافق اىفرد مع مججمعه،   َّ                                   إن  اىدعوة إىً اْخٗق اىشموىَة أنسانَة
 :. وبجعبَر أوضحاىنوع - جوافق اىمججمع مع حاجات أنسان؛ اىفرد - عيً اىعمس

جوافق اىمججمع أو اىضمَر اىمججمعٍ مع اىضمَر أنسانٍ اىعاً؛ اىقًَ واىمثه اىجٍ 
اىحاىة جعنٍ وٖ جمارسها إٖ فٍ أضَق نطاق. هذه ، اخجارجها اىبشرَة ممه عبر جارَخها

ْ       وهو طموح ٖ َممن أن  َمجمه، اىجحقق اىمامه ىيحرَة ىمن َظه اسجراجَجَة أخٗقَة؛ ،                  
ا ىيثورة اىمسجمرة فٍ حقه اْخٗق. وَممن أن  نعجبر اىجقدً عيً صعَد اْخٗق  ْ                              موضوع                                               

 هو اججاه اْخٗق اىمججمعَة نحو اٖجساق مع اىضمَر أنسانٍ اىعاً. 

وفجح أبواب ، ىمن نقدها، َر اْخٗق بمجرد جعرَضها ىينقدٖ َممن جوقع أْن ججؽ
وهذا اىنقد هو مجرد ىحظة فٍ اىعميَة اىثورَة؛  اىجمرد هو أحد محاور اىثورة اىمسجمرة.

 من خٗه جؽََر اىمججمع وىَس اىخضوع ىه.، اىعمه من أجه جحرَر اْفراد

اجحاد ، أنسانَة منوعفٍ جوافق سيوك اىفرد مع اىضمَر أنسانٍ َجحقق اجحاده مع 
حقه مع واجبه؛ َجحرر مما ىو مانت اىبشرَة ممه ججحرر. وهذه ، أنوَجه مع ؼَرَجه

بسبب جعدد نزعات اىنفس اىبشرَة؛ وىذىك سجظه محاوىة ، عميَة من اىصعب أْن جمجمه
 مسجمرة.

 

*********************** 

 

 ‘وأنسان اىمجمرد طبَعٍ، أنسان اىطبَعٍ مجمرد‘

                                                             

ٗ  عن أوجَن مامنما، روبرت جمر (217)  ص هـ.، ىيمارمسَة اْسس اْخٗقَة، نق
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  اىمارمسَة :اىعاشر اىفصه

 

 

 

 

  اىدفاع عن اىمارمسَة هو جوقَع  

 موجها ِخر مراحه 

 

 أٖن بادَو  

 

ا فٍ  جؤجٍ أهمَة جناوه اىمارمسَة هنا من أنها أمثر اىنظرَات فٍ اىجارَخ جؤثَر 
اىحرمات اىثورَة فٍ اىعاىً؛ حفرت بصماجها فٍ مه ممان عيً وجه اْرض بشمه أو 

عيً جؤثَرها اىمبَر عيً مافة اىعيوً اٖججماعَة وحجً عيً اىنفس. ما عٗوة ، بآخر
ٌِّ فيسفة هو أنها ىَست فيسفة جؤميَة به مشروع ىيثورة ، َفرق اىمارمسَة عن أ

فؤىهمت مه اىحاىمَن بعاىً أفضه وباىخٗص اىبشرٌ عيً اْرض ٖ فٍ ، اٖشجرامَة
امميمة اىسماء.   َّ ا نقد ا. ىهذا سوؾ نقدً ىها عرض   مرمز 

ومان عميه اىربَسٍ هو جحيَه ، شموىَةوٖ فيسفة جؤميَة ىً َإسس مارمس نظرَة  
ا. ، وموضوعات مجناثرة فٍ نقد اىفيسفة، عمه رأس اىماه ىً َقدً اْىمانَة خصوص 

بَنما ىجؤ جٗمَذه إىً أضافة واىجعدَه واىجطوَر؛ ، مارمس نظرَة ممجمية محددة اىمعاىً
وجوجهات مجعددة ميها جسمٍ نفسها مارمسَة. به صارت اىمارمسَة فؤنجج ذىك مدارس 

ا ىٗقجصاد  ا وعيم   َّ ا فيسف فٍ طبعجها اْرثوذمسَة فيسفة شامية جامعة جشمه منهج 
ا ىٗججماع، ونظرَة فٍ اىفن وعيً اىجماه، واىسَاسة ونظرَة ىيمعرفة ونظرَة ، وعيم 
ا ىينفس، ىيثورة واىجنظًَ اىثورٌ حمه اىحقَقة اىمطيقة ىيعاىً واىجفسَر ج.. وحجً عيم 

ا ىيثورة اٖشجرامَة. وحجً مجابات مارمس نفسها ، اىصحَح ىمه ظواهر اىوجود ومشروع 
ٗ  مجسق ا )فمارمس نفسه مان َطور أفماره ومثَر من مجاباجه  عٗوة عيً أنها ٖ جشمه م

 حسب خيفَة اىقارئ اىفيسفَة. ، مان مسودات( ىها قراءات عدَدة
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به إنها ججاوزت ، ىً َعين مارمس وإنجيز صراحة أنَّ اشجرامَجهً اىعيمَة فيسفة 
. (218)به اىفيسفة بوجه عاً، وحيت محه ىَس فقط مه اىفيسفة اىمثاىَة اىبورجوازَة

ا ذ –جقرَب ا  –وهذا معناه اىوحَد  عيً رأٌ  - قوانَن. ىمن ٖ َممن اأنهما َنججان عيم 
فيسفة قد انجهت بمجرد إخفاء اسمها. وهناك عبارات أْن نقوه إنَّ اى - (219)مورش

" ... "اىفيسفة ٖ َممن أْن جخجفٍ قبه أْن ججحقق" :شهَرة ىمارمس جفَد بؤنه َقدً فيسفة
فٍ  اىروحٍ سٗحهاججد اىبروىَجارَا ، اىمادٌ فٍ اىبروىَجارَا سٗحهاما ججد اىفيسفة مثي

ا (220)"اىفيسفة  َّ اىذٌ امجفً بوصؾ اْمر ، مفيسفة فهو إنجيز. أما من قدً اىمارمسَة فعي
َ ا هذا باىجانب اىفيسفٍ ىيعيً؛ مما ىو قينا، بؤنه مجرد ارجباط باىفيسفة اْىمانَة  :مسم

)ىً َسجخدً مارمس  (221)وهو من ابجمر جعبَر اىمادَة اىجارَخَة !اىجانب اىؽَبٍ ىيعقه
راح مما (. (222)ىيجارَخ اىمفهوً اىمادٌ مصطيح (مع إنجيز)به اسجخدً ، هذا اىمصطيح

ا ىيبحخ وقوانَن عامة ىيوجود ، شامية منظومة فمرَةَحوه اىمارمسَة إىً  جشمه منهج 
فٍ اىواقع َعود اىفضه . ونظرَة فٍ اٖقجصاد اىسَاسٍ ونظرَة فٍ اىثورة اٖشجرامَة

إىً إنجيز فٍ جقدًَ اىمارمسَة بوضوح وإسهاب ىيجمهور. اعجبر اىبعض أنه قد طور 
، بَنما اعجبر آخرون أنه قد حرؾ فمر مارمس اْصيٍ، بشرح هذه اىموضوعاتمارمس 

ىمن إنجيز نفسه زعً أنَّ مارمس قد اطيع وراجع أعماىه فٍ جده اىطبَعة وضد درنج 
)مجابه اْساسٍ فٍ اىمارمسَة( ووافق عيَها. وقد اسجمر جٗمَذ مارمس وإنجيز 

ومجناسق ، نه صحَحْ، ٍ اىجبروتىميّ "مذهب مارمس  نَّ أاْثوذمسََن فٍ اعجبار 
ٌِّ ، ا عن اىعاىًا منسجم  ومامه وَعطٍ اىناس مفهوم   وهاً ومع ضرب من اْ َٖجفق مع أ

ٌِّ ، رجعَة ٌِّ أ رجوازٌ. وهو اىورَخ اىشرعٍ ىخَر ما ودفاع عن اىطؽَان اىب ومع أ
اىسَاسٍ اٖقجصاد ، ىمانَةاىفيسفة اْ :َة فٍ اىقرن اىجاسع عشرنسانبدعجه أأ
 . (223)"واٖشجرامَة اىفرنسَة، نجيَزٌأ

 :فَما َيٍنقدمه بإَجاز شدَد ، وإنجيز مارمس ىنظرَةَممن جقدًَ جصور 

  :اىدَاىمجَك اىمارمسٍمنهج  – 1

                                                             

(218) Karl Korsch, Marxism and Philosophy 

(219)Ibid.  

(220) Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction 

(221) Engels, Socialism: Utopian and Scientific, Historical Materialism 

(222)The German Ideology, 4. The Essence of the Materialist Conception of 
History, Social Being and Social Consciousness 

 مصادر اىمارمسَة اىثٗثة وأقسامها اىممونة اىثٗثة. ، ىَنَن (223)
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ا ىمذهب هَجه ا سرَع  مثاىَجه؛ جعيه اْوىوَة ىيفمر عيً فانجقد ، (224)مجب مارمس نقد 
باخجصار .. ؼَر مرجبط باىواقع اىمحسوسوعزىه ىيفمر اىمجرد داخه نسق ، اىواقع

ا بفوَرباخ. وقد ، انجقده من وجهة نظر مادَة جعه منطق هَجه قد زعً مارمس أنه مجؤثر 
  ٖ واىمقصود أنه حوىه من منهج مثاىٍ إىً دَاىمجَك ، (225) من رأسهَقؾ عيً قدمَه بد

 هَجه هو رأسٌ  هجوهو َؽاىط هنا؛ فمن. َجعامه مع اىفمر عيً أنه نجاج ىيواقع، مادٌ
اىحقَقة أنَّ دَاىمجَك . "حوار اىعقه اىخاىص مع نفسه"فهو  –صح اىجعبَر  إنْ  –محض 

اهَجه هو ىحظة فٍ مذهبه ممه وىَس منه ا ىيجحيَه ج   َّ ٗ  ىيعقه ، صور َشمه جحيَ
اىخاىص وهو فٍ نفس اىوقت أداة ىجحيَيه ْنه اىعقه اىخاىص نفسه. ومن اىناحَة 

إىً منطق  -بشمه ٖواع ربما  –منهج هَجه مارمس  حوه، َقةوفٍ اىحق، اىعميَة
وطبق هذه ، ا إَاه مجرد منهج ىيبحخمعجبر  ، أو طرَقة ىعرض أفماره، أدابٍ، صورٌ
ٌَّ عرض فٍ جحيَيه ىيرأسماىَة - إىً حد مبَر - اىفمرة . وهو عيً اىعموً ىً َقدً أ

 بَنما فعه ذىك إنجيز بإَجاز مخه. ، نظرٌ واضح ىمنهجه

ممنهج َجعامه مع اىعاىً ممه معقد ومجشابك ومجؽَر حَخ إنجيز اىدَاىمجَك  جصور
وَجسً باىحرمة اىدابمة فٍ اىطبَعة ، ججفاعه أجزاإه وججحوه من حاىة إىً أخري

مما َجعه من اىضرورٌ أْن ندرس اىجزء فٍ إطار ، وصراع اىمجناقضات، واىمججمع
وأْن نري ، اىمجباده بَن اْشَاء واىظواهر ونؤخذ فٍ اٖعجبار اىجفاعه واىجؤثَر، اىمه

فٍ ، فٍ جرابطها وحرمجها وصَرورجها بصورة أساسَة، اْشَاء وانعماساجها اىذهنَة
ٚاٌؼىش  مَؾاىجحوه اىمً إىً  قانونقوانَن ) وىخصه فٍ ثٗثةنشوبها وزواىها. 

ػٍُ " :وقد وصفه همذا ((226)نفٍ اىنفٍوقانون ، رذاخً اٌّزٕبلؼبدلبْٔٛ ، ثبٌؼىش
مما قدً جعرَف ا  (227)"اٌمٛا١ٔٓ اٌؼبِخ ٌٍؾشوخ ٚرطٛس اٌطج١ؼخ ٚاٌّغزّغ اإلٔضبٟٔ ٚاٌفىش

)اىجشدَد من  (229)"اىدَاىمجَك عيً"و، (228)"اىجرابطات مقارنة باىمَجافَزَقا عيً" :آخر
بطرَقة ضرب اْمثية ٖ ، وقد طبق دَاىمجَمه عيً اىطبَعة فٍ مجاب مشهور.. عندنا(

أو ، منهجه عيً اىمججمع مع ربطه باىمادَة؛ اىجصور اىمادٌ ىيجارَخأمثر. مما طبق 
إذ اعجبر إنجيز أنَّ اىقوانَن اىثٗثة قوانَن اىوجود بؤمميه وىَست اىمادَة اىجارَخَة. 

ٖ  منطق هَجه إىً ما َشبه اىعيً، قوانَن ىيفمرمجرد  بدون برهنة مافَة عيً ، محو
ا. وباىجاىٍ جمون م، جيك اىقوانَن" صحة" هنا نسجطَع أْن َجافَزَقا جدَدة وىَست عيم 

قوانَن عامة ىيوجود )مثه اىعقه  :اْوه :نجد أنَّ إنجيز قد قسً اىدَاىمجَك إىً قسمَن
                                                             

(224) Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 

Capital. Vol. I, Afterward To The Second German Edition (225) 

(226) Dialectics of Nature 

(227)Anti -Dühring  

(228)Dialectics of Nature  

(229) Socialism: Utopian and Scientific, The Science of Dialectics 
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طرَقة معَنة فٍ اىجفمَر؛ منهج  :واىثانٍ، ؼَر اىمدرك ىذاجه عند هَجه(؛ صحَحة
 هٍصورٌ أدابٍ أو بحثٍ ججفق قوانَنه مع اىعقه اىموضوعٍ أو قوانَن اىوجود. و

ا  َّ ىمن اىواضح أنَّ اىهروب من اىمثاىَة اىهَجيَة ىً ، محاوىة ىجعه اىدَاىمجَك اىهَجيٍ ماد
جبره قوانَن َجحقق؛ فقد قدً قوانَن اىجده ٖ مرإَجنا ىيعاىً أو ممجرد صَاؼة ىما نع

به مقوانَن موضوعَة جحمً اىعاىً مان عيَنا امجشافها فحسب. ، اىعاىً اىقابية ىيجؽَر
وىذىك وجدناه فٍ مجابه اىمشار إىَه َجميً عن جطور اىطبَعة مما ىو مانت جسَر فٍ 

ؼاَة. مع ذىك شدد إنجيز عيً اىمحجوي اىثورٌ ىيدَاىمجَك اىهَجيٍ ، طرَق مرسوً
واسجفاد منه فٍ وضع طرَقة ىيجحيَه جنظر ىٓشَاء ، اىجانب اىمحافظوفيسفجه ممه دون 

 إىخ. .. فٍ نشوبها وجطورها وجؤثرها بمحَطها وفٍ جفاعه اىمجناقضات

ا –اىدَاىمجَك حوه مارمس بَنما وقد اجبع معظً اىمارمسََن هذا اىجوجه. ف   َّ  - عمي
بداَة جحوَه  هٍت جيك ومان.. قوانَن اىوجود :إىً منهج صورٌ حوىه إنجيز إىً مذهب

واٖقجصاد ، اىجارَخَةاىمادَة و، اىمارمسَة إىً مذهب مؽيق َشمه اىمادَة اىجدىَة
حجً جاءت مرحية اىنقد وإعادة ، )جضاؾ أحَان ا نظرَة اىثورة اٖشجرامَة( اىسَاسٍ

 اىنظر من قبه مثَر من اىمارمسََن أنفسهً. 

 

 :اىجصور اىمادٌ ىيجارَخ - 2

  :نظرَة مارمس اىمادَة اىجارَخَة فٍ عبارجه اىشهَرةججيخص 

ضرورَة ومسجقية ، فٍ إنجاج اىناس اٖججماعٍ ىحَاجهً َدخيون فٍ عٗقات محددة"
عٗقات إنجاج جطابق درجة معَنة من جطور قواهً أنجاجَة اىمادَة.  هٍو، عن إرادجهً

ٌْ َشمه اْساس ، وَشمه مجموع عٗقات أنجاج هذه اىبنَان اٖقجصادٌ ىيمججمع أ
اىحقَقٍ اىذٌ َقوً فوقه صرح عيوٌ قانونٍ وسَاسٍ وججمشً معه أشماه اججماعَة. 

ججماعَة واىسَاسَة واىعقيَة ىيحَاة فؤسيوب إنجاج اىحَاة اىمادَة هو شرط اىعميَة اٖ
وىمن وجودهً اٖججماعٍ هو اىذٌ ، بوجه عاً. ىَس وعٍ اىناس باىذٌ َحدد وجودهً

َحدد وعَهً. فعندما جصه قوي اىمججمع أنجاجَة اىمادَة إىً درجة معَنة من جطورها 
ىميمَة اىجٍ أو باىجعبَر اىقانونٍ مع أحواه ا، جدخه فٍ صراع مع أحواه أنجاج اىقابمة

قَد عيً اْشماه  هٍمانت جعمه فٍ ظيها حجً ذىك اىوقت. وججؽَر هذه اْحواه اىجٍ 
 . (230)"اىجطورَة من اىقوي أنجاجَة

                                                             

(230) A Contribution to the Critique of Political Economy, preface وبقَة اىموضوع .
ا بدرجة وفٍ هذه اىيحظة جحه حقبة من اىثورة اٖججماعَة. فجعدَه اىقاعدة "هو:  اٖقجصادَة َجر فٍ أذَاىه قيب ا سرَع 

ا أْن نفرق بَن اىقيب ، أمثر أو أقه ىمه اىصرح اىعيوٌ اىهابه. وعند دراسة اٖنقٗبات اىجٍ من هذا اىنوع َجب دابم 
اسَة وبَن اْشماه اىقانونَة واىسَ، اىمادٌ اىذٌ َحدخ فٍ أحواه أنجاج اٖقجصادَة واىجٍ َممن جقرَرها بدقة عاىَة

أو بميمة واحدة اْشماه اَْدَوىوجَة اىجٍ َدرك اىناس فٍ ظيها هذا اىصراع وَجاهدون ، واىدَنَة واىفنَة واىفيسفَة
ا ىما َراه هو عن نفسه فين َمون فٍ أممان اىحمً عيً ، فٍ سبَه فضه. إذا ىً َمن فٍ أممان اىحمً عيً فرد طبق 
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 مراحيه باسجثناء، اىماضٍ اىجارَخ مه أنَّ ىقد اجضح " :وهناك عبارة شبَهة ٔنجيز
 هٍ اىمججمع من اىمجصارعة اىطبقات هذه وإنَّ  صراع اىطبقات؛ جارَخ مان، اىبدابَة
 فاىبناء ىعصرها؛ اٖقجصادَة نجاج اىظروؾ، واىجباده. وباخجصار أنجاج أنماط نجاج دابم ا

ا ىيمججمع اٖقجصادٌ  عيً أساسه وضع اىجفسَر َممننا اىحقَقٍ اىذٌ اْساس َشمه دابم 
 اىدَنَة عن فضٗ، واىقانونَة اىسَاسَة ممه ىيمإسسات اىفوقَة اىنهابٍ ىيبنَة

 . (231)"معَنة ىمه مرحية جارَخَه، وؼَرها، واىفيسفَة

وهذه اىعبارة وجيك قد اسجخدمجا مؤساس ومنبع ىفمرة اىمادَة اٖقجصادَة اىجٍ سادت 
حجً فٍ حَاة مارمس نفسه. ىمن هناك جومَدات مثَرة من ، بَن مثَر من اىمارمسََن

اىبناء اىجحجٍ وأنَّ اىعامه قبه مارمس وإنجيز عيً دور اىبناء اىفوقٍ فٍ عمه 
به جبرأ مارمس نفسه من جيك ، اٖقجصادٌ ىَس اىعامه اىوحَد فٍ حرمة اىجارَخ

ا ممن َصرون عيً اىجفسَر اٖقجصادٌ ىمه ، اىمارمسَة اىمادَة اىفجة وسخر إنجيز مرار 
، زمنٍ بَنهماوٖ َوجد جعاقب ، عٗقة جفاعه هٍاىوقابع واْحداخ. فاىعٗقة بَن اىبنَجَن 

واىظروؾ ، بجعبَر إنجيز "فٍ آخر اىمطاؾ"اىمرجع اىنهابٍ؛  هٍرؼً أنَّ اىبنَة اىجحجَة 
ا هٍواىجقاىَد اىجٍ جعشش فٍ رإوس اىناس جيعب ، اىسَاسَة وؼَرها ا معَن  ا دور  ، أَض 

. ونفس اىشٍء َنطبق عيً عٗقة قوي وعٗقات أنجاج. (232)وإْن ىً َمن اىدور اىحاسً
  :ىعبارة ٔنجيز جحسً اْمر ميه بوضوحوهذه ا

إىخ َرجمز عيً .. إنَّ اىجطور اىسَاسٍ واىحقوقٍ واىفيسفٍ واىدَنٍ واْدبٍ واىفنٍ"
ا جإثر مذىك فٍ بعضها وفٍ اىبناء اىجحجٍ اٖقجصادٌ، اىجطور اٖقجصادٌ ، وىمنها جمَع 

ا أنَّ اىوضع اٖقجصادٌ وحده هو  وىمنه هو وحده ، اىسببوىمنه ىَس من اىصحَح إطٗق 
فهنا َوجد جفاعه ، مٗ.. دون ؼَره اىفعاه بَنما اىباقٍ ميه ٖ َعدو أْن َمون نجَجة منفعية

ا فٍ آخر اىمطاؾ ا طرَق   . (233)"عيً أساس اىضرورة اٖقجصادَة اىجٍ جشق ىنفسها دابم 

                                                                                                                                                                                                    

بنفسها؛ وإنما باىعمس َجب جفسَر هذا اىوعٍ بمجناقضات اىحَاة اىمادَة حقبة مشابهة من اىثورة عيً أساس وعَها 
فٍ أحشاء اىمججمع اىقدًَ. وهذا هو اىسبب اىذٌ من أجيه ٖ جميؾ اىبشرَة نفسها إٖ بمهاً جسجطَع جحقَقها. 

ا أنَّ اىمهمة ٖ جظهر إٖ إذا مانت اىظروؾ اىمادَة ا، واىواقع ىٗزمة ىجحقَقها قابمة أو ىو نظرنا عن مثب ٖمجشفنا دابم 
فٍ سبَه اىجمون عيً اْقه. من ناحَة اىخطوط اىعرَضة نسجطَع أْن نعجبر أساىَب أنجاج اِسَوَة واىقدَمة 
وأقطاعَة وفٍ اىمججمع اىبورجوازٌ اىحدَخ مؤنها حقب مجدرجة فٍ اىجموَن اٖقجصادٌ ىيمججمع. وجشمه أحواه 

اأنجاج اىبورجوازَة اىشمه اىمجن  َّ وىمنه َنبعخ ، اقض اْخَر من عميَة أنجاج اٖججماعٍ. وىمن اىجناقض ىَس فرد
من اْحواه اٖججماعَة اىجٍ َعَش فَها اْفراد. أو أنَّ اىقوي أنجاجَة اىجٍ جنشؤ فٍ أحشاء اىمججمع اىبورجوازٌ 

هذا اىجموَن اٖججماعٍ َنجهٍ عصر ومن ثً فب، جخيق فٍ اىوقت نفسه اْحواه اىمادَة اىجٍ جسمح بفض هذا اىجناقض
 ".ما قبه اىجارَخ ىيمججمع اىبشرٌ

 (231)Socialism: Utopian and Scientific, The Science of Dialectics  

 . 1890سبجمبر  22- 21، رساىة إىً َوسؾ بيوخ (232)

(233) Engels to Starkenburg, London, 25 Jan., 1894  
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مثه ماوجسمٍ  ،ن اىمبارَوىطاىما أبرز وأمد مارمس وإنجيز ومن جٗهً من اىمارمسَ
اىعامه . (234)وبيَخانوؾ عيً هذا اىمعنً ىيجصور اىمادٌ ىيجارَخ. وقد أسهبوا فٍ شرحه

اٖقجصادٌ هو اىمحرك اْوه ىيجارَخ وإنَّ انقساً اىناس إىً طبقات هو أعمق من 
انقسامهً عيً أسس اخري؛ هذا هو اىمَه اىعاً فقط؛ إذ قد َحدخ شٍء مؽاَر؛ فقد 

وأحداخ اىجارَخ ، عيً أسس دَنَة أو عرقَة أقوي فٍ فجرات معَنةَمون انقساً اىناس 
ا اىعامه اىحاسً فٍ جبَن ذىك.  واىفمرة اْوىً جعنٍ ببساطة أنَّ اىعامه اٖقجصادٌ هو دابم 
ا. فاٖنقساً اىطبقٍ هو ، مه ىحظة ىمن هذه اىمادَة اٖقجصادَة ىً جثبت فٍ اىجارَخ أبد 

خيفَة اىبعَدة أو اىعمَقة ىٓحداخ وىَس فٍ مه ىحظة فٍ اى، اْعمق فٍ اىمدي اىطوَه
ا ؼَر قيَه فٍ حرمة اىجارَخ فٍ فجرة ع. فقد َيعب اٖنقساً اىدَنٍ دور  من حَاة اىمججم

ا وفٍ اىنهاَة إىً عامه اقجصادٌ ، ما  َّ  –ىمن مصدر هذا اٖنقساً نفسه َعود جارَخ
اىجؽَرات اىعمَقة فٍ اىنظاً اٖججماعٍ مما أنَّ ، من خٗه جوسطات مجباَنة، اججماعٍ

ٌَ مارمس بوضوح فٍ اْمر إنَّ " :ججحدد وفق ا ىيعامه اٖقجصادٌ. وجوضح هذه اىفقرة رأ
اْساس اىفعيٍ اىذٌ جرجمز عيَه اىبنَة اىفوقَة اىحقوقَة  هٍىيمججمع  اىبنَة اٖقجصادَة

مط أنجاج َحدد طبَعة واىذٌ ججوافق معه اْشماه اٖججماعَة ىيفمر. فن، واىسَاسَة
ا. ومه هذا َنطبق عيً حَاجنا اىمعاصرة ، اىحَاة اٖججماعَة واىسَاسَة واىثقافَة عموم 

حَخ سادت ، ىمنه ٖ َنطبق عيً اىعصور اىوسطً، حَخ جسود اىمصاىح اىمادَة
ه ٖ  ... وٖ عيً أثَنا وروما حَخ سادت اىسَاسة، اىماثوىَمَة ا أنَّ من اىواضح جمام 

اىعصور اىوسطً مانت جعَش عيً اىماثوىَمَة وٖ اىعاىً اىقدًَ مان َعَش عيً اىسَاسة. 
به باىعمس؛ إنَّ نمط امجسابهً ىيرزق هو اىذٌ َفسر ىماذا مانت اىسَاسة هنا 

 . (235)"واىماثوىَمَة هناك جيعب اىدور اىربَسٍ

ا عيً أن ا ىيجارَخمذىك أمد مارمس وإنجيز مرار  ا عام  ىمن ، هما ىً َضعا مخطط 
به ذهب سجاىَن إىً ابجمار نظرَة اىمراحه ، اىجٗمَذ اْرثوذمس صنعوا مثه هذا اىمخطط

. وَمفٍ أْن نقرأ هذه اىعبارة ىمارمس حجً نفهً موقفه (236)اىخمس ىجطور اىمججمعات
بيدان أوروبا  ىو أنَّ روسَا قد اججهت ىيجحوه إىً أمة رأسماىَة عيً ؼرار" :بوضوح
، قد واجهت اىمثَر من اىمشامه خٗه اىسنوات اْخَرة فٍ هذا اىجوجه هٍو، اىؽربَة

ٖ  جزٌء مهً من فٗحَها إىً بروىَجارَا هٍف ثً بعد أْن جرقد ، ىن جنجح بدون أْن َجحوه أو
فسوؾ جعانٍ بشاعاجه مثيما حدخ ىمه اىشعوب اىجٍ وقعت ، فٍ حضن اىنظاً اىرأسماىٍ

فهو َشعر أنه مضطر إىً ، اىخٗصة. ىمن هذا ٖ َمفٍ ناقدٌ هٍفٍ هذا اىدنس. هذه 
فيسفَة  –جحوَر مخططٍ حوه نشوء اىرأسماىَة فٍ ؼرب أوروبا إىً نظرَة جارَخَة 

                                                             

 بيَخانوؾ فٍ "اىجصور اىمادٌ ىيجارَخ". ، "مقاىة فٍ اىمادَة اىجارَخَة"، عيً سبَه اىمثاه ماوجسمٍ (234)

(235)Capital, Vol. I, chapter one, footnote 34  

 اٖشجرامَة.  –اىرأسماىَة  –أقطاعَة  –اىعبودَة  –اىمشاعَة  (236)
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اىجٍ ججد نفسها  بؽض اىنظر عن اىظروؾ اىخاصة، ىيمسار اىعاً اىمحجً ىمه اىشعوب
بجانب اىجوسع ، فٍ سبَه أْن جصه فٍ نهاَة اْمر إىً شمه من اٖقجصاد َضمن، فَها

 . (237)"اىجقدً اْممه ىيبشر، اىمبَر ىقوي أنجاج ىيعمه اٖججماعٍ

ومن اىمهً أْن نشَر هنا إىً موقؾ مارمس وإنجيز من اىدوىة. ىخص إنجيز جفسَر  
 :نشوء اىدوىة ماِجٍ

ٌِّ حاهاىدوىة ىَست " ىَست  مما أنها ؛قوة مفروضة عيً اىمججمع من خارجه بؤ
نجاج  به إنهاه. جمما َدعٍ هَ’ صورة وواقع اىعقه’، ’واقع اىفمرة اْخٗقَة’ مذىك

هذا اىمججمع قد وقع  مونإفصاح عن  هٍاىمججمع عند درجة معَنة من جطوره؛ اىدوىة 
عن  َعجزقد انقسً إىً مجضادات مسجعصَة  هأنَّ عن ، فٍ جناقض مع ذاجه ٖ َممنه حيه

 اٖقجصادَةهذه اىطبقات ذات اىمصاىح  ؛جقوً هذه اىمجضادات ً ٖجوح، اىخٗص منها
قوة جقؾ ظهور  فإنَّ ، واىمججمع فٍ نضاه عقًَ اىبعضبعضها  باسجهٗك، قضةاىمجنا
ا  َّ ٍْ ، فوق اىمججمع ظاهر وجبقَه ضمن  اىجناقضجيطؾ  صارت ضرورَة ىم
فوقه ، مع ذىك، هذه اىقوة اىمنبثقة عن اىمججمع واىجٍ جضع نفسها . إنَّ ’اىنظاً’حدود 

 . (238)"اىدوىة هٍوجنفصه عنه أمثر فؤمثر 

وهذا ما َصدق عيً ، ا ىقمع طبقة أخرياىدوىة ىَست إٖ جهاز  " مما رأي مارمس أنَّ 
وقد وصؾ ، (239)"عيً اىميمَة ا عن صدقهاىجمهورَة اىدَمقراطَة بدرجة ٖ جقه إطٗق  

وبما أنَّ اىدوىة . زابدة طفَيَة جقجات عيً حساب اىمججمع وجعَق جقدمه اىحراىدوىة بؤنها 
، فإنَّ جموَنها مجهاز َٗبً طبَعة مهمجها، جهاز قمع ىيطبقات اْخري هٍاىبورجوازَة 

هذا ما .. دوىجهابه إنَّ عيَها جحطَمها وإقامة ، فٗ َمفٍ اسجَٗء اىبروىَجارَا عيَها
وَمَز مارمس بَن جهاز اىدوىة وأدوات بارَس.  مومَونةاسجخيصه مارمس بعد ججربة 

 واىمه أدوات فٍ َد اىطبقات اىمسَطرة. ، اٖسجعباد اىروحٍ

فاىموقؾ اْصيٍ جيخص فٍ ما جاء ، أما باىنسبة ىوضع اىدوىة بعد اىثورة اٖشجرامَة
فاىبروىَجارَا سجسجخدً سيطجها اىسَاسَة ىَجنَجزع من " :1848فٍ  فٍ اىبَان اىشَوعٍ

َّ  بورجوازَاى ٌْ ، وىِـُجمرمز أدوات أنجاج مّيها فٍ أَدٌ اىدوىة، رأس اىماه ميه، اة جدرَج  أ
مة فٍ طبقة سابدة وىجزَد حجً اىقوي اىمنججة بؤقصً ، فٍ أَدٌ اىبروىَجارَا اىمنظَّ

ا  هٍوىة؛ فاىبورجوازَة . وىً َحدد اىبَان شمه هذه اىد"سرعة مممنة منظمة فٍ "أَض 
 عسمرَة قمعَة.  - آىة بَروقراطَة هٍودوىجها " طبقة سابدة

                                                             

(237) Letter from Marx to Editor of the Otecestvenniye Zapisky 

(238) The Origin Of The Family, Private Property, And The State, Chapter IX 

(239)Civil war in France The  



137 
 

فٍ جحوَه اىدوىة من جهاز فوق  هٍاىحرَة  إنَّ " :وفٍ نقد برنامج جوجا ورد
 . "ىهذا اىمججمع باىمامهاىمججمع إىً جهاز خاضع 

ٌِّ إشارة ىجحطًَ هذا اىجهاز.   بدون أ

بارَس اىجٍ حطمت جهاز اىدوىة باىفعه جؽَر موقؾ مارمس  مومَونةىمن بعد خبرة 
  :مومَونةمارمس َمجدح اى وإنجيز؛ فراح

ٌْ ، 1871أبرَه  12ففٍ  مجب مارمس إىً موجيمان ، باىذات مومَونةفٍ أَاً اى أ
 :َقوه

برومَر سججد أنَّ اىمحاوىة اىجاىَة  18إذا ما جصفحت اىفصه اْخَر من مجابٍ " 
ٗ  ، اىفرنسَة ىن جمونىيثورة  نقه اىجهاز اىبَروقراطٍ اىعسمرٌ من َد ، مما مان اىحاه قب

ٌِّ ثورة )اىجشدَد ىمارمس(  جدمَر هذا اىجهازوىمن ، إىً أخري وهذا هو اىشرط اْوه ْ
. وَقوه "عيً اىقارة. وهذا هو ما َحاوه رفاقنا اْبطاه فٍ بارَس أْن َفعيوه احّق   شعبَة

ٖ  من  :برومَر 18فٍ  نص مارمس قامت مه اىثورات بجعزَز هذه اِىة بد
جصبح  ومان ىوحدة اْمة أنْ " :"اىحرب اْهيَة فٍ فرنسا". ثً مجب فٍ (240)"جحطَمها

وىمنها مانت ، حقَقة بجدمَر سيطة اىدوىة اىجٍ مانت جدعٍ بؤنها ججسَد ىجيك اىوحدة
عيَها. أما فٍ اىواقع فيً جمن سيطة  جعاىَةم، جمون مسجقية عن اْمة جرؼب فٍ أنْ 

 مومَونةهذه اى فإنَّ وهمذا " –"اىدوىة هذه إٖ بمثابة زابدة طفَيَة عيً جسً اْمة
اىعصور  مومَوناتاىجدَدة اىجٍ جحطً سيطة اىدوىة اىحدَثة اعجبرت بمثابة بعخ ى

وً مان أوه مرس" - "ا ىهااىوسطً اىجٍ سبقت نشوء سيطة اىدوىة جيك ومونت أساس  
 – "َقضٍ بإىؽاء اىجَش اىدابً واٖسجعاضة عنه باىشعب اىمسيح مومَونةأصدرجه اى

اواىشرطة اىجٍ مانت قبه ذىك أداة فٍ أَدٌ اىحمومة اىمرمزَة جردت "  مافةمن  فور 
ٌِّ  مومَونةوظابفها اىسَاسَة وحوىت إىً هَبة ىي  . "وقت مان مسإوىة َممن جبدَيها فٍ أ

برنامج  أنَّ  إىً 1872مما أشار مارمس وإنجيز فٍ مقدمة اىبَان اىشَوعٍ فٍ 
اىحرب اْهيَة فٍ " :مضَفَن جمية من مجاب، بعض جفاصَيهشاخ فٍ اىبَان قد 

اىطبقة اىعامية ٖ جسجطَع  وهو أنَّ ، باىجحدَدا ا واحد  شَب   مومَونةىقد أثبجت اى" :"فرنسا
 . "أهدافها اىخاصة فٍ جحقَق جخدمهاجسجوىٍ عيً آىة اىدوىة اىجاهزة وجس ببساطة أنْ 

أو ، ضرورة جحطًَ جهاز اىدوىة فقط :وَممن فهً هذه اىجمية عيً أمثر من معنً
واْهً أنه ىً َضؾ هذا اىنص فٍ مجن اىبَان رؼً طباعجه إبداىه بجهاز دوىة مخجيؾ. 

ا بعد ذىك. مذىك نسجؽرب ٗ  مارمس وإنجيز قد قررا اىموافقة عيً ، مرار  إذا مان فع
ٌْ ما فعيجه اى إىؽاء اىدوىة  :فيماذا ٖ َقاه همذا صراحة، مومَونةاْطروحة اْنارمَة؛ أ

ا؟  فور 

                                                             

(240) All revolutions perfected this machine instead of breaking it 
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ا عن جحبَذ فمرة هد ابعد ذىك نجد جراجع   َّ  :ً جهاز اىدوىة مي

اىثورٌ من اْوه جحوه اىمرحية ، جقع بَن اىمججمع اىرأسماىٍ واىمججمع اىشَوعٍ"
جمون اىدوىة فَها سوي  نْ أ. وجناسبها مرحية انجقاه سَاسٍ ٖ َممن إىً اِخر

بطرَقة ، "اىدوىة". فمرة أخري َعود ذمر ىفظ (241)"اىدَمجاجورَة اىثورَة ىيبروىَجارَا
 . 1848عاً 

 :مما قاه إنجيز

، إذا جميمنا باىمعنً اىنحوٌإنَّ اىدوىة اىشعبَة اىحرة قد جحوىت إىً دوىة حرة. و"
سجبدادَة. وىذا احمومة  ذاتدوىة ، دوىة حرة إزاء مواطنَها هٍاىدوىة اىحرة  سنقوه إنَّ 
جوقفت عن اىجٍ  مومَونةاىوٖسَما بعد ، عن مه هذه اىثرثرة حوه اىدوىة اىجوقؾَنبؽٍ 

إنَّ فمرة اىدوىة اىشعبَة طاىما عرضجنا ْشد باىمعنً اْصيٍ ىيميمة.  دوىة أْن جمون
اىبَان ‘مارمس ضد برودون ثً  موضوعة رؼً أنَّ ، اٖنجقادات من جانب اْنارمََن

جزوه عند إقامة اىنظاً وقد أوضحا صراحة أنَّ اىدوىة سجنحه من جيقاء نفسها ‘ اىشَوعٍ
فٍ اىثورة ، مإقجة جسجخدً فٍ اىنضاهمإسسة اىدوىة ىَست سوي  اٖشجرامٍ. وبما أنَّ 

مجرد ىؽو فراغ.  شعبَة حرة َمون اىمًٗ عن دوىة، قوةمن أجه جحطًَ اْعداء باى
به ، فإنها ٖ جحجاج إىَها من أجه اىحرَة، اىبروىَجارَا جحجاج إىً اىدوىة طاىما ظيتو

بح بأممان اىجحدخ عن اىحرَة حجً جزوه اىدوىة بوصفها َص وما أنْ ، ىقمع أعدابها
ميمة بفٍ مه ممان  Gemeinwesen ‘ةاىمشاع‘اسجبداه ميمة دوىة. وىذا نقجرح 

 Communeميمة  َممنها أْن جقابهميمة أىمانَة قدَمة مٗبمة  هٍو، ‘اىدوىة‘
 . (242)"اىفرنسَة ‘مومَونة‘

وَفضه اسجخداً ، بعد جحقَق اٖشجرامَة وإنجيز هنا َمجفٍ بؤْن َعدنا بزواه اىدوىة
ٖ  منها مومَونةميمة   همذا عيَنا أْن نعجمد عيً وعده ونمجفٍ ٖسجبداه اْىفاظ. .. بد

 :1891عاً  ".. اىحرب اْهيَة"فٍ مقدمجه ىمجاب  قاه إنجيز 1891ثً فٍ 

من أجه  بعد مفاحها اىظافرشر جرثه اىبروىَجارَا  هٍاْحواه واىدوىة فٍ أحسن "
ٖ جسجطَع إٖ أْن جبجر ، مومَونةاى مثيها مثه، اىسَطرة اىطبقَة؛ واىبروىَجارَا اىمنجصرة

حجً َحَن ذىك اىوقت اىذٌ َسجطَع فَه ، فٍ أقرب ىحظة مممنة أسوأ جوانب هذا اىشر
فوق بؤمميها اىدوىة  َيقٍ بزباىةظروؾ اججماعَة جدَدة حرة أْن ظه فٍ  جرعرعجَه 

 )اىجشدَد من عندنا(. "موً اىنفاَات

 . 1848وهذه عودة واضحة ىـ 

                                                             

(241)Critique of the Gotha Programme  

(242) Engels to August Bebel, In Zwickau, 18 -28 March,1875 
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جسجوىٍ اىبروىَجارَا " :فهو" ضد درنج"فٍ مجاب ، أما اىشرح اىذٌ اسجنجد به ىَنَن
 هٍاىسَاسَة وجحوه وسابه أنجاج من أوه ىحظة إىً ميمَة اىدوىة. ىمن و عيً اىسيطة

وجقضٍ عيً اىفروق اىطبقَة واىجناقضات ، جفعه ذىك جقضٍ عيً نفسها مبروىَجارَا
. ثً راح َجميً )إنجيز ثً ىَنَن( عن (243)"مما جقضٍ عيً اىدوىة بوصفها دوىة، اىطبقَة

 اججاه جيك اىدوىة إىً اىجٗشٍ.

ا ىيصراع اىنظرٌ واىسَاسٍ اىحاد هذا  اىموقؾ ججاه فمرة حه اىدوىة مانت موضوع 
بَن اىمارمسََن واْنارمََن )اىفوضوََن(. وقد افجقد اىموقؾ اىمارمسٍ بوضوح إىً 
ٌِّ جصور عن إممانَة أْن ججحوه دوىة اىبروىَجارَا إىً بَروقراطَة مجسيطة حجً عيً  أ

اْنارمَون. وهه من دوىة عبارة عن جهاز مسيح  وهو ما جصوره، اىبروىَجارَا نفسها
 ىيقمع َممن أْن َجٗشً دون أْن َحاوه اٖسجمرار مقوة مسجقية عن اىمججمع!

  :اىحجمَة اىجارَخَة

ا ىيجده بَن اىمارمسََن ا ما مان مثَر  وبَنهً وبَن ، هذا اىموضوع اىميجبس دابم 
 مخاىفَهً.

 هٍفقوانَن اىجارَخ ىدي مارمس وإنجيز ، وهذه اىفمرة جخجيؾ عن اىحجمَة اىطبَعَة
جخجيؾ عن قوانَن اىفَزَاء. وٖ َجحرك اىجارَخ وفق ا ىقوانَن ، مَوه أمثر منها قوانَن

 اىجارَخ واٖخجَار اىبشرٌ." قوانَن"أو ، به باىجفاعه بَن اىحرَة واىضرورة، فَزَابَة

ىحجمَة اىجارَخَة. وهناك فٍ مجابات مارمس وإنجيز ما َفَد باعجقادهما بمبدأ ا 
اىفمرة اىقابية بؤنه فٍ إنجاج اىناس اٖججماعٍ ىحَاجهً َدخيون فٍ عٗقات فججضمن 
عيً أساس محصية ، ضرورَة ومسجقية عن إرادجهً فمرة اىحجمَة اىجارَخَة، محددة

ا وهو ما جضمنجه اْدبَات ، جحت ضؽط اىعامه اٖقجصادٌ إرادات اْفراد اىجٍ ججحدد حجم 
ا. ومما قاىه إنجيز بهذا اىخصوص وىذىك مان من اىضرورٌ جناوه " :اىمارمسَة مرار 

ة ظهوره فٍ مرحية جارَخَة حجمَوفٍ ، أسيوب أنجاج اىرأسماىٍ وروابطه اىجارَخَة
. وهناك إشارات )اىجشدَد من عندنا( (244)"ة انهَارهحجمَمذىك جناوه ، ومن ثً، محددة

وىيبروىَجارَا بعد ، عن اىدور اىجارَخٍ ىيبورجوازَةمثَرة فٍ أعماه مارمس وإنجيز 
منها اىعبارة اىشهَرة ، وعن اىعٗقة اىمحددة بَن قوي أنجاج وعٗقات أنجاج، ذىك

من " :واىعبارة اىجٍ جاءت بعدها بمثَر، (245)حوه اىطاحونة اىهوابَة واِىة اىبخارَة

                                                             

(243) Anti -Dühring, Part III: Socialism, Theoretical 

(244)Anti -Dühring, Introduction  

ا َحممه اىسَد اٖقطاعٍ (245) واىطاحونة اىبخارَة جعطَك مججمع اىرأسماىَة ،                                                     "اىطاحونة اىهوابَة جعطَك مججمع 
 .اىصناعَة"

"The hand -mill gives you society with the feudal lord; the steam -mill, society 
with the industrial capitalist". 



140 
 

ىمن نفً . (246)"اىطبقة اىثورَة نفسها هٍ إنجاجقوي  عظًأ فإنَّ ، نجاجمه وسابه أ بَن
ا مارمس وإنجيز ومثَر من جٗمَذهما اىمخيصَن صفة اىقدرَة عن حرمة اىجارَخ ، دابم 

اىضرورة جظهر نفسها فٍ  :مجبعَن فمرة هَجه، مما ىً َنفوا دور اىصدؾ ودور اىفرد
 اىصدؾ. 

مصَر اىبشرَة  هٍواىمفهوً من عموً مجابات مارمس وإنجيَز أنَّ اٖشجرامَة 
ومع ذىك هناك مارمسَون َنمرون مبدأ اىحجمَة اىجارَخَة وطرح .. محجمَة جارَخَة

، أنه ىً َذمر هذا اىمصطيح صراحة -عمس اىحقَقة  – وَدعٍ بعضهً، مارمس ىه
ا.  اْمر وىذىك سنوىٍ ا خاّص   اهجمام 

هذه اىحجمَة. وهذه اىفمرة اىجوهرَة فٍ " اٖشجرامَة اىعيمَة"ججضمن نظرَة 
عيً وحقَقة وىَست مجرد وجهة  هٍاىمارمسَة َُقصد منها شَا مهً؛ أنَّ اىمارمسَة 

اىحقَقة ْنَّ  هٍىمنها ، نظرَة اىبروىَجارَا هٍنظر. ومن اْفمار اىراسخة أنَّ هذه 
ىنفسها. وقد مجب جحرَر اىعاىً فٍ سَاق جحرَرها  هٍ، اىبروىَجارَا جحمه مهمة جارَخَة

ا ٗ  " :مارمس وإنجيز مبمر   أعيً عيً ىَست اىشَوعَة باىنسبة ىنا حاىة َجب خيقها؛ مث
به إننا نطيق ميمة اىشَوعَة عيً اىحرمة اىواقعَة اىجٍ جنقض ، اىواقع أْن َجماثه معه

واىمفهوً أنَّ . "شروط هذه اىحرمة جنجج من اىحاىة اىقابمة فعٗ وإنَّ ، اْوضاع اىقابمة
ا هٍاىشَوعَة  ا مفروض  أىَست هذه مقدمة ىفمرة .. مآه اىواقع اىحاىٍ وىَست مشروع 

ة بورجوازَاى إنَّ " :بعد ذىك اىحجمَة اىجارَخَة؟ وَنجقه بنا مارمس نقية أمثر صراحة
َّانأمران ، قبرها. فانهَارها وانجصار اىبروىَجارَا ٌحّفار، قبه مه شٍء، ُجنجج  حجم

 قوي جدخه، اىجطور من معَنة مرحية فٍ" :ثً، )اىجشدَد من عندنا( (247)"بنفس اىقدر
 أنجاج عٗقات وججحوه.. اىقابمة أنجاج عٗقات مع جناقض فٍ ىيمججمع اىمادَة أنجاج
 ثورة حقبة جبدأ ثً ومن. عيَها قَد إىً أنجاج قوي ىجطور اىمٗبمة اىصَؽة من جيك

نمط أنجاج اىبورجوازٌ هو آخر صورة جناحرَة ىعميَة أنجاج إنَّ "... "اججماعَة
فعن ، . وفٍ رساىة إىً زاسوىَجش اسجخدً ىفظ اىحجمَة اىجارَخَة(248)"اٖججماعَة

ىهذه اىعميَة  أنَّ اىحجمَة اىجارَخَةىقد أوضحت " :نشوء طرَقة أنجاج اىرأسماىٍ قاه
 :)اىجشدَد من عندنا(. وفٍ إحدي رسابيه (249)"جقجصر فقط عيً بيدان ؼرب أوروبا

. وفٍ إشاراجه (250)"صراع اىطبقات َفضٍ باىضرورة إىً دمجاجورَة اىبروىَجارَا"
                                                                                                                                                                                                    

Karl Marx, The Poverty of Philosophy, Chapter Two: The Metaphysics of 
Political Economy, The Method, Second Observation  

(246)Strikes and Combinations of Workers Ibid., 

(247) Manifesto of the Communist Party, 1848, Bourgeois and Proletarians 

(248)A Contribution to the Critique of Political Economy, preface  

(249)Marx -Zasulich Correspondence February/March 1881  

(250) Abstract from Marx to J. Weydemeyer in New York:  
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اىقيَية عن طبَعة ودور اىحزب اىثورٌ ماه مارمس إىً جؽيَب دور اٖقجصاد واىعفوَة 
)سنعود ىهذا بما َفَد أنَّ وعٍ اىبروىَجارَا ونضاىها أمر حجمٍ ، اىعماىَة فٍ اىثورة

بعد ذىك. وقد انجقد إنجيز هذا بوضوح  (252)وجروجسمٍ ،(251)بعد(. ومذىك عند ماوجسمٍ
ا ىجؤمَد وأنا مارمس عيً اىيوً َقع" :فٍ وقت مجؤخر  َّ ا اىشباب جزب  اىجانب عيً أحَان 

 مواجهة فٍ اْساسٍ مبدأنا نإمد أنْ  عيَنا مان ىقد .مما َسجحق أمثر اٖقجصادٌ
ا ىدَنا َمن وىً، أنمروه اىذَن خصومنا  ٔعطاء اىفرصةٖ و اىممان وٖ اىوقت دابم 
 .(253)"حقها من اٖهجماً اىجفاعه فٍ جدخه اىجٍ اْخري اىعوامه

ا عيً أهمَة اىصراع اىطبقٍ ووعٍ اىعماه حجً َجحقق  ىمن أمد مارمس وإنجيز مرار 
 :حوه فوَرباخاىمشروع اٖشجرامٍ. من ذىك اىموضوعة اىثاىثة من أطروحات مارمس 

اىناس  وباىجاىٍ بؤنَّ ، إنَّ اىنظرَة اىمادَة اىجٍ جقر بؤنَّ اىناس هً نجاج اىظروؾ واىجربَة"
هذه اىنظرَة جنسً أنَّ اىناس هً  ؛اىذَن جؽَروا هً نجاج ظروؾ أخري وجربَة مجؽَرة

جصه  هٍاىمربٍ هو نفسه بحاجة ىيجربَة. وىهذا ف اىذَن َؽَرون اىظروؾ وأنَّ 
ٗ  باىضرورة إىً جقسًَ اىمججمع قسمَن أحدهما فوق اىمججمع )عند روبرت أوَن   .)مث

َّ  اجفاق جبده اىظروؾ واىنشاط أنسانٍ ٖ َممن بحثه وفهمه فهم   إنَّ  ا إٖ بوصفه ا عقٗن
  ٗ َّ  عم آخر أشماه  هٍاىمفهوً من مجمه مًٗ مارمس وإنجيز أنَّ اىرأسماىَة  ."ا ثور

وأنه ىو وعت اىبروىَجارَا بطبَعة هذا اىنظاً وبطبَعة دورها اىجارَخٍ فٍ ، اٖسجؽٗه

                                                                                                                                                                                                    

"What I did that was new was to prove: (1) that the existence of classes is 
only bound up with particular historical phases in the development of 
production (historische Entwicklungsphasen der Production), (2) that the 
class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat, (3) that 
this dictatorship itself only constitutes the transition to the abolition of all 
classes and to a classless society". 

 .9- 8ص ص ، طرَق اىسيطة (251)

"إنَّ اٖشجرامٍ اىدَموقراطٍ اىثورٌ ٖ َقجنع فقط باىنمو اىحجمٍ)!( ىحزب اىبروىَجارَا قاه جروجسمٍ:  (252)
ٗ  عن ."اىثورَة داخه هذا اىحزببه مذىك بحجمَة)!( انجصار أفمار اٖشجرامَة ، اىسَاسٍ  ,Ernest Mandel: نق

The Leninist Theory of Organisation, II. Proletarian class struggle and 
proletarian class consciousness 

"The revolutionary social democrat is convinced not only of the inevitable (!) 
growth of the political party of the proletariat, but also of the inevitable (!) 
victory of the ideas of revolutionary socialism within this party". 

(253)Engels to J. Bloch In Königsberg:  

"Marx and I are ourselves partly to blame for the fact that the younger people 
sometimes lay more stress on the economic side than is due to it. We had to 
emphasise the main principle vis -à -vis our adversaries, who denied it, and 
we had not always the time, the place or the opportunity to give their due to 
the other elements involved in the interaction". 
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جحقَق اىشَوعَة.  هٍفسوؾ جمون اىنجَجة ، ومارست اىصراع اىطبقٍ، جحرَر اىبشر
 وجنبؤ مٗهما بهذه اىنجَجة باىفعه. 

وقد قدمت أدبَات ، حوه مفهوً اىحجمَة اىجارَخَة ااىواضح أنَّ هناك ؼموض  
اىمعجرضَن عيً هذا اىمفهوً بعض اىمًٗ اىعاطفٍ ؼَر اىمفهوً عن اىمارمسََن 

اىمخرج اىوحَد من مصَر اىبربرَة ومن  هٍواعجبار اٖشجرامَة ، اشجرامَة أو بربرَة
 (254)اٖحجماىَةأو  اىنسبَة مما اسجخدً اىبعض مفهوً اىحجمَة مآسٍ اىرأسماىَة.

" قوانَن"وهو مفهوً َجمع بَن  باعجباره اىمقصود باىحجمَة اىجارَخَة اىمارمسَة.
اىجارَخ وضرورة اىوعٍ بها واىنضاه من أجه اٖشجرامَة. واىمفهوً أنَّ اىحجمَة 

ٌْ مجرد ، اىمارمسَة جارَخَة وىَست فَزَابَة )حجً اىفَزَاء اىحدَثة ىَست مَمانَمَة( أ
ا. ىمن اىواضح فٍ اْدبَات اىمارمسَة هو جوقع مإمد  ا صارم  بمآه مَه وىَست قانون 

 اىعاىً وهو اٖشجرامَة.

وقد طاه انجظار مإَدٌ اىحجمَة اٖقجصادَة أو اىجارَخَة دون أْن جصه اىرأسماىَة  
ٌٌّ من جنبإاجهً؛ فيً جنجصر اٖشجرامَة وىً جظهر ، إىً طرَق مسدود وىً ججحقق أ

 اىبربرَة. 

ا نقوه إنَّه إذا ىً جمن هناك فمرة اىحجمَة اىجارَخَة  فما اىداعٍ ىمه هذا ، أخَر 
، عٗقة بَن قوي وعٗقات أنجاجاىدَاىمجَك واىمادَة اىجارَخَة وقوانَن اىجارَخ؛ اى

إىخ؟ ففٍ هذه اىحاىة َصبح اىمشروع اٖشجرامٍ ببساطجه .. واىبناء اىجحجٍ واىفوقٍ
ا. وفٍ نظرنا َؤجٍ اىيبس بسبب جمََز اىمارمسَة بَن اىحجمَة  َ ا جمام  اىنظرَة ماف

طبَعَة  مَه جارَخٍ قد َمنع جحققه مارثة هٍاىجارَخَة واىحجمَة اىفَزَابَة؛ فاْوىً 
  ٗ عيً ، أو حرب إبادة مجبادىة بَن اىدوه أو اىطبقات مما جاء فٍ اىبَان اىشَوعٍ، مث

، فمرة اىمادَة اىجارَخَة اىجدىَة يه فٍنقَض اىحجمَة اىفَزَابَة. وَجد هذا اىمفهوً أص
ٖ  بروما اىقدَمة حَخ جوفرت ىها ، اىنافَة ىيمادَة اىمَمانَمَة. وقد ضرب مارمس مثا

فاىمرء ٖ "، ىمن ما حدخ فٍ اىواقع هو جفمك اقجصادها، ىجحوه إىً اىرأسماىَةعوامه ا
ججمون ، فيسفَة جفسر مه شٍء –َممنه أْن َصه إىً هناك بجواز مرور ىنظرَة جارَخَة 

 –حسب ما نجصور  –ومان من اْفضه ٖجساق اىنظرَة  .(255)"من ممون فوق جارَخٍ
 نبذ مفهوًو اىضرورة اىجارَخَةمفهوً فٍ مه مجاباجهً أْن َسجخدً مارمس وإنجيز 

ّٗ  من اىعنصر اىموضوعٍ، وهو  اىحجمَة اىجارَخَة، باعجبار اىضرورة ججضمن م
 جناقضات اىرأسماىَة، واىعنصر اىذاجٍ، وهو وعٍ اىعماه.

 :ماِجٍ( اٖشجرامَة !عيً ضرورة )ىن نقوه حجمَة وقد برهنت اىمارمسَة

                                                             

 حجمَة؟هه اىمارمسَة فيسفة ، جون موىَنو (254)

(255)Letter from Marx to Editor of the Otecestvenniye Zapisky  
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ا داخه اىرأسماىَة -  ا مجفاقم  هو اىجناقض بَن اىطابع اٖشجرامٍ ، إنَّ هناك جناقض 
 إنَّ " :وهمذا شرح مارمس هذه اىعميَة، ىعميَة أنجاج واىميمَة اىفردَة ىوسابه أنجاج

َّ  ، اىميمَة اىرأسماىَة ٖ جسجطَع إٖ أْن جحوه نفسها ، عيً أنجاج اىجماعٍ ااىمرجمزة فعي
َخيق ، اىناجج عن نمط أنجاج اىرأسماىٍ، إنَّ نمط اىجميك"، (256)"اججماعَة إىً ميمَة

ميمَة رأسماىَة خاصة. وهذا هو اىنفٍ اْوه ىيميمَة اىفردَة اىخاصة اىمرجمزة عيً 
عمه اىماىك. ىمن أنجاج اىرأسماىٍ َخيق بقوة قانون اىطبَعة اىصارً نفَه اىخاص. إنه 

به َمنحه ميمَة فردَة مرجمزة ، اىميمَة اىخاصة ىيمنجج نفٍ اىنفٍ. وهذا ٖ َعَد خيق
ٌْ اىجعاون واىحَازة اىجماعَة ىٓرض  عيً ما جً امجسابه فٍ اىمرحية اىرأسماىَة؛ أ

نجاج اىعمه اىفردٌ إىً ميمَة ، ووسابه أنجاج. إنَّ جحوَه اىميمَات اىخاصة اىمبعثرة
عبة ٖ جقارنها عميَة جحوَه ص، عنَفة، باىطبع عميَة ممجدة هٍ، خاصة رأسماىَة

اىميمَة اىخاصة اىرأسماىَة اىمعجمدة عيً أنجاج اىمشرك إىً ميمَة اشجرامَة. ففٍ 
ىمن فٍ ، اىحاىة اْوىً جً انجزاع ميمَة جماهَر اىشعب بواسطة قية من اىمؽجصبَن

وَوجد . (257)"اىحاىة اىثانَة َجً نزع ميمَة اىقية من اىمؽجصبَن بواسطة جماهَر اىشعب
ا جناقض بَن اىطابع اىمنظً ىعميَة أنجاج عيً مسجوي اىمنشؤة وفوضً أنجاج  أَض 
عيً مسجوي اىمججمع. ونظن أنَّ مفهوً ضرورة اٖشجرامَة مقدً هنا بقانون اىجارَخ 

محه ىجناقضات اىرأسماىَة. وقد أسهب مارمس وإنجيز فٍ ، وبمنهج اىدَاىمجَك مذىك
 حيه عن طرَق اىجحوه إىً نمط أنجاج اٖشجرامٍ.  شرح هذا اىجناقض وفٍ شرح

ا  -  واىجناقض بَن مصاىح اىرأسماىَة واىبروىَجارَا؛ فأفقار مجزاَد واىثراء أَض 
واىمقصود هو أفقار اىنسبٍ. مما جصور مارمس أنَّ اىمججمع اىرأسماىٍ ، (258)مجزاَد

ومن ، أؼيبها إىً بروىَجارَا َزداد اسجقطاب ا باسجمرار بجحوه اىبورجوازَة اىصؽَرة أو
مما َحفز إممانَة انجصارهً )جصور ، ثً َزداد عدد اىعماه فٍ اىمججمع باسجمرار

ا أنَّ مثرة عدد اىعماه هو سٗحهً اْساسٍ ماوجسمٍ أَض 
(. فاىرأسماىَة جنجج حفار (259)

 اىبروىَجارَا.، قبرها

بفضه زَادة ، ع اىوقتومن اىبراهَن اىهامة قانون مَه معده اىربح ىٗنخفاض م - 
بؽض اىنظر عن وجود عوامه أخري ، مقابه اْجور )اىمعدات( قَمة رأس اىماه اىثابت

عرضَة. وقد وضع مارمس عدة نماذج حسابَة. فمع اىجقدً اىعيمٍ جزداد قَمة رأس 
حَخ َمون من اىمممن جشؽَه قدر ، اىماه اىمسجثمر فٍ معدات أنجاج باىنسبة ىٓجور

اىخٗصة أنَّ معده فابض اىقَمة .. اىماه اىثابت بنفس عدد ساعات اىعمهأمبر من رأس 

                                                             

(256) Ibid. 

(257) Capital, Vol. I ch. 32 

(258)Capital, Vol. I. Chapter 25  

(259)The Struggle of the Masses  
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َنخفض مع جرامً رأس اىماه )اىفرق بَن قَمة عمه اىعامه واْجر اىذٌ َدفع إىَه( 
وباىجاىٍ َنخفض معده ، بفضه انخفاض عدد اىعماه ىيوحدة من اِٖت، وزَادة أنجاجَة

اىجقدً َسجطَع اىعامه فٍ ساعات عمه أقه أْن َنجج اىربح اىمنجزع منهً. وباىفعه مع 
قانون فَزداد اىجرمَب اىعضوٌ ىرأس اىماه. ومع ذىك ف، أمثر وَسجخدً آٖت أمثر جميفة

فابض اىقَمة؛  ممَةو، اىربح ممَةمَه معده اىربح ىيهبوط ٖ َنفٍ إممانَة زَادة 
َر )اْجور( إىً رأس فانخفاض معده اىربح َعود إىً انخفاض نسبة رأس اىماه اىمجؽ

 . (260)اىماه اىثابت

وىذىك َمون اىقانون ، ىمن هناك عوامه أخري مضادة ىمَه معده اىربح ىٗنخفاض
 :(261)باخجصار هٍو، هو فقط مَه معده اىربح ىٗنخفاض دون مارثة مفاجبة

 وزَادة إنجاجَجه. ، وجمثَؾ اىعمه، بزَادة ساعات اىعمه، * رفع معده اسجؽٗه اىعماه

 * خفض قَمة اْجور ىجمون أقه من قَمة قوة اىعمه. 

عن طرَق رفع ، * خفض قَمة رأس اىماه اىثابت إذا حسبت بساعات اىعمه
 أنجاجَة. 

 وباىجاىٍ َمبح جماح اْجور. ، * فَض اىسمان َإدٌ ىوفرة قوة اىعمه

دة وباىجاىٍ َصبح من اىمممن زَا، * اىجوسع فٍ اىججارة اىخارجَة ىجوسَع اىسوق
حجً وحدة أنجاج فَممن جخفَض جميفة إنجاج اىبضاعة باٖسجفادة من اقجصادَة اىحجً 

ىمن ، هذا َإدٌ ٖرجفاع معده اىربح عيً اىمدي اىقصَر ىمن مارمس َعجبر أنَّ اىمبَر. 
 فاضه من جدَد عيً اىمدي اىطوَه. خَإدٌ ٖن

اىعمه بفضه وقد أشار مارمس فٍ موضع آخر إىً إممانَة انخفاض قَمة قوة 
ومن ثً معده ، مما َإدٌ ٖرجفاع معده فابض اىقَمة، انخفاض قَمة وسابه اىمعَشة

 . (262)اىربح

ت باىنسبة بَض قَمة رأس اىماه اىثافجخو، رفع معده اٖسجؽٗهَيجؤ إىً  فاىرأسماىٍ
مه  وذىك ىيجؽيب عيً مَه معده اىربح ىٗنخفاض.، وجخفَض قَمة قوة اىعمه، ىيمجؽَر
ىمن ىً َشر مارمس إىً ، ه عوامه ىنمو اىصراع اىطبقٍ ووعٍ اىبروىَجارَاهذا َشم

وٖ ، احجماه حدوخ أزمة نهابَة ىيرأسماىَة بسبب مَه معده اىربح إىً اٖنخفاض
ا عيً أهمَة وعٍ اىعماه ومفاحهً ىيقَاً ، جحوىها اىجيقابٍ إىً اٖشجرامَة به أمد دابم 

 بدورهً اىجارَخٍ. 

                                                             

(260) Capital. Vol. III, Chapter 13 

(261)Capital. Vol. III, Chapter 14  

(262)Capital. Vol. III, Chapter 6  
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، ط أنجاج اىرأسماىٍ ؼَر مسجقر وَحمه فٍ أحشابه عوامه اْزمةواىخٗصة أنَّ نم
ا سوي اٖشجرامَة. - حسب اىجصور اىمارمسٍ –اىجٍ ٖ حه ىها    أبد 

 

********************** 

 

  :اىثورة اٖشجرامَة - 3

به أمد أنَّ مثه هذا اىعمه هو ، مارمس نظرَة مجمامية فٍ اٖشجرامَة* ىً َضع 
وأنَّ مه ما َممن هو رسً مجرد مٗمح أوىَة ىينظاً ، مثاىٍ ؼَر واقعٍبمثابة عمه 

حَخ جإمً اىميمَة اىرأسماىَة ، اىمرجقب. وقد بشر بمرحيجَن ىينظاً اىقادً؛ اٖشجرامَة
وَعمه مه فرد حسب طاقجه وَؤخذ حسب ، اىجٍ سجصبح دوىة عماىَة، ىحساب اىدوىة

فٍ اىمسجقبه ، عصر ذهبٍ سَؤجٍ هاجنبؤ أن دفق، أما اىمرحية اىثانَة؛ اىشَوعَة، عميه
سَعطٍ  دوحَخ مه فر، وسَمؾ اىعمه عن أْن َمون ضرورة، حَخ جخجفٍ اىدوىة، اىبعَد

وٖ َعجبر مارمس اٖشجرامَة مجرد نظاً جدَد حسب طاقجه وَؤخذ عيً احجَاجاجه. 
ا عند اىرأسماىٍ، ىيميمَة وىَس ، حَخ َحصه اىعامه عيً نصَب أمبر وٖ َمون عبد 

به إنه نظاً َجحرر فَه مه اىبشر ، اىهدؾ هو جحوَه ميمَة اىرأسماىٍ إىً اىعماه فحسب
فَصَر أنجاج موجه ا ٔشباع حاجات اىناس ، حجً اىرأسماىََن أنفسهً، من اٖؼجراب

، وٖ َمون من أجه اىربح أو مراممة اىثروة أو حجً زَادة اٖسجهٗك، اىمادَة واىروحَة
َحقق فَه اىمرء ذاجه وَبرز إبداعاجه. وٖ َعود جقسًَ ، ه أشبه باىهواَةبه َمون اىعم
ا .. من مزارع إىً راع إىً فنان.. فَسجطَع اىمرء جؽََر عميه وقجما شاء، اىعمه قابم 

إىخ. وحَخ َخجفٍ اىسوق )سَحصه مه فرد عيً ما َحجاجه مما أشرنا( ٖ َعود أنجاج 
ا بقوانَن اىسوق اىعمَاء فَجً أنجاح بوعٍ ، به ٖحجَاجات اىناس، ٖ اىمنافسةو، محموم 

 اعصر  سجمون اىشَوعَة ، وباخجصاروجخجفٍ صنمَة اىسيع. ، وجخطَط بمشارمة اْفراد
ا خطواجها اْوىً فٍ مميمة اىحرَة؛ فَبدأ اىجارَخ اىحقَقٍ  جخطو فَه أنسانَة أخَر 

ميموت اىضرورة إىً  وسجقفز اىبشرَة من، صنعون جارَخهً بوعٍَحَخ س، ىيبشر
 ميموت اىحرَة. 

اىمٗحظ أنه نعت اشجرامَجه بؤنها اٖشجرامَة اىعيمَة مقابه ما أسماه باٖشجرامَة 
به أقامها عيً "، َقً دعوجه إىً اىشَوعَة من منطيق أخٗقٍفمارمس ىً . اىطوبوَة

 :اىمعنً. مذىك أمد إنجيز عيً هذا (263)"أنجاج اىرأسماىٍ اىمإمد جقيص نظاً
اٖشجرامَة أصبحت اىمحصية اىضرورَة ىيصراع اىطبقٍ بَن طبقجَن جمونجا "

                                                             

 مقدمة إنجيز ىمجاب "بإس اىفيسفة".  (263)
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ا  َّ اىضرورة اىجارَخَة؛ اىجوافق مع قوانَن  :هنا "اىضرورَة"واىمفهوً من ، (264)"جارَخ
منذ ظهور نمط أنجاج اىرأسماىٍ فٍ اىجارَخ ظيت فمرة سَطرة اىمججمع عيً "، اىجارَخ

ا  ا من اْفراد واىجماعاتمجمه وسابه أنجاج حيم  ىمنه بقٍ مجرد حيً ، راود مثَر 
ا فقط حَن  ضرورة جارَخَةبه ، ؼامض؛ مجرد طموح مسجقبيٍ. ىمنه أصبح مممن 

ا، جوفرت شروط جحققه اىفعيَة. ومثه مه جطور اججماعٍ  َّ ىَس ، صار من اىمممن عمي
إىخ؛ ىَس .. مساواةفقط ْنَّ هناك من فهموا أنَّ وجود اىطبقات َجناقض مع اىعده واى

)اىجشدَد  (265)"به بفضه أوضاع اقجصادَة جدَدة، بمجرد اىرؼبة فٍ إىؽاء جيك اىطبقات
 من عندنا(. 

َّا ي* ٖ ججحوه اىرأسماىَة إىً اٖشجرامَة ىد رؼً ضرورة ذىك ، مارمس وإنجيز جيقاب
ا   َّ به ٖبد أْن جقوً اىبروىَجارَا بنفسها؛ اىبروىَجارَا اىواعَة  - حسب رإَجهما –جارَخ

وجدرك أنَّ دورها اىجارَخٍ قد  (266)حَن جعٍ ذاجها، واىمنظمة بثورة جطَح باىرأسماىَة
جاء وقجه )أضاؾ ماوجسمٍ أنه سجمون مضطرة إىً اىقَاً بهذه اىمهمة(. وٖبد ىها أْن 
ا وجقًَ دوىجها فٍ صورة دَمجاجورَة اىبروىَجارَا ، جحطً جهاز اىدوىة اىبورجوازٌ فور 

 واىمقصود اىعنؾ اىجماهَرٌ ٖ أرهاب اىفردٌ. وجحجاج، وهذا َجطيب اىعنؾ
جمون مهمجه ، دَمجاجورَة اىبروىَجارَا إىً جهاز دوىة خاص؛ ىمن جهاز دوىة بروىَجارٌ

ا ثً جضمحه وججٗشً. وَمون جحطًَ جهاز  جصفَة اىرأسماىَة مطبقة ومإسساجها جمَع 
ا ىنجاح اىثورة  َّ ا أساس حَخ إنه بحمً جموَنه اىخاص من ، اىدوىة اىبورجوازٌ شرط 

ٖ اىطبقة اىعامية " اىمججمع أهً معاقه اىرأسماىَة؛ فـ مإسسات سيطوَة مجعاىَة عيً
َممنها ببساطة أْن جمسك بآىة اىدوىة اىجاهزة وجسجخدمها ىجحقَق أهدافها 

(267)"اىخاصة
اٖسجَٗء عيً اىسيطة .. اىسَاسة هٍفبداَة اىثورة اىبروىَجارَة . 
  ٖ َنجقدا وبحدة موقؾ ٖ اٖقجصاد مما مانت اىثورة اىبورجوازَة. وهنا ، اىسَاسَة أو

ا دون إقامة دوىة أخري؛ فَري مارمس ، اْنارمََن اىذَن َرَدون إىؽاء اىدوىة فور 

                                                             

(264)Socialism: Utopian and Scientific, The Science of Dialectics  

(265)Engels, Socialism: Utopian and Scientific, Historical Materialism  

وجصَر "ىذاجها" ، جها" مطبقة فٍ مواجهة رأس اىماههذه فمرة مارمس فٍ اْصه؛ فاىبروىَجارَا جظه "فٍ ذا (266)
 The Poverty of Philosophy, Strikes وَقصد اىوعٍ اىسَاسٍ.، بعد أْن جمجيك اىوعٍ بمصاىحها مطبقة

and Combinations of Workers  

(267) The Civil war in France 

  :جحطًَوقد اسجخدً مارمس ميمة 

"The unity of the nation was not to be broken, but, on the contrary, to be 
organized by Communal Constitution, and to become a reality by the 
destruction of the state power". 

 )اىجشدَد من عندنا(.
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وإنجيز أنَّ اٖنجقاه إىً اىشَوعَة َحجاج إىً مرحية انجقاىَة من دَمجاجورَة اىبروىَجارَا. 
ْن جصه وىمٍ جنجح ثورة اىبروىَجارَا فإنَّ اىظروؾ اٖججماعَة ٖبد أْن جمون مٗبمة؛ أ

وىذىك انجظر قَاً جيك اىثورة ، درجة جقدً قوي أنجاج أقصً ما َممن فٍ ظه اىرأسماىَة
ا. واىثورة اىبروىَجارَة ثورة عاىمَة فاىعماه ٖ وطن ، فٍ أمثر اىبيدان اىرأسماىَة جقدم 

اْوىً ، وىذىك شارما فٍ اىمنظمة اىعاىمَة أو اْممَة، ىهً حسب مارمس وإنجيز
جضً اىمنظمات اىعماىَة فٍ اىعاىً. فإذا قامت اىثورة فٍ بيد واحد َجواصه ى، واىثانَة

جعاون عماه اىعاىً سواء فٍ اىدوىة اىبروىَجارَة أو اىعماه اىواقعَن جحت نَر 
 . (268)ىجسجمر حيقات اىثورة اىبروىَجارَة، اىرأسماىَة

ىمنهما وصفاها ، * ىً َشرح مارمس وإنجيز باىجفصَه طبَعة اىدوىة اىبروىَجارَة
حَخ َدَر ، ىجفسح اىطرَق إىً نظاً شَوعٍ باىمامه" ججٗشً"دوىة ، بؤنها شبه دوىة

ا مع هذا َ  مبد، بارَس مومَونةوقد وصؾ دوىة اىناس شإونهً بؤنفسهً.  ا جعاطف ا مبَر 
ٌْ ، اىجَش اىدابً وسيك اىموظفَنإىؽاء  :اىنوع من اىدوىة اخجَار مفوضَن ىيشعب )أ
ٌْ وقت( وىَس ممثيَن ىهَممن سحب اى ، إقرار أدارة اىذاجَة ىٓقاىًَ، ثقة منهً فٍ أ

جمَع اٖمجَازات واىعٗوات اىجٍ مان َجقاضاها مبار موظفٍ اىدوىة مع اخجفاء  إخجفاء
ومفت ، هإٖء اىموظفَن. مان َجعَن أداء اىخدمة اىعامة ىقاء أجرة جساوٌ أجرة اىعامه

ا ىيموظفَن اىذَن جعَنهً اىحمومة اىمرمزَة. ا خاّص  م  جمون مي اىوظابؾ اىعامة عن أنْ 
ا مامه اىمبادرة اىجٍ مانت به أَض  ، ٖ أدارة اىبيدَة فحسب مومَونةوانجقيت إىً أَدٌ اى

جمارسها اىدوىة حجً ذىك اىحَن. وصارت جمَع اىمإسسات اىجعيَمَة مجانَة باىنسبة 
وفقد اىموظفون اىقضابَون اسجقٗىهً . ووضعت خارج جؤثَر اىمنَسة واىدوىة، ىيجمَع

أْن َنجخبوا فٍ اىمسجقبه ، شؤنهً شؤن سابر موظفٍ اىمججمع، يَهًع صارو، اىصورٌ
َجضمن مه هذا إىؽاء مبدأ . (269)َمونوا مسإوىَن وعرضة ىيخيع وأنْ ، بصورة ممشوفة

ا دوىة  جُسمًفصه اىسيطات. هذه  أمثر دَموقراطَة من  هٍو، مومَونة –أَض 
 اىدَموقراطَة اىبورجوازَة ْنها دَمجاجورَة اْؼيبَة. 

فجخجفٍ اىطبقات ، به جحرر اىمججمع ميه، إنَّ ثورة اىبروىَجارَا ٖ جحرر اىعماه فقط
 . (270)وجضمحه مع اىوقت، وحَنذ ٖ جصبح اىدوىة ضرورَة، فٍ اىنهاَة

 

 :اٖقجصاد اىسَاسٍ اىمارمسٍ - 4

                                                             

(268)Frederick Engels, The Principles of Communism 

 اىمصدر اىسابق.  (269)

(270)Engels, Socialism: Utopian and Scientific, Historical Materialism  
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، "رأس اىماه"أهمها ، مارمس جحيَيه ىيرأسماىَة فٍ عدد مبَر من اىمجباسجعرض 
 وهو قمة إبداعه اىنظرٌ. 

، ججمون من قَمة اسجعماىَة هٍاىسيعة. و هٍجوجد بذرة اىرأسماىَة فٍ خيَة صؽَرة 
حَخ إنها منججة من أجه اىسوق. وقد أخذ مارمس بنظرَة رَماردو اىجٍ ، وقَمة جبادىَة
مة اىسيعة جحدد بعدد اىساعات اىمسجخدمة فٍ إنجاجها. وباعجبار قوة عمه اعجبرت أنَّ قَ
فٍ امجشافه  هٍجمون قَمجها محددة بنفس اىطرَقة. ومانت مؤثرة مارمس ، اىعامه سيعة
وْنَّ هذه اىسيعة جسجطَع ، اىسيعة اىجٍ َبَعها اىعامه هٍ، وىَس عميه، أنَّ قوة اىعمه

وهذا اىفرق هو ما َحصه عيَه ، باىذات هٍإنجاج ساعات عمه أمثر من قَمجها 
. وَحيه مارمس عميَة إنجاج فابض اىقَمة "فابض اىقَمة" َُسمًو، اىرأسماىٍ

ا، باىجفصَه وجحققه من خٗه اىجباده ثً جحوىه إىً رأسماه فٍ عميَة ، فَصبح ربح 
ه َجرٌ بَن اه. وفٍ اىجباده َبدو اْمر مؤنسع أو جرامً رأس اىمإعادة أنجاج اىمو

. همذا "صنمَة اىسيعة"هذا بـ  َُسمًو، أشَاء بَنما هو َعبر عن عٗقة اججماعَة
أوضح مارمس أنَّ اىرأسماىَة جقوً عيً اسجؽٗه اىعماه ومراممة اىثروة عيً حساب 

فَمون مؽجرب ا ، س اىماه اىذٌ َقهرهجهدهً. وفٍ هذا اىنظاً َنجج اىعامه فٍ اىنهاَة رأ
وهذا ، عن ناجج عميه. وَجحقق جرامً رأس اىماه من جهة وبإس اىعامه من جهة أخري

هو اىجناقض اىذٌ َسً اىمججمع اىرأسماىٍ. َضاؾ أنَّ اىعامه قد جرد من ميمَجه ىصاىح 
ٖ  من اىعمه اىح، اىرأسماىٍ ، رفٍ اىقدًَفقد صارت عميَة اىعمه جماعَة أو اشجرامَة بد

ا دور اىرأسماىَة فٍ  بَنما صارت ميمَة أدوات أنجاج فٍ َد قية. أوضح مارمس أَض 
وأنَّ هذا مان دورها اىجارَخٍ. ، جثوَر أنجاج وحفز اىجقدً اىعيمٍ بهدؾ زَادة أرباحها

إٖ أنَّ نمط أنجاج اىرأسماىٍ سَصه إىً مرحية َصبح عندها أقه قدرة عن جحقَق 
، حَخ َمَه معده اىربح إىً اٖنخفاض، اىنمو واىجقدً ومراممة رأس اىماه اىمزَد من

فجصبح اىثورة اٖججماعَة ضرورَة ىجؽََر عٗقات أنجاج اىرأسماىَة ٖسجبناؾ عميَة 
اىجطور. فهنا جصبح اىرأسماىَة مجرد طبقة طفَيَة وَنجهٍ دورها اىجارَخٍ ىجفسح 

مارمس اٖقجصادَة بإبراز آىَات عمه رأس  اىمجاه أماً طبقة أخري. وجمجظ مجابات
، ثً جوزَع اىربح إىً ربح ىيرأسماىٍ، وجحوَيه إىً ربح، من إنجاج فابض اىقَمة، اىماه

وفابدة بنمَة. مذىك آىَات عميَة اىجرامً اىرأسماىٍ وجهود ، وإَجار ىيماىك اىعقارٌ
عميَة أنجاج منها جطوَر ، اىرأسماىَة ىرفع معده فابض اىقَمة بوسابه مخجيفة

مما حيه اْزمات اىدورَة اىناججة عن فوضً أنجاج اىجٍ َنجج عنها فابض ، وؼَرها
فٍ اىنهاَة َمون عيً اىبروىَجارَا أْن جحه محه …سيعٍ َصعب جصرَفه فجحدخ اْزمة

وحَنبذ ، محررة نفسها ومعها اىمججمع ميه من اٖسجؽٗه، اىرأسماىَة مطبقة ثورَة
ىجزوه اىطبقَة فٍ ، بروىَجارَا ومذىك اىرأسماىَة سجخجفٍ مطبقة سجمؾ عن أْن جمون

 اٖشجرامَة.  هٍوهذه .. اىمججمع

 

********************** 
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 :إنجيز –مٗحظات نقدَة عيً نظرَة مارمس 

 :اىدَاىمجَك

ٌِّ جبرَر جقوً اىهَجيَة عيً فمرة أنَّ  :دَاىمجَك هَجه -  اىعاىً معقوه )دون أ
ٌْ ىه عية ٖ جحجاج ىجبرَر من خارجهاىهذه " معقوه" وهو هللا نفسه ، اىفمرة نفسها( أ

فٍ اىفمر اىدَنٍ. ومان مه هدؾ فيسفجه هو اىوصوه إىً عية اىعاىً اىمعقوه حسب 
ا به عقه محض ؼَر مدرك ىذاجه اىعقه أو عية اىعاىًجصوره. و أو ، فٍ ذاجه ىَس مابن 

 ،)هَجه ٖ َإمن بوجود مابن أعيً(" قطعة من اىعظً"بؤنه  ووصفه، "عقه مجحجر"
ٌْ موضوعٍ وؼَر واع ٌْ اىمابن اىبشرٌ، "اىروح"وهو فٍ جحققه َصبح هو ، أ ؛ أ

ا ا إىً ضدهأنسان عموم   َّ " اىروح"اىطبَعة ثً َعود إىً ذاجه فٍ  :. فاىعقه َجحوه منطق
ٗ  اىعقه مجحقق ا؛ اىجٍ جمثه وحدة اىعقه اىخاىص واىطبَعة. وفٍ مرحية اىروح َصَر  عق

اَصبح اىعقه  اىفيسفةفٍ آخر مفهوً فٍ فيسفة هَجه؛ مفهوً ، وفٍ اىنهاَة، ىذاجه  مدرم 
وما اْشَاء ، عجبر اىوجود ىَس إٖ اىفمرفقد ا. "فٍ بَجها"ىذاجه. فاىفيسفة جمون 

ا، اىجزبَة إٖ جمثٗت ىهذا اىفمر  َّ ً . ومه حرمة فٍ اىعاىبشمه عرضٍ ؼَر ضرورٌ منطق
وأنسان )اىروح ، فاىجارَخ ىَس سوي جقدً اىوعٍ باىحرَة، إٖ حرمة اىفمر هٍما 

 حسب جسمَجه( هو اىفمرة اىمطيقة فٍ اجحادها باىطبَعة. 

بَنما ، حقق هَجه نقية فٍ اىمَجافَزَقا بعد مانط. فاْخَر مشؾ عن مقوٖت اىعقه 
دون أْن نصه إىً ، خٗه اىججربةاعجبر أنَّ ما نعرفه عن اىعاىً هو فقط اىذٌ َجً من 

. ما فعيه هَجه هو اعجبار مقوٖت اىعقه "اىشٍء فٍ ذاجه"وسمً هذه بـ، حقَقة اْشَاء
؛ فاىعقه اىبشرٌ هو نفسه اىعقه "فٍ ذاجه"وبذىك ٖ َعد ، "اىشٍء فٍ ذاجه"نفسها  هٍ

اىعقيَن فاىوجود اىحقَقٍ ىدَه هو فمر. وبفضه هذه اىوحدة بَن ، اىموجود فٍ اىعاىً
أصبح من اىمممن أْن نعرؾ حقَقة اْشَاء. ومن اىمهً هنا أْن نشَر إىً أنَّ مقوٖت 

ىمن هَجه قرر ربط اىمقوٖت ، مجرد أفمار مجناثرة ٖ َربطها رابط هٍاىعقه عند مانت 
ا وعرضها فٍ مجابَه  َّ وموسوعة اىعيوً ، عيً اىمنطق :فٍ سيسية مجصية منطق

 اىفيسفَة. 

عيً اىمنطق؛ وهو  اىذٌ َبدأ بـاىدَاىمجَك مجضمن فٍ اىمذهب ممه ، هَجه حسبو
ا مثه منطق أرسطو  َّ ا صور ٗ  ، ىَس منهج  إٖ فٍ آخر مقوىة  به ٖ َممن أْن َجوقؾ أص

ففيسفة اىروح اىجٍ ، ؛ فَنجقه من اىفمرة اىمطيقة إىً فيسفة اىطبَعةفٍ فيسفة هَجه
بجعبَر هَجه. وججضمن عميَات " ٍ بَجهاف"؛ فجصَر اىفيسفة "اىفيسفة"جنجهٍ بمقوىة 

 –اٖنجقاه اىمنطقٍ بَن مقوٖت عيً اىمنطق منهج اىدَاىمجَك؛ واىمقصود أنَّ هَجه 
راح  –ىمذهبه  ق اوف –ىً َبدأ باىمنهج وطبقه ىصناعة عيً اىمنطق؛ به  - حسب مٗمه

جقوً بها  هذه اىحرمة اىجٍ. ا اىحرمة اىمنطقَة ىيمقوٖتَقدً عيً اىمنطق مسجعرض  
وبطرَقة أخري نقوه إنَّ اىدَاىمجَك هو اىطرَقة ، اىدَاىمجَك هٍنفسها  مقوٖت اىمنطقاى

وما عيَنا إٖ امجشاؾ ذىك. فاىدَاىمجَك هو ، اىجٍ جسجنبط بها اىمقوٖت بعضها من بعض
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ٗ  عنه.  شَب احوار اىعقه اىخاىص مع نفسه؛ ومنهج اىمنطق هو مضمونه وىَس  مسجق
إىً اىجوسط إىً  ةمن اىمباشر، إىً اىنفٍ ثً نفٍ اىنفٍججحرك من اىموضوع واىمقوٖت 
اىمجرد إىً مجرد آخر َنفٍ اىمجرد اْوه إىً اىعَنٍ  من، اىمجحد باىجوسط اىمباشر

من اىميٍ إىً ، من اىوجود فٍ ذاجه إىً اىوجود داخه ذاجه إىً اىوجود ىذاجه، )مرمبهما(
أَقاع اىثٗثٍ هو اىمنهج اىذٌ ججحرك به مقوٖت  وهذاوهمذا. .. اىجزبٍ إىً اىفردٌ

ا جمون اىيحظة اْوى .. واىوجود فٍ ذاجه، ىحظة اىمباشرة هٍفٍ اىثٗثَة  ًاىوجود. ودابم 
ومه ما َفعيه اىمرء أْن أما اىثاىثة فجمون مرمب ا منهما. ، واىيحظة اىثانَة جمون نقَضها

. وٖ شٍء "اىوجود اىخاىص"من  َمشؾ عن حرمة جيك اىمقوٖت من بعضها ابجداء
، بمعنٍ اىرفع واٖحجفاظ فٍ نفس اىوقت" ججاوزها"به َجً ، َخجفٍ من هذه اىمقوٖت

ٌْ اٖنجقاه من ىحظة منطقَة إىً أخري جسجوعب وجنفٍ اىيحظة اْسبق.  اىخٗصة أنَّ أ
هذا هو جصور هَجه عن وسَية ىعرضه. مجرد اىمنهج مجضمن فٍ اىمنطق وىَس 

 به َسمَها مقوٖت. ، ىيجده مما فعه إنجيز" قوانَن"منهجه ومذهبه. وهو ٖ َقوه بـ 

َسجنبط َمشؾ عن اسجنباط وىً ىمن فٍ اىواقع ىً ، ادعاء هَجه نفسههو هذا ىمن 
ٌَّ مقوٖت . وقد قها بطرَقة معَنةومه ما فعيه هو ججرَد اىعاىً فٍ مقوٖت ثً نسَّ ، أ

فقد قرر منذ اىبدء أْن َعرض مقوٖت ، اىدَاىمجَك ممجرد طرَقة ىعرض فيسفجه اسجخدً
خاصة أنه ىً ، اىوجود بهذه اىطرَقة؛ فٗ َوجد معنً ىيقوه بؤنَّ اىمقوٖت جسجنبط نفسها

ا. بشمه مقنع شَب اَسجنبط  ، مما ىً جمن اسجنجاجاجه ىمه مقوىة من اىجٍ سبقجها مقنعة أبد 
ا ؼَر  مما اضطره ىٗسجطراد وضرب أمثية من اىواقع اىمادٌ واىذٌ َعجبره وجود 

واسجخدً ىؽة صوفَة ىعرض أفماره وخاىؾ حجً قواعد اىمنطق اىعادٌ فٍ ، حقَقٍ
اٖسجنباط )اٖسجنباط َجطيب قضَجَن ثً اىحمً(. مذىك ىجؤ إىً اسجخداً مقوٖت أمثر 

ٌْ قبه أْن َسجنبطها ا، عَنَة؛ أ مثه اسجخداً مقوىة اىجعَن  ،ىشرح مقوٖت أمثر ججرَد 
Determination  ؾ اىوجود فٍ أوه سطر فٍ مجن مجابه "عيً اىمنطق" وهو َعرِّ

بذىك مان منهجه مما اىمجرد، بَنما أجً شرح مقوىة اىجعَن فٍ اىفصه اىثانٍ من اىمجاب! 
ٗ  مجرد طرَقة ىعرض مقوٖت اىعاىً اىجٍ جً اىوصوه إىَها فٍ اىحقَقة  اسجخدمه فع

واىمثَرون قاىوا بنفس اىرأٌ. هذا اىرأٌ َبرر ، اىخاص ناا رأَهذا طبع  جقراء. باٖس
رؼً أنه ادعً أنه ، اسجخداً جده هَجه ىعرض مقوٖت جزبَة مثه مقوٖت رأس اىماه

َّ ا ا. ، منهج اىفيسفة فقط ىعرض اىمقوٖت اىميَة؛ اىمسجنبطة عقي  زعم 

أقصً محاوىة ىيوصوه باىمَجافَزَقا إىً  هٍ - نافٍ جصور –مانت فيسفة هَجه  - 
وىمن فٍ اىيحظة نفسها أثبجت اىمَجافَزَقا عجزها ، وقد حقق ذىك باىفعه، منجهاها

اىنهابٍ؛ فاىمحاوىة اىجبارة ىيمشؾ عن حقَقة اىعاىً اىعمَقة قد فشيت بوضوح. وحَن 
وفٍ ، اىنهابَةنقرأ هَجه نصاب باىدوار من اىجهد اىهابه اىذٌ بذىه ىيمشؾ عن اىحقَقة 

نفس اىوقت ٖ نجد أنه قد نجح فٍ إقناعنا بهذه اىمذهب؛ فهو َزعً أنه قد اسجنبط اىعاىً 
ا أنه َسجنبط ، اىوجود اىخاىص :من مقوىة وحَدة بسَطة ثً سار من مقوىة ْخري زاعم 

ا ا بحج   َّ ا عقي فإذا به َضطر إزاء اسجحاىة ذىك إىً اىيجوء ىضرب اْمثية من ، اسجنباط 
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ا ما مجب شروحات إضافَة جانبَة اعجبرها ، اْحداخ اىمادَة اىعادَة جقع  - ضمن ا –ومثَر 
ٗ   اىشهَرةحجً َيجزً باىثٗثَة ، خارج اىنسق اىذٌ قدمه  –نقَضها  –)اىقضَة شم

ىً َسجطع أْن َيجزً باىثٗثَة اىمذمورة فٍ بعض ومع ذىك ، اىمرمب منهما(
ً ضعؾ وجفمك اىمنهج اسجنباطه ىمه شٍء من . من أبرز اْمثية عي(271)اىخطوات

ا فمَؾ َممن ىه أْن َحجوٌ عيً ، اىوجود اىخاىص ا جمام  فإذا مان اىوجود اىخاىص مجرد 
ٌِّ شٍء آخر؟! وىذىك نشعر فٍ مفهوً  ٗ   – "اىصَرورة"أ أنَّ هَجه ، وؼَره اىمثَر –مث

" إضافات" :أسماهاقد جورط فٍ هذه اىمحاوىة ميها وىذىك راح َمجب فقرات طوَية 
اىعدً  –اىوجود  :أوه ممونات منهجه ومذهبه ؛ىجبرَر هذه اىثٗثَة اىعجَبة" مٗحظات"و
ومن اىؽرَب أنَّ مقوىجٍ اىنفٍ ونفٍ اىنفٍ ؼَر مدرججَن فٍ مقوٖت اىصَرورة.  –

ورؼً أنَّ مه ثٗثَة من ثٗثَاجه ، اىمنطق رؼً اسجخدامهما اىمجمرر فٍ اىشرح
 ججضمنهما. 

فٍ اٖسجنباط اىمزعوً  هٍ –حسب ظننا  –نقطة اىضعؾ اىقاجية فٍ فيسفة هَجه 
وبمشؾ هذا اىوهً جصبح مسؤىة اىمقوٖت نجاج ججرَد ، واىوهمٍ باىمامه ىيمقوٖت

اىمجَك باىجاىٍ َوَصبح اىد.. وجصبح مسؤىة أوىوَة اىفمر عيً اىمادة مجرد وهً، عادٌ
ىمنه ىَس ، ٖ بؤس بذىك.. ض نجابج اىجحيَهمجرد منهج ىجحيَه اىظواهر وطرَقة ىعر

حقَقة اىوجود وٖ قانون اىعاىً مما ذهب إنجيز. فاىموجودات ٖ جنجقه من اىشٍء إىً 
اَممن طب.. وٖ ججضمن ىحظة اىنفٍ ثً نفٍ اىنفٍ، نقَضه إىً مرمبهما ضرب أمثية  ع 

ا ضرب أمثية مضادة باِٖؾ. إنَّ ، باِٖؾ عيً صحة مًٗ إنجيز ىمن َممن أَض 
 اىدَاىمجَك هو حرمة اىفمر؛ فمرنا نحن ونحن نرجب فهمنا ىيظواهر ٖ أمثر. 

فاىموجودات اىمادَة ؛ وقفت اىهَجيَة فٍ اىنهاَة عاجزة أماً اىعاىً اىموجود أمامنا - 
ا ىيفيسفة وٖ جعجبر بذىك  هٍوباىجاىٍ ف، ىَست معيوىة ٌْ أ، ىَست حقَقَة ىَست موضوع 

ٗ  ىيفهً ٌِّ ، فاىوجود اىمادٌ عيً هذا اْساس هو عبخ فٍ عبخ.. اىعقيٍ شَب ا قاب  بٗ أ
َّ   معنٍ. فإذا اعجرفنا أنَّ  ا بشر ٌِّ اىفمر ىَس إٖ نجاج  عية وٖ  ا َمون اىوجود ميه عبخ بٗ أ

بؤْن اىفَيسوؾ شَينج مروج وؾ اىفَيسؼاَة. وقد شعر هَجه نفسه باىورطة حَن طاىب 
. وقرأ هَجه ذىك وظيت أشماىَة عاىقة فٍ ذهنه، من اىفمر اىمحض َسجنبط ىه قيمه

اواىرد  . هذا اىرد (272)ٖ َممن اسجنباط اْشَاء اىمحسوسة من اىفمر اىمجرد :مان مجمرر 
مرس هَجه  ٌاىمانطٍ اىذ" اىشٍء فٍ ذاجه" هٍاْشَاء اىمادَة  َجضمن اعجراف ا بؤنَّ 
ا ىججاوزه ا مبَر  جناوه  به اعجبر أنَّ ، وىمنه ىً َسجسيً .وبذىك وقع فٍ شباك مانط، جهد 

ؼَر مقنع " اىحه"اىموضوعات اىمادَة هو موضوع اىعيً وىَس اىفيسفة. وىمن هذا 
                                                             

 اىفصه اىثانٍ )اىحمً(. ، اىقسً اْوه )اىذاجَة(، اىذاجٍ(اىجزء اىثانٍ )ااىمنطق ، فٍ مجاب "عيً اىمنطق" (271)

Leonardo Abramovich, Hegel and Professor Krug´s Pen: The Erfahrung as (272) 
Principle of the Logical Movement. 

Erfahrung ٍاٖسجنباط أو اٖسجدٖه.  = ميمة أىمانَة جعن 
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ا َّ  اىفَزَابٍ اىعيً  ْنَّ ، أَض  واىمٗحظة  به َجبع اىمنهج اىججرَبٍ، اٖ َعيه اىمادَات عقي
 . "اىشٍء فٍ ذاجه"وبذىك جظه مشمية ، اىمباشرة

ٖ   - مارمس رفض واقجنص هذا اىمنهج وفصيه عن اىمذهب ، جده هَجه ومذهبه - قو
 وطبقه عيً جحيَه اىرأسماىَة، ممه واسجخدمه مما ىو مان قوانَن طبَعَة ىيمججمع

ٌْ  –وبؤنه ، قدمهىمن اىقوه بؤنه أصبح َسَر عيً ، وهذا مفهوً، مطرَقة ىيعرض أ
قد أزاه اىقشرة اىصوفَة واحجفظ باىيب اىعقيٍ؛ فهذا هو ؼَر اىمفهوً فٍ  –مارمس 

مًٗ مارمس؛ فهذا مجرد وصؾ أدبٍ ومان اىمفروض أْن َقدً عيً مجابة وشرح منهجه 
أنه " إزاىة اىقشرة اىصوفَة"و" َسَر عيً قدمَه" اىجدىٍ اىمادٌ. واىواضح من جعبَر

قانون اىعاىً مثه إنجيز باىضبط مما سنري وىَس مجرد طرَقة ىيعرض. وفٍ قد اعجبره 
ٌٍّ من مقوٖت اىدَاىمجَك قط وٖ حجً إنجيز ، اىواقع ىً نر أنَّ مارمس قد عمس حرمة أ

ا سواء فٍ ، فعه ذىك ٌِّ اسجخداً " اىقوانَن"فجرجَب اىمقوٖت ظه واحد  اىثٗثة أو فٍ أ
ا بوضوإنجيز  ىمقوٖت أخري. أعين ، قانون ىيوجود بؤسرهح أنَّ اىجده أداة ىيجحيَه وأَض 

فعيً سبَه اىمثاه مه شٍء ىدي إنجيز َشَر إىً أنَّ  وَجعيق أشماه بهذه اىفمرة باىذات؛
ا أمثية عدَدة، اىمً َجحوه إىً مَؾ دون ما  –َممن ضرب أمثية مضادة ىها  - ضارب 

وقد رد سارجر وؼَره عيً ، اىمزعوًً وجود ضرورة منطقَة ىهذا اىقانون يبرهنة ع
وٖ ، ىدي هَجه اىمً َجحوه إىً مَؾ ممقوىجَن ضمن عيً اىمنطق. (273)هذا باىجفصَه

ومع ذىك مان ، به عيً اىفمر اىمجرد فحسب، َنطبق هذا عيً اْشَاء اىمحسوسة
ا.، َضرب اْمثية من اىجزبَات؛ ىيجوضَح ، وإذا مان من اىسهه دحض منهج هَجه زعم 

ٌْ ٖ ، ٖ َنطبق عيً مه شٍء –ببساطة  –ْسهه دحض دَاىمجَك إنجيز؛ فهو فمن ا أ
ا. إنَّ منهج هَجه هو منهج ىيفيسفة فقط وٖ َنطبق  حسب  –َممن اعجباره قانون ا عاّم 

ىمن اىمارمسََن اسجخدموه ىجحيَه اْشَاء اىجزبَة من ، عيً اْشَاء اىجزبَة –مٗمه 
مسجخدمَن ضرب اْمثية فحسب. ، طه باٖسجقراءحجً قبه اسجنبا، طبَعة ومججمع

ا مذىك دون وعند مارمس هو ، اىدَاىمجَك عد هَجه هو اىمَجافَزَقا؛ عية اىعاىً أَض 
ا، إفصاح حاوه أْن َهرب من  فحَن، أما إنجيز فجعامه مع اىجده ممَجافَزَقا أَض 

قوانَن ىمنها ىٓسؾ أفقر من مَجافَزَقا هَجه؛ ، اىمَجافَزَقا ذهب إىً مَجافَزَقا أخري
اجقع خارج اىعاىً وجسبقه منطق سوي بضرب  ً بطرَقة مبررةقدَّ وٖ َربطها رابط وٖ جُ ، َّ 

اْمثية. وقد جهرب إنجيز من شرح أصه واىعٗقة بَن قوانَن اىدَاىمجَك اىثٗثة مباشرة 
إننا ىسنا معنََن " :"َك اىطبَعةدَاىمج"فٍ مخطوطاجه اىجٍ طبعت بعد مدة طوَية باسً 

فٍ  هٍقوانَن اىدَاىمجَك  به نود أْن نوضح فقط أنَّ ، هنا بجقدًَ مراس عن اىدَاىمجَك
صاىحة ىيعيوً اىطبَعَة اىنظرَة. ومن هنا ٖ  هٍومن ثً ف، اىحقَقة قوانَن جطور اىطبَعة

ورؼً . (274)"نسجطَع أْن نجناوه اىجرابطات اىداخيَة بَن هذه اىقوانَن وبعضها اىبعض

                                                             

 اىمادَة واىثورة.  (273)

(274)Dialectics of Nature  
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ٖ َوجد ، وجود مثَر من اىمقاٖت واىمجَبات اىمارمسَة عن اىدَاىمجَك اىمادٌ اىمزعوً
ٌٌّ منها َقدمه ممنهج أو منسق فمرٌ مجرابط اىثٗثة وبعض اىعبارات  فقط اىقوانَن.. أ

ٖ  من رأسه ومن اىؽرَب .. اىشعرَة عن اىيب اىعقيٍ وإَقاؾ منهج هَجه عيً قدمَه بد
ٌِّ ضرورة فاىفمرة  :أْن َسَا إنجيز فهً اىجده اىهَجيٍ أو َشوه مذهب هَجه بدون أ

وحرمجها ججرٌ منذ اْزه ، وسبقت وجود اْرض، اىمطيقة مانت موجودة فٍ ممان ما
جمررت هذه اْفمار اىؽرَبة فٍ .. اىوجود اىمسبق ىيمقوٖت اىمنطقَة، مجهوه فٍ ممان

ا   َّ ٗ  فيسف عدد من مجاباجه. بَنما اىحد اْدنً ىفهً هَجه َشجرط أْن نعيً أنه َقدً جحيَ
ا ىيعاىً  َّ ٌُّ  بما فٍ، منطق به ، مفهوً قبه اِخر فٍ اىزمن ذىك جارَخ اىبشرَة؛ فيً َوجد أ

به ، وحجً إنه ىً َقدً فيسفة اىجارَخ حسب اىجسيسه اىزمنٍ، فٍ اىمنطق فحسب
ا ما معناه أنَّ اىفمرة اىمطيقة مانت موجودة ثً ، اىمنطقٍ من وجهة نظره. فيً َقه أبد 

 خيقت اىعاىً. 

ىو امجفً مارمس وإنجيز باسجخداً جده هَجه مطرَقة ىيعرض واىجحيَه ىمان اْمر 
ا؛ أما اىزعً  ا ومفهوم  ٖ  من رأسهواضح  ، بجحوَيه إىً جده مادٌ َقؾ عيً رجيَه بد
واخجصاره فٍ ثٗثة قوانَن واسجخداً بعض اىمقوٖت ، وبؤنه قانون عاً ىيوجود
وبناء عيً جطبَق َثَر أشماىَات اىجٍ أشرنا إىَها. فهذا ما ، ميمحقات بجيك اىقوانَن

ىً اىذٌ ، "دَة اىدَاىمجَمَةاىما"اىدَاىمجَك عيً اىطبَعة واىمججمع ميَهما ظهر مفهوً 
 فٍ شرحه ىيمفهوً اىمادٌ ىيجارَخ به نحجه بيَخانوؾ، َسجخدمه مارمس وٖ إنجيز قط

وقد قدً ىَنَن مادَة جسجحق اىنقد مما ، ثً ىَنَن اىذٌ أسهب فٍ شرح هذه اىمادَة، (275)
ثً جوارثجه اىسجاىَنَة وأنصارها مع بعض اىجوسَع وأضافات اىبسَطة. سنري. 

وهو ، (276)"اىمفهوً اىمادٌ اىجدىٍ ىيجارَخ"مصطيح  روزا ىومسمبورجسجخدمت وا
 أمثر دقة من مه ما سبق. 

إنَّ اىمًٗ عن دَاىمجَك مادٌ َشبه اىمًٗ عن دابرة مربعة؛ فاىدَاىمجَك هو حرمة 
اىفمر؛ سواء إنجاجنا من اىفمر اىمجرد أو جصوراجنا عن اىظواهر وطرَقجنا فٍ جحيَيها. 
ا إىً  أما اىقوه بؤنَّ اىجده موجود فٍ اْشَاء أو فٍ اىمججمع واىجارَخ فَسوقنا فور 

 س إىً مادَة مارمس اىمزعومة. مَجافَزَقا هَجه وىَ

به ، به إىً أنَّ معرفة اىحقَقة ٖ جمجمه، "اىشٍء فٍ ذاجه"هذا اىمًٗ ٖ َقودنا إىً 
فٗ َممن اىفصه بَن ما ندرمه وبَن قدرجنا ، دون أْن جنجهٍ –فٍ أفضه اْحواه  –ججقدً 

ا.   اىحاىَة عيً أدراك واىجٍ ججسع مع جقدً اىعيً واىمعارؾ عموم 

ومع ذىك َجسق دَاىمجَك هَجه مع مذهبه أمثر مما َجسق مع نظرَة مارمس. 
وىذىك َممن اىزعً ، فاىدَاىمجَك عنده َجعامه مع أفمار مجردة وىَس مع أشَاء جزبَة

                                                             

 The Materialist Conception of Historyمرة فٍ:  12اسجخدً اىمصطيح  (275)

(276)Stagnation and Progress of Marxism  
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ا( ىمن ٖ  بؤنَّ مقوىة اىمً ججحوه عيً اىمَؾ اىمجرد )واىبرهان اىعقيٍ ىهَجه وهمٍ جمام 
ببساطة ْنَّ اىبرهنة عيَها ٖ ، ة جشمه مه اىجزبَاتهذه قاعد َممن اىبرهنة عيً أنَّ 

، ضرب اْمثية مما فعه إنجيزإٖ صيح هنا َٗ ف، حَية اٖسجنباط اىهَجيَةبججً  َممن أنْ 
ا  ْنَّ اْمثية اىمضادة موجودة بمثرة. ، وهذه برهنة باىؽة اىضعؾ أَض 

فعند  :مسؤىة باىؽة اْهمَةنخجً هذا اىجزء باىمقارنة بَن اىمارمسَة واىهَجيَة فٍ 
ٌْ أنَّ اىفَيسوؾ َصَر هو ، اىجحقق اىنهابٍ ىيفمرة اىمطيقة هٍهَجه جمون اىفيسفة  أ

وبذىك جمون سيطة اىفَيسوؾ عيً بقَة اىبشر. ورؼً انجشار ، اىفمرة اىمطيقة مججسدة
هَجه  إٖ أنها فٍ اىحقَقة ىً جمن مذىك فقط؛ إذ قاه، فمرة أنَّ اىهَجيَة فيسفة جؤميَة

به ، باىنسبة ىنا ىَست اىفيسفة مجرد فن خاص مما مان اىحاه ىدي اىَونانََن" :بوضوح
ا ا عاّم  ٌُّ اسجخداً إٖ فٍ خدمة اىدوىة، إنَّ ىها دور  . وفٍ اىواقع صار (277)"وىَس ىها أ

ربط  :هَجه نفسه فَيسوؾ اىدوىة اىرسمٍ. وهنا نجذمر اىفمرة اىمهمة فٍ اىمارمسَة
اىنظرَة باىممارسة. وىدي مارمس ومه اىمارمسََن من َنجج نظرَة اىبروىَجارَا هً 

َجفوقون عيً اىمجية اْمبر من اىبروىَجارَا "فـاىشَوعَون ، اىمثقفون وىَس اىعماه
، (278)"وىينجابج اىعامة اْخَرة ىحرمة اىبروىَجارَا، وىيظروؾ، باىفهً اىواضح ىيمسار

ا قوة مادَة  هٍ جصبح اىنظرَة" مما أنَّ  . (279)"جسجحوذ عيً اىجماهَر بمجرد أنْ أَض 
، وَعرؾ مصاىحهً مطبقة أمثر منهً" نظرَجهً"فَمون اىسَد اىمثقؾ هو اىذٌ َحدد ىهً 

ٗ   –مما دفع  ، منظمات مارمسَة فٍ بيدان بٗ طبقة عامية جقرر أنها أحزاب عماىَة - مث
ّٗ  ىهذه أشماىَة أنها  أحزاب جحمه فمر اىطبقة اىعامية اىعاىمَة، وبذىك وزعً اىبعض ح

وإذا اسجوىت جيك اْحزاب عيً  أصبحت اْحزاب جمثه اىفمرة وىَس اىطبقة نفسها!
جصبح اىفمرة هٍ اىجٍ جحمً اىمججمع، وما اىحزب سوي  –وفق ا ىذىك  –اىسيطة فإنه 

وبذىك جصبح . ، دونما عٗقة ىه بقوي اىمججمع اىقابمة باىفعهحامه ىمشعه اىحقَقة
ا بماوجسمٍ - وقد انجقه ىَنَن !اىطبقة اىعامية فٍ اىسيطة قبه أْن جوجد مرور 

(280) - 
ْنها ٖ جسجطَع إنجاج ، باىفمرة إىً ضرورة أْن َقوً اىمثقفون بنقه اىوعٍ ىيبروىَجارَا

ومن هنا جؤجٍ سيطة اىمثقفَن عيً جموع اىعماه. وفٍ اىحاىجَن ، (281)وعَها اىسَاسٍ
اىروح فٍ اىجارَخ عبر انجقاه اىفمر من اىنخبة إىً اىشعب. ومان مه من هَجه ججحقق 

فٍ نظاً معَن؛ رآه هَجه فٍ ، أو ججموضع اىحقَقة، ومارمس َري أْن ججحقق فيسفجه
حَاجه وجوقعه مارمس فٍ اىمججمع اىشَوعٍ فٍ اىمسجقبه؛ وفٍ اىممارسة جموضعت 

اىعقه عيً  هٍاىدوىة "حَخ إنَّ ، ىة اْوىًاىروح فٍ اىدوىة اىبروسَة اىميمَة فٍ اىحا
                                                             

(277 )Philosophy of right, 24  

(278)Manifesto of the Communist Party, Proletarians and Communists  

(279) Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction 

(280) The Class Struggle 

(281) What is to be done? PDF file, p. 17 
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ا ذاجه بوعٍ، اْرض .. وفٍ اىدوىة اىسوفَجَة )ومثَٗجها( فٍ اىحاىة اىثانَة، (282)"محقق 
اىذٌ ، دوىة هَجه مانت أقه بشاعة من دوىة مارمس وحجً نججنب اىظيً نشَر إىً أنَّ 

رؼً أنَّ ، فَيسوؾ اىدوىة اىسوفَجَة - مجشبه ا بهَجه ىمن دون أْن َدرٌ - عَن نفسه
ميَهما ؼَر مسإوه عن إنشابهما. به من اىمإمد أنَّ اىدوىة اىسوفَجَة ىً جمن حيً 

  به نقَضه.، مارمس قط

ضعؾ اىمنظومجَن جممن فٍ اٖدعاء بمعرفة اىحقَقة بؤىؾ ًٖ اىجعرَؾ. فٍ إنَّ نقطة 
ا" حقابق"اىواقع نحن نعرؾ  وقد .. وجوانب ومراحه من حقَقة اىعاىً اىجٍ ٖ جنجهٍ أبد 

 سبق أْن جناوىنا هذه اىقضَة. 

، مع ذىك جخجيؾ اىمارمسَة عن اىهَجيَة فٍ مٗمها عن مَفَة امجشافها ىيدَاىمجَك
ىمن مارمس )وإنجيز باىذات( قد رفض هذا اٖسجنباط ، قد زعً أنه اسجنبطه فهَجه

بَنما هو فٍ اىواقع ، (283)حسب مٗمه، واعجبر اىدَاىمجَك هو قوانَن اىعاىً باٖسجقراء
 اقجنص دَاىمجَمه من ثناَا دَاىمجَك هَجه وزعً أنه قانون اىوجود اىمادٌ. 

ضمن مناهج  –مجرد منهج أدابٍ مفَد ، عهإنَّ اىجعامه مع اىدَاىمجَك مما هو باىف
ا. فٗ فمرة مطيقة وٖ قوانَن ميَة وٖ روح –أخري مممنة  به قوي .. َحه اىمشمية جمام 

بشرَة حَة. أما اىربط بَن اىدَاىمجَك وحقَقة اىعاىً فَإدٌ باىجاىٍ إىً فمرة اىؽابَة فٍ 
 اىحجمَة اىجارَخَة.  :ومن ثً، اىجارَخ

 :اىمادَة اىجارَخَةمٗحظات عيً 

من أهً ما أضافجه اىمارمسَة جصور مارمس ىيعٗقة بَن قوي وعٗقات أنجاج * 
اىجموَن اٖججماعٍ ممه. وخٗصة اْمر أنه حَن ججقدً قوي أنجاج " منطق"وجصوره ىـ 

إىً درجة جصبح عندها عٗقات أنجاج اىقابمة معَقة ىهذا اىجقدً جصبح اىثورة 
اٖججماعَة ضرورَة ىفجح اىطرَق أماً اسجمرار جقدً قوي أنجاج وججشمه عٗقات إنجاج 

رؼً ما ، عمه جقدمٍ ىهذا اىسبب هٍاىثورات جدَدة جفجح اىباب أماً جقدً قوي أنجاج. ف
ٗ  فٍ اججاه جقدً اىقوي  قد جسببه من دمار وفوضً بشمه مإقت. وقد سار اىجارَخ فع

ا باسجمرار؛ ّط  اىمنججة وإزاحة اىعٗقات اىمعَقة ىه؛ إٖ أنَّ هذا ىً َمن خ ا صاعد 
ا وقد حدثت فاٖنجماسات واىثورات اىمضادة وجؤثَر اىموارخ اىطبَعَة أمور وار دة دابم 

ا وىمن جارَخ اىبشرَة ِٖؾ اىسنَن قد ده بوضوح عيً واقعَة جيك اىفمرة ، مرار 
وٖ ، فٗ جوجد مراحه محددة فٍ اىجارَخ، ىمنها َجب أْن جفهً فٍ عمومَجهااىمارمسَة. 

وٖ جوجد ، ىيجحوه اٖشجرامٍٖ جوجد حجمَة .. جوجد نهاَة سعَدة أو خٗص ىيبشرَة
عٗقة مسجقَمة بَن قوي وعٗقات أنجاج؛ عيً نمط فمرة اىطاحونة اىهوابَة واِىة 

                                                             

(282)Hegel. Op. cit., 258  

ىقد جً اسجخٗص قوانَن اىدَاىمجَك من جارَخ اىطبَعة واىمججمع ": دَاىمجَك اىطبَعةقاه إنجيز فٍ مجابه:  (283)
 اىفصه اىثانٍ. ، اٖشجرامَة اىخَاىَة واٖشجرامَة اىعيمَة :مجابه. ومرر نفس اىمعنً فٍ "اىبشرٌ
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ا من أوروبا قبه  اىبخارَة؛ به مجرد مَه فحسب. فقد مانت اىصَن واىهند أمثر جقدم 
مما أقَمت فٍ اٖجحاد اىسوفَجٍ ، ومع ذىك جً هذا اىجحوه فٍ أوروبا، جحوىها اىرأسماىٍ

 باىسخرة رؼً اسجمرار جطور قوي أنجاج طواه اىعهد اىسوفَجٍ. عٗقات إنجاج 

ٌْ طرَقة اىنهب واىفرق بَن اىنظً اىطبقَة ه*  وهذه ججحدد ، شمه اىفابض اىمنجزع؛ أ
ٗ  عيً اىعمه مباحخ فٍ عيوً  حسب مسجوي قوي أنجاج؛ فٗ َممن إجبار قن مث

ا عيً جبِ جمعات ىفرد أْن َُ مثيما ىً َمن من اىمممن فٍ بداَة جمون اىمج، اىفضاء ر أفراد 
ا، عدً جمع اىثمار واىجفرغ ٔنشاء بَت مبَر ىه ، ببساطة ْنهً سَموجون من اىجوع فور 

وحَن ججطور اىجمنوىوجَا أمثر بمثَر ىن جمون هناك ضرورة ىطبقة اىبروىَجارَا وباىجاىٍ 
 سججهاوي اىرأسماىَة. 

وٖ ؼاَة ، وٖ حجمَة، جارَخ؛ فٗ قوانَن* ٖ جوجد مبادئ مَجافَزَقَة وراء حرمة اى
ٖ   :نهابَة ىيجارَخ. مه ما هناىك هو ثابت اىصراع  :(فَما بعد )مما قاه أىجوسَر ثوابت :أو
وهناك ثوابت ، وثابت اىصراع واىجعاون بَن اىبشر، واىجعاون بَن أنسان واىطبَعة

ا   َ انفسَة وبَوىوجَة ىدي اىبشر. مما أنَّ هناك ثان فٍ احجَاجات اىبشر مجرجبة  جصاعد 
وهذا هو مَه ثابت. وهذا اْخَر َجرجب ، عيً بعضها؛ فسد حاجة ما َخيق حاجة جدَدة

وما َجرجب عيَه من جؽَر فٍ عٗقات أنجاج ، مَه ىجطور قوي أنجاج :عيَه ثاىث ا
 مجرد مَه عاً ؼَر محدد اىمٗمح. .. واىبنَة اىفوقَة

ات اىبشر؛ ىماذا سعً اىبعض إىً اىجسيط عيً بقَة * ىً َهجً مارمس بجعيَه جصرف
وىماذا َسعً اْؼنَاء إىً مزَد من ، وىماذا قبه اىناس اٖنقساً إىً طبقات، اىبشر
ا ىـ ، ومان موضوعه هو اسجعراض ما حدخ وما َحدخ فٍ اىمججمع.. اىثراء خضوع 

قوي وعٗقات منها قانون اىعٗقة بَن ، ىً َحدد مَؾ وصه إىَها، معَنة" قوانَن"
َ ا بأشارة إىً أنَّ اْمر َجً ، وبَن اىبنَة اىجحجَة واىبنَة اىفوقَة، أنجاج بدون ممجف

. وهذا هو اىجانب اىوضعٍ فٍ اىمارمسَة، مؤنها قوانَن مَجافَزَقَة، ؛ فقطإرادة اىناس
ٗ  اىمججمع َجمون وججؽَر بنَجه اىعامة بدون خطة مسبقة؛ بدون إرادة اىناس  ىمن، فع

وهذا َعنٍ باىضبط أنَّ ىهً طبَعة خاصة أو ، "قوانَن"ىـ  َخضعوناىناس فٍ هذه اىحاىة 
ردود أفعاه من نوع معَن جحجاج ىيفهً. ، مَوه معَنة؛ اسججابات محددة ىجؽَرات اىواقع

به نقطة ضعؾ ذات أهمَة مبَرة. إذ إنَّ أجابة عيً ، وهذه ىَست محض نقطة ناقصة
ا عيً أسبية ٖحقة ججعيق بمَفَة وضمان بناء اٖشجرامَة هذه اْسبية جرد مقدم  

واضمحٗه اىدوىة واخجفاء اىطبقات. وقد حاوه ماوجسمٍ فَما بعد سد هذه اىثؽرة. مع 
من إشارات سرَعة ْنانَة  –اْوىً خاصة  - ذىك ٖ جخيوا مجابات مارمس وإنجيز

معوامه ، اىجشع واىطمع وإىً، أو ىهذا اىعنصر اىنفسٍ ضمن اىجموَن اىبشرٌ، اىبشر
ا وٖ طرَقة ما ، ىظهور واسجمرار اىطبقَة واىدوىة واىقمع ٗ  محدد  ىمن ىً َقدما جحيَ

مان " :قاه إنجيس عن جحوه اىشَوعَة اىبدابَة إىً اىنظاً اىطبقٍىججاوز هذه اىمَوه. 
ا عيً قوة ذىك اىمججمع اىبدابٍ أْن ججحطً وقد جحطمت باىفعه. وقد جحطمت ، محموم 

  ٗ ا من اىعظمة اىروحَة اىبسَطة ىيمججمع ، نجَجة جؤثَرات جبدو ىنا منذ اىبداَة جحي سقوط 
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، أحقر اىمصاىح؛ اىجشع اىمنحط، اىطبقٍ، اىقدًَ. وقد دشنت اىمججمع اىجدَد؛ اىمجحضر
ىيثروة اىعامة. وقد جمت أطاحة  ٍاىنهب اْنان، اىبخه اىدنَا، اىشهوانَة اىوحشَة

باىسرقة واىعنؾ واىؽش واىخداع. أما اىمججمع ، اىراقٍ، اىمشاعٍ، باىمججمع اىقدًَ
ا ىٓقيَة عيً حساب  اىجدَد فقد ظه طواه اْىفَن وخمسمابة عاً اْخَرة ىَس إٖ جطور 

 . (284)"اْؼيبَة اىمسجؽية واىمقهورة

ىماذا ججطور قوي أنجاج؟ ىسد اىمزَد  :* جقودنا مسؤىة اىعامه اٖقجصادٌ إىً سإاه
من حاجات اىبشر. إذن ىماذا َسعً اىبشر إىً سد احجَاجاجهً اىمجزاَدة؟ وىماذا ٖ 

وْنَّ سد حاجات ، َمجفون بحاىة اىمفاؾ؟ بدافع من رؼبجهً فٍ اىمزَد من اىرفاهَة
ىيعامه هو اىمحرك معَنة َنجج حاجات جدَدة عيَهً اىسعٍ ىسدها. إذن هذا اىعامه 

به مابن َجمجع بصفات عدَدة وؼرابز ، . فأنسان ىَس مجرد قوة عمهاٖقجصادٌ
عٗقة بَن جطور قوي أنجاج  :مًٗ مارمس َعنٍ أنَّ هناك ما َشبه اىقانونورؼبات. إنَّ 

فٍ مجاه هذا  اا ما ثابج  وعٗقات أنجاج. ومجرد وجود قانون َعنٍ أنَّ هناك شَب  
َعمه؟ فعيً اْقه هناك مجؽَر ثابت فٍ اىجارَخ هو جطور اىقوي  وإٖ فمَؾ، اىقانون

جميً عن ن ناىمن، ارؼً وجود انقطاعات وجراجعات أحَان  ، اىمنججة وعيً رأسها اىبشر
وإٖ ، اٖججاه اىجارَخٍ اىعاً. وهذا اىمجؽَر اىثابت َعنٍ وجود شٍء ثابت ىدي اىبشر

إىخ؟ مما أنَّ .. يً جحقَق اىمزَد من اىجقدًفيماذا جزداد اىحاجات اىبشرَة وَصر اىناس ع
سواء اىقبابه ، بَن اىبشرو، وجعاون اىبشر مع اىطبَعة اىجارَخ اىبشرٌ هو جارَخ صراع

فيماذا هذه اىسمة اىثابجة إٖ إذا مان هناك ، واىبطون قبه اىنظاً اىطبقٍ أو بَن اىطبقات
جحقق حاجات  فإنَّ  اىثروة؟ دافع ثابت ىدي اىناس ىٗسجحواذ عيً اىثروة واىمزَد من

 مما َدفع ىيسعٍ من أجه اىجقدً. ، اىبشر َخيق حاجات جدَدة

وهذا أشار إىَه مارمس ، ىيبناء اىفوقٍ دور هابه فٍ إعادة إنجاج اىبناء اىجحجٍ* 
ا ا. وٖ َسجطَع اْخَر إعادة إنجاج نفسه بنفسه فٍ حدود مونه اقجصاد  ىمنه ، وإنجيز مرار 

به آىة مشبعة باىخبرة واىقًَ ، فقوة اىعمه ىَست مجرد آىة، مذىك فقطفٍ اىحقَقة ىَس 
وباىجاىٍ َيعب نفس اىبناء دوره فٍ ، واىمفاهًَ واىمعجقدات اىجٍ جعود ىيبناء اىفوقٍ

؟  ٗ اىجمََز بَن ف إعادة برمجة قوة اىعمه. فمَؾ َعاد إنجاج قوة اىعمه بدون اىجعيًَ مث
ا من ، جصادَةممونات اىجشمَية اٖججماعَة اٖق ا بنَة جحجَة وبنَة فوقَة ىَس جمََز  صارم 

ا   به هو فٍ اْساس، مما َجضح فٍ اىمارمسَةأو ممونات محددة  بَن مإسساتوثابج 
ٗ  دور قوة إنجاج فٍ اىمججمعات  وظابؾَجداخه مع  جمََز هذه اىممونات؛ فجيعب اىدوىة مث

ا فٍ اىبنَة اىجحجَة ومذىك َمم، اىنهرَة بجانب دورها فٍ اىبناء اىفوقٍ ن أْن نرصد دور 
ٗ  ججََش اىناس فٍ خدمة اىحامً باعجباره إىه ا(. ومن  ىيعٗقات اىسَاسَة واىدَن )مث

أنَّ صناعة ، من أشهرها مصر طواه جارَخها، اىظواهر اىبارزة فٍ مججمعات عدَدة
ا ، اىثروة ججً بشمه أساسٍ من خٗه اٖنجماء ىجهاز اىدوىة به وجيعب جيك اىدوىة دور 

                                                             

(284) The Origin of the Family, Private Property and the State, III 
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ا. باخجصار قد َنجمٍ نفس اىجهاز أو اىمإسسة إىً اىبنابَن اىجحجٍ  ا مباشر   َّ أَدَوىوج
اواىفوقٍ م ا مجعددة؛  .ع  ٖ جوجد فعيً سبَه اىمثاه ومه مإسسة أو منظومة جيعب أدوار 

جيعب ، َشومنها اىج، أجهزة اىدوىة اىقمعَةفحجً ، مإسسة أَدَوىوجَة أو قمعَه خاىصة
َّ  اوأد ا أَدَوىوج ا مثيما ، ذات باه ةر  ا إضافة ىدورها اىجعيَمٍ؛ جمارس اىمدرسة دور   َّ قمع

مذىك؛ جعيً اْطفاه اىسيوك اىمرؼوب من جانب اىدوىة واىمدرسة " ٌجربو"فيها دور 
ا بوىَسَة وقمعَة؛ مثيما  نفسها. مذىك اىمإسسات اىدَنَة فٍ بعض اىبيدان جيعب أدوار 

ا ىهَبة اْمر باىمعروؾ فٍ اىسعودَة باعجقاه اىناس وضربهًمان  ومما َيعب ، مسموح 
ا فٍ مصادرة اْعماه اىفنَة وحجً اىمجب ٗ  دور  وَحرض اىدوىة عيً قمع ، اْزهر مث

بعض اىخارجَن عيً اىدَن واْخٗق اىرسمَة. وحَن مان َجً جمع اىناس ىيعمه 
ا ب  َّ ا فٍ إعادة جثقَؾ باىسخرة ججً إعادة جؤهَيهً ثقاف شمه مباشر. واىجَش َيعب دور 
ا من اٖسجقٗه اىنسبٍ ىمه اىمجندَن فٍ عميَة ؼسَه مخ.  وٖبد أْن نٗحظ أنَّ هناك قدر 

اٖقجصادَة. وىهذا اىسبب باىذات ٖ ججؽَر مه ممونات  - ممون ىيجشمَية اٖججماعَة
ا جؽَر اىبناء اىجحجٍ ىمدد طوَية؛ به قد جظه عناصر من اىبناء اىفوقٍ بعد ، اىجشمَية مع 

فعٗقات أنجاج ىها دور ، خاصة اَْدَوىوجَا. وَنطبق هذا عيً مه ممونات اىجشمَية
.. وهناك عٗقة جفاعه بَن اىدَن واىدوىة، أساسٍ فٍ عمه وإعادة إنجاج قوي أنجاج

دمجه إىخ. اىخٗصة أنَّ مفهومٍ اىبناء اىجحجٍ واىبناء اىفوقٍ أمثر مرونة مما ق
 اىمارمسَة؛ اىجمع واىفصه بَن ممونات معَنة ووظابؾ.

ىً َمن جارَخ اىعاىً قبه اىحقبة اىرأسماىَة هو جارَخ صراع ، * عيً رأٌ ماوجسمٍ
وىنجذمر فقط أنَّ اىؽزو اىجرمانٍ ىيدوىة  .(285)اىطبقات حسب ما جاء فٍ اىبَان اىشَوعٍ

اىؽزو اىعربٍ ىيشرق اْوسط وؼَره قد أدي وأنَّ ، اىرومانَة هو اىذٌ حوىها إىً أقطاع
به مان اٖسجعمار اْوروبٍ ىيعاىً .. وجٗه اىؽزو اىعثمانٍ، إىً جحوٖت اججماعَة مهمة

وحجً اىميمَة اىخاصة فٍ بعض ، هو اىذٌ فمك اىمنظومة قبه اىرأسماىَة وأدخه اىحداثة
به بفعه اىؽزو ، ا رأسماىَة بفعه ثورة عبَد ضد إقطاعأمرَماىبيدان. وىً جصبح 

فٍ اىعصور اىقدَمة واىوسَطة رأَنا أنَّ اىجارَخ .. اْوروربٍ وإبادة اىسمان اْصيََن
مان َسَر جحت جؤثَر صراع اىدوه واْمً واىحروب بَنها ٖ صراع اىطبقات اىخافت 

ثً ، ثً ظهر اىمسيمون اىعرب عيً اىساحة –صراع اىفرس واىروً واىبَزنطََن  :ىيؽاَة
ومن اىسهه ىيؽاَة أْن نرصد أنَّ جحوه اىمججمعات .. إىخ.. فاىصيَبَون من أوروبا، اىججار

حَخ ىً جمن جوجد ، اىمشاعَة إىً مججمعات طبقَة قد جً بدون ٖ ثورة وٖ صراع طبقٍ
  ٗ ببساطة ىقد انقسً اىمججمع إىً طبقات مع جطور قوي أنجاج اىذٌ جعه .. طبقات أص

اىمقدمة ىنشوء اىطبقات واىدوىة.  هٍومانت صراعات اىقبابه ، اىسرقة واىنهب مممنان
ا  َّ ا طبق به مان ، اْهً من ذىك أنَّ اىصراع اٖججماعٍ قبه اىرأسماىَة ىً َمن صراع 

                                                             

ىمن فٍ اىطبعة اْىمانَة اىرابعة أضاؾ ، "إنَّ جارَخ مه مججمع حجً اِن هو جارَخ صراع اىطبقات"اىنص هو:  (285)
 ". هذا هو اىجارَخ اىممجوب"إنَّ  إنجيز فٍ اىهامش:



159 
 

مه نضاه طبقٍ هو نضاه " :فحجً وفق ا ىمارمس وإنجيز، صراع فقراء ضد أؼنَاء
وىً َجخذ صراع اىطبقات اىمسجَؽية ضد سادجهً صورة صراع سَاسٍ ، (286)"سَاسٍ

 قبه ظهور اىطبقة اىرأسماىَة. 

ا أْن َمون * إنَّ  ظهور اىطبقَة واٖسجؽٗه واىقمع داخه اىمججمع اىواحد ٖبد حجم 
وىو مانوا ، باىضبط مما جصور مارمس وإنجيز، بسبب وجود نزعات أنانَة ىدي اىبشر

مجرافق مع وجود وٖسجمر اىمججمع اىمشاعٍ مع جقسًَ عمه. هذا أبرَاء  ىجعاونوا 
ا . أما اىفمرة اىجٍ جصور ظهور اىطبقَة واىدوىة عيً أنه اسجعداد اىنفسٍ ىيخضوع أَض 

وهذا َبدو فٍ ، "اىجارَخٍ"بدورها  قامتاىطبقات اىمسَطرة  ضرورة موضوعَة وأنَّ 
ا آخر مان مممنا ىو  ًفمرة ججحاش هٍ؛ ف(287)روح بعض مجابات مارمس وإنجيز جصور 

ٖ  من أْن َسجؽه بعضهً اىبعض. مان ظهور اىفابض فٍ  :أراد اىبشر ا بد أْن َجعاونوا مع 
ا وىوٖ إنجاج اىمججمع وجعاظمه باسجمرار هو اىذٌ جعه ظهور اىطبقات واٖسجؽٗه مممن  
مظاهر جطور قوي أنجاج إىً حد إنجاج فابض ىما ظهرت اىطبقَة واىدوىة )هذا أحد 

وجود عٗقة بَن قوي وعٗقات أنجاج(. وبدَهٍ أنَّ فرض نمط إنجاج َقوً عيً 
ٗ  عن اىجعاون بَن اىناس ا اسجخداً اىعنؾ بدَ ، اسجؽٗه أنسان ىٕنسان اسجيزً دابم 
فيَس من اىمجصور أنَّ طبقة من اىناس قد قبيت حَاة اىعبودَة ْسباب اقجصادَة بحجة. 

ا مهما فٍ خيق طبقة اىعبَدففٍ بداَة اٖسجعبا ثً ، د ىعبت اىحروب وعميَة اْسر دور 
بما فٍ ، مان ىيدوىة طواه اىجارَخ دور جعضَد اىطبقة اىماىمة وقهر اىطبقات اىمقهورة

ا فٍ جشمَه وإعادة جشمَه   َّ ا أساس ذىك جمون وجطور اىرأسماىَة. إنَّ اىعنؾ مان شرط 
قجصادَة اىمٗبمة ىٗسجؽٗه. ٖ شك أنَّ اىعامه فٍ وجود اىشروط اٖ، اْنظمة اىمراجبَة
ٍْ َعمه. اْوه ىمحرك اىاٖقجصادٌ هو  ا ويجارَخ ىمن اىعنؾ شرط ضرورٌ ىم دور اىطبع 

ا اىدَن. وجدَر باىمٗحظة أنَّ اْنظمة اىمراجبَة قبه ، َٓدَوىوجَااىحاسً ى وخصوص 
باىجسيط اىمباشر اىرأسماىَة قد جمَزت بطرَقة انجزاع اىفابض بوسابه ؼَر اقجصادَة؛ 

ٖ  سوي إحدي ، أما بخصوص أنانَة اىبشر. باَْدَوىوجَا باىجؤمَد امدعوم   فيَست أو
إىخ. .. فاء واىجؤىً ْىً اِخرَنمنها اىجعاطؾ مع اىضع، نزعاجهً ضمن مَوه أخري

ا ىَست باىضرورة   َ مَيهً ىمصاىحهً اىمادَة فٍ مه ىحظة. فعيً رأٌ ماوجسمٍ  هٍوثان
جإثر اْفمار واىعادات اٖججماعَة اىجٍ ورثوها من أسٗفهً فٍ جصرفاجهً. وباىطبع 

ا فٍ هذا اىصدد ا مهّم  ومات اىفاسدة وإٖ ىثارت اىشعوب ضد اىحم، جيعب اَْدَوىوجَا دور 
اواىطبقات اىمسجؽية منذ وقت طوَه. وهذا ٖ َنفٍ باىطبع أنَّ اىمصاىح اىمادَة جيعب دو  ر 

ا فٍ جصرفات اىناس  َّ خاصة فٍ اىعصر ، فٍ حدود جصوراجهً عن هذه اىمصاىح، جوهر
ا فٍ اىسوق. وٖ شك أنَّ ، اىرأسماىٍ " اىعبودَة اىطوعَة"حَن أصبح مه شٍء مطروح 
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ا فٍ نشوء اىدوىة واىطبقاتقد ىعبت   َّ ا أساس ىمنها وجودها ارجبط وَرجبط بوجود ، دور 
 اىعنؾ واىقسوة من اىجهة اْخري.

به مضادة ، فمرة محافظة هٍ* فمرة وجود دور جارَخٍ ىيطبقات اىماىمة ىيثروة 
ٖ  ججضمن  هٍىيثورة. ف ا"أو ا ىيثورات ٖ َممن أْن جنجح قبيه" موعد  وهو وقت ، محدد 

ج اىشروط اىموضوعَة ىقَاً عٗقات إنجاج جدَدة )اىمناشفة فٍ روسَا وقفوا ضد نضو
َ ا جبرر جسيط جيك اىطبقات فٍ مرحية ما  صعودها " َُسمًثورة أمجوبر بهذه اىحجة(. وثان

. وثاىث ا دعوة اىطبقات اىشعبَة ىيسَر خيؾ أو اىجحاىؾ مع من َسجؽيونها فٍ "اىجارَخٍ
 ىمزعومة.مرحية صعودهً اىجارَخٍ ا

ا قبه ظهور  * أما حدوخ جناقض بَن قوي وعٗقات أنجاج فيً نر ىه أثر 
وٖ حجً بعده. فمَؾ نجصور ظهور هذا اىجناقض فٍ اىمججمع اىمشاعٍ؟ ، اىبورجوازَة

ٖ  من أْن ججعاون منذ أْن ظهر فابض فٍ أنجاج؟ وىماذا  فما اىذٌ َجعه اىناس ججصارع بد
ااىمججمع )إذا افجرضنا أنه مان ذىك ىً َسجمر   َّ باىفعه( وىماذا ٖ َجفاهً اىبشر اِن  مشاع

إىخ؟ هه مجرد ظهور إممانَة ٖسجؽٗه .. وَججاوزون نظً اٖسجؽٗه واىجمََز واىعنصرَة
ا إىً ظهور اىنظً اىطبقَة؟ وهه َممن أْن نسجنجج من  اىناس ىبعضهً اىبعض َدفع حجم 

ىجحوه مججمع اىمساواة اىبدابٍ إىً مججمع " َة جارَخَةحجم"مًٗ مارمس أنَّ هناك 
طبقٍ بدون اْخذ فٍ اٖعجبار ىهذا اىعامه اىثابت؟ فجطور قوي أنجاج ىً َجعه من 

  ٗ وىً نسمع عن حدوخ أزمات فٍ ذىك اىنظاً ، اسجمرار اىنظاً اىمساواجٍ ذاك مسجحَ
حسب ما  –َنقصه  أدت إىً ضرورة جحوىه إىً نظاً عبودٌ أو إقطاعٍ. فاْمر

ٍْ  –نجصور جحيَه اىعنصر اىبشرٌ نفسه؛ إممانَاجه واسجعداداجه. من اىضرورٌ ىم
ججؽيب عيً  وأنْ ، َججاوز اىبشر اىمنافسة واىصراع واىسعٍ إىً اىجمَز أْن ججؽَر ثقافجهً

سعٍ ٖ َجوقؾ .. فهه هذا مممن؟ ما َممن باىجؤمَد هو اىسعٍ إىً ذىك، مَوىهً اْنانَة
وجود نزعة جهٍ. وىمٍ نوضح اْمر أمثر نقوه إنَّ اىعنصر اىبشرٌ اىثابت هو وٖ َن
وهذه ٖ َممن أْن جمون ناشبة  ؛ نزوعهً نحو امجساب اىممانة واىسيطة،اىبشرىدي أنانَة 

من اىعامه اٖقجصادٌ. وإذا مان اْخَر هو اىمجؽَر اىمسجقه فإنَّ اْوه هو اىعنصر 
َة ىيبشر وجصرفهً وفق ا ىها ىما قرر اىبعض منهً اسجعباد فيوٖ اىنزعة اْناناىثابت. 
ىماذا فضه اىناس اىجحوه إىً اىنظاً  :يخص اىقضَة فٍ جساإىَننوىيجوضَح اِخرَن. 

اىقدًَ؟  اىشَوعٍاىطبقٍ بصراعاجه ومعارمه طوه اىجارَخ عيً اٖسجمرار فٍ اىنظاً 
اْزمة اىجٍ شهدها ذىك اىنظاً وأجبرت اىناس عيً جفضَه اىطبقَة واىصراع؟  هٍوما 
أو باْحري ، مااىجارَخَة َجضمن باىضرورة وجود طبَعة بشرَة  اىمادَةاعجماد نظرَة ف
. فهنا َوجد عنصر مجضمن فٍ اىجحيَه اىمارمسٍ؛ اىعامه اىحاسً فٍ مه وه نفسَة مامَ

فسه. ومن اىمإمد أنَّ اىثقافة واىخبرة جؽَر أو جعده من أنسان ن :اىجحوٖت اٖججماعَة
ا وقد َجسَد اىموقؾ فٍ ظروؾ ما. ، اىسيوك اىؽرَزٌ ىمن َظه اىمَه اىؽرَزٌ موجود 

باىطبع مجرجبة  هٍو، ٗ شك أنَّ اىثقافة مما َمَز اىمابن اىبشرٌ عن ؼَرهومع ذىك ف



161 
 

به حجً ٖ نسجطَع أْن نقرر أنَّ ر. ىواقع اىبَبٍ واٖججماعٍ. هذا هو اىعنصر اىمجؽَاعيً 
 عنصر ثابت إىً اْبد.  هٍأنانَة اىبشر 

* َمَه اىمارمسَون إىً جقسًَ اىمججمع إىً طبقات واعجبار اىفبات اْخري مجرد 
. اِن أنجيَجَنسَامثه موظفٍ اىدوىة واىمهمشَن واىفبات اىوسطً أو، ميحقات بها

بفباجها اىمجعددة قد صارت قوي ضخمة اىعدد أصبح من اىواضح أنَّ أنجيَجَنسَا 
ا، واىجاثَر وىَست ميها فٍ خدمة اىرأسماىَة ومذىك اىمهمشون ، به منهً مهمشون أَض 
مما صارت اىبَروقراطَة فبة ممَزة وىها ، من مه صنؾ أصبحوا قوة اججماعَة مهمة

ة صاروا فبة مصاىحها اىخاصة وجقاسً اىرأسماىَة أرباحها. واىعسمر مذىك فٍ بيدان عد
 دً عند رأس اىماه. ااججماعَة ىها مصاىح ضخمة وىَست مجرد خ

رإَة. زعً اىمارمسَون اْرثوذمس  –فٍ اىنهاَة  - اىجصور اىمادٌ ىيجارَخ هو* 
 هذهعيً أساس أنَّ ، رؼً إقرارهً بؤنها رإَة اىبروىَجارَا، أنها اىرإَة اىصحَحة

اىطبقة اىثورَة صاحبة اىدور اىجارَخٍ فٍ إقامة اٖشجرامَة. ومجناسَن أنَّ  هٍاْخَرة 
ا اىطبقة صاحبة اىدور اىجارَخٍ فٍ جحرَر  - حسب منطقهً –اىبورجوازَة  مانت أَض 

ا؟! َقوه بعض اىمارمسََن هٍفهه مانت رإَجها ، اىعمه وجحقَق اىحداثة  :اىحقَقة أَض 
مجَك فٍ مرحية ثورَجها ثً جخيت عنه بعد ذىك نعً ىقد جبنت اىبورجوازَة اىدَاى

اىحقَقة اىدَاىمجَمَة حوه  هٍىيبروىَجارَا. وقد سبق جناوه طبَعة هذا اىدَاىمجَك. وأَن 
جناقضات اىرأسماىَة وحجمَة اٖشجرامَة حَن راحت اىبروىَجارَا ججحيه مطبقة بعد 

اىجارَخ جراممٍ؛ بمعنً أنَّ  إنَّ مفسحة اىطرَق ىٓجمجة واىروبوت. ، اىجطور اىعيمٍ اىهابه
ىمن ٖ ، اىمرحية اىقادمة ججد جذورها فٍ اىمرحية اىسابقة؛ فاىنجابج جوجد فٍ اىمقدمات

 جطور جارَخٍَممن جوقع مسار محدد وعَنٍ ىمراحه جطور اىمججمعات إٖ فٍ اىعموً؛ 
 مثه حدوخ مارثة ما جؽَر، بهذا اىمعنً وحده. وبؽض اىنظر عن اىعوامه اىعرضَة

أو صراع بَن بيدَن َإدٌ إىً نجابج ٖ َممن أْن ُجعزي إىً واقع مه ، مجري اىمججمع
ٖ  ع إرادة اىبشر ىها دورها اىحاسً فٍ فإنَّ ، ن مجري اىصراع وجفاعٗجهمنهما معزو
 نَّ وعَهً ىه اسجقٗىَة ما عن وضعهً اٖججماعٍ. إو، حرمة اىجارَخ

 هٍوحجً إْن ، ىمه طبقة مهمة جارَخَة محددةمن اْفمار اىراسخة فٍ اىمارمسَة أنَّ 
مما اْمر فٍ حاىة ، عنها جنوبعجزت عن اىقَاً بها جقوً بها طبقة أخري أو فبة أخري 

ومثه قَاً اىعماه واىبورجوازََن ، ونظرَة اىثورة اىدابمة اىجروجسمَة، اىبونابرجَة
ا مهمةاىصؽار باىثورة اىبورجوازَة فٍ فرنسا.  حددها إنجيز ، جارَخَة به وىيدوىة أَض 

وهذه اىفمرة ججد (. 136مما رأَنا فٍ ضبط اىصراع اىطبقٍ ىحفظ اىنظاً )ارجع ىصفحة 
 هٍأساسها فٍ فمرة اىحجمَة اىجارَخَة اىميجبسة واىمخجيؾ عيَها بَن اىمارمسََن. و

  َّ أَمان وهو َسيح اىمارمسََن بسٗح ، ىيؽاَة افمرة مَجافَزَقَة واىمًٗ َبدو ٖهوج
مما َدفعهً إىً جفسَر أحداخ اىجارَخ بطرَقة ؼَر مادَة. هنا نجذمر مثاه ، بحجمَة اىنصر

ممن َرفضون اىحجمَة اىجارَخَة( ىيثورة اىروسَة؛ إذ  هٍ)و روزا ىومسمبورججحيَه 
عزت ما حدخ فَها ٖ إىً ظروؾ روسَا به إىً عدً نضج اىبروىَجارَا اْىمانَة ٔنجاز 
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ا فٍ جيك اىفجرة أنَّ اىثورة ، (288)رَخَةمهماجها اىجا ومان جصور اىمارمسََن عموم 
ا ىمن جصور اىبٗشفة أنها ، اٖشجرامَة عاىمَة وأنها ٖبد أْن جقوً فٍ أمثر اىبيدان جقدم 

( ثً جمجد إىً أوروبا (289)اىيَنَنَة" اىحيقة اىضعَفة"َممن أْن َبدأ فٍ روسَا )نظرَة 
مساعدة روسَا عيً ججاوز جخيفها بسرعة. وحَخ إنَّ  فجهرع اىثورات فٍ أوروبا إىً

هذا ىً َحدخ جمون اىبروىَجارَا اْىمانَة قد جقاعست أو ىً جنضج ىيقَاً بواجبها 
اىجارَخٍ. وعيً اىطرؾ اِخر؛ رفض اىمناشفة اىروس وأنصارهً فٍ أوروبا فمرة 

رؼً أنَّ اىظرؾ ، زَةاسجَٗء اىبروىَجارَا عيً اىسيطة بحجة أنَّ طبَعة اىثورة بورجوا
ٗ  عيً أَدٌ اىبٗشفة.   اىسَاسٍ مان َسمح بذىك وهو ما حدخ فع

، جنطوٌ فمرة اىحجمَة اىجارَخَة عيً طيب مدد من اىجارَخ؛ من قوانَن اىوجود 
ىجبرَر مفاح اىبروىَجارَا؛ مثيما جفعه بعض اْدَان. ومؤنَّ اىمفاح من أجه اىحرَة واىجقدً 

مبرر موضوعٍ. ومان َمفٍ نقد اىوضع اىقابً واَْدَوىوجَا  واىرفاهَة َحجاج إىً
 اىبورجوازَة ىدعوة اىجماهَر إىً اىنضاه من أجه جحررها. 

فٍ أسًٗ؛ فقد " أنسان مخَر أً مسَر"* جذمرنا فمرة اىحجمَة اىجارَخَة بإشماىَة 
قبه اخجيؾ عيَها وعيً معناها وعيً حدودها. وٖ جوجد إجابة قاطعة شافَة من 

هه ججصور اىمارمسَة  :اىمارمسََن. ىمن اىسإاه اىجاىٍ قد َحسً اْمر إىً حد مبَر
روزا مسارات أخري محجمية ىيجارَخ ؼَر اىنهاَة اىشَوعَة؟ ىً نقرأ سوي إجابة 

 سوؾ اىرأسماىَة إنَّ  :وإجابة ىَنَن اىمراوؼة، اٖشجرامَة أو اىبربرَة :ىومسمبورج
. اىثورٌ ىيحزب اىواعٍ اىجدخه عبر جدمَرها َجً ىً إذا ىها مخرج إَجاد من ادابم   ججممن

وهذه أجابة ججضمن ما َعنٍ أنَّ اىرأسماىَة ٖ َممن أْن ججحوه إٖ إىً اٖشجرامَة. وهذه 
ا ما قرأنا جحيَٗت ىقادة مارمسََن جصر عيً أنَّ  هٍ باىضبط اىحجمَة اىجارَخَة. ومثَر 

 .(290)اىرأسماىَة قد وصيت إىً طرَق مسدود وأنها عيً وشك اٖنهَار

                                                             

 . 1ص ، 1917اىثورة اىروسَة  (288)

اىضعَفة ورأي أنَّ روسَا مان اىحيقة ، رأي ىَنَن أنَّ اىبيدان اىرأسماىَة جعبارة عن حيقات جشمه سيسية مجرابطة (289)
ومن ثً جمجد ، وْنها اىحيقة اىضعَفة فإنها اْمثر قابيَة ىٗنمسار، فإذا انمسرت جنفك اىسيسية جمَعها، فٍ اىسيسة

 اىثورة إىً بقَة اىسيسية.

. واىعنوان نفسه َحمه هذه "أمبرَاىَة أعيً مراحه اىرأسماىَة"نذمر منها: مجاب ىَنَن ، هناك أمثية عدَدة (290)
حَخ قاه فٍ أوه ، احجضار اىرأسماىَة وبرنامج اْممَة اىرابعة، جروجسمٍ - 1946بَان اْممَة اىرابعة عاً  -اىدٖىة 

منذ ، "فقد بيؽت اىمقدمات اٖقجصادَة ىيثورة اىبروىَجارَةموضوعة بعنوان: اىمقدمات اىموضوعَة ىيثورة اٖشجرامَة: 
وىً جعد اٖخجراعات اىجدَدة ، جوقفت قوي أنجاج عن اىنمو أعيً نقطة َممن بيوؼها فٍ ظه اىرأسماىَة:، زمن طوَه

اىجٍ جحدخ ضمن ظروؾ اْزمة ، واىجطورات اىجقنَة اىحدَثة جإدٌ إىً جنامٍ اىثروة اىمادَة. وجؤجٍ اْزمات اىظرفَة
نمو اىبطاىة  ىجثقه ماهه اىجماهَر بحرمانات وآًٖ مجعاظمة باسجمرار. وَعمق، اٖججماعَة ىينظاً اىرأسماىٍ بمجميه

سواء مانت ، أما اىحمومات .بدوره اْزمة اىماىَة اىجٍ جعانٍ منها اىدوىة وَهدً اْنظمة اىنقدَة اىمجزعزعة
ا –فجنجقه من إفٗس إىً آخر"، دَموقراطَة أو فاشَة عاً اْزمة  2018بحخ "منظورات عاىمَة: ، وحدَث 

 .2018ماَو ، اىرأسماىَة"
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فجقدً اىجارَخ ، حسب مه ما سبق جنقض فمرة اىحجمَة اىجارَخَة اىمادَة اىمارمسَة
وجحدد ىيعاىً ، ىمخجيؾ اىقوي اٖججماعَة جحدد مهمات، عيً أنه محموً بقوانَن مسجقية

ا بعَنه ذ ٌْ أنَّ اىفمرة اىمطيقة هٍ اىجٍ جحمً اىعاىً.نهاَة سعَدة امسار    ؛ أ

ٗ   –اىجحيَه اىنفسٍ مهً ىفهً آىَات حرمة اىمججمع. ٖ َمفٍ *   جحيَه عمه  - مث
ا فهً ىماذا َسيك اىرأسماىٍ هذا اىسيوك. ، رأس اىماه مارمس انجقد به مطيوب أَض 
ظهور فصور ىنا فَجَشَة اىعامه اٖقجصادٌ؛  :ىمنه خيق ىنا فَجَشَة مبري، اىفَجَشَة
ا مما ىواىطبقات و اىقَمة  :مانت حرمة اْشَاء حرمة رأس اىماه وحرمة اىمججمع عموم 

ا ىً .. وفابض اىقَمة وجرامً رأس اىماه ومقاومة مَه معده اىربح إىً اىهبوط ىمنه أبد 
ىماذا َجصرؾ اىناس عيً هذا اىنحو؟ ىماذا َرَد اىحامً  :طرح هذا اىسإاه َقدً عيً

وىماذ َسعً اىؽنٍ ىيمزَد من منز اىثروات وجنمَجها بَنما هو َميك ، اىمزَد من اىسيطة
ا طوه حَاجه؟  َّ  أمثر مما َمفَه ىَعَش ؼن

 :اٖشجرامَة اىعيمَة

مما أدت ثورات اىفٗحَن ، فٍ ثورة ما طبقة اىعبَد وٖ طبقة اْقنانىً جنجصر * 
وباىجاىٍ ، بورجوازَة( ىذىك َسمَها اىمارمسَون ثورات) واىعماه إىً سَطرة اىرأسماىَة

ٖ  من  مَؾ َممن أْن نسجنجج باٖسجقراء أنَّ نضاه اىعماه سَإدٌ إىً نظاً اشجرامٍ بد
ّٗ فٍ روسَا ومه اىدوه   اٖشجرامَة سابق ا. ظهور طبقة حاممة جدَدة؟! وهو ما حدخ فع

 *  ٗ ٖ  من اىظواهر اىطرَفة أنَّ ما َحدخ فع ،  من أْن جهزً اىبروىَجارَا اىبورجوازَة بد
ا؛ فجطور اِٖت ومعدات أنجاج صار َطرد   َّ جقضٍ اْخَرة عيً اىبروىَجارَا جدرَج

اد اىعمه وَزد، واىجدَد هو اٖنجشار اىمجسارع ىيطبعة اىثٗثَة واىروبوت، اىعماىة بسرعة
ا محه  فردَةمن أْن جحه مشارَع موأصبح اِن من اىم، اىخاص اىفردٌ انجشار 

وقد أشار مارمس نفسه ىجنامٍ ظاهرة اْجمجة بفضه هذا اىجقدً.  اىرأسماىَةاىمإسسات 
إنَّ اِىة " :ومما قاىه فٍ هذا اىمقاه اىمعقد واىعسَر اىفهً، معٗمة ىنهاَة اىرأسماىَة

ٖ  من اىعامهجمجيك اىمهارة  وَقصد ، "َخجزه عمه اىعامه إىً عمه مجرد".. "واىقدرة بد
إنَّ ارجفاع اىقدرة أنجاجَة ىيعمه وأعظً إممانَة ىنفٍ اىعمه اىضرورٌ ".. عمه ذهنٍ

همذا َعمه رأس اىماه فٍ اججاه انحٗىه باعجباره اىشمه ".. "هو مَه حَوٌ ىرأس اىماه
 . (291)"اىسابد ىٕنجاج

به ، أؼيبهً َعمه وَنجج، مجه ضخمة من اىمهمشَن وأشباه اىمهمشَنوقد ظهرت 
أصبحوا َمثيون أمبر جهدَد ىينظاً اىرأسماىٍ واىنظً اىعاىمثاىثَة. وىً ججنبؤ أو جسجوعب 

اىجدَدة ضخمة اىحجً وجذرَة " طبقة"نظرَة مارمس احجماه ظهور هذه اىمجه مـ 
وجضً مخجيؾ اىجخصصات )سنحيه هذه  ،جعمه فٍ أنجاج واىجوزَع واىجباده، اىجفمَر

اىمسؤىة فٍ فصه خاص(. مما ىً جسجوعب نظرَة مارمس أو ججصور جحوه مجموعات 
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بحَخ ، اىجمنوقراط إىً طبقة ضخمة اىعدد جساهً فٍ إنجاج اىفابض بنصَب مبَر ىيؽاَة
ا فٍ عميَة أنجاج.   أصبح اىعماه من أصحاب اىَاقات اىزرقاء أقه أهمَة بمثَر جّد 

ا ظاهرة جراجع فوضً أنجاج إىً حد ما مع نمو اىجروسجات واىمارجٗت  َضاؾ أَض 
 بخٗؾ مإسسات دراسات اىجدوي. ، واىشرمات مجعددة اىجنسَة

أما نظرَة مارمس عن مَه معده اىربح إىً اٖنخفاض فٍ ظه نمط أنجاج اىرأسماىٍ 
، منجَجة ىجطور أنجاجَة، مهإنَّ اْجور ججقيص إذا حسبناها بساعات اىع ؛فبها مؽاىطة

ا ٖرجفاع أنجاجَة ، مما جنخفض قَمة رأس اىماه اىثابت بساعات اىعمه منجَجة أَض 
وقد أشار . نجَجة جؽَر اىجرمَب اىعضوي ىرأس اىماه فابض اىقَمةمعده وباىجاىٍ َرجفع 

افجرض ما ىمنه ىً َعطهما اىقَمة اىمناسبة. وقد ، مارمس نفسه ىهذا وذاك مما أسيفنا
ا أنَّ مَيه إىً اٖرجفاع َجً باِىَات اىجٍ ، أسماه بمَه معده اىربح ىٗنخفاض معجبر 

 –فٍ اىواقع  –بَنما ، أسماها اىعوامه اىمضادة؛ ومؤن اىمَه إىً اٖنخفاض هو اْصه
اىذٌ َمَه حسب مارمس نفسه إىً ، أنَّ مٗ اىمَيَن هما من أسس أداء رأس اىماه

نجاج ورفع إنجاجَة اىعمه مسمة أصَية ىه؛ فٗ َوجد مَه أصَه جطوَر وسابه أ
به آىَات ىيجرامً جحافظ عيً معدىه إْن ىً جرفعه أو جعَق ، ٖنخفاض معده اىربح

مثه جخفَض ، اىعرضَة أو اىمفجعية" اىعوامه اىمضادة"انخفاضه. هذا إذا نحَنا جانب ا 
ىعمه. وقد بَنت اىدراسات اٖقجصادَة اْجور بؤقه من قَمة قوة اىعمه أو زَادة ساعات ا

به إنه ، اىجٍ جمت ىيمشؾ عن مَه معده اىربح أنه ٖ َمَه إىً اٖنخفاض باسجمرار
. واىمإمد أنَّ أجر اىعامه إذا حسبناه بساعات (292)َرجفع وَنخفض حسب عوامه مجعددة

دمات ججميؾ أقه حَخ إنَّ احجَاجات اىعامه من اىسيع واىخ، اىعامه َنخفض باسجمرار
فجنقص إذا حسبت ، به وَنطبق اىشٍء نفسه عيً قَمة اىمعدات واىخامات، فؤقه

ر فٍ إنجاجَة اِٖت واىعامه بفضه اٖرجفاع اىمسجم، بساعات اىعمه اىٗزمة ٔنجاجها
نفسه. إنَّ جوظَؾ عامه واحد َحجاج اىَوً إىً رأسماه ضخً وَزداد باسجمرار مع 

ْنَّ معده فابض اىقَمة َرجفع بشمه مدهش. فمن ، دون أْن َنخفض معده اىربح، اىجقدً
ٌْ ، اجاىظواهر اىجدَدة فٍ عاىً اىرأسماىَة اىَوً ارجفاع أهمَة اىعيً واىمعرفة فٍ أنج أ

ا ا مبَر  به وأصبحت اىممَة اىٗزمة من ، أنَّ اىعامه َضخ من اىقَمة فٍ إنجاج اىسيعة جزء 
اىمواد اىخاً أقه بفضه جمنوىوجَا اىنانو وؼَرها؛ مه هذا أدي ٖرجفاع معده فابض 
اىقَمة. وإنَّ اٖرجفاع اىفابق فٍ درجة مهارة اىعمه جعيت وججعه ساعات اىعمه إذا 

َقدً من اىعمه أضعاؾ ، فاىعامه اىماهر؛ اىجقنٍ اىمجقدً، اىبسَط هابية حسبت باىعمه
ومن ثً جصبح نسبة اىعمه ؼَر اىمدفوع من عمه اىعامه ، أضعاؾ اىعامه اىقدًَ اىبسَط

، مبَرة ىيؽاَة ومجزاَدة. ومن اىمٗحظ أنَّ مارمس قد رصد ظاهرة مانت جحدخ فٍ عصره
ىمن ما حدخ بعد ذىك ، ماهرة بفضه جطور اىمَمنةطرد اىعماىة اىبسَطة ىيعماىة اى هٍو

به وصار هناك دور ، فاىعامه اىبسَط ىً َعد ىه ممان َذمر فٍ عميَة أنجاج، هو اىعمس
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وصار ىيسوفت وَر ، أمبر بمثَر ىيعيماء واىباحثَن واىجمنوقراط اىذَن عيً أعيً مسجوي
مع اٖقجصاد اىرأسماىٍ عيً  وضع مجمَز فٍ أنجاج واىجوزَع. باخجصار ٖ َجب اىجعامه

، به َجب اْخذ فٍ اٖعجبار جطور قوي أنجاج ومهارة اىعامه وإنجاجَجه، أنه شٍء ثابت
َس هذا هو اىدَاىمجَك؟! إنَّ أى :ومعده اسجهٗك رأس اىماه اىثابت. ومه هذا قابه ىيجؽَر

 ٌَّ واىمارمسََن بعدهما مسمبورج وى أرقاً فٍ اىمعادٖت اىجٍ وضعها مارمس وروزا أ
ا نضَؾ فرضَة جصور  َممن أْن ججؽَر حسب معده وجوجهات جطور قوي أنجاج. أخَر 

؟ أً "رأس اىماه"فهه سَوقؾ جرامً ، جحوه اىرأسماىَة إىً اقجصاد مخطط )اشجرامٍ(
؟ أىن َسجمر جقدً "اىربح"أنه سَسجمر؟ وإذا اسجمر أىَس هذا َإدٌ إىً انخفاض معده 

 أً أنه سَرمد؟ هذه جساإٖت مقدمة ىيمارمسََن. قوي أنجاج 

إنَّ اىدراسات اىجٍ َقوً بها مارمسَون جإمد مَه معده اىربح  :نضَؾ ميحوظة أخري
ا بهذه اىقضَة، إىً اٖنخفاض فٍ اىدوه ارأسماىَة اىمبري ا اْمثر اهجمام  ، وهً عموم 

دراساجهً عن أصه اىدوىة وىذىك نشك فٍ وجود دوافع أَدَوىوجَة )باىضبط مثيما جإمد 
نظرَة مارمس وإنجيز(. من اىناحَة اىعميَة َسجحَه مما نظن اخجبار فرضَة مارمس 

ومثرة اىعوامه ، منها عدً دقة إحصابَات اىشرمات؛ اىمجعمدة، ْسباب مجعددة، اىنظرَة
ومما َإخذ فٍ اٖعجبار أنَّ معده اىربح قد شهد اىعرضَة اىمإثرة فٍ عمه رأس اىماه. 

ا فٍ اىؽرب نجَجة ىدوىة اىرفاها ثً ، اىجٍ نججت عن ضؽوط اىحرمات اٖشجرامَة، نخفاض 
 نجَجة ىظاهرة فابض رأس اىماه فٍ اىسنوات اْخَرة.

أْن َسجمر اىجرامً اىرأسماىٍ فٍ  – روزا ىومسمبورجعمسما ذهبت  –ممن إذن َ 
ظه وجود نمط إنجاج رأسماىٍ صرؾ؛ بجرامً أدوات أنجاج عند اىرأسماىََن وازدَاد 

ٌُّ معادىة منطقَة جإمد انهَار اىرأسماىَة بعد أْن َنفرد نمط ، معده جرفهً وٖ جوجد أ
اجَة َجعه من اىمممن جقيَص نصَب اىعامه من ساعات أنجاج اىرأسماىٍ. فجطور أنج

عميه مما أوضحنا. باىجاىٍ ٖ نسجطَع أْن نجصور حدوخ انهَار نهابٍ ىيرأسماىَة إٖ إذا 
ا فٍ  أدي جطور قوي أنجاج إىً اٖسجؽناء عن اىعمه اىمؤجور. وهو أمر مجصور جمام 

قيَه عدد اىعماه. فَممن أْن نجصور ظه جنامٍ اْجمجة واىجوسع فٍ إنجاج أنسان اِىٍ وج
وَمفٍ إشراؾ صاحب اىمنشؤة أو ، أْن جسَر عميَة أنجاج وجقدًَ اىخدمات بدون عماه

أصحابها اىقٗبه فٍ حاىة اىمنشآت اىمبَرة. أما اىمججمع اىجاىٍ فٗ َوجد ما َده عيً 
  َّ جقدً قوي أنجاج فهذا ما ا مع أْن جنشؤ أنماط إنجاج أمثر جوافق  . احجمَة أْن َمون اشجرام
ٗ  فٍ اىواقع ىمْن أْن َمون جحوه اىرأسماىَة إىً اٖشجرامَة باىذات بشمه محجً ، حدخ فع

ا عيً اىعمه  ٌُّ دىَه عيَه. واْؼيب أنَّ ما بعد اىرأسماىَة سَمون نظاما قابم  فٗ َوجد أ
 ىموضوع عودة. وىهذا ا.. أو قد جسَطر طبقة من اىجمنوقراط، اىحر مع اسجمرار اىسوق

جوحٍ بؤنَّ هذا " عيمَة"هو جعبَر خادع؛ فميمة " اٖشجرامَة اىعيمَة"* إنَّ جعبَر  
إنه .. وأنه ىَس مجرد هدؾ به هدؾ َحقق ؼابَة جارَخَة" اىصحَح"هو اىمشروع 

ٌْ ٖ عٗقة ىه باَْدَوىوجَا. فٍ اىواقع مانت نقطة انطٗق مارمس " عيمٍ"مشروع  أ
ىهذا " عيمَة"اٖشجرامَة واىجحَز ىيطبقة اىعامية. وىخيق أسس مشروع  هٍوإنجيز 
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اىمشروع جً اىجوسع فٍ جحيَه رأس اىماه وصناعة اىمادَة اىجارَخَة. وقد رأَنا أنه ٖ 
اىجٍ قد ججحيه فٍ اىنهاَة  - دىَه عيً حجمَة اٖشجرامَة وٖ عيً جمسك اىبروىَجارَا

ا  ٖ   –بهذا اىمشروع. أما إذا وافقنا  –جيقاَّب  عيً عيمَة جحيَه اىرأسماىَة وأنها  - جد
ا سجإوه إىً اىشَوعَة وهذا ، َظه ىنا اىخَار فٍ اٖنحَاز إىً هذا اىمشروع أو ٖ، حجم 
به باَْدَوىوجَا؛ فهنا نجد أنَّ اىمارمسَة قد صورت أنَّ ، اىموقؾ ٖ عٗقة ىه باىعيً
وْنَّ اىشَوعََن مميفون من قبه  - رؼً إنمار اىجٗمَذ - َةهناك ؼاَة جارَخَة خف

 ٌِّ " رساىة سماوَة"اىجارَخ أو محجواه اىؽابٍ بجحقَق هذه اىؽاَة؛ شٍء ٖ َخجيؾ عن أ
وإْن بيؽة اىفمر. وإنَّ ربط مارمس اىنظرَة باىممارسة وججاوز اىفيسفة اىجؤميَة َقودنا 

ٌِّ ممارسة ا إىً هذا اٖسجنجاج؛ فؤ جخجار؟ إنَّ اىخَار أَدَوىوجٍ باىضرورة. به َممن  حجم 
ا أنَّ رفض اٖسجؽٗه واىقهر هو خَار أَدَوىوجٍ وىَس اىموقؾ  أْن نعجبر أَض 

 . "اىصحَح"

ا عن اىرؼبة فٍ  وجعبر فمرة ربط اىمشروع اٖشجرامٍ بقوانَن اىجارَخ أو اىفمر حجم 
به إنها إرادة اىجارَخ ، اٖشجرامَة اىخضوع ىقوة ما خارج اىنفس؛ فأنسان ٖ َرَد )هو(

أو قوانَن اىوجود. أنسان هنا ضعَؾ ومنسحق ومضطر ىيخضوع ىقوة عيَا. باىضبط 
ٗ   –مثه اىمًٗ عن اىدور اىجارَخٍ ىيطبقات؛ فاىرأسماىَة  ، جحقق ؼاَة جارَخَة –مث

ا، ىَست مجرمة  مضطرة إىً جحقَق ذاجها مدور جارَخٍ. ، به ثورَة أَض 

أشار إنجيز إىً أنَّ اٖشجرامَة اىعيمَة جفجرق عن اٖشجرامَة اىخَاىَة بؤنَّ  * ىقد
ٌْ اىفيسفة، اْوىً جرجبط بخَط مع اىمثاىَة اْىمانَة فؤَن اىعيمَة .. وَقصد اىدَاىمجَك؛ أ

 فٍ هذه اىحاىة؟!

ونهاَة ، ججضمن باىضرورة أنَّ هناك ؼاَة ىيجارَخ حجمَة اٖشجرامَةإنَّ فمرة * 
وما اىجارَخ إٖ ، معَنة. وهذا َذمرنا بؤفمار هَجه فٍ هذا اىمجاه؛ فاىعقه َحمً اىجارَخ

ٌْ أنَّ حرمة اىجارَخ ؼابَة، جقدً اىوعٍ باىحرَة جنجهٍ بجحقق اىوعٍ باىحرَة. هذه ، أ
اىؽابَة جفجرض باىضرورة وجود إما عقه ؼَر مدرك ىذاجه )هَجه( أو عقه واع َجحمً 

وقد اسجبده إنجيز قوانَن ، ة مرفوضة فٍ اىمادَة اىمارمسَةفمر هٍو، فٍ اىعاىً
ٖ  اىمادَة ، اىدَاىمجَك اىثٗثة بعقه هَجه ومما قاه هَجه  .إىً مثاىَةاىمارمسَة همذا محو

عن اىجارَخ إنه جقدً اىوعٍ باىحرَة ذهبت اىمارمسَة إىً أنَّ اىجارَخ َجحرك نحو 
جارَخهً بوعٍ بعد اىجحرر من اٖسجؽٗه حَخ َصنع اىناس ، اىشَوعَة؛ مججمع اىحرَة

ٖ " :إنها نفس اىفمرة اىمثاىَة. وقد قاه مارمس.. واٖسجٗب باخجفاء اىطبقات واىدوىة
إذن جحقَق ىيفيسفة؛  هٍ. فاىشَوعَة (293)"َممن أْن جخجفٍ اىفيسفة إٖ بجحققها
 ىيدَاىمجَك اىمجضمن فٍ حرمة اىجارَخ. 

                                                             

(293) A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right 
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قامت فٍ بيد ، ىمن عيً عمس جصورات مارمس، اٖشجرامَة* قامت باىفعه اىثورة 
ا ، مجؤخر ا عن هزَمة روسَا فٍ اىحرب وىَس ناجج   –ومان احجداً اىصراع اىطبقٍ ناجج 

اىحيقة "عن جفاقً جناقضات اىرأسماىَة. وهذا اسجيزً ابجمار نظرَجٍ  –حسب اىنظرَة 
وهما نظرَجان جناقضان أسس ، اىجروجسمَة" اىثورة اىدابمة"و، اىيَنَنة" اىضعَفة

ٌٌّ منهما اىنجَجة اىمجوقعة. ، اىمارمسَة  وىً جحقق أ

 :دور اىدوىة فٍ عمه اىنظاً

ا دور  - إىً حد مبَر - مما أهمه، ىً َقد مارمس نظرَة واضحة فٍ اىدوىة عموم 
ا فٍ جطور اىرأسماىَة، اىدوىة فٍ عمه اىنظاً اىرأسماىٍ إٖ فٍ ، ودور اىسَاسة عموم 

رأس "اىيهً إٖ فٍ اىفصه )من مجابه ، دون جقدًَ شرح واؾٍ ، إشارت عابرة وخطابات
ٌْ اىمرحية اىمبمرة ، ( اىذٌ جناوه دور اىدوىة فٍ اىجرامً اىبدابٍ ىرأس اىماه"اىماه أ

ا فٍ  ىجموَن رأس اىماه. وقد اعجبرها مجرد جسد طفَيٍ. رؼً أنَّ دور اىدوىة مان واضح 
ً اىبدابٍ ىرأس اىماه وفجح أسواق اىمسجعمرات باىقوة عصره فٍ جحقَق اىجرام

وفٍ بيدان عدَدة دعمت اىدوىة اىجحوه اىرأسماىٍ بقوة مما فٍ أىمانَا ، اىمسيحة
ا فٍ اٖسجثمار ، واىَابان وحجً فرنسا اىنابيَونَة. وفٍ بيدان مثَرة ىعبت اىدوىة دور 

ََن. وىو راجعنا جارَخ مثه روسَا واىَابان باىمشارمة مع اىرأسماى، اىرأسماىٍ
ا فٍ نمو وحماَة نمو اىرأسماىَة. وىيدوىة  اىرأسماىَة ىوجدنا أنَّ دور اىدوىة مان مهم 
ا. وفٍ اىنظاً اىرأسماىٍ ممه  دور فعاه فٍ إنجاج وإعادة إنجاج اىطبقات اٖججماعَة عموم 

ىنظر إىً ٖ َممن إؼفاه دور اىدوىة فٍ عمه ودورة رأس اىماه. وٖ َممن اٖمجفاء با
ٖ  ٖبد من جقدًَ بعض اىفجات ىيشعب، اىدوىة مؤداة ىيقمع ، فحجً َمون هذا اىدور فعا

وٖبد من جدخه اىدوىة فٍ إنجاج وإعادة إنجاج اَْدَوىوجَا ، حسب قوة اىمقاومة اىشعبَة
، عٗوة عيً دورها فٍ جشمَه وإعادة جشمَه اىبنَة اىجحجَة، ومه ممونات اىبناء اىفوقٍ

إىً إعادة ، َر قوي أنجاج إىً اىجدخه فٍ جقسًَ اىعمه اٖججماعٍ وحجً اىجقنٍمن جطو
ا  إنجاج عٗقات أنجاج واىجباده واىجوزَع واٖسجهٗك. هذه اْدوار اىثٗثة جعمه مع 

وحجً اَْدَوىوجَا ، ىجحقَق اسجقرار اىنظاً. فاىقمع وحده ٖ َمفٍ ىجحقَق هذا اٖسجقرار
ا إٖ إذا ظهرت مؤنها حقَقةأو اىخداع ٖ َنجج  وهذا َشجرط جقدًَ بعض اىمزاَا ، جؤثَر 

ىيجماهَر. به قد جقوً اىدوىة بقمع اىطبقات اىمسَطرة إىً هذا اىحد أو ذاك ٔرضاء 
ا، اىجماهَر فٍ ظروؾ معَنة بؽرض اىمحافظة عيً اسجقرار اىنظاً  - وهذا مان واضح 

  ٗ . مه (294)اىة اىبونابرجَة اىناصرَة فٍ مصروفٍ ح، فٍ حاىة اىنازَة فٍ أىمانَا –مث
جسد طفَيٍ ومجرد عصابة مسيحة من  –فٍ اىنهاَة  – هٍهذا ٖ َسجبعد مون اىدوىة 
ججر وراءها مجموعات من اىخدً من بَروقراطََن ، قجية وىصوص محجرفَن

ا؛ فمه ، وجمنوقراط  َّ وجزَن وجهها بمساحَق وأىوان عدة ىجبدو مإسسة محاَدة اججماع

                                                             

 جناوىنا هذا باىجفصَه فٍ مجاب: اىناصرَة فٍ اىثورة اىمضادة.  (294)
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جقوً به من أدوار فٍ اىمججمع َصب ىصاىحها وىصاىح اىطبقة اىمسَطرة بشمه أو ما 
فجمون ، بآخر. وٖ َظهر اىوجه اىحقَقٍ ىيدوىة بسفور مامه إٖ أثناء اٖنجفاضات اىمبري

 ىحظة اىحقَقة.  هٍهذه 

جرجبت عيً ، نجاج ىيجناقضات اىطبقَة هٍومن اْفمار اىمارمسَة اىثابجة أنَّ اىدوىة 
ٖ  إثبات أنَّ انقساً اىناس إىً طبقات ومن ثً جم ون اىطبقات. وقد جناوه إنجيز اْمر محاو

دون جقدًَ قرابن أو أدىة ، نشوء اىدوىة قد حدثا داخه اىمججمعات اىقدَمة اىمشاعَة
مقنعة. بَنما اىمعيومات اىمجوفرة جقوه إنَّ نشوء اىطبقات واىدوىة قد حدخ نجَجة 

واىجٍ انجهت إما باىقضاء عيً قبابه أو بسَطرة إحداها ، ن اىقبابهاىؽزوات اىجٍ مانت بَ
ممونة طبقة حاممة ودوىة فٍ ذات اىيحظة. وقد فند ماوجسمٍ أفمار إنجيز ، عيً اْخري

  ٗ  . (295)بعد ذىك جفصَ

وفٍ حَن وصؾ مارمس اىدوىة بؤنها زابدة طفَيَة فٍ اىمججمع جعَق جطوره اىحر؛ 
 :فاىدوىة جصبح ؛ً عن دوىة اىبروىَجارَا وجدنا مًٗ مارمس َنقيبإٖ أنَّه حَن جاء اىمٗ

وٖ َجميً عن اىزابدة اىطفَيَة وٖ منع جطور .. "اىبروىَجارَا بوصفها طبقة حاممة"
هنا جصبح اىدوىة قوة جقدمَة. وٖ نجد ما نضَفه هنا عيً نقد بامونَن .. اىمججمع اىحر

 . (296)ىمارمس فٍ هذه اىقضَة

عيً إهماه مارمس ىنظرَة اىدوىة عدً جصوره ٔممان قَاً نظاً دوىجٍ وقد جرجب 
ٗ  ، حدَخ وعدً وضع جصور ىشروط وآىَات إقامة دوىة بروىَجارَة ، وهو ما حدخ فع

 . "جضمحه"

قد ساهً ، حاميٍ اىوعٍ، َضاؾ أنَّ جمسك اىمارمسَة باىدور اىممَز ىيقادة واىزعماء
ممثية فٍ نقاباجها ، فٍ جدجَن اىبروىَجارَا - فٍ اىنهاَة وضمن عوامه أخري –

 فانجهت إىً اىجحاىؾ مع اىرأسماىَة. ، وأحزابها اىجٍ جبقرطت

 :اىوضعَة –اىنزعة اىعيموَة 

واٖشجرامَة ، واىمادَة اىجارَخَة، قدمت اىمارمسَة نفسها ممجرد عيً. فاىدَاىمجَك
، فمرة اَْدَوىوجَا بعنؾ وىَست مجرد اخجَارات. به جً نقد، جقدً اىحقَقة، عيوً هٍ

                                                             

(295) The Materialist Conception of History, part 3, section 2, chapter 2 

وإنه ْمر محجً أْن جقوً ، جضع نفسها خارج وفوق اىناس، بطبَعجها، ومه حمومة، "إنَّ مه سيطة دوىة (296)
 بإخضاعهً ىجنظًَ وأهداؾ ؼرَبة عنهً ومضادة ٖحجَاجاجهً اىحقَقَة وىطموحاجهً"

"Every state power, every government, by its very nature places itself outside 
and over the people and inevitably subordinates them to an organization and 
to aims which are foreign to and opposed to the real needs and aspirations of 
the people". 

Critique of the Marxist Theory of the State 



169 
 

وجبعه ، اَْدَوىوجَا اىعيمَة :وحَن اعجرؾ ىَنَن بؤنَّ اىمارمسَة أَدَوىوجَا ابجمر جعبَر
نجاج بحخ عيمٍ وىَست  هٍو، اىمارمسَون اْرثوذمس. إنها إذن جقدً اىحقَقة اىعيمَة

ؼَر "ْنها " اىطوبوَة"مجرد نجاج رؼبة ذاجَة فٍ جؽََر اىعاىً. به جً انجقاد اٖشجرامَة 
وجحوَه ، باىجحدَد. هذا اىمشروع اىمسجحَه ٔحٗه اىعيً محه اَْدَوىوجَا" عيمَة

فقَرة ، اَْدَوىوجَا نفسها إىً عيً َفسر ىنا مَؾ جحوىت اىمارمسَة إىً نظرَة جامدة
وعاجزة عن جناوه اىواقع اىمجؽَر. مما جً اسجخداً هذه اىعيموَة فٍ سحق اىفرد فٍ 

دون ما اعجبار ىيذات ، وجعه اىهدؾ اْسمً هو بناء اىمججمع واىدوىة، ً اٖشجرامَةاىنظ
قد نشرت بعد ، أنسانَة. وَسعنا أْن نشَر إىً أنَّ مجابات مارمس اىمبمرة؛ اىمخطوطات

ما اعجبرها أىجوسبر اىمرحية  هٍو، (1932بمثَر )" عيً"جمون اىمارمسَة مـ 
ه أْن َقًَ قطَعة مع اىهَجيَة. ومارمس فٍ جيك قب، اَْدَوىوجَة فٍ فمر مارمس

ا"اىمخطوطات مان   َّ  ."اىعيمَة"قبه أْن َشرع فٍ بناء نظرَجه " إنسان

 

*********************** 

مه ما جناوىناه من انجقادات ىفمر مارمس ٖ َنفٍ أنَّ أفماره جحجوٌ عيً طرَقة فٍ ‘
ما زاىت طرَقة جحيَيه ىعمه رأس اىماه جحيَه اىجارَخ واىمججمع مازاىت جنبض باىحَاة. 

ٖ ، واىعمق اىنظرٌ، واىثورَة، رؼً إممانَة انجقادها. اىنزعة اىنقدَة، جفَض باىعبقرَة
ا  َّ ٌَّ اسجخفاؾ به مه احجراً. مارمس اىناضج مان ماد اعجبر اىعامه اٖقجصادٌ ، جسجحق أ

ىً َؤخذ بنظرَة اىعوامه ىمنه ، وىً َعجبره اىعامه اىوحَد، هو اىمحرك اْوه ىيجارَخ
وىَست ، نقطة اىبدء؛ ىها اْوىوَة فٍ اىجؤثَر هٍاىمجعددة. واىمقصود أنَّ قوي أنجاج 

ا. فعوامه مثَرة جيعب دورها فٍ حرمة اىجارَخ  َّ ىمن مع اىججرَد نجد أْن قوي ، سابقة زمن
ا مع اىبنا، اىيبنة اْوىً هٍأنجاج  ، فٍ اىعموً، ٍء اىجحجوأنَّ اىبناء اىفوقٍ َؤجٍ مجوافق 

ارؼً أنَّ اىمججمع اىبشرٌ هو وحدة واحدة ججمون وججحرك م . ٖ َقيه من أهمَة هذه ع 
به ذات. ، اىفمرة وجود عوامه سابقة عيً قوي أنجاج؛ فأنسان ىَس مجرد قوة عمه

وىً َمن َممن ىيجارَخ ، فاىجموَن اىبَوىوجٍ واىمَوه اىنفسَة سابقان عيً قوي أنجاج
وهو ما أهمه ىدي ، أْن َسَر بهذه اىطرَقة إٖ ْنَّ أنسان ىه مَوه نفسَة معَنة

مارمس. وَجب مٗحظة أنَّ مارمس نفسه قد جطور أو جؽَر؛ وهو فٍ قمة نضجه مجب 
ا بعض اىنقد مما فعينا. ورؼً جقدًَ مارمس ، "رأس اىماه"مجاب  واىذٌ َسجحق أَض 

ٌِّ حاهْفمار عظَمة ماجزاه قابية ىٗسجخد ، اً إٖ أنَّ اىمارمسَة ممفهوً ىً جعد محددة بؤ
وىً َعد َممن أْن نفهً معنً أْن َصؾ أحد نفسه بؤنه مارمسٍ. َممن أْن نقوه إننا قد 

؛ جً هضمها وإدماجها فٍ أفمار أخري ججاوزججاوزنا اىمارمسَة باىمعنً اىهَجيٍ ىميمة 
ا أو نظرَة شامية  ‘ٖ جشمه باىضرورة نسق 
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 ه اىحادٌ عشر: ما بعد مارمس وما بعد اىمارمسَةاىفص

 

 

   ْ أن   اىنقص ومن نقصك جدرك   ْ أن   اىمماه من
 مامه بؤنك جظن

 مارَر وَيَس

 

 

شهد اىقرن اىجاىٍ ىوفاة مارمس ظهور عدد مبَر من اىمارمسَات اىمخجيفة 
ة اىحقَقَة. وىذىك راح مارمسَون َواىمجصارعة واىجٍ َدعٍ مه منها أنه اىمارمس

عدَدون َسعون إىً اىبحخ عن أصه اىمارمسَة أو ما َسمونه أحَان ا باىعودة إىً 
سوي منهج وىَست  هٍ. وىيجحاَه عيً اْىفاظ َزعمون أنَّ اىمارمسَة ما (297)اْصوه

واىمسمً باىجدىَة ، نظرَة مؽيقة؛ دون ما جناوه عَنٍ مفهوً ىهذا اىمنهج اىمزعوً
، رت محاوٖت مثَرة ٔعادة بناء أو جطوَر اىمارمسَةمما جاىمادَة أو اىمادَة اىجدىَة. 

ا فٍ أوروبا  .. خصوص 

فقط َؤخذ  واىبعض، اىمادَة اىجدىَة هٍاىنظرَة جيك بعض اىمارمسََن َعجبر  
اواىبعض َربطهما م، اىمادَة اىجارَخَةب اىمارمسٍ. وهناك اىسَاسٍ ومع اٖقجصاد  ع 

وهناك ، نظرَة فٍ اىعمه؛ نظرَة وممارسةأو ، إجماع عيً أنَّ اىمارمسَة فمر وعمه
 .. اىمثَر مما مجب عن دور اىحزب ودور اىعفوَة اىجماهَرَة فٍ اىثورة اىبروىَجارَة

من جبنٍ فمرة  ؛مما اخجيفت اىمدارس اىمارمسَة فٍ جصوراجها اىعميَة أَما اخجٗؾ
إىً اىثورة اىمسيحة ومن اىثورة اىبروىَجارَة ، اىعاىمَة إىً فمرة اٖشجرامَة فٍ بيد واحد

جحاىؾ من خٗه اىبرىمان؛ من اىنضاه اىعماىٍ إىً اىنضاه فٍ اىرَؾ إىً  جؽََرإىً اى
، وسجاىَنَة، وجروجسمَة، وهناك ىَنَنَة.. طبقٍ بَن اىعماه واىطبقة اىوسطة وؼَرها

ونظرَات ، واىمارمسَة أصٗحَة، واىمارمسَة اْرثوذمسَة، وجَفارَة، وماوَة
وإعادة دمج ، محاوٖت أنسنة اىمارمسَة، فمار مدرسة فرانمفورتوأ، جرامشٍ

 وبعض هذه اىمدارس جعجبر نفسهاواىموضوع ٖ نهاَة ىه. .. اىمارمسَة باىدَاىمجَك
جفق عيً أنها بحَخ ٖ نجد نظرَة محددة َُ .. جمفَّر اِخرَنأحَان ا اىمارمسَة اىصحَحة و

اىيهً إٖ إذا عدنا ىنظرَات مارمس نفسه؛ فسنجد أنها ججيخص فٍ منهجه فٍ ، اىمارمسَة

                                                             

وأىجوسَر فٍ "قراءة ، فصه: ما هٍ اىمارمسَة اْرثوذمسَة، اىجارَخ واىوعٍ اىطبقٍ، رج ىوماشمنهً جو (297)
 ومورش فٍ "اىمارمسَة واىفيسفة". ، رأس اىماه"
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ا  –واىذٌ َنجهٍ ، اىرأسماىَةجحيَه   َّ ، باىقوه بحجمَة اٖشجرامَة واىشَوعَة –منطق
 منهاَة ىيمعاناة اىبشرَة وبداَة ىصناعة اىجارَخ بوعٍ ىصاىح مه اىبشر. 

َّ   افرق  إنَّ هناك  :(298)سعد محمد رحًَقاه  " اىمارمسَة بعد مارمس"بَن مفهوً  انوع
اىمفهوً من هذا . "ما بعد اىمارمسَة"وبَن مفهوً ، وَرٌشوهو عنوان مجاب ىبََر 

جشمه ما أضافه وعدىه مارمسَون أرثوذمسَون " اىمارمسَة ما بعد مارمس"اىمًٗ أنَّ 
بؤفمار مارمس مجمسمَن ، إىخ جحت عنوان اىمارمسَة.. مثه ماوجسمٍ وىَنَن وماو

محاوٖت ٔدخاه جعدَٗت جوهرَة عيً اىمارمسَة.  هٍاْساسَة. أما ما بعد اىمارمسَة ف
ا ٖ َوجد شٍء محدد ومن اىمحجمه ْنه ، فٍ اىواقع ٖ َممن اىجمََز بَن اىمفهومَن أبد 

ا " ما بعد اىمارمسَة"جً ابجمار مفهوً ، ومجفق عيَه اسمه اىمارمسَة ىَمون فضفاض 
ب مه أشماه اىجعدَه وأضافة. ىمن فٍ اىواقع ٖ َوجد اجفاق عاً حوه معنً ما وَسجوع

اىحقَقة أنَّ  .هٍ اىمارمسَة باىضبط مثيما ٖ َوجد اجفاق واضح حوه ما، بعد اىمارمسَة
من أهً  .اىمخجيفة عن مارمسَة مارمس" مارمسَجه"إنجيز نفسه ىه أفماره اىخاصة و
ومنهجه اىدَاىمجَمٍ ، ونظرَة اىمادَة اىدَاىمجَمَة، ةإضافاجه نظرَجه فٍ جده اىطبَع

ؼرَبة  هٍ. و"رأس اىماه"اىذٌ ٖ َشبه منهج مارمس اىمجضمن فٍ مجابه اىربَسٍ 
ونحن ، ىمن ذمر إنجيز أنَّ مارمس قد اطيع عيً مجاباجه، عيً فمر مارمس نفسه
 مضطرون ىجصدَق ذىك. 

 اىسابق بؽرض أَضاح بقدر اىمممن.وسوؾ نؤخذ فَما َيٍ بجقسًَ سعد محمد رحًَ 

 

********************** 

 ما بعد مارمس:

اىجٍ قاً بها  - َممن إَجاز محاوٖت أضافة واىجعدَه ىـمارمسَة مارمس وإنجيز
 :مفمرون وقادة مارمسَون فٍ اىجزء اىجاىٍ

 

ا هَجه وإنجيز، قدً جحفظات مهمة عيً اىدَاىمجَك :ماوجسمٍ -   اْخَرواصف ا ، منجقد 
ا سابق ا عيً اىعاىً. مما اعجبر اىثٗثَة اىجدىَة  باىمثاىَة. وقد نفً اعجباره قانون ا عام 

به إنَّ ، وأنها ٖ جوجد فٍ مه شٍء، مجرد أحد اىسبه اىجٍ جضٍء ىنا طرق اىبحخ ٖ أمثر
ا من اىظواهر اٖججماعَة واىطبَعَة جسَر بؽَر  . (299)اىثٗثَة اىهَجيَة" قانون"مثَر 

                                                             

 مدخه.  1، ما بعد مارمس (298)

(299)The Materialist Conception of History, part 5, section 5, chapter 1  

 .بعد فَما ٔنجيز نقده فٍ سارجر ذهب مثيهو
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من اىواضح أنَّ نسق هَجه " ذهب إىً أنه، وبخصوص جوقَؾ اىدَاىمجَك عيً رأسه
ا به فقط فٍ أؼيب اىحاٖت، اىدَاىمجَمٍ مبنٍ بطرَقة جعسفَة ا ما ٖ ، ىَس عموم  ومثَر 

ٗ  ىيجطبَق ٖ فٍ اىطبَعة وٖ فٍ اىمججمع بمجرد  ا . ببساطة‘ قيبه‘َمون قاب  َّ فيجطبَقه ماد
به َنبؽٍ جؽََر اىمسار ، إدارجه من اىوقوؾ عيً رأسه وإقافه عيً قدمَه ٖ َمفٍ مجرد

، (301)مما قاً بجقدًَ شرح مفصه ىيمادَة اىجارَخَة. (300)"اىذٌ ججبعه أقدامه باىمامه
ا  ا ووضوح  ا أوسع أفق ا وأمثر جماسم  ا ىها جصور  مما قدمه مارمس  -مما نراه  –مقدم 

قاطرة اىجارَخ؛ فيً  هٍوقد رفض فمرة مارمس وإنجيز اىقابية بؤنَّ اىثورات  وإنجيز.
ٌُّ ثورة قبه اىثورات اىبورجوازَة وقد حدخ انجقاه من نمط إنجاج إىً آخر فٍ ، جنجح أ

أوروبا بفضه اىؽزو اىجرمانٍ ٖ ثورات اىفٗحَن. مذىك رفض فمرجهما اىقابية بؤنَّ 
وأنَّ أفمارهً وعاداجهً جنجج عن وضعهً ، اىدافع ىجحرمات اىبشر هٍاىمصاىح اىمادَة 

واىجٍ باىجاىٍ ، عيً أساس أنَّ اىناس جرخ أفمارها وعاداجها من اىجَه اْقدً .اٖقجصادٌ
ا بجانب اىعوامه اٖقجصادَة فٍ جحرَمهً ىمْن جؽَر جيك اْفمار واىعادات َجً ، جيعب دور 

ن أبرز إضافاجه ىيمادَة اىجارَخَة فمرة أنَّ اىعقه أحواىهً اٖقجصادَة. وم جؽَرمع 
وأنَّ اىجؽَر فٍ اىوعٍ َؤخذ وقج ا ، ٖ َجؽَر إٖ إذا حدخ جؽَر فٍ اىبَبة؛ محافظاىبشرٌ 

ا مع اىواقع ، بسبب هذا اىطابع اىمحافظ فٗ َحدخ إٖ حَن َصبح اىوعٍ ؼَر مجسق جمام 
قجصادٌ ىيمحجوي اىثقافٍ واىروحٍ وهذا ما َفسر اسجحاىة نجاح اىجفسَر اٖ .اىجدَد

وأضاؾ فمرة أنَّ فعيَنا أْن نعود ىيحقبة اىسابقة َٔجاد اىجفسَر اىمناسب. ، ىحقبة معَنة
نمو  هٍو، به اىعوامه اىجٍ جإدٌ إىً جطورها، قوي أنجاج ٖ جصيح ىجمون نقطة اىبدء

ٌْ صراعهً ، حاجات اىناس ورؼبجهً فٍ اىحصوه عيً مجطيبات اىحَاة مع اىطبَعة. أ
ٌَّ ظاهرة خاصة فٍ اىجارَخ سواء مانت  ومن أبرز جعدَٗجه ىيمادَة اىجارَخَة اعجباره أ

وفٍ ؼَرها ، جيعب فٍ بعض اىنواحٍ مبناء جحجٍ، اقجصادَة أو أَدَوىوجَة أو ؼَرها
وٖ َنطبق جصور مارمس وإنجيز عن اىعٗقة بَن اىبنَجَن إٖ عيً اىظواهر ، مبناء فوقٍ
وبذىك ؼَر من اىفمرة اىراسخة واىجٍ جنظر إىً اىبناء اىجحجٍ عيً أنه ، (302)فقطاىجدَدة 

واىبنَة اىفوقَة عيً أنها ذات محجوي فمرٌ أو عقيٍ. ومن ، ذو محجوي اقجصادٌ
إضافاجه اىمهمة إدخاه اىجموَن اىنفسٍ ىيبشر فٍ جحيَه اىمججمع واىجارَخ. مما رفض 

جقد جحيَه إنجيز وجفسَره ىنشوء اىطبقات واىدوىة فان، جحيَيهما ىنشوء اىطبقات واىدوىة

                                                             

(300) Ibid., p. 38 

"It is evident that the Hegelian dialectical scheme is not generally, but often 
only in a very forced manner and frequently not at all, applicable to nature 
and society if one simply “inverts” it. For its materialist application, it is not 
enough merely to turn it off its head and place it upon its feet, but one must 
also completely change the path which the feet follow". 

(301) Ibid. 

Ibid., part 3, section 2, chapter 2 (302) 
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اىجٍ أدت إىً ظهور  هٍورأي أنَّ اىؽزو واىحروب ، بآىَات داخيَة فٍ اىمججمع اىقدًَ
ومن ثً صارت ، صارت جعمه فٍ خدمة اْوىً، قبَية أخري –قبَية ضد طبقة  –طبقة 

ىدوىة واىطبقات قد وبذىك جمون ا، اىدوىة بمعنً اىميمة هٍحمومة اىقبَية اىمنجصرة 
ا ظهرجا مع 
 –صحَح  - . وعن طبَعة اىدوىة فٍ اىفجرة اىرأسماىَة؛ ذهب إىً أنها(303)

ا خدمات ىيطبقات اْخري، جدعً اٖسجؽٗه اىرأسماىٍ فيً ، ىمنها فٍ ذات اىوقت جقدً أَض 
وباىجاىٍ جسجطَع ، جعد مجرد أداة قمع ىصاىح اىطبقة اىحاممة مما مانت فٍ اىماضٍ

. وانجقد ماوجسمٍ جنبإ (304)اىبروىَجارَا من خٗه صنادَق اٖقجراع أْن ججوىً اىحمً
 مومَونة)جحفظ مارمس بعد فشه  (305)مارمس وإنجيز بقرب قَاً اىثورة اٖشجرامَة

فقد جبنً وجهة نظر قدرَة؛ فذهب إىً أنَّ ، بارَس(. أما باىنسبة ىيحجمَة اىجارَخَة
ا إىً جشمَه حزبها اىجطور اٖقجصادٌ ىيمججمع اىبو رجوازٌ َقود اىبروىَجارَا حجم 

وأنَّ اىجناقض بَنها وبَن اىبورجوازَة ٖ حه ىه سوي باسجَٗبها عيً ، اىمسجقه
ٖ  ، . ومنذ جسعَنات اىقرن اىجاسع عشر جخيً ماوجسمٍ عن فمرة اىثورة(306)اىسيطة وبد

ا منها جبنً أْن َمون صراع اىبروىَجارَا ىٗسجحواذ عيً سيطة اى دوىة صراع 
ابرىمان  َّ

ورؼً دوره اىمبَر فٍ جفمَك مفاهًَ  بذىك جحوه ماوجسمٍ إىً إصٗحٍ.. (307)
ربما ىجؤخر ، سَةما َذمر عيً اىمارمسَة اْرثوذثر  أىً َجرك أساسَة مارمسَة جقيَدَة 

 وعدً انجشاره.، نشر مجابه اىهاً: اىمفهوً اىمادٌ ىيجارَخ

. اْوه َعنٍ جفاوت مسجوَات "اىمجفاوت واىمرمباىنمو "مفهوً  جروجسمٍأضاؾ  - 
، واىثانٍ َعنٍ جضافر أنظمة اججماعَة جنجمٍ ىعصرَن؛ قبه رأسماىٍ ورأسماىٍ، اىنمو

حَخ َجواجد رأس اىماه ، سواء عيً اىصعَد اىعاىمٍ أً فٍ اىبيدان شبه اىمجخيفة
َ ا إىً نمو اىبروىَجارَا بؤسرع من اىبورجوازَة  وباىجاىٍ جمون ، اىمحيَةاْجنبٍ مإد

، فججوىً اىبروىَجارَا هذه اىمهمة، قدرة اْخَرة عيً إنجاز ثورة َورجوازَة ؼَر مممن
ىمنها ىن جسجطَع اىوقوؾ عند اىمرحية ااىبورجوازَة من اىثورة فجسجمر فٍ ثورجها نحو 

ج باىضبط إقامة اٖشجرامَة. وقد سمً هذه اىعميَة باىثورة اىدابمة. وقد جحقق هذا اىنموذ
ىً جنجح اىبروىَجارَا اىظافرة فٍ إنجاز اٖشجرامَة مما جصورها ٖ  فٍ روسَا وإنْ 

ٌُّ مارمسٍ. وبَنما جصور اىجروجسمَون أنه قد طور اىمارمسَة بمادَجها  جروجسمٍ وٖ أ
وأنه قد حه معضية اسجحاىة قَاً ثورة بورجوازَة بقَادة اىبورجوازَة فٍ ، اىجارَخَة

يفة بوضع جصور عن حرق هذ اىمرحية. وبذىك وجه ضربة مبري ىينظرَة اىبيدان اىمجخ
اىمارمسَة اىنقَة. إذ اعجبر أنَّ إقامة اٖشجرامَة مممنة فٍ بيد مجخيؾ؛ فانجهك قانون 

                                                             

(303)Ibid., part 4, section 2, chapter 1 - 4  

(304) Ibid., part 4, section 7, chapter 12 

 . 11- 10ص ص ، مجاب "طرَق اىسيطة" (305)

(306) The Class Struggle 

(307) Ibid. 
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ا إنَّ اىثورة  :اىعٗقة بَن قوي وعٗقات أنجاج. إٖ أنَّ اىحه اىسحرٌ مان جاهز 
به ، شجرامَة ٖ ججً فٍ بيد مجخيؾ وٖ فٍ بيد واحداٖشجرامَة َممن أْن جبدأ فقط ىمن اٖ
فٗ مفر أماً اىبروىَجارَا اىظافرة إٖ أْن جحافظ عيً ، ٖبد من أْن ججً عيً اىصعَد اىعاىمٍ

وعيَها باىطبع أْن جعمه عيً مد اىثورة إىً بيدان مجقدمة. ومان ، سيطجها حجً َجً ذىك
ا فٍ مٗمه عن اسجحا ا جمام  بدون " :ىة قَاً اٖشجرامَة فٍ روسَا وحدهاجروجسمٍ محدد 

مساعدة حمومَة مباشرة جقدمها ىها اىبروىَجارَا اْوروبَة ىن ججممن اىطبقة اىعامية فٍ 
روسَا من اىبقاء فٍ اىحمً وجحوَه سَطرجها اِنَة إىً دمجاجورَة اشجرامَة دابمة. هذا 

ٌُّ إجابة ىمثَر من . (308)"أمر ٖ شك فَه اْسبية اىجٍ َممن أْن جطرح فٍ هذه وٖ جوجد أ
بَنما اججهد اىيَنَنَون واىجروجسمَون أَما اججهاد فٍ جعيَه قَاً ثورة ، اىوضعَة

ٌِّ إجابة ججسق مع اىمادَة  اىبروىَجارَا فٍ روسَا وىَس فٍ أوروبا دون جقدًَ أ
َخ باىفعه وقد أجاب اىجار.. اىيهً إٖ أسهاب اىمطوه فٍ اىشروحات اىنظرَة، اىجارَخَة

همذا بمه .. عيَها فٍ مصَر اىبيدان اٖشجرامَة؛ فاٖشجرامَة ىً ججحقق فٍ روسَا
 بساطة. 

وفضح ، مان أنجاز اْهً ىيجروجسمَة هو نقض اىسجاىَنَة ومشؾ جناقضاجها
 ممارساجها اىوحشَة. 

ما ازدواج "فَما َخص اىفيسفة؛ فٍ مقطع صؽَر عن اىدَاىمجَك اعجبر أنَّ  :ىَنَن - 
ا ىيجناقض ، "َشمٗن جوهر اىدَاىمجَك، هو واحد ومعرفة جزبَه اىمجناقضَن همذا مقدم 

باىمخاىفة ٔنجيز. واىبرهان عيً صحة هذا اىقانون َنبؽٍ ، عيً بقَة عناصر اىدَاىمجَك
وأوجز جعرَؾ ، أْن َجً بواسطة جارَخ اىعيً. ثً ضرب أمثية فٍ اىطبَعة واىمججمع

 :ا نظرَة اىمعرفة )عند هَؽه و( عند اىمارمسَةحّق   اىدَاىمجَك هو إنَّ " :اىدَاىمجَك همذا
، بيَخانوؾ هميهأ مر( قدانما هو جوهر اْ، اب  مر )وهو ىَس جاناىجانب من اْ هذا نَّ إ

  ٗ اْضداد  مما أضاؾ إىً اىدَاىمجَك جصور أنَّ وحدة. "خرَن عن اىمارمسََن اِفض
اىجطور  أنَّ باىضبط مما ، (309)فهو مطيق هاما صراعأ، عابرة ونسبَةومشروطة 

ىمنه فٍ بقَة مجابه وهذا ضد هَجه جماّما. ، وهو ما ىً َشر إىَه إنجيز، واىحرمة مطيقان
وأعماه أخري صؽَرة رمز عيً جمََز اىمادَة " اىمادَة واىمذهب اىنقدٌ اىججرَبٍ"

وهو ما أخذه ، (310)اىدَاىمجَمٍ –اىمارمسَة عن اىمثاىَة دون إهجماً باىممون اىهَجيٍ 
ا ىيمادة عيَه مورش ثً مدرسة فرانمفورت.  مقوىة اىمادةإنَّ " :مما قدً جعرَف ا ميجبس 

، َُنسخ اىذٌ، حساساجهإ بواسطة نسانفيسفَة جده عيً اىواقع اىموضوعٍ اىمعطً ىٕ

                                                             

(308)Results and Proespectives  

(309) Collected works, volume 38 

 مصادر اىمارمسَة اىثٗثة. ، إنَّ فيسفة اىمارمسَة هٍ اىمادَة""مما قاىه:  (310)
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، (311)"موجود بصورة مسجقية عنهابَنما هو ، وَُعمس بواسطة إحساساجنا، وَُصور
فيسفَة موضوعَة. أٖ َشبه هذا اىمًٗ مثاىَة هَجه  مقوىة هٍفاىمادة إذن 
ا عودة ضمنَة إىً مانط؛ فاىمادة ٖبد أْن جعطً  ؟اىموضوعَة وفٍ اىحقَقة هنا نجد أَض 

فما هو وضع ماٖ جدرمه أحساسات؟ منها اىموجات فوق .. ىٕنسان فٍ إحساساجه
اىصوجَة وأنواع مثَرة من اْشعة وؼَرها اىمثَر؛ فيَس مه شٍء مادٌ َممن أْن جدرمه 

بعد ذىك دعا وشدد عيً أهمَة اىفيسفة فٍ صراع اىبروىَجارَا ضد أحساسات. 
ٖ ىيمادَة أْن َصمدا فٍ ٖ َممن ٖ ىيعيوً اىطبَعَة و" :اىبورجوازَة فٍ مجاه اْفمار

واسجعادة اىنظرة اىبورجوازَة بدون اىوقوؾ  اىنضاه ضد هجوً اْفمار اىبورجوازَة
ا؛  ... عيً أرضَة فيسفَة صيبة ا حدَث   َّ فمن اىضرورٌ ىعاىً اىطبَعَات أْن َصبح ماد

ا"، عيً معرفة جامة بمادَة مارمس  َّ ا دَاىمجَم  َّ ٌْ َنبؽٍ ىه أْن َمون ماد أ
مما قدً . (312)

نظرَة فٍ أمبرَاىَة باعجبارها اىمرحية اٖحجمارَة ىيرأسماىَة وسَطرة رأس اىماه 
ماوجسمٍ أنها عٗقة إىحاق إىَه ما ذهب  ؼَر، اىماىٍ وجقسًَ اىعاىً وجصدَر رأس اىماه

وبذىك خيط بَن أمبرَاىَة معٗقة واىرأسماىَة اٖحجمارَة ، بيدان زراعَة ببيدان صناعَة
اىجٍ ججيخص فٍ إممانَة قَاً " اىحيقة اىضعَفة"ابجمر نظرَة  . مما(313)اقجصادَةمبنَة 

ثً جنجشر فٍ بقَة  ،اىثورة اٖشجرامَة فٍ أضعؾ حيقة فَما أسماه اىسيسية اىرأسماىَة
عمس جصور مارمس حوه قَاً اىثورة اٖشجرامَة فٍ ، اىسيسية ىجصبح ثورة عاىمَة

امجداد ىنظرَة جروجسمٍ حوه اىثورة  هٍاىفمرة  وواضح أنَّ هذه، اىبيدان اىمجقدمة
ا هو من قسً اىمارمسَة إىً ثٗثة ممونات )اىمادَة اىجدىَة واىمادَة  اىدابمة. ىَنَن أَض 
اىجارَخَة واٖقجصاد اىسَاسٍ( وحدد ىها ثٗثة مصادر )اىفيسفة اْىمانَة واىمادَة 

ٌٌ خاص ا رأ فٍ موضوع اْزمة  اىفرنسَة واٖقجصاد اىسَاسٍ أنجيَزٌ(. ىيَنَن أَض 
وأنَّ ، اىنهابَة ىيرأسماىَة؛ إذ قاه إنه ٖ َوجد شٍء مثه ظهور وضع ٖ مخرج منه

ٖ  من جانب اىعماه.  ا فعا  َّ ٗ  ثور  ججاوز اىرأسماىَة َجطيب عم

                                                             

(311) Materialism and Empirio Crticism, Chapter one, 4- Does Objective Truth 
Exist?  

"Matter is a philosophical category denoting the objective reality which is 
given to man by his sensations, and which is copied, photographed and 
reflected by our sensations, while existing independently of them". 

إنَّ اىمادة هٍ جيك اىجٍ بعميها عيً أعضابنا اىحسَة جنجج أحساس؛ اىمادة هٍ "قدً جعرَف ا آخر فٍ نفس اىمجاب: مما 
، واىروح، هٍ اْساس، اىجسً اىطبَعٍ، اىوجود، اىطبَعة، . إنَّ اىمادة.. اىحقَقة اىموضوعَة اىمعطاة ىنا بأحساس

 . هٍ اىثانوَة"، اىمَان اىنفسٍ، أحساس، اىوعٍ

Chapter Three, 1. What Is Matter? What Is Experience?  

(312)On the Significance of Militant Materialism  

ا ىنظرَة ىَنَن فٍ أمبرَاىَة جحت عنوان: منهج ىَنَن فٍ جناوه أمبرَاىَة  (313) جحيَه  -قدمنا مع باحخ آخر نقد 
 .نقدٌ
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 - اىمادَة اىدَاىمجَمَة :ة إىً أربعة فروعًَ اىمارمسَسجق سجاىَنجً فٍ عهد  - 
َّة اىجارَخَة نظرَة . وقد ابجمر سجاىَن ة اىعيمَةاٖشجرامَ - اد اىسَاسٍاٖقجص - اىماد

ونظرَة اىمراحه اىخمس )رفض حجً اىحوار حوه نمط أنجاج ، اٖشجرامَة فٍ بيد واحد
اىجٍ ، وقد أسس اىمارمسَة اىسوفَجَة.. وبقَة اْفمار اىمعروفة بـ اىسجاىَنَة، اِسَوٌ(

فٍ مجاه .. واىطرَق اىٗرأسماىٍ ىٗشجرامَة، جبنت ىنظرَة اٖشجرامَة فٍ بيد واحد
فاىدَاىمجَك  :وأسهب فٍ اىشرح اىفيسفة نظر إىً اىدَاىمجَك نظرة مخجيفة عن ىَنَن

ا :اىمارمسٍ هو أربعة ممونات  َّ ، اىطبَعة مهٌ واحد ججشابك فَه اْشَاء وجرجبط عضو
إىً جؽَرات مَفَة وأنَّ اىجؽَرات اىممَة ججحوه ، وأنها فٍ حاىة حرمة وجؽَر دابمَن

ا، فجابَة أنَّ مه شٍء َحجوٌ عيً جناقضات  - نقطة اىبدء فٍ اىدَاىمجَك هٍو - وأخَر 
وىً ، (314)وهذا اىصراع هو أساس اىجؽَر، داخيَة فٍ حاىة صراع بَن اىقدًَ واىجدَد

ومما فعه اىمارمسَون اِخرون ىً َقدً اىمَفَة اىجٍ جوصه  !نفٍ اىنفٍَؤت بذمر عيً 
بصماجه بقوة عيً جيك اىقوانَن. وجممن أهمَة طرح سجاىَن فٍ أنه طبع  بها إىً

 اىمارمسَة اىسوفَجَة. 

فٍ ظه  جرامً رأس اىماهنظرَة مارمس حوه مَه معده  مسمبورجوروزا ىانجقدت  - 
ا مإداه أنَّ اىجرامً فٍ نمط أنجاج اىرأسماىٍ ؼَر ، اىرأسماىَة ا جدَد  ووضعت جصور 

ا، مممن ىمعادٖت مارمس اىرَاضَة وبرهنت بمعادٖت أخري عيً عجز  وقدمت نقد 
اىرأسماىَة عن جحقَق جرامً رأس اىماه إٖ عن طرَق اىججارة مع بيدان أو أنماط قبه 

وجوقعت ، رأسماىَة؛ ومن ثً فاىرأسماىَة مدَنة فٍ اسجمراها ىيبيدان قبه اىرأسماىَة
َممن أْن نقوىه هنا هو ما سبق أْن انهَارها حَن جنجهٍ اْنظمة قبه اىرأسماىَة. ما 

ىمن نضَؾ أنَّ اىواقع أثبت خطؤ نظرَة ، ذمرناه بخصوص نظرَة اىجرامً عند مارمس
مسمبورج؛ فجرامً رأس اىماه مسجمر بعد جحوه أنماط أنجاج قبه اىرأسماىَة إىً وى

اىبيدان  به وججمرمز حرمة رأس اىماه واىججارة اىدوىَة بَن، اىرأسماىَة فٍ معظً اىبقاع
منهما  - واىجٍ بها بقاَا قبه رأسماىَة - ونصَب اىبيدان اىمجخيفة، اىرأسماىَة اىمجطورة

ٌْ اىمنظومة اىرأسماىَة  ا. مما اهجمت باىمشؾ عن آىَات عمه اىرأسماىَة )أ ضبَه جّد 
ا )مجاب ، ممه( وىَس آىَات عمه رأس اىماه أمبرَاىَة أعيً "وهو أمر فعيه ىَنَن أَض 

(. ورفضت روزا نظرَة ىَنَن حوه اىحزب؛ فرفضت فمرة اىحزب "اىرأسماىَةمراحه 
ا عيً اىثورة، اىذٌ جقوده طيَعة من اىمحجرفَن وقدمت ، واعجبرت أنَّ هذا َشمه خطر 

منح وبذىك ساهمت روزا فٍ ىبدَه هو اىحزب اىجماهَرٌ اىواسع واىثورة اىعفوَة. 
 اٖعجبار ىيعفوَة عيً حساب اىحزب اىمحجرؾ.

فٍ اىجناقض. ومما  :وأهً ما مجب هو مجاب، مجب فٍ اىدَاىمجَك :ماوجسٍ جونج - 
ٌْ ، إنَّ قانون اىجناقض فٍ اْشَاء :قاىه َن هو اىقانون اْساسٍ  أ قانون وحدة اىضدَّ
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اىجٍ جسبب  هٍاْوه فٍ اىدَاىمجَك اىمادٌ. وإنَّ اىجَّناقضات اىمامنة فٍ باطن اْشَاء 
أِب اٌظٍخ .. اْساسَة فٍ جطور اىشٍء إنما جممن فٍ باطنه ٖ خارجهفاىعية ، جطورها

ٚاٌٛالغ أٔٗ ؽزٝ اٌؾشوخ .. ػٍخ صب٠ٛٔخ ٟٙاٌمبئّخ ٚاٌزأص١ش اٌّزجبدي ث١ٓ شٟء ٚآخش ف

األخشٜ ثٛاصطخ اٌزٕبلغ اٌمبئُ  ٟ٘ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّضججخ ػٓ اٌمٜٛ اٌخبسع١خ رزؾمك 

ْ  بٌذ٠بٌىز١ه اٌّبدٞ ٠ؼزف.. جبؽٓ األش١بءث ، ػبًِ اٌزجذي ٟ٘األصجبة اٌخبسع١خ  جش أ

فاىدَاىمجَك فٍ ، َفرق بَن اىطبَعة واىمججمع. ٌُٚ أصبس اٌزجذي ٟ٘ٚاألصجبة اٌجبؽ١ٕخ 
ميَهما. ثً رمز عيً جحدَد خصوصَة اىجناقض فٍ مه ظاهرة ومن ثً طرَقة حه مه 

قد إىخ. وٖ نري هنا إضافة جذمر إٖ أنَّ ماو …جناقض انطٗق ا من جحدَد خصوصَجه
أسهب فٍ اىربط بَن قضاَا اىثورة اىصَنَة وحزبها وبَن قانون اىجناقض بجفاصَيه اىجٍ 

اىدَموقراطَة نظرَة  هٍٔضافة اْساسَة ىماو فٍ اىمارمسَة وجعجبر اشرحها. 
فٍ اىبيدان اىمسجعمرة وشبه اىمسجعمرة ٖ َممن  :. وَممن إَجازها ماِجٍ(315)اىجدَدة

به جسجطَع فقط ، ىيبورجوازَة أْن جقود اىثورة اىدَموقراطَة واىجحرر من اٖسجعمار
ومن ثً ، اىفٗحَن واىبورجوازَة اىصؽَرةاىبروىَجارَا أْن جنجز هذه اىمهمة باىجحاىؾ مع 

جحت قَادة اىحزب  اىجمهورَة اىخاضعة ىيدَمجاجورَة اىمشجرمة ىعدة طبقات ثورَةجقًَ 
ىجنجز اىثورة اىدَموقراطَة اىبورجوازَة ثً جدخه فٍ مرحية بناء اٖشجرامَة. ، اىشَوعٍ

اٖشجرامَة فٍ اٖجحاد  ففَما بعد اىحرب اىعاىمَة اْوىً وثورة أمجوبر فٍ روسَا وبناء
ا من اىثورة اٖشجرامَة  اىسوفَجٍ أصبحت حرمة اىجحرر اىوطنٍ فٍ اىمسجعمرات جزء 
ا من اىثورة اىبورجوازَة اىعاىمَة. ونري أنَّ نظرَة ماو هذه قد جضمنت  اىعاىمَة ٖ جزء 

ا من نظرَة اىثورة اىد ، "اىمجية اىجارَخَة"بمة ىجروجسمٍ ونظرَة جرامشٍ حوه امرمب 
حَخ قصر هذا اىمفهوً عيً اىمسجعمرات وأشباه اىمسجعمرات ، مع إضافة ماوَة خاصة

 ونضاىها ىيجحرر من أمبرَاىَة. 

مإسس اىمارمسَة اىؽربَة مبدَه ىيمارمسَة اىسوفَجَة اىرسمَة. اخجزه  :ىوماش - 
هج اىمارمسَة فٍ اىمنهج دون اىنصوص واىمجب واىنظرَات. أما عن هذا اىمنهج فهو من

وهو بذىك َجفق مع قوه مارمس إنه أوقؾ جده هَجه ، هَجه بدون صَؽجه اىصوفَة
عيً قدمَه ونزع اىقشرة اىصوفَة عن اىيب اىعقيٍ. وقد انجقد أطروحات إنجيز حوه 
اىجده من زاوَة إهماه اىعٗقة بَن اىذات واىموضوع. ومن هنا انطيق ٔعادة اٖعجبار 

ا ا، ىيذات مقابه اىموضوع أما عن ىنزعة اٖقجصادوَة ىيمارمسَة اىمدرسَة. منجقد 
أوجز ىوماجش اْمر فٍ أنه اىقانون اىعاً ىيحرمة فٍ اىواقع ، محجوي اىجده مما َري
وأنه ٖ َممن ، صراع بَن اىمجناقضات وجحوىها إىً بعضها اىبعض واىفمر؛ فهناك َجرٌ

ا عيً اىرإَة  اىجارَخَة ىحرمة اىمججمع. معرفة اىجزء إٖ فٍ إطار اىمه. ورمز مثَر 
ٖ َنفذ شميٍ منطق وإٖ َمون مجرد ، به جؽََره، واىهدؾ من اىجده ىَس جفسَر اىعاىً

فَنبؽٍ مشؾ اىعٗقة اىدَاىمجَمَة بَن اىظواهر وماهَجها. إٖ أنه ، اىظواهرإىً جوهر 
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ا ىحمه اىح، اهجً بربط اىجده باىبروىَجارَا  َّ قَقة وجحقَق حَخ إنها اىطبقة اىمإهية جارَخ
ا  َّ وهذا هو معنً أنَّ اىنظرَة فٍ اىمارمسَة جرجبط ، جفاعه اىذات واىموضوع جدى

باىمادَة  َُسمًباىممارسة؛ فاىدَاىمجَك هو عيً اىبروىَجارَا. وىً َهجً ىوماش بما 
قبه أْن َجعرض  (316)وانجقد إنجيز وجده اىطبَعة، اىجارَخ –اىدَاىمجَمَة إٖ فٍ اىمججمع 

 اسٍ من قبه اىمارمسََن اْرثوذمس. ىينقد اىق

انجقد اىمارمسَة اْرثوذمسَة واىجٍ جخيت عن اىممون اىفيسفٍ فٍ  :ماره مورش - 
باىفعه  هٍاىمارمسَة وحوىجها إىً نظرَة عيمَة فحسب. مورش َري أنَّ اىمارمسَة 

)أشار مرات ىمن ىهذا اىعيً جانب فيسفٍ هو اىدَاىمجَك اىمادٌ ، عيً؛ اٖشجرامَة اىعيمَة
وأنَّ إعادة اىضوء إىً هذا َعجبر إعادة ىيضوء عيً ، عدَدة إىً اىمادَة اىدَاىمجَمَة(

قضَة اىدوىة فٍ اىمارمسَة. ورؼً أنَّ مارمس وإنجيز قد أعينا قطَعجهما وججاوزهما 
ا اىذٌ هو ، إٖ أنه َري أنهما قد صنعا فيسفة باىفعه باسجخداً اىدَاىمجَك، ىيفيسفة عموم 

به إنه اىطرَقة اىجٍ َجحرك بها ، ورأي أنهما ىً َحوٖه إىً منهج صورٌ، وفيسفة عيً
اىعاىً؛ اىطبَعة واىمججمع واىطرَقة اىجٍ نفهمه بها. وبهذا نجد أنَّ هَجه قد عاد بقوة 

وىً َججاوز أطروحات إنجيز فٍ هذا اىمجاه. وقد اقجطع من ، إىً اىمارمسَة عيً َدَه
من ذىك عبارة مارمس سابقة ، أَه فٍ مون اىمارمسَة فيسفةمارمس وإنجيز ما َإَد ر

مما َعنٍ أنها مازاىت ضرورَة ، "اىفيسفة ٖ َممن أْن جخجفٍ قبه أْن ججحقق" :اىذمر
ا ىهذه اىفمرة رأي أنَّ اىمارمسَة  فيسفة ىيممارسة؛  هٍحجً ججحقق اىشَوعَة. وامجداد 

 قبه أْن جخجفٍ. ، ىيجحقق فقط ٖ ؼَر

به ، فٍ مفهوً اىدوىة عند مارمس؛ فاعجبرها ٖ مجرد جهاز ىيقمع جرامشٍؼَر  - 
ٖ  فٍ اىجؤثَر فٍ اىقًَ هٍ ا فعا وباخجصار جعنٍ اىسَطرة ، نسَج عضوٌ معقد َيعب دور 

من خٗه اىمججمع اىمدنٍ. وقد ، باىسَطرة اَْدَوىوجَة عن طرَق أقناع وىَس اىعنؾ؛
، واىجناقضات؛ فجارة َدمج اىمججمع اىمدنٍ فٍ اىدوىةقدً مفهومه بمثَر من اٖضطراب 

اىمثقؾ "مما اسجخدً جرامشٍ مفهوً إىخ. .. وجارة َعجبره مجارَس أماً اىدوىة
واىذٌ َبدو ، َب واىصحفٍ واىباحخ وؼَرهًاْدم، "اىمثقؾ اىجقيَدٌ"مقابه " اىعضوٌ

ا رؼً أنه َنجمٍ ىطبقة ما اىمهنٍ. أما اىمثقؾ وَممن أْن نسمَه باىمثقؾ ، محاَد 
ا  َّ فَفمر ، ىمنه ٖ َخضع ىها، َجمَز بؤنه َعبر عن طبقة به، اىعضوٌ فيَس فقط مهن

وَعمه ىجحقَق مصاىحها اىحقَقَة وَججهد ىجعرَفها بجيك اىمصاىح دون أْن َجؤثر بما 
أبناء اىطبقة اىجٍ َحمه هموً من أفمار مخاىفة ىمصاىحها اىحقَقَة. وهو  هٍجعجقده 
اىذٌ َعَش وَرجبط بقضاَا  وهذا هو اىمثقؾ اىحقَقٍ، اىدفاع عن مصاىحهاَجوىً 
واىجقيَدٌ هو ، وَممن أْن نعرؾ اىمثقؾ اىعضوٌ بؤنه اىمثقؾ اَْدَوىوجٍ. (317)طبقجه

اىمثقؾ اىجقنٍ. واىواضح أنَّ جرامشٍ َفصه بَن مصاىح اىطبقة وجصور أفرادها أو 
                                                             

(316) History & Class Consciousness, What is Orthodox Marxism? 5. Note 6 

 إشماىَة اىمثقؾ عند جرامشٍ.، حَدر عيٍ محمد (317)



179 
 

واىمثقؾ اىعضوٌ هو اىذٌ َعاىج هذا اٖنفصاه. مما روج ، جمهورها عن هذه اىمصاىح
اىحزب اىشَوعٍ  هَمنةجشمَه جحاىؾ طبقٍ جحت اىذٌ َعنٍ " اىمجية اىجارَخَة"ىمفهوً 

اىنقابات واٖجحادات واىهَبات اىجٍ جمثه اىطبقات  وَضً، َشمه اىعماه واىفٗحَن
وسط اىمجية جعمًَ اْفمار واىجصورات نشر و واىمقصود باىهَمنة ىدَه، اىشعبَة

اىجارَخَة بأقناع وىَس باىقوة؛ اىهَمنة اَْدَوىوجَة ىيبروىَجارَا عيً طبقات اىمجية 
مقابه اىهَمنة اَْدَوىوجَة ىيدوىة. وهو َإمد عيً دور اىمثقفَن واىحزب فٍ ، اىجارَخَة

ا مع فمرة جشمَه اىيحمة بَن ممونات اىمجية اىجارَخَة. ومفهوً جرامشٍ   َّ َخجيؾ جذر
ا ، جحاىؾ أو جبهة ججمون من أحزاب مخجيفة فهو َدعو إىً إقناع اىطبقات اىشعبَة عموم 

باىشَوعَة؛ فاىجدَد هنا هو نشر اىشَوعَة وسط جماهَر ؼَر عماىَة. مما أمد عيً 
ٍْ ججحوه اىطبقة اىعامية من طبقة  ؛ بدون وعٍ سَاسٍ "فٍ ذاجها"ضرورة اىحزب ىم

ا. مما رفض عبادة اىفرد واىمارمسَة اْصوىَة "ىذاجها" إىً طبقة  َّ ؛ واعَة سَاس
ومن أهً مساهماجه ممحاوىة ىمقرطة اىحرمة اىشَوعَة. ، واىطابع اىشموىٍ ىيمارمسَة

جنظَره اىقصَر ىيثورة اىروسَة؛ فقد ذهب إىً أنها هزمت نظرَة  –حسب جصورنا  –
اىذٌ جضمن ضرورة جطور ، اىماهبه مانت ضد مجاب رأس ، اىحجمَة اىجارَخَة

اىرأسماىَة واىبروىَجارَا قبه قَاً اىثورة اٖشجرامَة. وفٍ هذه اىمسؤىة نراه قد ججاوز 
باىرؼً من فشه ، فمرة قوانَن اىجارَخ وأعاد اٖعجبار ىدور اىبشر فٍ صناعة جارَخهً

ضد  ونري أنَّ أهً ما قدمه جرامشٍ هو وقوفه. (318)روسَامشروع اٖشجرامَة فٍ 
واىعٗقة اىمَمانَمَة بَن ، فمرة اىحجمَة اىجارَخَة وضد، ىيمارمسَة اٖبجذاه اىسجاىَنٍ

 .. اىبناء اىجحجٍ واىبناء اىفوقٍ

اقدً اىماجب )باٖشجراك مع باحخ آخر(  -   َّ حَن مان مارمس
ىشرح جموَن نمط  (319)

حجً ، إىخ.. اىعمهثً عميَة ، ثً وسابه أنجاج، أنجاج ابجداء  من مفهوً قوة اىعمه
محاوىة ٖسجخداً دَاىمجَك هَجه فٍ جحيَه نمط  هٍو، َنجهٍ اىجسيسه إىً نمط أنجاج

وباْصح جً ، باىمشؾ عن عنصر اىضرورة اىموضوعَة فٍ جموَنه، أنجاج ممفهوً
وجقدًَ عرض نسقٍ ىمفهوً نمط أنجاٍج. وىً ، جحوَه دَاىمجَك هَجه إىً أداة ىيبحخ

به شرحها ، ً فمرة مارمس وإنجيز حوه عٗقة قوي وعٗقات أنجاجَخرج اىبحخ عي

                                                             

ٗ، اىفعيَة )أٌ فرضَة أننا، فٍ نهاَة َوً ما مث  "قامت اىثورة اىبيشفَة ضد اَْدَوىوجَا ٖ اىوقابع قاه باىضبط:  (318)
ىماره مارمس. فٍ روسَا، مان  ‘رأس اىماه‘نعرؾ أمثر مما عرفناه باىفعه قبيه!(. إنها ثورة ضد مجاب  ٖ نحجاج أنْ 

ٖ  من أنْ  َمون مجاب اىبروىَجارَا، فقد مان هذا اىمجاب اىدىَه اىقاطع عيً  مجاب رأس اىماه هو مجاب اىبورجوازَة، بد
َمون اىجقدً  َمون هناىك عصر رأسماىٍ، وَجب أنْ  جمون هناىك طبقة بورجوازَة، وَجب أنْ  فٍ روسَا َجب أنْ  أنَّ 

ىمطاىبة بمطاىب مجرد اىجفمَر فٍ اسجعادة موقعهً، أو فٍ ا ونَفمر اىبروىَجارَ عيً اىطرَقة اىؽربَة، ذىك قبه أنْ 
اىوقابع قد فّجرت ماىفقاقَع مافة اىجصورات اىجٍ مان  طبقجهً، أو فٍ اىثورة. اىوقابع ؼيبت اَْدَوىوجَا، واىحاه أنَّ 

ا ىها أنْ  ا ىقوانَن اىمادَة اىجارَخَة. ىمن اىبٗشفة جنازىوا عن مارمس وأمدوا هذا اىجنازه  عيً روسَا وفق  ججطور طبق 
اىمادَة اىجارَخَة ىَست قوانَن جامدة مما َعجقد اىبعض، أو  َّنة وعبر ما أنجزوه باىفعه؛ ذىك أنَّ عبر ممارسة عميَة ب

 ."رأس اىماه"وَقصد مجاب ، اىثورة ضد "رأس اىماه" . مقاه:مما مان َعجقد اىبعض فٍ اىماضٍ"

 اىجموَن اىمنطقٍ ىمفهوً نمط أنجاج.  (319)
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ا  َّ ا منطق ا شرح   َّ ا بفمرة هَجه عن اىضرورة اىعقيَة . وجفصَي  َّ ا قو وجضمنت اىمحاوىة جؤثر 
اىمنطقَة فٍ اسجنباط اىمفاهًَ من بعضها. ىمن إذا نحَنا هذا اىجانب اىمَجافَزَقٍ  –

 مٍ ىجموَن مفهوً نمط أنجاج.اىوهمٍ ىوجدنا مجرد عرض دَاىمجَ

 

*********************** 

 

  :ما بعد اىمارمسَة

 :أو اىنظرَة اىنقدَة مدرسة فرانمفورت - 1

 معهد" فٍ 1923 عاً نشؤت، اىنقدَة واىفيسفة اٖججماعَة ىينظرَة مدرسة هٍو
 .بؤىمانَا فرانمفورت مدَنةب  وجهج جامعة فٍ" اٖججماعَة اْبحاخ

ة َىينقد مقابه اىنظرَات اىجقيَد )أو نظرَات( نفسها منظرَة اىنظرَة اىنقدَةقدمت  
باعجبارها اىحقَقة  اىجٍ اهجمت فقط بإنجاج أنساق فمرَة مجسقة مع نفسها وممجفَة بذاجها

 :اىنهابَة. بَنما هدفت اىنظرَة اىنقدَة إىً

 وهذا من أهً إنجازات اىمدرسة اىنقدَة.، اىوضعَة نقد* 

ا  عيمَة دراسة اٖججماعَة اىظواهر بدراسة بشمه أساسٍاىوضعَة جهجً   اعجماد 
ا ، باىنجابج اْسباب ربط مع، واىجمرار اىمٗحظةو اىججربة عيً بؽرض فهً اىظواهر فهم 

  َّ  بحجة ججنب، جفسَرها دونوجحيَيها  اىظواهر وصؾوهٍ ججوقؾ عند . اموضوع
 فٍ اىقَمٍو أنسانٍ اىبعد اىوضعَةوبذىك جسجبعد . واىمَجافَزَقَة اىفيسفَة اىـجؤمٗت
اىموقؾ اْخٗقٍ وجسجبعد ، اىمعرفة عن بعدها اْخٗقٍعميَة ه جفصف، اىبحخ عميَة
وبذىك جنفٍ ، عن طرَق اٖدعاء بؤن عيً اٖججماع هو عيً مجحرر من اىقَمة، ىيباحخ

 خاضعةمابنات مجرد اىبشر  به جعجبر .دور اىذات واْخٗق واىمصيحة فٍ جشمَه اىعاىً
ا فٍ  وباىجاىٍ .حجمَات عيمَة جبرَةى . وبذىك َقؾ اىجؽََر أو صنع اىجارَخ                  ٖ َيعبون دور 

وفق ا  -جدعٍ هٍ و .َخضع ىه        ْ عيَه أن   ممعطً؛ مؤمر واقعاىفرد فٍ مواجهة اىمججمع 
اٖججماعٍ اىقابً بَنما هٍ فٍ اىواقع جعمه فٍ إطار اىنظاً ، اىحَاد اىعيمٍ - ىهذا اىمنهج
اىبعد فٍ اعجباره به ججقبيه مؤمر واقع. وٖ َؤخذ عيً اٖججماع اىوضعٍ ، دون نقده

هذا    َّ أن   مما َسجبعد إممانَة جؽََر هذه اىنظً. وهذا َعنٍ، اىجارَخٍ ىينظً اٖججماعَة
هو يهَمنة مما اىمزعوً َضع نفسه ممجرد أداة ىقوي اىجسيط اىمعاصرة؛ أداة ىاىعيً 
  ر فٍ اىعاىً اىمعاصر.اْم

اعجبار اىمعرفة معرفة نسبَة واىعيً مجرد إجراء عميٍ َجعيق بجنظًَ اىمججمع من  *
جنمر أنَّ هناك حقَقة نهابَة وجطبق هذا  هٍخٗه نظرَة جرجبط باىممارسة؛ ومن هنا ف

اىجٍ ، اىحداثةاىجنوَر اْوروبٍ ومدرسة فرانمفورت عيً نقد  تعميوقد عيً نفسها. 
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اْخٗقٍ؛ فاىعقٗنَة ىً جحرر جفجقر ىيجانب إىً عقٗنَة جقنَة فٍ رأٌ مفمرَها جحوىت 
به مرست اٖؼجراب واىجشَإ وجسيط اىدوىة اىحدَثة ، أنسان من اىخوؾ واىقهر

 واىرأسماىَة. 

وإىً اسجبناؾ مشروع اىعقٗنَة؛ ، اٖسجفادة من اىجوانب أَجابَة من اىجنوَر* 
 َهدؾ إىً جحرَر أنسان باىفعه. ، ؼابٍ، بعقه ؼَر محاَد

اىدوىة عيً اىوعٍ  مطبقة ومَؾ جهَمن هٍنقد اىدَموقراطَة اىبورجوازَة مما * 
ا فٍ اىدوىة اىشموىَة سواء فٍ وجفرَػ طاقات اىرفض. اىجماعٍ  ا مهّم  وقد ىعبت دور 

 وآىَات اىسَطرة اىخفَة عيً اْفراد.، اىعاىً اىرأسماىٍ أو اٖشجرامٍ

، وما اعجبرجه اىجانب اىعيموٌ أو اْدابٍ فٍ اىمارمسَة، ىمارمسَة اىمدرسَةنقد ا* 
وعيً اٖججماع؛ فربطت اىفيسفة باىعيوً  اٖسجعانة باىجحيَه اىنفسٍمع اىجٍ قُدمت معيً. 

مذىك رفضت "اىمادَة اىمَجافَزَقَة" ىيمارمسَة اْرثوذمسَة اٖججماعَة وأنسانَة. 
 محقَقة أوىَة سابقة عيً اىججربة.اىجٍ قدمت نفسها 

ا بإعادة اٖعجبار ىفيسفة هَجه فٍ عٗقجها باىمارمسَة مع اىجومَد عيً *  اهجمت أَض 
ٌْ مفيسفة  نقض هَجه فٍ جوفَقه بَن اىذات واىموضوع وبَن اىعقه واىوجود )أ

وإبراز اىقوة اىثورَة فٍ فيسفة ، وججاوز جدىه إىً جده مارمس اىمادٌ، ىيحقَقة(
وجومَد عيً أنَّ اىحرمة مرجبطة باىوجود )اىصَرورة( ، من نزعة جارَخَة، جههَ

مع اىجومَد عيً ججاوز اىفيسفة اىجؤميَة إىً ، واىنزعة اىنقدَة اىعمَقة )مجمثية فٍ اىنفٍ(
ا. ومانت إعادة  اىنظرَة اٖججماعَة ونقد مه من اىمَجافَزَقا واىنزعة اىنسقَة عموم 

ا ع مادَة يً جحوه مارمسَة مارمس اىدَاىمجَمَة واىمادَة إىً مجرد اٖعجبار ىهَجه رّد 
 مَمانَمَة عيً أَدٌ اىمارمسَة اْرثوذمسَة.  جارَخَة

إٖ "اىربط بَن اىنظرَة واىممارسة وقضَة اىصراع اىطبقٍ؛ فما اىنظرَة اىنقدَة * 
، أنسانٍىبناء مججمع َجسق مع اىعقه؛ اىعقه ذو اىمحجوي ، "مقدمة ىيعمه اىصحَح

اىذٌ َحقق اىحرَة واىعداىة واىسعادة. وهنا نجد أنَّ مثاىَة هَجه اىجٍ سعت اىمدرسة 
 اىنقدَة ىنفَها قد أطيت برأسها من جدَد. 

خاصة من قبه هربرت مارمَوز مما ، * مشؾ دور اىمهمشَن فٍ جؽََر اىنظاً اىقابً
 ري.نس

ا ىمسؤىة اىجنظًَ واىع ، وهو مما أُخذ عيَها، مه اىسَاسٍوىً جوه جيك اىمدرسة انجباه 
ا وعن ، به هدؾ أصحاب اىنظرَة اىنقدَة إىً فصيها عن اىحزب، وىً َمن هذا سهو 

ٖ  حدداىفاشَة واىسجاىَنَة.  :وفٍ ذهنهً اىدوىة واىحزب اىمإدىجَن، اىدوىة باىطبع  إجما
 :اىجاىَة اىعناصر فٍ ىينظرَة اىجوهرَة اىمعانٍ مإسس اىنظرَة اىنقدَة أهً، هورمهاَمر
 وعبر اىمججمع داخه اىحَاة أشماه ىمه ممنججَن اْفراد إىً جنظر اىنقدَة اىنظرَة
 اىفعه عن جنفصه ٖ اىواقع معطَات جعجبر إنها - اعجباره ىيفرد َعَد مما، اىجارَخ
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 قوة وعيً، إنسانٍ نشاط عيً مشاهد اىمخجيؾ أدراك نمط فٍ جري إنها - أنسانٍ
، ىيعقه وفق ا اْفراد نشاط ىجنظًَ بوعٍ ججوجه إنها - واقعه عيً َمارسها مإثرة

 وجحرَره، عيَه اىشرعَة وإضفاء اْفراد إىً باىنسبة اىوعٍ فوابد جوضَح هٍ ومهّمُجها
 ربَسَة ؼاَة ىها إنَّ  - باسجمرار وُجراجعه، اىفيسفة جراخ عيً جحافظ إنها - اىقَود من

 اىجطور عوابق ججاوز وفٍ، وميماجه أنسان ىحاجات مٗبً عاىً خيق فٍ جممن
 جنطيق إنها - اىشعب ضد اىقاهرة اىسيطة مع َجحاىؾ عقه مه جرفض إنها - اٖججماعٍ

 . (320)شرىمه  اْوىً ةاىعي ْنه، اٖقجصاد نقد من اىبدء أهمَة عيً اىجؤمَد من

اىحاه منظرَة جؤميَة؛ انجهً بها ، ورؼً إعٗن اىنظرَة اىنقدَة نبذ اىفيسفة اىجؤميَة
ٌِّ مشروع ىيجؽََر وىيجطور أحجمت عن اىدعوة ىيجؽََر ، فإزاء هَمنة اىجقنَة عيً أ

واىجعبَر عن ، بَنما دعت إىً اىيجوء إىً اىفن واىجماه مؤفق وحَد ىينقد، اٖججماعٍ
 فٍ حد ذاجه –اىذٌ بات ، وإىً اىَوجوبَا ىيجحرر من طؽَان اىعقه، رفض اىثقافة اىسابدة

ا ىنقد اىنظرَة اىنقدَة.  - ٖ  عن نقد اىرأسماىَة رمزت عيً نقد اىحضارة موضوع  وبد
أحد مإسسٍ ، به انجهً حاه هورمهاَمراىؽربَة بشقَها اىرأسماىٍ واٖشجرامٍ. 

ٌِّ جؽََر اججماعٍ محجمه.  ا من أ  اىمدرسة إىً اىجعاون مع اىدوىة اْىمانَة َؤس 

 جيك اىمدرسة. وسوؾ نشَر باخجصار إىً أهً مفمرٌ

ٖ جمون " :قاه فٍ مانَفسجو اىمدرسة :هو مإسس مدرسة فرانمفورت :هورمهاَمر
ا باىقَاس إىً اىوقابع سوي فرضَة ٖ ؼَر َنبؽٍ أٖ َفجر اٖسجعداد ىجعدَيها ، اىنظرَة أبد 

ّٖ  هٍوهذه ، (321)"ميما أبرزت معاىجة اىمعيومات جعارضات ما بداَة اىنظرَة اىنقدَة؛ أ
ىطبَعة اعجبرت ا قد اىنزعة اىعقٗنَة ىعصر اىجنوَرجقدً نفسها محقَقة. وقد رأي أنَّ 

هذا اىجصور اىً نظرة وقد امجد ، ىيسَطرة عيَها واىجحمً فَها واسجؽٗىها اموضوع  
، ىطرَقةىقد دمر اىعقه اىجنوَرٌ نفسه بهذه امجماثية ىٕنسان ذاجه مموضوع ىيسَطرة. 

واِن عيَنا أْن نحقق أماه اىماضٍ؛ ماىً َحققه اىجنوَر. ودعا إىً نبذ اىعيً اْدابٍ 
ا عيً  فإنَّ وربطه بأنسانَة؛  ا واضح  اىجماعات اىقابمة عيً ذىك اىعيً قد امجسبت جرفع 

وذىك ، (322)بقَة اىسمان. وقد اجهً اىمارمسَة باٖنجماء إىً هذا اىجنوَر موضوع اىنقد
به ، جؤثَر صدمة اىسجاىَنَة. وىً َعنٍ ىدَه نقد اىعقه اىجقنٍ اىوقوع فٍ اىٗعقٗنَةجحت 

َ ا إىً ، رأي أنَّ اىعقه اىجقنٍ هو بذاجه اىٗعقٗنَة أو اىعقٗنَة اىزابفة اىعقه اىذٌ داع
 . َجسق مع مصاىح اىجماعة

ً وفق  " :وقد انجهً به اىحاه إىً اىمثاىَة  ٌواىذ، ىيعقه ااىهدؾ اىخاص بمججمع منظَّ
ا فٍ روح مه حّق   امحفور  ، ا إٖ فٍ اىخَاهَبدو فٍ اىوقت اىحاضر أنه ىً َعد َميك وجود  

                                                             

ا. 1973 - 1895إممانات وحدود نقد اىمججمع: مامس هورمهاَمر )، إبراهًَ ونزار (320)  ( أنموذج 

 . 5ص ، اىنظرَة اىجقيَدَة واىنظرَة اىنقدَة (321)

 جده اىجنوَر.  (322)
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ضرورة فك اٖرجباط بَن اىمارمسَة . مما انجهٍ هورمهاَمر إىً (323)"إنسان
ا أنَّ مصاىح اْخَرة جوىد فَها فقط وىَس فوقها، واىبروىَجارَا قرر بمعنً أنها ٖ جُ ، معجبر 

بسبب سَطرة اٖحجمارات  مما أعين اسجحاىة اىجحرر من اىرأسماىَة من خارجها.ىها 
وباىجاىٍ َمون من اْفضه اىسعٍ ىجحسَن وضع ، واىجقدً اىهابه فٍ وسابه أنجاج
بعد أْن قرر فٍ اىبداَة أنَّ هدؾ اىنظرَة اىنقدَة هو ، اىجماهَر فٍ إطار اىنظاً نفسه

ومان ، أ باىنظرَة اىنقدَة وانجهٍ مإصٗحٍ بورجوازٌهمذا بد.. إىؽاء اىمججمع اىطبقٍ
ا.   هذا هو مآه زمَيه أدورنو أَض 

وهو َنجمٍ إىً جَه هورمهاَمر. ربط بَن عمه مارمس فٍ  :هربرت مارمَوز
. مما اهجً "نقد فيسفٍ"فاعجبر نقده ىٗقجصاد اىسَاسٍ هو ، اٖقجصاد ونظرجه اىفيسفَة

فٍ وذىك باىخصوص ، يَه مارمس ىرأس اىماهباىمشؾ عن اىعمق أنسانٍ فٍ جح
، ذىك اىعمق حوه فمرة اىعمه اىمؽجرب، "1844مخطوطات " :اىمجابات اْوىً ىمارمس

واؼجراب أنسان )وىَس اىعامه( واىمحجوي ؼَر أنسانٍ ىيميمَة اىخاصة. وقد ذهب 
اىعٗقة بَن إىً أنَّ قيب اىرأسماىَة َجب أْن َنطيق من هذه اىمسؤىة. مما مشؾ عن 

به وجدت فمرة اىممارسة ، فيَست نظرَة ثً ممارسة، اىنظرَة واىممارسة ىدي مارمس
 . (324)فٍ صيب اىنظرَة

َجخذ فَه ، قارن مارمَوز بَن جده هَجه وجده مارمس؛ فاْوه هو جده وجودٌ
، مقابه اىطابع اىجارَخٍ ىيجده اىمارمسٍ، اىجارَخ نمط اىمسار اىمَجافَزَقٍ ىيوجود

وٖ َشمه اىطبَعة إٖ ، اىصراع اىطبقٍ هٍ، واىذٌ َصه إىً ميَة، اىمرجبط باىمججمع
ومن جهة أخري ، بقدر ما جدخه فٍ اىعميَة اىجارَخَة ىٕنجاج اٖججماعٍ وججحمً فَها

اىمرحية  هٍْنه َجناوه مرحية بعَنها من اىمسار اىجارَخٍ ، هو جده جارَخٍ
، ىجارَخَة فنفً مارمَوز هذه اىفمرة عن اىمارمسَةاىرأسماىَة. أما بخصوص اىحجمَة ا

ا حجمَة اٖنجقاه إىً اٖشجرامَة ببيوغ مسجوي عاٍه من اىثقافة اىمادَة واىعقيَة ، رابط 
أما وجود حجمَة ، وصراع طبقٍ حاد، ووعٍ وجنظًَ اىطبقة اىعامية عيً مسجوي عاىمٍ

اآىَة أو ضرورة طبَعَة ىهذا اٖنجقاه فَنفَه عن اىمارم سَة جمام 
. وفٍ اىمادَة (325)

اىجارَخَة حاوه جفسَر اىجارَخ باىعامه اٖقجصادٌ واىعامه اىبَوىوجٍ واىعامه اىنفسٍ 
ا.   مع 

سواء فٍ اىؽرب ، وقد وجه انجقادات قوَة ىيعقيَة اْداجَة فٍ اىمججمع اىصناعٍ
اىمججمع إنَّ ثمة ظاهرجَن بارزجَن فٍ قطاعات اىرأسماىٍ أو اىشرق اٖشجرامٍ؛ ف

ا من جهة أوىً جعبر اىعقٗنَة عن نفسها فٍ اىمَه إىً اىمماه  :اىصناعٍ اْمثر جقدم 
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ومن اىجهة اىثانَة جبذه مه اىجهود اىمممنة ىحبس هذا اىمَه فٍ اىمإسسات ، اىجقنٍ
مما اجخذت اىحرَات ، وقد صار اىجقدً اىعيمٍ أداة سَطرة فٍ اىمججمع اىصناعٍاىقابمة. 

ا من ذىك ، ه حرَة اىفمر واىمًٗ واىضمَر صفة اىمإسسات)فٍ اىؽرب( مث فصارت جزء 
ا ىيحرَة فٍ إطار دَموقراطٍ. ىقد جً خيق ىؽة عارَة  اىمججمع. اىخٗصة أنَّ هناك افجقار 

ىؽة  هٍاىيؽة اىموجودة فمن اىجوجر واىجناقض واىصَرورة؛ فميمة جمرد أصبحت جهمة. 
 مقفية عيً ذاجها. ، بٗ جارَخ وٖ أبعاد، سيومَة، عاميَة

أهً جهدَد ىٓنظمة اىقابمة وَجوقع أّنه بعد اندماج اىبروىَجارَا فٍ اىنظاً أصبح 
واىعروق واْىوان اْخري ، اىمنبوذَن واىعاطيَن واىطبقات ؼَر اىبروىَجارَةسَؤجٍ من 
. وىمن هذه اىقوي بدابَة وَشبه حصارها فٍ اىمججمع وىَس من طبقة اىعماهاىمسجؽية 

فمارمَوز ، ىيحضارة اىمعاصرة حصار اىبرابرة ىيحضارات اىقدَمة. وعمس ما هو شابع
ا ىينظاً، ٖ َعجبر اْقيَات واىمهمشَن اىقوي اىثورَة اىجدَدة ، به َري أنها جشمه جهدَد 

فحَثما جمؾ اىطبقة اىعامية ، (326)عامه اىثورة اىجارَخٍ هٍىمن جظه اىبروىَجارَا 
حفارة قبر اىرأسماىَة جظه هذه اىوظَفة معيقة. ومه ما جحجاجه  عن أْن جمون، اىجقيَدَة

، من خٗه نقه اىوعٍ ىها من اىمثقفَن، اىطبقة اىعامية هو أْن ججحوه إىً طبقة ىذاجها
ا عيً اىدور اىجارَخٍ ىيبروىَجارَا همذا مإمد 
(327) . 

َضع اىعراقَه أماً  - حسب ما رأي مارمَوز - إنَّ نظاً اىمججمع اىصناعٍ اىمجقدً
فٍ  ًواندماج اىقوي اىمعارضة هو نجَجة هذه اىظاهرة وعيجها اْوى، اىجؽَر اٖججماعٍ

 آٍن واحد. 

اىمصاىح اىفورَة ؼَر ، َسجخدً مارمَوز مفاهًَ معَارَة مثه اىوعٍ اىزابؾ
اىحاجات اىماذبة واىحاجات اىحقَقَة؛ ىوصؾ حاىة اىناس فٍ ، اىمصاىح اىواقعَة

 . (328)ات اىمجقدمةاىمججمع

قاً باىدور اىربَسٍ فٍ إدماج عيً اىنفس فٍ اىنظرَة اىنقدَة. أما  :إرَك فروً
فقد ذهب إىً أنَّ مارمس قد أخطؤ فٍ أْن َري اىدرجة اىجٍ ، (329)بخصوص اىمارمسَة

َممن ىيرأسماىَة أْن جطور فَها نفسها واىحد اىذٌ جسجطَع من خٗىه جيبَة اىحاجات 
ىٓمً اىصناعَة. مذىك أخفق فٍ جقدًَ وجهة نظر مجمامية حوه أخطار اٖقجصادَة 

وفٍ جحدَد مٗمح إممانَة ، اىبَروقراطَة ونزعة اىمرمزَة فٍ جهاز اىدوىة واٖقجصاد
 نشوء أنظمة بَروقراطَة مبدَه ىٗشجرامَة. 

                                                             

 . 36ص ، نحو ثورة جدَدة (326)
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وقد اهجً باىمشؾ عما سماه باىجانب أنسانٍ فٍ نظرَة مارمس )واىذٌ سماه 

ٗ  فٍ مجابٍ أىجوسَ ، "4411مخطوطات "ر باىجانب اىفيسفٍ مما سنري( مجمث
ا بَن مارمس اىشاب ومارمس اىشَخ"اَْدَوىوجَا اْىمانَة"و فقدً ، . وىً َر انقطاع 

ومجاب رأس اىماه. ووصؾ  4411عدة مقارنات حوه اٖؼجراب واىجشَإ بَن مخطوطات 
جمثيت اىؽاَات اىنبَية ، ؼَر اىدَنٍفروً اىمارمسَة بؤنها مذهب وجودٌ روحٍ باىمعنً 

أنسانَة فٍ اْدَان اىعظَمة فٍ أصوىها اْوىً. وْنَّ اىمارمسَة هدفت إىً جحرَر 
بعد إقامة اشجرامَة ، بججاوز اٖسجٗب واىجشَإ، اىبشر وىَس جحسَن أحواىهً اىمعَشَة

اس اىحقَقَة َسَر فَها اٖقجصاد ىصاىح حاجات اىن، وٖ جخصص، بٗ سوق وٖ منافسة
بدون أْن ، َشارك فَها مه اْفراد فٍ صناعة جارَخهً، وىَس اىربح، ٖ اىوهمَة

مع جحقَق حرَة اىفرد اىمامية. ففٍ اىشَوعَة َجب أْن ، َجخصص اىمرء فٍ عمه واحد
وقد مان هدؾ مارمس هو اىجحرر أنسانٍ وىَس زَادة دخه ، َمون أنسان ؼاَة ذاجه

 اىعماه أو جحسَن وضعهً اٖقجصادٌ. 

ا إَاها بجشوَه اىمارمسَة وطمس جانبها ، مما انجقد اٖشجرامَة اىسوفَجَة مجهم 
 ىجبرَر طابعها اىوحشٍ اىذٌ ىً َمن مارمس ىَقبه به. ، أنسانٍ

جحت جؤثَر قوة ، شجرامَة واىرأسماىَةوَنجهٍ مشروع فروً إىً اىجسوَة بَن اٖ
ٗ  ىميَهما سوي  اىجٍ ٖ ندرٌ مَؾ ، "أنسانَة"وجسيط اىدوىة فٍ اىحاىجَن. وىً َر بدَ

جمون منفصية عن طبَعة اىنظاً اٖججماعٍ. وهذا اىمَه ىيجخيٍ عن مشروع اىثورة 
 نمفورت.واٖشجرامَة ومهمات اىبروىَجارَا هو عامه مشجرك بَن مفمرٌ مدرسة فرا

ٖ  إنقاذها مما آىت إىَه. فبَنما ، َمثه اىمرحية اىثانَة ىينظرَة اىنقدَة :هابرماس محاو
اهجً هابرماس بعقينة اىمججمع ، مانت اىمرحية اْوىً مهجمة بإنقاذ اىفرد من اىسيطوَة

مما ، واصف ا إَاها باىجصورات اىبدابَة، بطرَقجه اىخاصة. وقد انجقد اىمرحية اْوىً بقوة
 . (330)انجقد اعجمادها عيً مفهوً اىحقَقة عند هَجه

 ودمجهايفيسفة إعادجه اٖعجبار ىىً إهمَة دور هابرماس فٍ اىفمر اىمعاصر أجرجع و
ىً َمجمه  امشروع   باعجبارهااىحداثة دفاعه عن  بجانب، ىيمججمعنقدَة نظرَة  ٌِّ أفٍ 
ا اىنقدَة ىعقه اىجنوَر باىقدرةوجمسمه ، بعد ، فٍ مواجهة نظرَات جدعو ىوضعه جانب 

رؼً جؤثره بها  –انجقد فيسفات ما بعد اىحداثة وقد . ونقده ىما وىدجه اىحداثة من موارخ
ا من اىحداثة اىجٍ جنجقدها – ا إَاها جزء  ا عيَها عدً وضع جصور ىمسجقبه ، معجبر   َ وناع

أنسان من  قه اىذٌ حررواىع، ذرابعٍواى اىوظَفٍ اىعقه وعدً جمََزها بَن، اىمججمع
اىذٌ ججاوز اىخرافات واىدَن وجعه أنسان أمثر قدرة عيً و عبودَة اىطبَعة واْشَاء

وباسجمماه مشروع اىحداثة. وهو َري أنَّ " اىعقه اىجواصيٍ"ا بـ مبشر  ، فهً اىعاىً
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واىعقٗنَة اىعميَة ، اْداجَة اىعقٗنَة اىمعرفَة :اىحداثة أو اىعقٗنَة جشمه ثٗثة مرمبات
 . ةاىجماىَواىعقٗنَة اىعميَة ، ةاْخٗقَ

اىجٍ ، فيسفة ٖ جهجً باىمطيق وٖ عٗقة ىها باىمَجافَزَقادعا إىً ، ىيفيسفة وباىنسبة
ٖ  ضمن مجمه ، وٖ جدعٍ معرفة اىحقَقة، هاجمها بشدة ا وفعا  َّ ا إَجاب مما جيعب دور 

ٌْ .. َة فٍ إطار جماميٍنساناىعيوً أ فيسفة جنجقد فيسفة اىذات اىجٍ جسً اىفمر اىؽربٍ )أ
اىجٍ جمحورت حوه عٗقة اىذات باىموضوع( وجسجبده بها فيسفة ججناوه عٗقة اىذات 

ٌْ اىجواصه بَن اىبشر. ، باىذات وإضافة منطقة جدَدة جمٓ اىفراغ اىذٌ وىدجه اىعقٗنَة أ
قدَة جدَدة جحامً اىجراخ وجنسج عناصر منطق ىيجعدد َإسس ىنظرَة ن، اىمعاصرة

ٖ  من اىحقَقة ف. "اىنشاط اىجواصيٍ"باقجراح مفهوً ، اىفيسفٍ اىمجمرمز حوه اىعقه بد
ٌْ اىجصور اىمطابق ىيواقع، ٍنساناىسابقة عيً اىوجود أ ا ىعميَة ، أ أصبحت ىدَه نجاج 

بذىك ججوَج ٖجفاق ذٌ طبَعة  هٍو، جفاهً مججمعٍ؛ جواصه؛ جباده اِراء واىحجج
حَخ َشجرط أجماع عيً ، "اىنظرَة أجماعَة ىيحقَقة"وهذا ما َسمَه بـ، اججماعَة

اسجبداه اىعٗقة بَن اىنوع  - وفق ا ىنظرَجه –نجابج اىحوار واىجفاهً اىبرهانٍ. وبذىك جً 
وبذىك  اىبشرٌ واىطبَعة باىعٗقة بَن هوَة خاىصة ىيذات وهوَة خاىصة ىيموضوع.

)جخضع ىيعقه اىمصيحة اىمعرفَة اىجقنَة  :أصبح هناك ثٗثة أنواع من اىمصاىح أنسانَة
 هٍو، اىمصيحة فٍ اىجحرر –اىمصيحة اىعميَة )اىمجعيقة باىعٗقة بَن اىبشر(  –اىجقنٍ( 

وثٗثة أنواع ، واىعاىً اىذاجٍ، واىعاىً اٖججماعٍ، اىعاىً اىموضوعٍ :جقابه ثٗثة عواىً
اىعيوً اىجارَخَة اىجؤوَيَة ، اىجحيَيَة –اىعيوً اىججرَبَة  :عميَات اىبحخ اىمعرفٍمن 

 اىعيوً اىنقدَة اىجٍ جقوً عيً اىمصيحة فٍ اىجحرر. ، اىجٍ جقوً عيً اىمصيحة اىعميَة

فٍ دوىة اىقانون اىدَموقراطٍ ٖ َممن "وقد دعا ٖحجراً اىثقافات ىبعضها؛ فـ 
. (331)"قيَات شمه حَاجها اىثقافَة باعجبارها ثقافة معَارَةىٓمثرَة أْن جفرض عيً اْ

اٖعجراؾ اىجسامح وجقوً عيً أساس ، "أخٗق جواصيَة"ؤسَس إىً ج جههدؾ فيسفوج
ٌٍّ ، باِخر واىجحاور معه داخه فضاء وذىك ، من اىطرفَن بامجٗك اىحقَقة دون ادعاء أ

، َةازرجىوب صناعة هى ىعمىمٍاىمجاه ا أنَّ فهو َعجبر ؛ بورجوازٌ )عمومٍ مشجرك
 ىسابعا نىقرا مناىممجدة  فجرةىفٍ ا ىلوذ، بُةوروْا َةازجىاىبور دصعى عن نحجث

 ازٌجىاىبور ًىعانموذج اىمجاه ا جبرعقد ا. و(عشر ىثامنا نىقرا َةابدعشر إىً 
 ةىحُاا حقو" بؤنه ىعمىمٍاىمجاه ا سماهابر ؾَعراىمثاىٍ.  ذجىنمىا وروبٍْا
 َحىسط ٌىذا ىحقوا نهإ.. "ًىعاا أٌىرا بةرمقاو جشنُو خٗىه من ٌَجر ٌىذا عُةماٖجحا
اىفضاء اٖججماعٍ اىذٌ َعرؾ جبادٖت عقٗنَة "اىمحدد بـ ، (332)ىةوىداىمججمع وا َنب

ونقدَة بَن اىذوات )اىفردَة واىجماعَة( اىجٍ جسعً إىً بيوغ حاىة اىجوافق حوه اىقضاَا 

                                                             

 . 10ص ، مسجقبه اىطبَعة أنسانَة (331)

 ود اىمجاه اىعمومٍ. حدً ومفهىه حى، مهند مصطفً (332)
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. وَجمون هذا اىفضاء اىعمومٍ من ساحات (333)"اىدَموقراطَةاىجٍ ججصه باىممارسة 
وهذا هو اىعقه اىجواصيٍ إىخ. .. إىً صحافة، إىً صاىونات أدبَة، من نوادٌ، اىحوار

ٗ  ىدَه؛ وهو  حاه  هٍ عن عٗقة اىذات باىموضوع مما َعنٍ به عٗقة بَن اىذوات بدَ
. وىذىك َعطٍ اىيؽة معرفة اىحقَقةبهدؾ  ؾ اىجفاهًدفيسفات اىحداثة؛ بمعنً اسجبداه ه

ومن ، اىعقه هٍو، اىجٍ أخرجت أنسان وفصيجه عن اىطبَعة هٍأهمَة فابقة؛ فَعجبرها 
 نَّ أذىك ، اىقانون اىذٌ َنظً اىعميَة اىجواصيَة هٍبه ، جقوً بدور اىمنظًاىجٍ  هٍف ثً

نه سَإدٌ حجما إىً جحقَق اجفاق إف، ا مبنَةذا مان َجضمن حجج  إاٖسجعماه اىيؽوٌ 
خٗقٍ قوامه اىحوار اْ، فيسفٍ نقدٌ فعهأما عن اىفعه اىجواصيٍ فهو مشجرك. 

وَجضمن اىعٗقات اٖقجصادَة واىسَاسَة وؼَرها من ، واىعقٗنٍ واىبرهانٍ واىهادؾ
ط َنجج عن اىضؽٌ ذواىجؤثَر اى، اىجفاهً َمنح عناٖجفاق اىذٌ  اىعٗقات. وهو َفرق بَن

من حَخ ، فعه اىجواصيٍمرادؾ ىيَجسً فَه اىفعه اىجواصيٍ باىهَمنة. فاىجفاهً ومراه أو
، اىفعه اىجواصيٍ إنَّ أجماع شرط ىنجاحذ إ، اٖجماعأو نه َهدؾ إىً جحقَق اٖجفاق؛ إ

بدون ، هو اىجوصه إىً جواصه مامه حوارْنَّ اىهدؾ باىنسبة ىهابرماس من اىدخوه فٍ 
ٌِّ ضؽط جماع أ ىجحقَق وهناك شروط ىيحوار. (334)باىجفاهً أو اىجوافق اىمجباده به، أ
 :اىعقٗنٍ

 حق اىنقاش ىمه من هو قادر عيً اىمًٗ.  - 1 

ٌِّ آراء مطروحة، اىجعبَر بحرَة عن رأَهاىحق فٍ  ىمه - 2 ، واٖعجراض عيً أ
ٌِّ فمرة.   واٖعجقاد بؤ

ٌِّ حاه.  - 3 ٌِّ ضؽط عيً اىمجحاورَن بؤ  ٖ َجوز ممارسة أ

فَجيخص فٍ ضرورة نبذ اىفمرة اىقابية بؤننا ، أما بخصوص موقفه من اىمارمسَة
مما انجقد ما اعجبره نزعة أدابَة ، وفمرة اىحجمَة اىجارَخَة، جوصينا إىً معرفة اىحقَقة

. (335)ذات مقابه اىموضوعوعيموَة ىيمارمسَة اىجٍ جؤسست عيً نظرَة معرفة جضع اى
نظرَة "وقد بذه محاوىة ٔعادة بناء اىمادَة اىجارَخَة عن طرَق ابجمار ما أسماه 

ا إىً قواعد أخٗقَة حددها فٍ هٍو" اىجواصه  :نظرَة فٍ اىجفاعه بَن اىناس اسجناد 
اىعٗقة بَن قوي وعٗقات  فإنَّ اىدقة. وفق ا ىهذا  - اىمصداقَة –اىصحة  –اىمعقوىَة 

اىجواصه؛ مما َعنٍ أنَّ عٗقات أنجاج ٖ جنجج عن  –اىعمه  :أنجاج جسجبده باىعٗقة
ومه منهما َجحرك فٍ ، شرط ضرورٌ ىجطور قوي أنجاج نفسها هٍبه ، قوي أنجاج

 ومجاه اىجفاعه اٖججماعٍ باىنسبة، مجاه مسجقه؛ مجاه اىعمه باىنسبة ىقوي أنجاج
وأنَّ ىيمعاََر وىيعٗقات اٖججماعَة منطق خاص فٍ اىجطور مسجقه عن ، ىعٗقات أنجاج

                                                             

 جحوٖت اىفضاء اىعمومٍ فٍ اىفيسفة اىسَاسَة. ، نور اىدَن عيوش (333)

 فيسفة اىجواصه عند هابرماس. ، ساىً َفوت (334)

ّٖ  ، اىمعرفة واىمصيحة (335)  اىفصه اىثاىخ. ، أو
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جطور اىنظاً اٖقجصادٌ ىيمججمعات. مما رأي أنَّ مارمس وإنجيز قد قَصرا منهجهما فقط 
فقط طاقجها  وه ةما جبقٍ من اىمارمسَواعجبر أنَّ ، (336)عيً اىمججمعات اىرأسماىَة

ا؛ . ورفض هابراىنقدَة  َّ ا ماد ماس ادعاء مارمس بؤنه قد اسجخدً منهج هَجه اسجخدام 
  ٗ  . (337)به إنه ىً َمن بحاجة ىهذا أص

ا  َ  - ممجرد احجماه – جإدٌبه جصور أنها قد ، وىً َمن موقفه من اىرأسماىَة معاد
ا. به دعا إىً ا شّر   ٖ جمثه ىدَهىمنها ، إىً مارثة إعادة جنقَح نظرَة فابض اىقَمة مبَر 
 وؼَرها من جحيَٗت مارمس ىيرأسماىَة.، مَه معده اىربح ىٗنخفاضوقانون 

أو " اىجشارمَة"باىدَموقراطَة  جُسمًأما عن مشروعه اىدَموقراطٍ فقد دعا ىما 
خاٍه من وَعنٍ بها فجح مجاه عاً ىيحوار اىمججمعٍ  (338)"اىجبادىَة"أو " اىجشاورَة"
 ٌِّ ٌْ ، أو اىدوىجَة َةقجصاداٖ من اىجسيط أو اىهَمنة نوع أ َنشبه ، فضاء عمومٍأ

ٌِّ قرار، اىمواطنون بؤنفسهً وهذا َشجرط اسججابة ، فَجً اىجشاور بَنهً قبه اجخاذ أ
مع مٗحظة أنه ىً َطاىب بحه أجهزة اىدوىة اىبَروقراطَة وٖ ، اْجهزة ِراء اىمجموع

وٖ اْجهزة ، واىجنفَذَة اىسيطوَة وٖ اىقضاء اىسيطوٌاىجخيص من اىسيطة اىجشرَعَة 
مما امجفً باىفضاء اىعمومٍ ، ىمنه اشجرط أْن جمون اىدوىة دسجورَة، اىنَابَة اىجمثَيَة

َ  ، اىبورجوازٌ َُجصور أْن َمارس .. ا اىمهمشَن واىعماه واىفٗحَنهمذا مجناس إىخ. وٖ 
ا به مش، اىرأٌ اىعاً هَمنة عيً أجهزة اىدوىة ارمة وجوجَه فحسب. ومن اىطرَؾ أنَّ بيد 

ا مثه اىمؽرب َقر بهذا اىنوع من اىدَموقراطَة!   َّ  قمع

، ودعا هابرماس فٍ فجرة مجؤخرة إىً إشراك اىمإسسة اىدَنَة فٍ اىفضاء اىعمومٍ
، اىمإسسة اىنهابَة ىيحرَة، وٖ شٍء ما عدا ذىك، اىمسَحَة"ذمر أنَّ  2004به فٍ 
نحن ىَس ىدَنا خَارات ، واىدَمقراطَة. إىً َومنا هذا، أنسانوحقوق ، واىضمَر

. (339)"أخري. نواصه جؽذَة أنفسنا من هذا اىمصدر. مه شٍء آخر ثرثرة مابعد اىحداثة
حَخ َنقسً ما بَن اْصوىَة اىدَنَة ، "ما بعد اىعيمانَة"فهو َعجبر أنَّ اىعاىً فٍ مرحية 

َحجاج ىيعٗج. ورأي أنَّ اىدَن َممن أْن َساهً فٍ  وأنَّ هذا اْمر، واْصوىَة اىعيمانَة
 إىخ. .. نشر قًَ اىجسامح واىجعاون

                                                             

ومان َري فٍ نظرَة ، "مان َنظر إىً اىمادَة اىجارَخَة منظرَة ميَة ىيجطور اٖججماعٍرأي أنَّ مارمس  (336)
مه بنَة  "َممن جحيَهَقوه:  75. وعاد ص 55ص ، بعد مارمس، اىرأسماىَة وحدة  فرعَة من جيك اىنظرَة"

ا داخه مججمع مجسً محدد   َّ ا جراجب اقجصادَة خاصة فٍ سَاق جطورٌ وفق مخجيؾ أساىَب أنجاج اىجٍ مثيت اندماج 
ا"  َّ  . جارَخ

 بعد مارمس.  (337)

(338)Three normative models of democracy  

 َورؼن هابرماس: جحوٖت فَيسوؾ عيمانٍ )واىحوار مع اىبابا(.  (339)
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هذه اىدَموقراطَة جشجرط أْن َجصرؾ أصحاب اىمصاىح ورجاه اىسيطة بشمه 
إذن مجرد دعوة أخٗقَة جصيح ىيجنفَذ فٍ مججمع بٗ طبقات وٖ  هٍعقٗنٍ وأخٗقٍ؛ ف

ىمسَطرة فهو ؼَر مجٍد. أما فمرة أجماع فٗ ندرٌ أجهزة قمعَة. أما دعوة اىطبقات ا
ا؟ وهه هو ضرورٌ ىيوصوه إىً جفاهمات؟ ثً مَؾ نجصور أْن ججفق   َّ مَؾ ججحقق عمي

من اىواضح أنَّ .. مه اىطبقات أو اىقوي اىسَاسَة واٖججماعَة رؼً جناقض مصاىحها
ٌْ اسجسًٗ ، بدَه ىيصراع اىطبقٍ هٍنظرَة اىجواصه ىهابرماس  اىطبقات اىمقهورة. أ

من اىواقع اْىًَ ىعموً اىبشر. وىً جمن مصادفة  شَب اٖ جؽَر  هٍومن اىناحَة اىعميَة 
فَيسوؾ اىجمهورَة اْىمانَة "وزَر اىخارجَة اْىمانٍ َوشما فَشر أْن َسمَه 

أو ، ومن اىميفت أنَّ هابرماس ىً َحيه سبب ما آىت إىَه اىحداثة من قصورات. "اىجدَدة
َ ا دور اىرأسماىَة ودوىجها.. واٖؼجراب واىجشَإ، باىجحدَد سَطرة اىعقه اْداجٍ ، مجناس

َِّر نفسها قط.   وجسََرها ىهذا اىعقه اْداجٍ؛ فاْداة ٖ جس

إذا مان هابرماس َرَد ججاوز عٗقة اىذات باىموضوع ىصاىح عٗقة  :وهناك جناقض
عٗقة بَن ذات وموضوع؟ أىَس  هٍ أىَس مجرد وضع نظرَة من طرفه، اىذات باىذوات

حقَقة من وجهة نظره؛ هه جوصه إىً أفماره باىجواصه  هٍما َقدمه من أفمار 
وأجماع؟! مذىك اْفمار اىجٍ جطرح فٍ اىنقاش اىعاً؛ أىَست مسجقاة من عٗقة اىذات 

 باىموضوع؟

 

*********************** 

ونقد ، َجعيق بنقد اىمارمسَة اْرثوذمسَةحققت اىنظرَة اىنقدَة إنجازات مثَرة فَما 
ا ىيفيسفة اىرأسماىَة مه من  ا مرَر  اىمجقدمة واٖشجرامَة اىسجاىَنَة. مما وجهت نقد 

فٍ قَادة عميَة جؽََر ثورَة.  فشيت فٍ اىنهاَة اىوضعَة وعيً اٖججماع اىوضعٍ. ىمنها
دورنو( إىً أنَّ طرَق به ذهب أحد اىمإسسَن )أ، سجسيً اىجَه اْوه وأعين َؤسهفقد ا

ا اىصراع اٖججماعٍ واىسَاسٍ. ، جحرر اىفرد هو طرَق اىفن اْصَه  َ همذا مجحاش
ٗ  فٍ هابرماس - وجوصه اىجَه اىثانٍ إىً إممانَة إقامة نظاً دَموقراطٍ َقوً  - مجمث

، عيً ضمان اىحرَة ومشارمة اىجماهَر وججاوز اىعقه اْداجٍ فٍ ظه اىرأسماىَة
ا ر مفهوً مَفَة جطبَقهاوبآىَات ؼَ  َّ ا وٖ عمي  َّ ا نضاى . وىً جطرح اىمدرسة مشروع 

ا ٔممانَة ججاوز اىنظً اىرجعَة اىحاىَة. ىقد حاربت اىثقافة اىبورجوازَة دون أْن  جصور 
جعين اىحرب عيً اىبورجوازَة نفسها. وقد أرادت اىنظرَة اىنقدَة نقد اىنسقَة دون 

ا - وعيً َدٌ هابرماس حيت هذه أشماىَة، اىوقوع فٍ اىنسبَة اىمطيقة  َّ بنظرَة  - نظر
اىعقه اىجواصيٍ. ىمنها انجهت مع هورمهاَمر وهابرماس نفسه إىً اىوقوع فٍ اىمثاىَة. 

ٌْ إَان مرَب - هٍو ا ٖ جعبر عن  - عيً رأ ؼاىب ا مصاؼة بمصطيحات ؼامضة عمد 
جعبَرها عن جيذذ أوىبك اىمجاب بقدر ، أصاىة فٍ اىفمر أو صعوبة فٍ اىمسابه اىمجناوىة
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ا حجً وىو جممنا من ، بمثه هذا اىؽموض  َّ واىمثَر مما َقوىه هإٖء ٖ معنً ىه منطق
 .(340)جرجمجه إىً مصطيحات مفهومة

                      

************************** 

 

ؼَر فٍ مفهوً اىطبقة اىمارمسٍ اىجقيَدٌ؛ فاعجبر أنَّ هناك  :سٗفوٌ جَجَك - 2

وفٍ أسفه ، طبقة رمزَة مونَة من مدَرٌ اْعماه واىصحفََن واْساجذة واىخبراء
ثً جؤجٍ ، وهً سمان مدن اىصفَح اىمهمشَن" أنسان اىميعون"اىسيً َوجد من أسماهً 

 . (341)طبقة اىعماه هٍاىطبقة اىوسطً و

************************** 

جقوً عيً جؤوَه ، فقد حاوه أْن َقدً قراءة بنَوَة ىيمارمسَة أىجوسَرأما  - 3 
اىجٍ مانت ظاهرة فٍ مجابات مارمس اىشاب. انجقد اىنزعة أنسانَة مما ، مارمس

اىمفهوً ف"ومذىك قوانَن اىجارَخ؛ ، ورفض وجود ما أسماه إنجيز بقوانَن اىدَاىمجَك
اىمادٌ اىحقَقٍ حوه اىجارَخ َعنٍ ضرورة اىجخيٍ عن فمرة أنَّ اىجارَخ مسَطر ومحموً 

وضمن انجقاداجه . (342)"جارَخ – مفٍ معرفجها من أجه اٖنجصار عيً اىٗج بقوانَن اىجٍ
اىمهمة ىيمارمسَة هو اعجبار اىمادَة اىمارمسَة مَجافَزَقا؛ فاىمادة قد حيت محه اىروح 

ا مخجيف ا ىيمادَة، اىشامية ىدي هَجهأو اىفمرة  اىمادَة اىجصادفَة أو  :وقد قدً مفهوم 
فيسفة من أجه اىمارمسَة وىَست فيسفة  من وجهة نظر أىجوسَر هٍو، اىعشوابَة

ىً َمن هناك ، قبه جشمه اىعاىً هأنوَقصد بها  .مارمسَةاىمارمسَة؛ اىفيسفة اىمممنة ىي
 ٌُّ سواء مانت ، منطق. هذا نقض ىمه ؼابَة أو ٖ، منطقأو ، أو ؼاَة، أو سبب، معنً أ

ىَست وفق ا ىذات ، مادَة هٍهذه اىمادَة وأو فنَة. ، أو سَاسَة، أو أخٗقَة، منطقَة
 –من دون ذات فاعية  –َرورة صوىمنها وفق ا ى، و اىبروىَجارَا(أ افاعية )سواء مانت إىه  

ٌِّ ، جطؽٍ عيً نظاً جطورها ً أو صه مه عاىَ هذا َعنٍ أنَّ أو، ؼاَة معَنة من دون أ
نه فقط بعدما َجؤسس اىعاىً . إَعود إىً انحراؾ جصادفٍ، مه ضرورة أو معنً، واقع

اىجارَخ اىحاضر َخضع ىثابت  واىمعنً.، واىضرورة، َجبعه سَادة اىمنطق
(constantوىَس ىقانون )وٖ ندرٌ مَؾ َممن جصور (343)ثابت اىصراع اىطبقٍ ؛ .

                                                             

 .294ص ، اىنظرَة اٖججماعَة (340)

 . 23ص ، اىمارمسَة اىؽربَة وما بعدها (341)

 حوار مع ىوَس أىجوسَر.، اىمارمسَة بوصفها نظرَة محدودة (342)

ٖ  ىيجمََز بَن اىمثاىَة واىمادَة اىجصادفَة ماىجاىٍ:  (343) أنا قيت إنَّ ، "صحَحاىمارمسَة واىفيسفة. قدً أىجوسَر مثا
ا ما، اىشخص اىذٌ اىفَيسوؾ اىمثاىٍ هو َعرؾ بداَة اىمحطة اىجٍ َنطيق منها واىمحطة اىجٍ ، عندما َرمب قطار 

واىعاىً. أما اىفَيسوؾ ، واىجارَخ، بمثه طرَقة معرفجه ْصه وقدر أنسان، إنه َعيً بداَة ونهاَة طرَقه، سَصه إىَها
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وأن مه ، وفٍ اىؽاىب َقصد أىجوسَر أنَّ اىعاىً مادٌ، "أْن َجؤسس اىعاىًقبه "مرحية ما 
فٗ َحممه قانون وٖ مبدأ وٖ ؼاَة. ومان َممن أْن ، شٍء َحدخ فَه وفق ا ىيصدفة

ا فَقوه إنه مجرد عبخ فٍ عبخ ، ٖ جحممه فمرة وٖ قانون، به نحن اىذَن َرَحنا جمَع 
فَما نري  -وهذه اىمادَة اىجصادفَة هٍ رإَة  َٗبمنا.نضع اىقواعد ونرسً اىؽاَات بما 

قد نقضت اىممون اىمَجافَزَقٍ فٍ اىمادَة اىمارمسَة اىذٌ َشمه قوانَن اىدَاىمجَك،  -
ٌِّ مبدأ قبيٍ. وهذه  وقوانَن اىجارَخ، واىحجمَة اىجارَخَة، ىصاىح مادَة ٖ جقوً عيً أ

 بمثابة جخيَص اىمادَة من مه آثار مثاىَة.

                                                                                                                                                                                                    

ا ما، عيً اىعمس، اىمادٌ ٍ. قطار َمر أمامه: مَرمبطه أفًٗ اىؽرب اْمثه ، هو اىشخص اىذٌ عيً اىدواً َرمب قطار 
وىمنه مذىك بإممانه أْن َيحق بهذا اىقطار اىمجحرك. ، بإممانه أْن َسمح ىه باىمرور وٖ شٍء َحدخ بَنه وبَن اىقطار

ٌِّ ، وٖ اىمبدأ اْوىٍ، هذا اىفَيسوؾ ٖ َعرؾ اْصه ا وَجيس عيً أ ا مجحرم  وٖ محطة اىوصوه. إنه َرمب قطار 
ا مع اىمسافرَن. هو َشاهد، ٍ مجوفر أو َججوه بَن اىعرباتمرس مه شٍء َحدخ بطرَقة ، دون أْن َجنبؤ، مجحدث 

ا من اىمعيومات وَقوً بمشاهدات ٖنهابَة، جصادفَة ؼَر مجوقعة  َّ ا ٖ نهاب ، واىرماب، بقدر اىقطار نفسه، َجمع عدد 
، عيً اىعمس من اىفَيسوؾ اىمثاىٍ، ىحوادخ جصادفَةَسجه جسيسٗت ، واىرَؾ اىذٌ َراه عبر اىنافذة. بإخجصار

 . أو من مبدأ أوىٍ أو سبب مطيق"، اىذٌ َسجه جعاقبات مسجخرجة من أصه ما اىذٌ هو أساس مه معنً
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فيً َعجبر اىدوىة مجرد أداة ىيقمع به  ؛بمذهب جرامشٍ فٍ اىدوىةأىجوسَر أخذ  مما
ا جسَطر باَْدَوىوجَا اىجٍ ، "أجهزة اىدوىة اَْدَوىوجَة"ما أسماه  ىهامضَف ا ، أَض 

 ةاىنقابَو ةاىسَاسَو ةاىقانونَة واْسرَو ةاىجعيَمَو ةاىدَنَ جشمه اىمإسسات
اىمارمسَة فمان ىصاىح " اىفيسفة"أما موقفه اىنهابٍ من . (344)ةاىثقافَة ؤعٗمَاو

ا أنَّ مارمس ىً َمن فٍ "رأس اىماه"مشروع بدَه َناسب ما مجبه مارمس فٍ  ؛ معجبر 
وْنَّ ما مجبه فٍ رأس ، فيسفة هَؽه ىَست مناسبة ىهدفه حاجة إىً دَاىمجَك هَجه وْنَّ 

ىدَاىمجَك " مخاىؾ مه اىمخاىفة"به إنَّ دَاىمجَمه ، اىماه َجٗءً مع فيسفة مخجيفة
ىمنه حاوه ، . باىجاىٍ َري أنَّ مجابات مارمس اىشاب مانت مجؤثرة بهَجه(345)هَجه

ٗ  ، اىذٌ َعجبره اىمارمسَة بحق" رأس اىماه"ججاوزها فٍ  إنَّ مإىؾ مارمس " :قاب
. "أْن نقرأ فيسفجه بذاجها هو اىممان اىممجاز اىذٌ َجاح ىنا فَه، أعنٍ رأس اىماه، اىمبَر

هو اىمشؾ عن منهج وفيسفة مارمس اىحقَقَة؛ " قراءة رأس اىماه"ومان هدفه من 
ا ىقطَعة معرفَة بَن ، َدَوىوجَاْوىَس مارمس صاحب ا، مارمس صاحب اىمنهج مقدم 

بمعنً أنها محدودة بجحيَه  :"محدودة" هٍاىنظرَة اىمارمسَة . واعجبر (346)اىمرحيجَن
اىجٍ جفجح ىنا احجماىَة اٖنجقاه إىً إىؽاء ، ونزعجه اىجناقضَة، نمط أنجاج اىرأسماىٍ

ا بشمه ضمنٍ فٍ اىمججمع اىذٌ َظهر سيف  " شٍء آخر"اىرأسماىَة واسجبداىها بـ 
، اىبنَوَةىمنه أقر فٍ اىنهاَة بفشيه فٍ جرمَب اىمارمسَة فٍ قراءجه . (347)اىرأسماىٍ

امارمس ىً َحرر نفسه ميوامجشؾ أنَّ  اىذٌ هو ، خرآمن هَؽه رؼً أنه انجقه إىً حقه  َّ 
 ‘خَاىَة‘ىقد فبرمنا فيسفة "ثً ذمر بصراحة ، وبنً اىمادَة اىجارَخَة عيَه، اىعيً

إذا جمسك اىمرء باىحرؾ اىواحد بمه دقة  –فيسفة ىً جوجد فٍ عميه ، ىمارمس
ىمن ٖ نسجطَع ججاهه  إىً اىعدً. ةده اىفيسفَوجه ؼاىبَة تانجهوبذىك . (348)"ىنصوصه

 مادَجة اىجصادفَة اىجٍ نقضت اىمَجافَزَقا اىمارمسَة. 

ا ىبروىَجارَهو قَادة ادور اىمثقفَن اىثورََن وبخصوص اىثورة اىبروىَجارَة رأي أنَّ 
 واىجنظَر ىها وجوعَجها حجً ٖ جخطا مصاىحها اىحقَقَة. 

                         

**************************** 

اىذٌ " اىقانون"جحفظ عيً  :)أنثروبوىوجٍ مارمسٍ بنَوٌ( ودىََهمورَس ج - 4
ومن أمثية نقده ما قاىه حوه دور ، ذمره مارمس عن اىعٗقة بَن قوي وعٗقات أنجاج

                                                             

 . 1، اَْدَوىوجَا وأجهزة اىدوىة اَْدَوىوجَة (344)

 . 71ص ، قراءة رأس اىماه (345)

 جناوه شرح هذه اْفمار فٍ مجابه "قراءة رأس اىماه".  (346)

 اىمارمسَة بوصفها نظرَة محدودة.  (347)

 اىمارمسَة واىفيسفة.  (348)
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ا من  عٗقات أنجاج ومن عٗقة اىقرابة فٍ اىمججمعات قبه اىرأسماىَة؛ فقد مانت جزء 
ا ٖ جنجج من مسجوي قوي أنجاج، اىبناء اىفوقٍ فٍ وقت واحد فيها ، مما أنها عموم 

واىشروط اىمادَة ، اىعٗقات اىبَوىوجَة بَن اىجنسَن وبَن اْجَاه :أساس مادٌ مسجقه
ٔنجاب اْطفاه اىجٍ جمنحها أصوه اىقرابة واىمصاهرة فٍ أنظمة اىقرابة اىمخجيفة 

حها معنً وجحوىها إىً أعراؾ اججماعَة. مذىك اعجبر جبشَر مارمس بمججمع بٗ وجمن
مما . (349)طبقات فمرة طوبوَة. مما أنه عَمَس اىعٗقة بَن قوي أنجاج وأسيوب أنجاج

وٖ " مراحه"واىبنً اىفوقَة واَْدَوىوجَا ، رفض جسمَة أىجوسَر ىـ اىبنَة اىجحجَة
امسجوَات مسجقية بذاجها؛ جقسَ أو ، مات مإسساجَة. إذ ٖ َمجيك اىمججمع قمة أو قاع 

بمعنً فعيٍ. وَعود هذا إىً أنَّ اىجمََز بَن اىبنَة اىجحجَة واىبنَة ، حجً مسجوَات
ا بَن مإسسات ومما َشَر به هو فٍ اْساس جمََز بَن وظابؾ. ، اىفوقَة ىَس جمََز 

. مذىك جعمه معٗقات إنجاجفٍ اىمججمعات قبه اىرأسماىَة عٗقات اىنسب أنَّ إىً ذىك 
فٍ اىمججمع اىسومرٌ اىقدًَ حَخ  اىعٗقات اىدَنَة قد اضطيعت بدور عٗقات أنجاج

ااعجبرت اْرض مي  - جمنح عضوَُة اىدوىة، اىمدَنة أؼرَقَة - فٍ حاىة اىدوىةو. ىٕىه م 
، وعامة فٍ أرض اىمدَنة. وجعمه اىسَاسةا خاصة اىمدَنة باىوٖدة اىمواطن اىحر حقوق  

اىجمََز بَن اىبنَة اىجحجَة . ىمن هنا من اىداخه معٗقة إنجاج، باىمعنً أؼرَقٍ ىيميمة
بخاصة ، فٍ مججمعات بعَنهاَمون بَن وظابؾ ومراحه فٍ نفس اىوقت واىبنً اىفوقَة 

وجد داخه اىفمر مه عٗقة اججماعَة جوىد وج نَّ . وَسجنجج أفٍ اىمججمع اىرأسماىٍ
َّ  وإّن مه عٗقة اججماعَة ججضمن جزء   – وخارجه فٍ آنٍ  ٖ َمون ، منذ اىبداَة، اا مثاى

ا من مموناجها، من شروط وجودهاا به شرط  ، ا ىهاا ٖحق  انعماس   ا ٖزم  فَصبح ممِون 
(350) .

 وواضح أنَّ هذه اىفمرة قرَبة من فمرة ماوجسمٍ سابقة اىذمر. 

عيً نحو عصٍ  سيطة اىهَمنة بؤسرها ممونة واىطبقات رأي أنَّ وبخصوص اىدوىة 
، اىعنؾ واىقبوه. اىقوة اْمبر :ً من عنصرَن َمنحانها قوجها عند اججماعهماهعيً اىف

به قبوه اىمحمومَن ىيهَمنة اىواقعة ، ىَست عنؾ اىحماً، بَن ممونٍ اىسيطة هذَن
، واىدعً اىحذر، واىقبوه اىمنفعه، اىموافقة اىقسرَة وباىطبع هناك فرق بَنعيَهً. 

ٖ  ، حجً اىٗطبقَة منها، جمَع اىمججمعاتوواٖقجناع اىمشجرك.  ا ىينظاً  جاّم  ٖ ججضمن قبو
وحجً حَن َمون  بَن جمَع اْفراد واىجماعات، حّجً من اىنوع اىمنفعه، اٖججماعٍ

  ٗ َ  ، اىقبوه فاع وَممن صَاؼة اىفرضَة ، ا من اىجحّفظات واىجناقضاتفإنه ىن َمون خاى
ٍْ ججممن عٗقات اىهَمنة واٖسجؽٗه من اىجشمه ضمن اىمججمعات اىٗطبقَة  :اِجَة م

                                                             

"ىَس جطور اىقوي اىمنججة اىجدَدة هو اىذٌ َوىد أشماه أنجاج اٖججماعَة ندوة "ما بعد اىمارمسَة". قاه:  (349)
ا فٍ اىقوي اىمنججة اىجدَدة، ة جدَدة وجطورهاوإنما ظهور أشماه إنجاج اججماعَ، اىجدَدة ، هما اىيذان َحدثان جطور 

مهما ، بذاجها وإنما فٍ سَاق جارَخٍ محدد وْسباب اججماعَة، مادَة وروحَة، وبشمه عاً ٖ ججطور اىقوي اىمنججة
 . مانت طبَعجها"

 اىجارَخ. ، اىمججمعات، اىبنً اىجحجَة (350)
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 ؛جقدً نفسها معميَة جباده َنبؽٍ عيَها أنْ ، جعَد إنجاج نفسها عيً نحو مسجداً ومن أنْ 
 . (351)مجباده ىخدمات

دور اىدَن وعٗقة اىقرابة معٗقات إنجاج ؼامض؛ فيً َفسر  إٖ أنَّ مًٗ جودىََه عن
ىحاىة  –فٍ اىعمق  - ىماذا حدخ ذىك؟ أىَس من اىمعقوه أْن نجصور هذا اىدور منجاج

 اىبنَة اىجحجَة؟ 

ا جحوَه اىمارمسَة إىً عيً بجخيَصها من  ىقد حاوه اىمارمسَون اىبنَوَون عموم 
ا مخجيف ا ىيدوىة معجبرَنها بنَة مسجقية عن  وقدموا، اىعناصر أنسانَة واىطوبوَة جصور 

ٌِّ شٍء آخر؛ ، اىطبقة اىرأسماىَة مهمومة بجحقَق مصاىحها اىعامة بعَدة اىمدي قبه أ
 جخدً اىنظاً اىرأسماىٍ أمثر مما جخدً اىطبقة اىرأسماىَة.  هٍف

                

************************* 

ٗ   :روجَه جارودٌ -5 ، انجقد ؼَاب اىبعد أنسانٍ فٍ اىمارمسَة مما طبقت فع

ومذىك اٖمجفاء باىضؽط ىجعه ، فنادي باىضؽط ىجعه اىنظاً اٖشجرامٍ أمثر إنسانَة
اىرأسماىَة أمثر إنسانَة دون اىجطيع ىجحوَيها إىً اشجرامَة. مما نادي بجعددَة 

جٍ هو اىنموذج. وبخصوص اىنظرَة اٖشجرامَة دون ما اىجزاً بؤْن َمون اٖجحاد اىسوفَ
ذهب إىً ضرورة جطعًَ اىمارمسَة باىدَن ىطبعها بطابع إنسانٍ وأخٗقٍ. مما ، نفسها

" اىمجية اىجارَخَة اىجدَدة"أنَّ اْوضاع اىجدَدة فٍ اىعاىً جسجيزً اسجبداه مفهوً 
ّٗ  من اىبروىَجارَا واىفٗحَن ، بمفهوً اىبروىَجارَا مع اىمثقفَن وجضً جيك اىمجية م

 جخجيؾ عن اىمجية اىجارَخَة عند جرامشٍ.  هٍو، اْجراء

         

************************** 

فٍضفبد الزظبد٠خ ٘زٖ االرغب٘بد اٌّزؼذدح ػجبسح ػٓ  :اٌّبسوض١خ اٌزؾشس٠خ -6

ٚرزخٍٝ ػٓ ِؼبٌّٙب ، ٚص١بص١خ رؤوذ ػٍٝ اٌغٛأت إٌّب٘ؼخ ٌٍضٍط٠ٛخ فٟ اٌّبسوض١خ

فٟ ٔفش اٌٛلذاٌضٍط٠ٛخ 
(352)

ٚرشًّ ، ثبصُ اٌش١ٛػ١خ ا١ٌضبس٠خ ِٕٙب ر١بس ػشف. 

اىجٍ  اىسيطة اىوحَدة هٍوشَوعَة اىمجاىس )جعجبر أنَّ مجاىس اىعماه ، رجَةومسمبواىي
واىجٍ ججؤىؾ من اىمندوبَن اىمنجخبَن فٍ أمامن اىعمه ، َجب أْن جدَر اىدوىة واٖقجصاد

ٌِّ إواىذَن َممن اسجدعا ، "اشجرامَة أو بربرَة"جماعة و، ((353)ىحظة هً فٍ أ

                                                             

 اىجارَخ. ، اىمججمعات، اىجحجَةاىبنً ، مورَس جودىََه (351)

Daniel Guérin, Libertarian Marxism? (352) 

(353) Paul Mattick, Council Communism 
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واىَسار ، واٖسجقٗىَة اىذاجَة، اىمواقفَة ممَةواْ، (اىعاىمَةاْممَة ) واٖشجرامَة
، ؛ ووفق ا ىها اٖجحادات اىصناعَة(ىَو دٌدانََه اىدَيَونَة )مارمسَة ومذىك اىجدَد. 

صٛف رؾذس اٌزغ١١ش اٌّطٍٛة  اٌزٟ ٟ٘ٚ، اٌطجمٟ قاطرة اىصراع هٍ، خاصة اىنقابات

اٌؾزة اٌض١بصٟ  ٠ؼذ أٔٗ فٟاألٔبسو١خ إٌمبث١خ ٚ٘ٛ ٠خزٍف ِغ  .إللبِخ إٌظبَ االشزشاوٟ

ب  باٌضٛسٞ ػشٚس٠ ا   إٌمبثخ اٌضٛس٠خ.  ِغاٌجش١ٌٚزبس٠ب ٌظبٌؼ  ٌٍٕؼبي اٌض١بصٟأ٠ؼا

ػٍٝ  ٚرضزٕذ، ٌالشزشاو١خ اٌذ٠ّٛلشاؽ١خاٌّٛالف اإلطالؽ١خ ٚ٘زٖ اٌزٛعٙبد رشفغ 

ػٍٝ االػزمبد اٌّبسوضٟ فٟ لذسح اٌطجمخ اٌؼبٍِخ ػٍٝ  رؤوذٚ، ثؼغ أػّبي ِبسوش ٚإٔغٍز

أٚ ِضبػذح ، أٚ دٌٚخ رؾشس٘ب، ط١بغخ ِظ١ش٘ب دْٚ اٌؾبعخ إٌٝ ٚعٛد ؽزة صٛسٞ

ٌٚزٌه فبٌّبسوض١خ ، ب إٌٝ عٕت ِغ األٔبسو١خرمف فٟ رٌه عٕجا  ٟ٘ٚ .ؽ١ٍؼ١خ ٌزؾش٠ش٘ب

اد اٌشئ١ض١خ فٟ االشزشاو١خ اٌزؾشس٠خٚاؽذح ِٓ اٌز١بس ٟ٘اٌزؾشس٠خ 
(354)

. 

 

**************************** 

قدً رإَة مناقضة ىيرإَة اىمارمسَة بخصوص اىدوىة واىعٗقة  :بَجر مٗسجر - 7
ا. وقد رأي أنَّ اىبنَة اىفوقَة   - باىعمس - هٍبَن اىبنَة اىجحجَة واىبنَة اىفوقَة عموم 
ا عن قبابه بدابَة ب وبناء عيً ، اؤمرَماىجٍ جحدد اىبنَة اىجحجَة. وقد قدً بحث ا مبَر 

ا  َّ وْنَّ ، مٗحظات دقَقة جوصه إىً أنَّ انقساً اىناس إىً طبقات جً بأمراه وىَس جيقاب
نشوء اىدوىة ىً َمن ىه عٗقة ٖ بجطور قوي أنجاج وٖ بنشوء اىطبقات؛ فقد وجدت 

. وضمن حججه (355)قوي أنجاج بَنهما ٌ دوىة ومججمعات بدوىة مع جساومججمعات بٗ
ْنَّ اىطبقة اىماىمة طاىما صارت ، أنَّ نشوء اىطبقات فٍ حد ذاجه ٖ َبرر جمون اىدوىة

 . (356)قادرة عيً حماَة نفسها بدون جهاز دوىة ٖ ىزوً ىهجمون  هٍموجودة ف

ىينقد اىمجمرر من قبه مخجيؾ باىذات جعرض مفهوً اىمارمسَة عن اىسيطة  - 8
قاعدة مه سيطة فٍ  هٍاىسيطة اىطبقَة  :اٖججاهات اىنظرَة. َجيخص هذا اىمفهوً فٍ

ٌِّ مججمع طبقٍ  جحجه اىسيطة اىسَاسَة أهمَة أوىً وَمون ىجؽََرها أوىوَة فٍ  –أ
وخاصة فٍ نمط أنجاج اىرأسماىٍ ، جحقَق مه جبده جوهرٌ فٍ حقوق اىسيطة اْخري

. وجرمزت اٖنجقادات فٍ اىفصه (357)ججرمز وجججسد اىسيطة بشمه أساسٍ فٍ اىدوىة –
ا ، وفٍ أصه اىدوىة، بَن اىدوىة واىمإسسات اَْدَوىوجَة وفٍ طبَعة اىسيطة عموم 

ا فٍ هذا اىخصوص.  (. ىمن جعرض مارمس وإنجيز ىٗفجراء مثَر   ٗ  )فومو مث

                                                             

 اٖججاهات اىمارمسَة اىجحررَة. ، سامح سعَد عبود (354)

 .199- 198ص ص ، مججمع اىٗدوىة (355)

 . 200ص ، نفس اىمرجع (356)

 . 42ص ، نظرَة اىدوىة، نَموٖس بوٖنجزاس (357)
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************************* 

 

ىً جإد مافة محاوٖت اىججمَه واىجعدَه واىجطوَر وأضافة إىً إنقاذ اىمارمسَة أو ‘
إنجاج نظرَة نسقَة جدَدة، مما فجح اىباب ٖنجشار اىدعاوي اْنارمَة، وإىً ظهور 

 ‘ثة..مفهوً "اىَسار" ؼَر اىمحدد اىهوَة وٖ اىمٗمح، وإىً جفشٍ أفمار ما بعد اىحدا

 

 مشروع اىثورة اٖشجرامَة دنق :عشر ثانٍاىاىفصه 

 

 

ْ      أن  ججحد هو َحدخ   ْ أن   َممن اجحاد أشقً   َّ إن     
ٌ   اىحمً مع اٖشجرامَة  من اىشعب مفاح           ْ اىمطيق، أ
 خٗه من اىمادٌ اىحاه وحسن اىحرَة أجه

 اىسَاسَة اىسيطات مه وجرمَز اىدَمجاجورَة
 من اىمسجقبه فيَحمنا. اىدوىة فٍ واٖججماعَة

 اىعواقب من فيَحفظنا به اىطاؼَة؛ حمً أفضاه
 اىدوىة اشجرامَة أو اىمجمذهبة ىٗشجرامَة اىوخَمة

 وإفساداجها

 برودون                                      

  

ا فٍ اىنهاَة. وهو نهاَة   َّ اىثورة ىدي اىمارمسَة جنجهٍ بنظاً اشجرامٍ َصَر شَوع
فعيً حد قوه عيً حد جعبَر مارمس وإنجيز.  اىجارَخ اىحقَقٍ ىيبشربداَة  أو، اىجارَخ
من ميموت اىضرورة أنسانَة قفزة " :بعد شرح مطوه ىٗشجرامَة وصفها بؤنها إنجيز

 . (358)"إىً ميموت اىحرَة

، اٖشجرامَة جفجرض وجود جخطَط عاً عيً اىصعَد اىمججمعٍ؛ ججاوز فوضً أنجاج
ا وجود  ، سيطة مرمزَة جسَطر عيً مجمه اىنشاط اىمججمعٍ باىمامهوهذا َجطيب حجم 

ٌْ فٍ اىنهاَة جهاز دوىة.  :وقادرة عيً فرض جصورها دون ما اعجبار ىرؼبات اْفراد؛ أ
أما جخَه وجود نظاً شَوعٍ )اشجرامَة بدون دوىة وَجً جوزَع اىثروة من مه حسب 

ىمرمزَة اىجٍ سَجً بها جخطَط طاقجه إىً مه حسب حاججه( فهو ٖ َشَر ىنا إىً اِىَة ا
اىنشاط اٖقجصادٌ. إنَّ اسجمرار حاجة اىناس إىً جباده منججاجهً وخدماجهً َجطيب وجود 

                                                             

(358)Anti -Dühring, Part III: Socialism  
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خاصة إذا مان اىمًٗ َدور عن مججمع عاىمٍ بٗ جَوش وٖ صراعات ، سوق ىيجباده
اوإنَّ مججم، قومَة ا ٖ َممن فَه خيق نظاً ىيجباده ؼَر اىسوق ع  " سوق ٖ"إما ، ضخم 

بٗ سيع )قًَ " سوق"مرمزٌ )جحت سَطرة اىدوىة( أو سوق حرة. أما جصور وجود 
ا. فٍ مثه هذا اىنظاً ٖ َممن اىسماح  جبادىَة( وٖ دوىة فهو جصور خَاىٍ جمام 
باٖسجثمار اىفردٌ وٖ حجً اىجعاونٍ إٖ جحت إشراؾ سيطة مرمزَة وفٍ إطار خطة. أما 

ها ٖ ججً حسب جميفة إنجاجها ْنها ىَست قَما جبادىَة؛ عن أسعار اىمنججات فَفجرض أن
ىَست باىضرورة سيطة ، وباىجاىٍ َجً جحدَد اْسعار بواسطة اىدوىة أو سيطة ما مرمزَة

فٗ نجصور إممانَة جحقَقه إٖ إذا جً جحدَد " ىمه فرد حسب حاججه"قمعَة. أما مبدأ 
ٌْ جراَة جحددها سيطة ما، حاجات مه فرد َحدد اىمرء حاججه بنفسه وَؤخذها  ىمن أنْ ، أ

، مجزاَدة هٍو، فاىحاجات ٖ حدود ىها .فنجصور أنه َممن أْن َجحقق فٍ اىجنة وحدها
 وىوٖ وجود مزَد من اىحاجات ؼَر اىميباة ىما حدخ جطور فٍ اىجقنَة. 

، ىً َحدد مارمس وإنجيز شمه اىسيطة اىعماىَة اىجٍ سموها دَمجاجورَة اىبروىَجارَا
. ٌىٓ ٌُ ٠زُ ٚػغ رظٛس ٌؼّبْ صبئذح اٌجش١ٌٚزبس٠ب إٌّظّخ ثٛطفٙب ؽجمخعبارة عن  هٍ

 .أال رىْٛ ٘زٖ اٌذٌٚخ ِضً دٌٚخ صزب١ٌٓ

 

************************ 

 :فشه اٖشجرامَة اىدوىجَة فٍ جحقَق أهداؾ اىثورة

 

ا ىجحيَه هذه اىمسؤىة.    سنؤخذ من اٖجحاد اىسوفَجٍ نموذج 

نشوء نظاً اججماعٍ طبقٍ ونمط إنجاج  أدي إىًمان مسار اىثورة اىروسَة قد 
ا من اىرأسماىَة ا بفعه جناقضاجه ، بَروقراطٍ أثبت أنه أقه جقدم  وفٍ اىنهاَة سقط صرَع 

ٗ  ىهذه اىمسؤىة.   اىداخيَة واىضؽوط اىؽربَة. وسوؾ نقدً هنا جحيَ

باىجؤخر اىشدَد خاصة ة مصحوبة نهضة صناعَة مبَرروسَا قبه اىثورة شهدت وقد 
حجً فٍ ، جمثيجا فٍ انجشار اىمدارس، مما شهدت نهضة جعيَمَة وعيمَةفٍ اىزراعة. 

اىسمان جعَش فٍ  ؼاىبَةظيت  قَمة. ىمن ٌوبحخ عيمٍ ذ، وجامعات محجرمة، اىرَؾ
 ثٗثة مََٗن( بَنما ىً َزد عدد عماه اىصناعة اىمبَرة عن 1917% عاً 82اىرَؾ )
وَرجبطون باىرَؾ ، فٗحَة –ذوٌ جقاىَد عماىَة ، معظمهً عماه َدوََن عادََن، عامه

ٌْ أنهً ىً َشميوا طبقة عامية  ؛إىً هذا اىحد أو ذاك حجً مطبقة ، ناضجة أو مبيورةأ
ٌْ عيً اىمسجوي اٖقجصادٌ، "فٍ ذاجها" طبقة فٍ طرَق مانت به ، اٖججماعٍ - أ

 . ناىجموَ

ضمن سمانها ، مرامز اىصناعة اىمجقدمة هٍ، مجحضرةمدن مبري مما مان بها 
بأضافة إىً دور ، جمثيت اىنظرَات اىيَبراىَة واٖشجرامَة، نسَا عاىَة اىثقافةَجَإنجي
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مانت إذن ومانت ضرورَة ىيصناعة اىحدَثة واىبحخ اىعيمٍ. ، أفرادها مجمنوقراط مهرة
ومانت مه من  ،مه من اىزراعة واىصناعة جنجمٍ إىً عصر جارَخٍ مخجيؾ

مانت بقَة اىسمان بَنما ، وبعض عماه اىصناعة جنجمٍ ىيعصر اىحدَخ نسَاَجَنجئا
 . جعَش فَما قبه اىحداثة

ففٍ اىرَؾ  اىمخجيفة.اىطبقات وأحًٗ  آماه توقد جرجب عيً هذا اىوضع أْن اخجيف 
بَنما جطيع عماه اىصناعة واىمثقفون اىرادَماىَون ، اىبورجواٌ ٕصٗحجطيع اىفٗحون ى

، اىبورجوازَة أقوي من طبقة مبار مٗك اْراضٍ مانت وْنَّ فٍ اىمدَنة إىً اٖشجرامَة. 
مان فٍ مرحية انجقاه اىذٌ و، اىقابًىً ججممن اْخَرة من شن نضاه فعاه ضد اىنظاً 

اىطبقة اىعامية مانت أقوي من  . ومن اىمفارقات أنَّ من أقطاع إىً اىرأسماىَة مجعثر
ا  َّ اىجٍ جقود عميَة اىجحوه  هٍفاىرأسماىَة اىروسَة ىً جمن  .اىرأسماىَة سَاس

ا أقطاعَة اىدوىة به ىعبت ، اىرأسماىٍ  َّ ا أساس  اىمجطورةفٍ إنشاء اىصناعة دور 
 نمومعده َفوق بمعده دافعة اىنمو اىرأسماىٍ ، جنبَةْا اىرأسماىَةباىجعاون مع 

 جيك نمومعده عامية َفوق اىطبقة اى مان معده نمووباىجاىٍ ، اىرأسماىَة اىمحيَة نفسها
 اىرأسماىَة اىمحيَة. 

به مانت فٍ مرحية انجقاه إىً ، قد جرسميت بعدمن جىً  وْنَّ اىزراعة، ىمن
وحجً فٍ اىمدن مانت اىصناعة مازاىت محدودة باىنسبة ىعموً اقجصاد ، اىرأسماىَة

حسب  واىمارمسَون ؼَر مممناىجحوه اٖشجرامٍ اىذٌ َطيبه اىعماه  مانت فمرة، روسَا
ا؛، اىنظرَة اىمارمسَة ا مجطور   َّ ا رأسماى ٌْ فٍ  اىجٍ رأت أنَّ هذا اىجحوه َجطيب اقجصاد  أ

 ؼرب أوروبا. 

اىعداوات اىخارجَة إىً مما دفعجها مثرة ، اىمرمزَةشدَدة وقد مانت اىدوىة اىقَصرَة 
مما جطيب نشر اىجعيًَ ىجموَن ميمات ، ً أْن َمون ىدَها جَش قوٌ وحدَخاىحرص عي

مافَة وعيً درجة عاىَة من اىمفاءة )نفس ما جري فٍ عصر محمد عيٍ دارَة وفنَة إ
مما ساهً فٍ عرقية نموها ، مع اسجنزاؾ جزء مبَر من اىفابض اٖقجصادٌ، فٍ مصر(

 اٖقجصادٌ. 

إىً بٗشفة )جناح َسارٌ( ومناشفة )جناح  مان حزب اىعماه اىروسٍ قد انقسً
محافظ َشبه اْحزاب اٖشجرامَة فٍ أوروبا( ووجدت جماعات اشجرامَة أخري صؽَرة. 

ن قواعد وواىمثقفشمه اىعماه اىمهرة بَنما ، اىبٗشفةقاعدة  اىعماه ؼَر اىمهرة وقد شمه
َبراىٍ اىي، أهمها حزب اىمادَت، اىمناشفة. مما وجدت أحزاب معارضة أخري

ا. ، وحزب اٖشجرامََن اىثورََن، اىبورجوازٌ  وهو حزب فٗحٍ أساس 

 ىروسَا قبه اىثورة. اىسَاسَة  - اىخرَطة اٖججماعَة - باخجصار – هٍهذه 

اىٗقجصاد واىثقافة اىمرمب اىطابع هذا  انعمسوقد   ؛عيً اىصعَد اىسَاسٍ أَض 
امانت أمثر ، اىوحشَة مما مانوا َسمونها فٍ أوروبافروسَا  عيً من اْخَرة  نضج 

فٍ اىحيقة اىضعَفة  هٍسَا ومانت رصعَد اىصراع اىطبقٍ. وبجعبَر ىَنَنٍ شهَر 



199 
 

ا مان اْقرب ىيثورة اٖشجرامَة من أوروبا. اىسيسية اىرأسماىَة؛  فهذا اىبيد اْقه جقدم 
ورة وهذه مانت معضية أماً اىمارمسََن؛ وسوؾ جنضج هذه اىمعضية وجنفجر أثناء ث

بَنما ىً جمن اىبورجوازَة قادرة عيً ، مانت ججفمكطبقة مبار مٗك اْرض . ف1917
ضعؾ  :ةبورجوازَة ناجزة؛ حاىة جذمرنا باىثورة اىفرنسَة من زاوَة معَنقَادة ثورة 

فرصة ، اىثابرَن بشدة، اىفٗحَن واىعماه مما منح، جخجمراىبورجوازَة بَنما اىثورة 
وفٍ هذه اىنقطة َخجيؾ ، دون جممَن اىبوراجوازَة من اىحمًأطاحة بمبار اىمٗك 

اىوضع عن وضع فرنسا عشَة ثورجها. فروسَا مانت جشهد حرمة عماىَة قوَة ىيؽاَة 
ا ا حزبهً اىمبَر ، وىدَها حزب سَاسٍ منظً جَد  مما مان اىفٗحون ىدَهً أَض 

روسَة أشد ضعف ا بَنما مانت اىرأسماىَة اى، (1917)ميَون عضو عاً  واىرادَماىٍ
 بمثَر من اىرأسماىَة اىفرنسَة. 

قبه حاىة ما مانت  فقدثورجها؛  جبيورت معضية روسَا سابقة اىذمر أثناء وبعدوقد 
ومان ، فحسببورجوازَة اى إممانَة اىثورة –حسب اىنظرَة اىمارمسَة  - اىثورة جحمه

ا منه ىدي اىمارمسََن اىروس )طرحت فمرة اىثو ا مفروؼ  رة اٖشجرامَة فٍ هذا أمر 
روسَا باىذات من قبه مارمس فٍ فجرة سابقة بمثَر وقبه اىجحوٖت اىمبَرة اىجٍ شهدها 

فٍ دور اىفٗحَن  (. فَمون(359)اىرَؾ اىروسٍ وأدت إىً جفمك اىمشجرمات اىفٗحَة
وهذا ما أقر به ىَنَن بصَؽة ، أساسٍ وىَس مجرد إضافة ىدور اىعماه اىثورة

اىدَموقراطَة ىيعماه واىفٗحَن؛ فيً َجضمن شعاره ىمن جمون اىؽيبة فٍ اىدَمجاجورَة 
وىيجؽيب  وهو ما سَؽَره بعد ذىك وَصر عيً جؤمَد قَادة اىعماه ىيفٗحَن.، (360)اىسيطة

ثورة بورجوازَة َقودها  :عيً هذه اىمعضية طرح جروجسمٍ نظرَة اىثورة اىدابمة
وبما أنَّ ، ة اىبروىَجارَا اىمسجندة إىً اىفٗحَندَمجاجورَجقًَ ، اىعماه بدعً من اىفٗحَن

اىعماه سَحممون فسوؾ َقومون بعد إنجاز مهاً اىثورة اىبورجوازَة ببناء اٖشجرامَة 
فٗحَة فٍ نفس اىوقت  - عماىَةوبذىك جمون اىثورة . (361)دون اىحاجة إىً ثورة جدَدة

هذه اىنظرَة جحمه . من حَخ محجواها اىسَاسٍ؛ بورجوازَة ذات جطيعات اشجرامَة
ثً جبنٍ ، فاىبروىَجارَا فٍ اىسيطة جحقق مهاً اىثورة اىبورجوازَة :إشماىَة واضحة

اٖشجرامَة؛ فهه َممن بناء اٖشجرامَة قبه جطور قوي أنجاج إىً أقصً حد مممن فٍ 
                                                             

(359) Letter from Marx to Editor of the Otecestvenniye Zapisky 

"If Russia continues to pursue the path she has followed since 1861, she will 

lose the finest chance ever offered by history to a nation, in order to undergo 
all the fatal vicissitudes of the capitalist regime". 

The Revolutionary -Democratic Dictatorship of the Proletariat and the (360) 
Peasantry, April, 1905 

Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution, Juli, 1905 

ا بعنوان "اىثورة اىدابمة" ، 1906طرح هذه اىنظرَة فٍ مجابه "نجابج وجوقعات" اىصادر فٍ  (361) ثً أفرد ىها مجاب 
 . 1928عاً 



200 
 

وهه َممن أْن َنمو اىنظاً اىرأسماىٍ فٍ ظه حمً اىعماه وىَس ، ظه اىنظاً اىرأسماىٍ
ما َممن اسجنجاجه من هذه اىخطة هو أْن َقوً اىعماه بثورة اشجرامَة جنجز سماىََن؟ اىرأ

ٖ  من اْخَرة  اٖشجرامَة. بناءفٍ سَاق ، اىمهاً اىجارَخَة ىيبورجوازَة بد

حسب اْفمار اىمارمسَة ، فٍ حاىة روسَاَممن أْن نقوه إنَّ دور اىبروىَجارَا 
مما مان فٍ اىثورة ، بورجوازَة فٍ اْساسهو اىعنصر أضافٍ ىثورة ، اىنظرَة
فهذا )ىَس عيً نحو مإقت ، ثورة بورجوازَة وجسجيً اىحمً هٍىمن أْن جقود ، اىفرنسَة

ا فٍ اىجارَخ فَعنٍ ىنا شَب ا ، جقًَ اٖشجرامَةجحمً عيً نحو دابً وبه ، (وارد دابم 
ا ججاوز نظرَة اىعٗقة بَن قوي وعٗقات أنجاج اْساسَة فٍ اىمارمسَة. باىجؤمَد  :واحد 

، هناك اىشروحات اىمارمسَة ىهذه اىنظرَة جحاوه جطوَعها مع أفمار مثه اىثورة اىدابمة
ىمن مه ما نجده هو ىؾ ودوران حوه اىموضوع مع .. واىدَموقراطَة اىجدَدة )ماو(

خٗصجها أنه َممن بناء ، مع اىقضَة اىمطروحةشرح مسهب دون اشجباك حقَقٍ 
 . (362)شرط أْن جعاونه بيدان مجقدمة، اٖشجرامَة فٍ بيد مجخيؾ

ا بمثَرواىفٗحفٍ اىثورة مان  واْقوي من حَخ دورهً فٍ اىنظاً ، ن هً اْمثر عدد 
ا فٍ اىجَش، اٖقجصادٌ جوزَع اْرض  :فقد فرضوا برنامجهًوىذىك  .واْمثر جواجد 

اىسًٗ  :بأضافة إىً شعار اىبٗشفة، عيً اىفٗحَن )ضد برنامج اىبٗشفة اْصيٍ(
ا اسجطاع  بَنمافَما بعد.  خطَرة معاركإىً اْوه . وقد أدي اْمر ووقؾ اىحرب فور 
ففقدت اْرض ، بسرعةُصفَت اىطبقات اىمسَطرة وقد . فٍ اىمدن جهًاىعماه إقامة سيط
ىَنَن من  اسماه، فٗحَة - قامت سيطة عماىَةو، ب أداة اىدوىة نفسهاواىمصانع بجان

ىمن فٍ اىواقع مانت اىسيطة اىرسمَة ججرمز فٍ سوفَت . قبه باىدَمجاجورَة اىدَمقراطَة
اْقوي. ومانت سوفَجات اىفٗحَن ضعَفة وؼاببة فٍ اىججمعات اىفٗحَة  ؛بجروجراد

 روسَا عموً مإجمر افججاحجً  1917َونَو 3ىدرجة أنه فٍ ، اىصؽَرة واىمجناثرة
دون دعوة ، مرمزَة جنفَذَة ىجنة وانجخاب بجروجراد فٍ واىجنود اىعماه ىسوفََت

 جتصو وقد، ناىفٗحَ سوفَجاتى اججماعحدخ  1917 دَسمبر وفٍ سوفَجات اىفٗحَن.
 سوفَجات مع اجحادهً معينَن، أمجوبر ثورة ىصاىحمن اىمندوبَن  اىساحقة اْؼيبَة
 .واىعماه اىجنود

نهً ومامجداد ىمعضية اىثورة اىروسَة مان وضع اىعماه بعد اىثورة أضعؾ مما َممِّ 
ا من   َّ من إدارة اىبٗد بمفاءة. فبعد جوزَع اْراضٍ عيً اىفٗحَن صاروا أقوي اقجصاد

مما أنه فٍ . مقابية اىزراعة اىضخمةبقادرة عيً  اإذ ىً جمن صناعاجهاىبروىَجارَا؛ 
من  اىمثَر فقجه، خاصة فٍ اىمدن، فٍ روسَاوحرب اىجدخه عً اىخراب اىحرب اْهيَة 

أما ، إىً اىرَؾ طيب ا ىيؽذاء واىعمه اىمضمون فٍ اْرضت ؼاىبَة اىباقَن اىعماه وفر
ا عن ، اىقية اىجٍ ظيت فٍ اىمدَنة بحمً نقص اىخبرة.  إدارة اٖقجصادفقد أظهرت عجر 

                                                             

ا ىمثه هذه اىشروحات فٍ مجاب (362)   اىفصه اىسابع.، "نجابج وجوقعات" قدً جروجسمٍ نموذج 
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 ؛اْقوي نفسه عيً اىثورة ممه حجً فٍ اىمدن اىمبري ٍعنصر اىفٗحوهمذا فرض اى
مان مه بَنما ، فاىبروىَجارَا ىً جمن جميك اىقدرة عيً إدارة ما هو مفجرض أنه اقجصادها

مما ، بنفس طرَقة اىزراعة، ما جؽَر فٍ اىرَؾ هو حق ميمَة اْرض ىصاىح اىفٗحَن
ٗ  اىؽذاء، فٍ معظً اىناجج اىقومٍوجحممهً ، أدي إىً ارجفاع مسجوي معَشجهً ، شام

ا عيً اْرض.   َّ  فصاروا َجحممون فٍ اىطبقة اىعامية اقجصاد

ٖ   :جرجب عيً مه هذا عدة نجابج  صارت اىقاعدة اىعماىَة ىحزب اىعماه محدودة؛ :أو
، بنفسها اقجصادها فصارت مطاىبة بإدارة، وجدت نفسها فٍ سدة اىحمًفموادر اىحزب 

ابه   َ اىجٍ جآميت فٍ اىحرب جعمه عيً إعادة بناء اىطبقة اىعامية  مان عيَها أنْ  :ثان
نفسها عيً رأس اىسيطة  مجموعة اىحزب اىبيشفٍوجدت  :وثاىث ا. اْهيَة وحرب اىجدخه

دون أْن جمجيك فٍ ، دوىة( 14)شارك فٍ ؼزو روسَا اىمجقدً  فٍ حاىة حرب مع اىعاىً
ا ا مجماسم   َّ ا اججماع ا .. اىداخه سند  اىبٗشفة )حسبما بنوا نظرَجهً عن اىثورة  جطيعورابع 

 ثورة بروىَجارَة فٍ أوروباإىً  اٖشجرامَة فٍ اىحيقة اىضعَفة من اىسيسية اىرأسماىَة(
ومما زاد . ىمن راحت حساباجهً سدي؛ إذ فشيت اىثورات اىعماىَة فٍ أوروبا، ىجساعدهً

باجباع ، دًَ جنازه جدَد أماً اىفٗحَنإىً جق 1921اىطَن بيه اضطرار اىبٗشفة عاً 
، ؛ أؼنَاء اىفٗحَن"اىموٖك"اىجٍ أدت إىً نمو  هٍو، "اىسَاسة اٖقجصادَة اىجدَدة"

 اىذَن ىجؤ سجاىَن فَما بعد إىً مصادرة أراضَهً باىعنؾ وقجه اىمََٗن منهً. 

 ججمون.  ىٗجحاد اىسوفَجٍراحت اىبنَة اٖججماعَة  فٍ هذه اىظروؾ 

 

************************* 

ارجفاع مسجوي معَشة وقد أدت اىجحوٖت اٖججماعَة اىجٍ حققجها اىثورة إىً 
فاىفٗحون صاروا َسجهيمون جقرَب ا مه ، اىفٗحَن وؼَاب اىرَع وقية اىفابض اىزراعٍ

ت بشمه راىصناعة فجدهوبحَخ ىً َصبح من اىمممن أْن َدخروا بإرداجهً. أما ، إنجاجهً
َمفٍ ما ٖ وبه ، جموَه اىجَشٔعادة بناء اىبٗد وٖ َمفٍ  ما جمن جنججفيً  ؛مرَع
 فصارت فَها اىمجاعة. ، اىؽذاء ىمه سمان اىمدن ىشراء

فجواجد اىحزب اىبيشفٍ  .اىرَؾ اىسَطرة عيًعن اىثورَة وقد عجزت اىبروىَجارَا 
منح إىً  اىبيشفَةاىحمومة  مما دفع، وفٍ سوفَجاجهً مان ضعَف ا ىيؽاَة بَن اىفٗحَن

انجخابات اىسوفَجات ىيمحافظة  اىعامه خمسة أصوات مقابه صوت واحد ىمه فٗح فٍ
فٍ سابقة ، وىجحقَق دَمجاجورَة اىبروىَجارَا )واىفٗحَن(، عيً وضع اىعماه اىرسمٍ

مع اىطموح ممانَات اىبورجوازَة ٔاىثورة ذات ا معضيةعن جعبر ، جارَخَة ؼرَبة
، . مذىك مان اىعماه أنفسهً عاجزَن عن ممارسة سيطجهً حجً داخه اىمدناٖشجرامٍ

ا، وفٍ اىحرب  َّ وباىجاىٍ ىً جسجمر اىسيطة عماىَة ، ْنهً ببساطة مانوا مجؤخرَن ثقاف
ٗ  . فٍ اىمدن اىمبري بحق سوي ىبضعة أسابَع أو شهور ، مان جحطًَ اىنظاً اىقدًَ سه

وهنا بدأ .. ججحقق باىمامه هٍاىمعضية اىروسَة و هٍمانت ىمن عميَة بناء نظاً جدَد 
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ا بعد فشه حيً امجداد اىثورة إىً مامه سيسية اىرأسماىَة. ومع ، مه شٍء َجؽَر خصوص 
واسجطاع اىبٗشفة سحق ، ذىك انجصرت اىثورة فٍ حرب اىجدخه واىحرب اْهيَة

ا فصارت اىسيطة اٖشجر، اىمعارضة اىَمَنَة واىَسارَة باىمامه  َّ امَة مطيقة اىَد سَاس
 فٍ اىمدن. 

خٗه اىفجرة  بسبب هذا اىوضع اىمعضه بدأ مه شٍء َجؽَر؛ فجراجعت اىثورة باىجدرَج
اىجٍ ، . ومانت مه خطوة ججً بضؽط اىظروؾ اٖقجصادَة واىعسمرَة1928 - 17من 

ا بفضه  اسجؽيها اىبٗشفة وحيفاإهً ىصاىحهً. ان زاىجوفقد هَمن اىحزب اىبيشفٍ جمام 
، صعود سجاىَن حجً من قبهبه وراح َيعب عيً هذا اىجوازن .. بَن اىعماه واىفٗحَن

ا مٗبمامما َعنٍ أنَّ اىظروؾ اىموضوعَة  فٍ قيب اىسيطة  ىقوي "اىشر" مانت مناخ 
ا –حزب اىبروىَجارَا ىقد أصبح . واىدوىة اىعمَقة اىجدَدة  بروىَجارَا َسجند إىً – فرض 

ٍْ َحافظ عيً سيطجه. وفٍ سبَه ذىك، ضبَية اىعدد  به صار عيَه أْن َخيق بروىَجارَا ىم
مع اسجخداً ، اىدوىة اىقَصرَة اىعمَقة ؛راح َسجعَن بأدارََن اىقدامً وضباط اىقَصر

أوه ومانت هذه اىخطوة أقصً عنؾ ىجحوَه اىفٗحَن إىً عماه وإجبارهً عيً اىعمه. 
 داَة اىثورة اىمضادة. عٗمة عيً فشه اىثورة اٖشجرامَة وب

اىحزب  :وقد مان ىظهور "اْشرار" داخه وعيً رأس اىسيطة اىجدَدة بذور قدَمة
ورابد اٖشجرامَة. وقد أصبح َري ، وصاحب اىحقَقة، اىذٌ َري فٍ نفسه حامه اىوعٍ

فٍ سيطجه اىمطيقة اىضمانة اْهً ٖسجقرار اىنظاً اىثورٌ اىذٌ سَبنٍ اٖشجرامَة. 
ّٗ  اىجناقضات اٖججماعَة واىسَاسَة  –وىذىك راح اىحزب اىبيشفٍ  َضرب ذات  –مسجؽ

ىزعًَ به وَمرمزها باىجدرَج فٍ أَدٌ ا، وَدعً سيطجه اىمطيقة، اىَمَن وذات اىَسار
ونزع مه حقوق ، من قجه اىخصوً، اْوحد. وفٍ سبَه ذىك مارس مه أشماه "اىشر"

ا أنه َضحٍ باىؽاىٍ ، ساىَب ورجاه اىقَصرَةأواسجخداً ، ىيعماه واىفٗحَن زاعم 
واىنفَس من أجه اىمبادئ اىعيَا. همذا أعَد إنشاء اىدوىة فٍ روسَا باىحدَد واىنار وضد 

وباىطبع ، فق اىفٗحَنأذىك جهه اىعماه وجشع وضَق  وساعد عيً، إرادة اىسمان
وىً َحمً اىروس أنفسهً بؤنفسهً أثناء اىثورة  طموحات اىزعماء اىجدد ىيثورة واىحزب.

وسوفَجات اىفٗحَن أَضا ، وبعدها قط. فسوفَجات اىعماه جمرمزت فٍ اىمدن اىمبري
ا بواسطة ، عد ثورة أمجوبروجً جشمَه معظمها ب، مانت فٍ اىقري واىبيدات اْمبر حجم 

ا من أَدٌ اىقَصر إىً حمومة مَرنسمٍ إىً   َّ اىحمومة. وقد انجقيت سيطة اىحمً فعي
 اىبٗشفة مدعومَن باىعماه واىجنود واىفٗحَن فٍ اىبداَة. 

قمع اىفٗحَن بواسطة باىحماً اىجدد  هناك ما َبرر قَاًمن َىً ورؼً مه اىظروؾ  
 –وٖ قمع اىَسار اىعماىٍ ، وٖ نزع سيطة اىنقابات، عصابات مسيحة من اىعماه

ثً .. وٖ اٖنفراد باىحمً أصٗ واىجصفَة اىوحشَة ىٓحزاب اىثورَة اْخري، اىفٗحٍ
ا إىً آخر مافة اىمإامرات اىجٍ حَمت ىجصفَة اىعناصر .. اخجَار سجاىَن اىمجسيط زعَم 

وبساطة ، ىسيطة من جانب اىقيةىمن اىطمع فٍ ا اْمثر ثورَة فٍ اىحزب اىبيشفٍ نفسه.
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شمٗ اْساس ، اىشعب اىروسٍ فٍ مجميه واسجعداده ىيخضوع مقابه قطعة من اْرض
 اىعمَق ىيسجاىَنَة. 

ا عيً دعً ثورة أخري محجمية  فمرة طوبوَة  هٍإنَّ فمرة أْن جقوً بثورة معجمد 
ا. وقد أجمع إممانَة إقامة اٖشجرامَة فٍ روسَا دون اىروس عيً عدً  اىمارمسَون جمام 

وهو جصور ؼَر عميٍ باىمرة؛ مساعدة مباشرة من ثورات بروىَجارَة فٍ ؼرب أوروبا. 
نَّ عميَة اىدعً هذه ٖبد أْن أْن جقوً بثورة عيً أساس أنَّ ؼَرك هو اىذٌ سَمميها! فإ

َّ   اىروسٍ باٖقجصادعدة عقود من أجه اىنهوض جسجمر ى وهذه اىفجرة ، ااىمجؤخر نسب
ذه عماه. مما أنَّ هعن اىاىعماىٍ ٖسجقٗه اىحزب ومافَة ىبقرطة اىسيطة اىسوفََجَة 

ا بروىَجارَا ، ٖ َممن جصور إٖ أْن جمون مجرد إضافةاىمساعدة  وىمنها ٖ جخيق فور 
ا جقوَة سيطة اىحمومة وحزبها ، قادرة عيً ممارسة أدارة اىذاجَة وهو ما َعنٍ أَض 

ا ىبيد ، أْن َمون هذا اىدعً بدون مقابه ً. مذىك ٖ َممناىحام  َّ ا مجان فمن سَقدً دعم 
بدوافع أَدَوىوجَة أو أخٗقَة؟ فهذا اىجصور مبنٍ  ميَون نسمة 130مجؤخر عدد سمانه 

ٌُّ ، "اىبروىَجارَا اىعاىمَة"عيً اعجقاد إَمانٍ مارمسٍ بوحدة مصاىح  ٖ َجصوره أ
فاىدعً اىمفجرض مان ، اىعنصر اىفٗحٍ هنا َُنسً سَاسٍ عميٍ. ونضَؾ هنا أنَّ 

ا عماه فيمإذا َقدً ، بسبب أنهً ؼاىبَة اىروس، سَوجه إىً اىفٗحَن اىروس أساس 
ا ىفٗحَن روسَا  من أجه خاطر اىعماه بممَات ضخمة وىفجرة طوَية؟ أوروبا دعم 
ا أْن ججنازه اىرأسماىَة عن اىميمَة ، اىروس؟! فإذا مان هذا مممن ا َمون من اىمممن أَض 

ا –اىخاصة ىصاىح مججمع مساواجٍ  ىً َمن  ٖسيطوٌ بمجرد اىنقاش وأقناع. وأخَر 
ا اىجؤمد من نجاح اىثورة فٍ أوروبامن اىم ومان من اىضرورٌ وضع جصور ، ممن أبد 

 قاهف، ٍ عيً هذا اىجصوروقد عيق ماوجسمدقَق ىوضع روسَا اىثورَة فٍ هذه اىحاىة. 
ا فٍ ؼرب أوروبا ىمدة عقود" :عن ىَنَن إٖ أنه ىً َفهً ، رؼً أنه عاش مهاجر 

ا ا ىخصابص ، فسَاسجه، خصوصَاجها اىسَاسَة واٖججماعَة جَد  اىجٍ مانت مٗبمة جمام 
اىجٍ مان من ، مانت باىنسبة ىيبيدان اْجنبَة مبنَة عيً جوقع ثورة عاىمَة، روسَا
ٌّ  واحد َعرؾ أوروبا اىؽربَة أنها وهً اىواضح . واْمثر (363)"منذ اىبداَة باىنسبة ْ

نقه اىثورة إىً بطوبوَة هو جصور جروجسمٍ أضافٍ؛ أْن جقوً اىثورة اىروسَة 
 . (364)أوروبا

ونقص موادرها اىمثقفة واىمدربة عيً إدارة ، وبسبب عجز اىبروىَجارَا اىروسَة
جموَن طبقة إعادة به وب، اقد باجت منوطة بإعادة جؤهَيهوْنَّ سيطة اىحزب ، اىبٗد

وعجز اىصناعة عن ، ومع ندرة اىفابض، عامية مضرورة ىيحفاظ عيً اىنظاً اىجدَد
ىجحقَق اسجقرار اىقهر  ىجؤت اىسيطة اىثورَة إىً، جقدًَ سيع ىيفٗحَن مقابه اىؽذاء

ٌْ بقوة ، اىفٗحَن باىقوةإىً اٖسجَٗء عيً اىمحاصَه من اىسيطات ىجؤت إذ . اىنظاً أ
                                                             

(363) Epitaph of Lenin 

(364)Results and Prospects, chapter 9  
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عماه اىمدن فٍ اىبداَة ىنهب اىفابض اىبيشفٍ عصابات من اىحزب شمه وقد ، اىشرطة
، وىمن بعد ذىك جً جنظًَ هذه اىعميَة بطرَقة أفضه وأجدي، جحت جهدَد اىسٗحراعٍ زاى
ٌِّ ممارسة ىيسيطة. جماهَر ضافة إىً جنحَة ٔبا  اىعماه عن أ

مجخصصة بعد جقيص عدد اىعماه واحجَاج جهزة أاىقمع  من اىطبَعٍ أْن َجطيب
ا من اىفابض. اىصناعة ىهً. وهذه اْجهزة  جحجاج إىً مصارَؾ وَطيب أفرادها نصَب 

فٍ ت هناك إذن مهمة إعادة بناء اىدوىة اىقمعَة )وصؾ ىَنَن اىسيطة اىسوفَجَة أصبح
اىدوىة انجزاع اىفابض (. وصار أماً هذه (365)بؤنها مجرد دوىة مهيهية 1923مارس 

رجاٖت  :بنفسها ومرمزجه فٍ أَدَها. وبذىك أصبحنا أماً اىدوىة اىسوفَجَة اىجدَدة
اىجمنوقراط اىذَن اضطر ىَنَن إىً ، اىذٌ فجحه سجاىَن أماً عناصر ؼَر عماىَةاىحزب 

قدامً ومبار رجاه دوىة ، (366)1919فٍ  إعادجهً إىً مناصبهً ومنحهً اىماه بسخاء
خيَط من عناصر بيشفَة وعناصر ، من جَش اىقَصر ومن اىجدد ومبار ضباط ،واىجدد
سًَ ارماىنظاً اىجدَد. وجً جقنَن وضعها اىممجاز ببناء راحت جعمه عيً ، قَصرَة
رت"ثً ، خاصة ؛ اىنظاً اىجدَدىجٗبً  ةَة إىً سجاىَنَىَنَن –اىنظرَة من مارمسَة " ُطوِّ

إقامة  هٍدَدة ىيبٗشفة اىجدد جأصبحت اىخطة اىوأصبحت اىفيسفة اىرسمَة ىيدوىة. 
ٖ  من جعه  !"دوىة اىشعب ميه"سموها بعد ذىك بـ ثً ، اٖشجرامَة فٍ بيد واحد وبد

صارت اىحرمة اىشَوعَة اىعاىمَة ، روسَا مجرد قاعدة ىيثورة اىعاىمَة مما أراد ىَنَن
ا ىه.  ا خامس   ردَف ا ىٗجحاد اىسوفَجٍ وطابور 

ا عدا اىحزب اىبيشفٍفٍ اىبداَة صفً ىَنَن وجروجسمٍ  ثً امجد ، اْحزاب جمَع 
من أو اىمعارضة ىيقَادة  َسارَةيعناصر اْمثر اىجسدَة ى اىمنطق نفسه؛ فجمت اىجصفَة

ومنهً ، به مه مفمرٌ وقَادات ومبار مناضيٍ اٖشجرامَة اىروسَة، هذا اىحزب نفسه
 حزب أوحد حامً. طبَعة مع ً ءٗججى ة اىحزببنَجً جؽََر مما ، جروجسمٍ نفسه

  :نمط أنجاج اىبَروقراطٍ

اىشمه اٖججماعٍ ىيفابض هو  –حسب اىجعرَؾ اىمارمسٍ  –هو نمط أنجاج 
 . اٖججماعٍ

شراؾ بَروقراطَة إجحت اٖججماعٍ جوىَد اىفابض  َجً اٖجحاد اىسوفَجٍ مانفٍ 
ٌِّ سيطة  وجمت، اىدوىة )وىبها نخبة اىحزب( اىمنظمة جنحَة اىعماه واىفٗحَن من أ

بما فٍ ذىك اىجَش ، سَاسَة أو ؼَر سَاسَة. وقد جً إدماج اىحزب فٍ جهاز اىدوىة
بوضع مافة سَاسات اىنظاً  هقوً هذواْمن. همذا جشميت طبقة حاممة بَروقراطَة. وج

                                                             

(365)Better Fewer, But Better, March 2, 1923 

 "Our state apparatus is so deplorable, not to say wretched" 

(366)Six Theses On The Immediate Tasks Of The Soviet Government  
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ا أهداؾ عميَة اٖسجثمارجشراؾ عيً جنفَذها. فٔوا  َّ وفٍ ، جنفَذها وآىَات حدد مبدب
ومآىه ونسب اىجوزَع عيً اىفبات اىمخجيفة اىجٍ جشمه  جوزَع اىفابضآىَات حدد جاىنهاَة 

، ٖ أمثرمجرد وظَفة ىها اىفرد اىمنجمٍ اىطبقة َمون وفٍ هذه اىطبقة اىحاممة اىجدَدة. 
وَصب نشاطه بماميه فٍ مصاىح اىجهاز ممه ، ٖ َمثه قوة إٖ من حَخ موقعه اىوظَفٍ

ا ، خرج منها ىسبب أو ِخر َصبح ٖشٍء وإنْ ىصاىحه اىخاص. ٖ  فٍ فجرة خصوص 
ومن خٗه آىَات ميمَات خاصة سرَة ىيبَروقراطََن. ظهور بدء وقبه ، صعود اىنظاً

" أجور" ؛فٍ صور مخجيفة اججً إعادة جوزَع اىفابض عيً أفراده جحددها اىنخبة اىحاممة
خاصة  منججات، خدمات خاصة، حوافز، "دوىةجوابز "، "اْرباح"نسب من ، ممافآت
جشمه آىَات مرجبطة بطبَعَة عمه ، ظهرت ٖحق اؼَر مقننة  وأشماه أخري، ممجازة

معَنة؛ ومنحه سيطات  ىمه فردمسبوىَات محددة  حَخ َجً جحدَد، اىبَروقراطَة ذاجه
ٌَّ ، هامش حرمة َممنه من ممارسة أشماه ؼَر مقننة ىينهب وهذا اىهامش َخص أ

ا  ٖ َقصد به سوي جسََر أدارة بشٍء  –حجً فٍ اىقطاع اىخاص  –بَروقراطَة عموم 
 من اىمرونة. 

ا"اىمه فٍ اىنظاً اىبَروقراطٍ َجيقً  " جورأ"بَن ىمن هناك فرق مَفٍ ، "أجور 
أما ، قوة عميهًَجيقون مقابه  فاىعماه ؛مبار رجاه اىدوىة" أجور"و اىعماه

ا، فَجيقون نصَب ا من اىفابضاىمبار اىبَروقراطَون   َّ ٗ  فن به وظَفة ، ٖ َقابه عم
َجمون من رجاه اْمن ، قيبها ؛سَاسَة. فاىقطاع اْهً من اىبَروقراطَة –اججماعَة 

بصفجهً اىجمنوقراط و، واىشرطة اىسرَة ومبار اىعسمرََن ومبار اىمنظرَن واىسَاسََن
اىطبقة اىحاممة. مه  اىبَروقراطَة اىعيَا؛مثيهً مثه بقَة فبات ، أدارَة وىَست اىفنَة

ىمن ، هذا ؼَر مقصود وٖ مخطط؛ فسجاىَن نفسه عاش مجقشف ا وىً َمجاز بشٍء َذمر
 جسََر اىنظاً مان َجطيب شراء أوىبك اىناس. 

ااججماعَة Stratumجشمه اىبَروقراطَة مرجبة و مثر منها طبقة حقَقَة؛ أ، ؛ موقع 
ا هٍمإسسة. و ؛إنها فرد اعجبارٌ  ؛أهً وأقوي من أفرادها طاىما ظه اىنظاً مجماسم 

َضً  جهاز، ممإسسة؛ موقع اججماعٍبه جبدأ وجودها  ؛بعَنهً أفرادٖ ججشمه من  هٍف
ا  . اىبعض وَجند ؼَرهًَجخيص من  قد، أفراد 

اىبَروقراطَة عيً  - إْن أردنا اىقوه –ىيمرجبة أو ىيطبقة اىسَطرة اىمامية  شجرطوج
فاىميمَة اىفردَة جعنٍ حرمان . اىميمَات اىفردَة ىوسابه أنجاجحظر وجحرًَ  اىمججمع

قدر من اىفابض )ْنها جعجمد عيً ومن ، جزء من سيطجها مطبقة ماىمةاىبَروقراطَة من 
وجبدأ فٍ اىعجز ، جمَه إىً مصادرجها إىً أقصً حد مممن هٍوىذىك ف، اىنهب اىمباشر(

 عن ذىك مع جحييها ممإسسة. 

َجً اىدوىة نفسها. وبفضه هذه اىمرمزة  هٍفٍ هذا اىنظاً جمون اىطبقة اىحاممة 
وجحدَد اْجور جوزَع اٖسجثمارات ب، خطط اقجصادَةوجوزَعه وفق ا ىإنجاج اىفابض 

. وٖ مفر هنا أْن جقوً بعد مدي ىينظاًاْجطوَر قوة اىعمه بما َخدً اىمصاىح واىعطاَا و
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وَقوً اىنظاً باىقدر اىمٗبً ىهذا اىهدؾ. ، إىخ.. اىعٗجىجعيًَ بجقدًَ خدمات مثه ا اىدوىة
ساعات  وجحدَد، جوزَع اىعماىةبانجزاع اىفابض اٖججماعٍ من خٗه خطة عامة ججضمن 

ا اىعماهفَجرٌ بذىك انجزاع اىفابض من . إىخ.. وحقوق اىعماه، اىعمه ممجية ، عموم 
فاىدوىة جقوً بجشؽَه اىعامه فٍ ممان جنظً بؤساىَب إدارَة فٍ عميَة أنجاج. واحدة ُ
إذا مانت اىسيطات عاقية بما ، وقد َحجاج اْمر إىً أخذ رأَه، وجحدد ىه حقوقه، محدد

نسبة  فجؤخذ منهً اىدوىةن وأما اىفٗححجً جمون أنجاجَة أعيً ما َممن. ، فَه اىمفاَة
ا خدمات معَنة من ٔبا" وَشجرون"، هٍدها من محاصَيهً بؤسعار جحد مراه أَض 

َّ ا منهً جبرت مزارع اىفٗحَن عيً جقدًَ عدد معَن أُ وفٍ اىفجرات اىمبمرة ، اىدوىة سنو
اىعمه بنظاً اىسخرة اىمعممة عيً نمط مما أجبر اىفٗحون عيً ، ىيعمه معماه ىيدوىة

اىدوىة ضرابب معَنة عيً اىسيع ٖ مذىك جفرض ، شمه أعماه عامة أنجاج اِسَوٌ فٍ
ا سيف ا. هذا ناهَك عن معسمرات اىعمه فٍ ، عٗقة ىها باىجميفة ٗ  محدد  بما َإمن ىها دخ

عاً  ميَون شخص 15 - 8إذ بيػ عددهً ، اىجٍ ضمت اىمََٗن عهد سجاىَن
1942(367) . 

باىسخرة. فاىعمه واىعاميَن ، اىبَروقراطَة اىعيَا :َجمون هذا اىنظاً إذن من طبقجَن
عرضة ىٕعداً فٍ أواخر أصبح اىمضرب عن اىعمه به ، ميه َجً بأمراه

عيً قطاعات أنجاج اىمخجيفة بقرارات ىعماه ا . وٖ َجً جوزَع(368)اىعشرَنات
مثه نوعَات وممَات اىضرابب ، بآىَات ؼَر مباشرةبه قد جمون ، بَروقراطَة فقط

ٗ  فٍ عهد خروشو) ٍِّ أجبرت اىضرابب مث باىسعر اىحَونات عيً بَعها ىيدوىة  ؾ مرب
من اىعمه ىدي أنفسهً إىً اىعمه ىدي اىدوىة(. ومون  مما َعنٍ جحوىهً، اىذٌ جحدده

ومان ، ىدَهاَجبر اىعماه عيً اىعمه ىوسابه أنجاج اىماىك اىوحَد  هٍاىبَروقراطَة 
فاىجعاقد َمون مع اىدوىة ، خر إٖ بموافقة اىدوىةِاىعامه ٖ َجمجع بحق اٖنجقاه من عمه 
ٗ  بحق اىعمه فٍ بيدان أخريوىَس مع اىمإسسة اىجٍ َعمه بها.  إٖ ، وٖ َجمجع أص

افٍ مه اىحاٖت هو اىدوىة اىجٍ جقاسمه أجره فٍ هذه اىحاىة. ف بجميَؾ من ، ٖ َجيقً أجر 
وٖ ، بدهفٍ جحدَد عا ىيعامهذىك أنه ٖ دخه ، هاابه َجيق، ٖ َساوً عيَها، به جراَة

ٗ  ، َسمح ىه باىمساومة به جحدده ىه اىدوىة وفق ا ىحساباجها ، فٗ َوجد سوق عمه أص
ٌُّ دور ىيمساومة أو اىمنافسة فٍ جحدَد ، اىخاصة  . "اْجور"وٖ َوجد أ

باىمعنً ، اىبروىَجارَا هٍ طبقة اىعماه ظه هذا اىنظاً ٖ َممن أْن نعجبرفٍ 
فنمط اٖسجؽٗه اىبَروقراطٍ َجبر ؛ ٖ جدفع فابض قَمة ىيدوىة هٍف ىيميمة. ٍاىمارمسى

ا، جوظَؾ مجمه اىسماناىدوىة عيً  مما ٖ جمون اىطبقة اىعامية ، وإٖ سَموجون جوع 
 وفٍ نفس اىوقت، ٖ جسجطَع أْن جخجار عميها هٍف، منفصية عن حَازة وسابه أنجاج

جحدد و، بعضها باىػ اىبشاعة، عيً اىعمه هاوسابه ؼَر اقجصادَة ٖجباراىدوىة  جسجخدً
                                                             

(367)Tony Cliff, State Capitalism in Russia (1955/1974)  

(368) Ibid. 
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َعمه ، فاىعامه هنا هو مجرد نفرإىخ. .. ومجاٖت اىدراسة واىجخصص، جنقٗت أفرادها
مع بعض ، ىدي اىبَروقراطَة مما مان اىفٗح فٍ مصر اىقدَمة َعمه ىدي اىفرعون

 اٖخجٗؾ مما سنري. 

مفرد اىمرجبة اىبَروقراطَة  ممه ىصاىح اىعماهاىخٗصة أنه َجً انجزاع اىفابض من 
به ٖ َوجد ، عيً آىَات اىسوقٖ جعجمد . وهذه اىطرَقة فٍ اىنهب اعجبارٌ أو ممإسسة

؛   ٗ وجفرض اْجور. ، فاىدوىة جفرض اْسعار مما جري بؽض اىنظر عن اىجميفةسوق أص
به ، اْوىًوٖ حجً معده اىربح اىعاً باىدرجة ، واىدوىة ٖ َعنَها معده ربح مه منشؤة

ٌِّ شٍء آخر؛ فاىسَاسة  َهمها باْساس اسجقرار اىنظاً ممه. إنَّ اىدوىة هنا أهً من أ
. فاىسَاسة  ٖ فٍ عنصر  هٍبه ، جحقَق أعيً معده ىيربحجهدؾ إىً اٖقجصادَة ٖ  أو

مهما  نظاً اٖججماعٍ ضد مه من اىضؽوط اىداخيَة واىخارجَةىسَاسة جسجهدؾ جؤمَن ا
بعدً مفاءة اٖقجصاد  َُسمًوهذا ما َجضح فَما ، اٖقجصادَة واىخسابرمانت اىجميفة 

 فاىمشروعات اٖقجصادَة ُجنشؤ فٍ خدمة سَاسة اىدوىة وىَس من أجه اىربح.  ؛اىسوفَجٍ

اىعمه  عَرهو  اىبَروقراطٍاىفابض فٍ اىمججمع  وعيً أساس هذا اىمفهوً نجد أنَّ 
منذ اىبداَة جقسًَ اىعمه وجوزَع اىعماه عيً َحدد اٖقجصادَة ؛ فمنطق اىخطة اىمعمً

ا ومَف امما َحدد اسجهٗك اىعماه ، وسابه أنجاج ، اىبَروقراطَة وَحدد مسجوي دخه، مّم 
ا حجً واججاهات اىجرامً.  أفراد اىطبقة وَجحدد دخه ، فاىخطة جحدد مه شٍءوَحدد أَض 

أما اىجباده فٗ َجً فٍ ه. فٍ وضع وجنفَذ سَاسات اىنظاً مم ًدورهوفق ا ْاىمسَطرة 
ا ىيخطة اىعامة، به فٍ سوق مرمزٌ، سوق حرة ، َمون جحت سَطرة اىدوىة وخاضع 

 بدون اعجبار ىيجميفة أو سعر أنجاج أو حدود اىجباده. 

ع زبه َنج، بَع وشراء قوة اىعمهىَس مقابه ْنه ، هذا اىفابض ىَس فابض قَمةو
ا أب ؼَر اقجصادَة؛قة َبطر اإمراه وىَس مذىك فابض  ا جمام   َّ وإنما هو شمه وسط  ؛قطاع

ا من ميَهما.   َجضمن مرمب 

اْنظمة عن  َخجيؾوهو ، نمط أنجاج اىبَروقراطٍ اىحدَخ نسمَههذا اىنمط 
رَع عمه مهنا َنجزع  اىفابضْنَّ  - مثه مصر اىفرعونَة – اىقدَمةبَروقراطَة اى
)قري بماميها قسامها أأو من ، ٖ من أفرادها مؤفراد، جماىٍ من اىطبقة اىعامية ممهإ

(. فَجفاوت معده اسجؽٗه اىعماه  ٗ به ووجد عماه ممَزون َحصيون عيً أجور ، مث
ا، مرجفعة  َّ ىمن هناك رَع عمه عاً .. وعماه َحصيون عيً أجور فٍ منشآت جخسر سنو

 جؤخذه اىدوىة. 

وْوضاع ، ضٗجها مما جناوىناهاوقد نشؤ هذا اىنظاً منجَجة ىيثورة اىروسَة بمع
ٌِّ حاه وإْن فرضت ، روسَا وجموَنها اٖججماعٍ اىخاص. ىً جمن حجمَة جارَخَة بؤ

اىبٗشفة ْسباب ت ثورة قد مان من اىمممن ىو فشيموازَن اىقوي جمون هذا اىنظاً. في
ا   به وربما مان أفضه ىروسَا. ، مخجيف اذاجَة أْن جؤخذ اْمور مسار 
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ْنه اىفابض ، اىسيطة اىسوفَجَة أْن جنجزع اىفابض من اىفٗحَن بأمراهمان أماً 
ا فٍ اىبداَة  بجانب اىحصار اْجنبٍجؤخر اىصناعة مما دفع ، اىوحَد اىذٌ مان مجاح 

وباىجاىٍ ، ناعة اىثقَية عيً حساب اىصناعة اٖسجهٗمَةصمنح اْوىوَة ىيإىً اىدوىة 
ا ضبَيةأمما مان َعنٍ ، نخفضمعده جرامً مرجفع ومعده اسجهٗك م قمع  وباىجاىٍ، جور 

أو  جبارهً عيً اىعمه وقطع سبه اىعمه فٍ مجاه آخر ؼَر قطاع اىدوىةإاىعماه بقسوة و
ا أنَّ أؼيب اىسمان مانوا فٗحَن، معسمرات اىعمه مع نقص فٍ اىعماىة اىٗزمة ، خصوص 
 ىيجصنَع اىسرَع. 

ىَس باىمعنً اىمارمسٍ ىميمة ، رأسماىٍقبه هذا اىنظاً نمط إنجاج ونحن نعجبر 
ا من اىناحَة اىجقنَة، "قبه" قوي إنجاج مجؤخرة  قاً عيً أساس، به بمعنً أنه أقه جقدم 

ا؛ فقد فرضت اىدوىة اىمارمسَة ، جسبق فٍ مجميها اىعصر اىرأسماىٍ وأقه حداثة أَض 
عيً اىجفمَر اىحر فٗ َمون اىمرء بقادر ، عيً اىناس معقَدة ٖ َجوز نقدها وٖ رفضها

 دوت وصاَة من أحد )هذا هو جعرَؾ اىجنوَر اىذٌ قاه به مانط(. 

عيً اىمججمع اىبَروقراطٍ اىحدَخ َنطوٌ جموَن ، ورؼً اىجطور اىمبَر ىقوي أنجاج
فهو ٖ َحجوٌ عيً دافع داخيٍ قوٌ ىجطوَر وسابه أنجاج رمود. مَه قوٌ إىً اى

ا بعد بدء اىجحوه إىً اىجٍ جمت )وىنٗحظ أنَّ اىسرعة ب  َّ سرعة نمو اىصَن بدأت فعي
سجمرار فا به مانت اىضؽوط واىحصار اىؽربََن أمبر حافز ىينمو اىسرَع؛. اىرأسماىَة(

جؤثَر اىسوق اىعاىمٍ.  اٖنعزاه عناىبَروقراطٍ َفجرض نجاحه فٍ اٖسجمرار فٍ اىنظاً 
ا ىصن، فٍ اىبداَة فابق اىسرعة اىجصنَعمان ىذىك  ، اعة اِٖت واىججهَزاتخصوص 

ا  هو هاجس اىبَروقراطَة. ، وصناعة اىسٗح خصوص 

  :اىبَروقراطٍجفمك اىنظاً 

فشيت اىبَروقراطَة فٍ ، رؼً جطور وسابه أنجاج اىسرَع فٍ اٖجحاد اىسوفَجٍ
وآىَة داخيَة خاصة ىينمو وحفز ، ةواسع ةاىجٍ جمجيك سوق ا عاىمَ، اىيحاق باىرأسماىَة

ا من روسَا بخطوات مهمة. وقد جري صراع مميؾ بَن  هٍو، اىجطور ٗ  أمثر جقدم  أص
فقد سعت اىبيدان اىرأسماىَة بمه قوة إىً اسجعادة هذا اىجزء من اىعاىً اىذٌ ، اىطرفَن

ا إىً  خرج من اىسوق اىعاىمٍ بدرجة مبَرة. وقد دفع هذا اىبَروقراطَة اىسوفَجَة دفع 
َفسر جرمز مجمه اٖقجصاد اىسوفَجٍ حوه صناعة وهذا ما ، اىعمه عيً جقوَة نفسها

ٗ  فٍ اىبيدان ) اىسٗح ، اىجٍ َحمَها اىجَش اىسوفَجٍاٖشجرامَة بَنما ىً َحدخ ذىك أص
ٗ  . اىحرب اىباردة(أو جسجفَد من  ا هاب وهذه اىجميفة اىباهظة ىيجَش واىجسيح شميت ضؽط 

 مما عجه بانهَار اىنظاً. ، عيً موارد اىسوفَت

ا إىً ذىك َضاؾ  اىقوانَن رؼً مه ، اىفسادانجشار أنَّ هَمنة اىبَروقراطَة جعنٍ فور 
جمنح اىدوىة ْفراد اىطبقة اىمسَطرة ، وأدوات اىرقابة واىسَطرة. فمما أشرنا من قبه

ٌِّ بَروقراطَة. ، هامش ا ىيحرمة اىخاصة فٍ جنفَذهً ىسَاسة اىنظاً ومع نمو مثه أ
ومع نمو هذه ، اىمصاىح اىخاصة ْفراد اىطبقة اىمذمورةجنمو باىجاىٍ ، مصادر اىفابض
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وهذا ما حدخ ، أطراؾ اىنظاً عيً اىمإسسة ممهنجصر فٍ اىنهاَة ج، اىمصاىح مع اىوقت
 .  ٗ أطراؾ اىنظاً مع اىرأسماىَة فٍ اىخارج.  اىجقتومع اسجمرار اىضؽوط اىخارجَة فع

من هنا بدأ اىجحوه اىرأسماىٍ. اىبَروقراطََن. و اْؼنَاء اىجدد من هٍهذه اْطراؾ 
اوقد عزز هذه اىعميَة انمسار اىسجار اىحدَدٌ جدرَج بفعه ثورة اٖجصاٖت واطٗع  َّ 

ثً جاءت اىثورة اىبورجوازَة فٍ .. اىجماهَر عيً أحواه اىعاىً اىمضاد؛ اىرأسماىٍ
 ومانت اىصَن قد سبقت بعقد أو أمثر.، أوروبا اىشرقَة

 

************************* 

 

ا عيً  ا مجرجب  خٗصة هذا اىجحيَه أنَّ ما جً باىفعه فٍ اىبيدان اٖشجرامَة مان مسار 
ا عن بضعة أخطاء أو  اوىً َمن أبد  ، واقع جيك اىبيدان وقت جحوىها إىً اٖشجرامَة ناجج 

عن مإامرات خارجَة مما زعً مثَر من  –باىجؤمَد  –ٖ فٍ اىجطبَق وٖ ، مشامه
عدً قَاً اىثورة اٖشجرامَة فٍ بيدان مجقدمة مما جنبؤت اىنظرَة ىً َمن  اىمارمسََن. وإنَّ 

ا طعنة ىينظرَة اىمارمسَة حوه اىثورة اٖشجرامَة، صدفة ومعها مه جنبإات ، به هو أَض 
 مارمس وإنجيز. 

ىقد شميت فمرة دَمجاجورَة اىبروىَجارَا نقطة اىضعؾ اىقاجية فٍ اىنظرَة اٖشجرامَة 
 –وجارة دوىة ، وقادت إىً مًٗ ميجبس حوه اىدوىة اىبروىَجارَة؛ جارة دوىةاىمارمسَة؛ 

وجارة دوىة ججٗشً ىعدً اىحاجة إىَها. فمَؾ َممن أْن نجصور دوىة عبارة  - مومَونة
وجصادر وسابه  -سب ميمات ىَنَن ح –" إىخ.. جماعة من اىمسيحَن واىسجون"عن 

دوىة فٍ نفس  - ومَؾ جمون مثه هذه اىدوىة ٖ أنجاج ثً ججقدً ىيجٗشٍ طابعة مخجارة؟
أنَّ دوىة  –مع افجراض مه اىنواَا اىحسنة  –اىوقت إٖ عيً اىورق؟ ثً مَؾ نجصور 

  .% من اىسمان85بَنما َشمه اىفٗحون ، ىن جمون دوىة قمعَةاىعماه اىمسيحَن 

حمً  :اىروسَة وقد جً اٖىجزاً بجيك اىنظرَة فٍ اىثورات اٖشجرامَة اىجاىَة ىيثورة
هذا اىحزب؟! ومَؾ نجصور أنَّ  مثهفمن َ، اىحزب باسً اىعماه فٍ بيدان بٗ عماه جقرَب ا

ا.  َّ  دوىة اىحزب جيك سجنحه جيقاب

صار هناك شبه إجماع فٍ صفوؾ اٖشجرامََن ، وبسبب فشه اٖشجرامَة اىدوىجَة
ىمن ٖ جوجد . .عيً ضرورة إَجاد بدَه اشجرامٍ آخر َجضمن إخضاع اىدوىة ىيشعب

ونحن ٖ نجصور أنه من اىمممن أْن جوجد دوىة  قابية ىيجنفَذ اىعميٍ حجً اِن." وصفة"
 .اىمَجةخاضعة ىيشعب. فاىدوىة اىجَدة هٍ اىدوىة 

ونخجً هذا اىجزء بأشارة إىً ما َقاه من قبه اىمارمسََن من أنَّ جيك اٖشجرامَة 
ا َّ ا أو ، به هٍ نظاً آخر، ىَست اشجرامَة حّق  سموه دوىة عماىَة مشوهة بَروقراط

ا .. رأسماىَة دوىة  َّ ا طبق ا اعجبرناها نظام  إىخ. وما نود ىفت اىنظر إىَه أننا أَض 
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ابَروقراط . ىمن هذه هٍ اٖشجرامَة مما جحققت باىفعه. وٖ َفَد بشٍء أْن نقوه إنَّ َّ 
ا آخر ىً َطبق  َّ ٗ  أعيً اشجرام ىمجرد نفٍ اىجهً ، قه اىجارَخمان َجب أْن َحق، هناك مث

 جشرَح اىجثة. :وىَس اٖسً عن اٖشجرامَة. فهدفنا مان جحيَه اىواقع اىفعيٍ

 

                           *********************** 

رؼً مه اىموارخ حققت اٖشجرامَة نقٗت مبَرة عيً طرَق اىجقدً واىرفاهَة ‘
ا بمعنً اىميمةبه وبعضها ، ىشعوب مانت شدَدة اىجؤخر  َّ وٖ نجصور مَؾ مان ، مان بداب

ٗ   - َممن ىشعوب اىججار وآسَا اىوسطً فيً ، أْن جشهد هذا اىجحدَخ بدون اٖشجرامَة - مث
جمن هناك جوجهات سَاسَة أخري واعدة. مع ذىك ىَس من اىسهه جصور مآه وضع 

ا أمبر من هه مانت اىبورجوازَة سجح، روسَا واىصَن بدون اىثورة اٖشجرامَة قق قدر 
 ‘اىجقدً واىرفاهَة واىحرَة ىيشعوب؟ ربما

 

 

 فشه اٖشجرامَة ؼَر اىثورَة :عشر ىخثااىفصه اى

 

 

  

 

 من فٍ عاىً نعَش    ْ أن   نسجطَع اخجرنا فإننا ىو
  اْوهاً

 

 نعوً جشومسمٍ             

 

 

 



211 
 

ومن أهً هذه هذه محاوٖت ٔقامة مججمعات صؽَرة معزوىة عيً أساس اٖشجرامَة. 
وقد جمررت نفس ، وروبرت أوَن، وسان سَمون، اىمحاوٖت مشارَع شاره فورََه

ا اىمحاوٖت مثَر 
 . وما زاىت ججرٌ فٍ اىوقت اىحاىٍ من قبه بعض اْنارمََن. (369)

 :ونقدً اٖنجقادات اىجاىَة ىهذه اىمحاوٖت

جوىسجوٌ وأوَن اىذَن مثه ، هذه اىمشارَع جحجاج إىً أؼنَاء ىجموَه مشارَعها - 1
جنازىوا عن أمٗمهً مإحسان بدون حرمات فٗحَة أو عماىَة. فهه َممن جحوَه اىعاىً 

ا عيً مرً اْؼنَاء مبدَه ىيصراع اىطبقٍ؟!وإىً م  مَونات اشجرامَة اعجماد 

وىً ، فٍ اىجماهَرأمثاه روبرت أوَن ىً َثقوا ، بعض اٖشجرامََن اىقدامً - 2
َِّرَن امبه وضعوا ثقجهً فٍ حامً ، بناء اىمشروع اٖشجرامٍَعجمدوا عيَها فٍ  ، من اىخ
أو ، يجمعَات اىجعاونَة اىجٍ اقجرحها أوَنى اىججارب اىناجحةَجقبه  وأنْ ، َنفذ ىهً أفمارهً

مجابب أو مسجعمرات جعاونَة اشجرامَة وهو عبارة عن ، Phalanstere ىيفٗنسجَر
ا َجراوح بَن أىفَن اىواحدة منها عدد  وجضً ، رسً مٗمحها باىجفصَه شاره فورََه

 .مشاعات اقجصادَةعبارة عن  هٍو، وثٗثة آٖؾ شخص

ا  جحرر اىعماه َجب إنجازه من " :ومان رد مارمس وإنجيز عيً هذا اىخَاه واضح 
 ."اىعماه أنفسهً

نبذوا اىعمه اىسَاسٍ مما ىو مانت اىدوىة واىرأسماىَة سَمفان عن اىجدخه ضد  - 3
مشارَعهً. ومان هذا من أسباب فشيهً. فمَؾ نجخَه أنَّ اىطبقة اىحاممة واىدوىة 

 سجسمح ىيشعب ميه بؤْن َخرج من جحت سيطجهما؟

 مثه هذه اىمشارَع قد جنجح فٍ إقامة ججمعات بدابَة فحسب. ففٍ اىعاىً - 4
وجقسًَ عمه ، اىمعاصر أصبحت هناك شبمة من اىطرق وخطوط طَران وخطوط مٗحَة

واِن أضَفت شبمة أنجرنت. فمَؾ َممن جخَه إقامة جعاونَات ، عيً اىصعَد اىعاىمٍ
ا  َّ ٖ  ، ممجفَة ذاج أو ؼَر مرجبطة باٖقجصاد اىعاىمٍ؟! وإذا مانت مثه هذه اىججمعات مثا

ْن َجحوه اىعاىً إىً مَانات صؽَرة مسجقية؟ من إذن سَمون فمَؾ َممن جصور أ، ىيعاىً
، ىدَه مفاعٗت نووَة )اندماجَة فٍ اىمسجقبه اىمنظور( وشٍء مثه قناة اىسوَس

ومَؾ سَجً اىجباده بَن هذه اىججمعات؟ واْقرب ىيواقعَة أْن  إىخ... وشرمة فَسبوك
ا عيً اىجعاونَات فٍ مافة اىمشارَع دون اىجمسك بجصور  ،َصبح اٖقجصاد قابم 

 مَونات اىمسجقية. واىم

وحجً جحوه اىعاىً إىً اٖقجصاد اىجعاونٍ ٖبد أْن َواجه معارضة اىرأسماىَة  - 5
مما  .به وحجً قمع بوىَسٍ إْن ىزً اْمر، من منافسة اقجصادَة ومإامرات، واىدوىة

                                                             

 Harry W. Laidler, Social -Economicجوجد مثَر من اىجفاصَه حوه هذه اىجوجهات فٍ:  (369)
Movements: An Historical and Comparative Survey of Socialism 
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اىدخوه فٍ معارك ضارَة ىجفمَك اىدوىة ومصادرة رأس اىماه  اىجعاونََنسَمون عيً 
ا إىً جنب مع إقامة هذه اىجعاونَات. فٗ مفر ، اىخاص مما َسجيزً اىنضاه اىسَاسٍ جنب 

 من اىصراع اىطبقٍ ىجحقَق جحوه فٍ اىنظاً اىقابً.

                                   

                            ************************ 

، ٖ َدرك أصحابها طبَعة اىعاىً اىحدَخ، اىخٗصة أنَّ هذه اٖشجرامَة خَاىَة باىفعه‘
 ‘وٖ حجً اىجحدَات اىجٍ جواجههً

 

 :اْنارمَة )اىفوضوَة( :عشر اىرابعاىفصه 

ا     َّ  اىحه اىذٌ َبدو سحر

 

 

 عن اىحمومة: برودون قاه

ْ   ُ أن  َ   ْ   ُ حمً شخص معناه أن  َ    جفجَشه، وَجً  ب، وَجً   َ راق                 
اىججسس عيَه، وجوجَهه، وجحرَمه باىقانون، وجرقَمه، 
وجنظَمه، وإىحاقه، وجصنَفه، وجيقَنه، ىيسَطرة عيَه، 

مه، وىومه، وأمره، من قبه مخيوقات ٖ جميك َوجدقَقه وجقَ
ٌ  فضه ىيقَاً بذىك. أن  َمون  ٌ  حممة وٖ أ ٌ  حق وٖ أ ْ       أ                    َّ           َّ         َّ  

ا معناه أن  عند م ه عمه َقوً به، وفٍ مه                        َّ      أنسان محموم 
معامية َمارسها، َجً جسجَيه، عده، خضوعه ىيضرَبة، 
وىٓخجاً اىرسمَة، جعرضه ىيقَاس، وىيجقًََ، وىيجرخَص، 
وضرورة اٖسجبذان، وجعرضه ىيوً، واىمنع، واىحرمان، 
وجعرضه ىيجصحَح، وأصٗح، واىعقاب، جحت ذرَعة 

دد وجوده، اىمنفعة اىعامة، وباسً اىمصيحة اىعامة، َح
ا ىيمساهمة بها ىيخدمة                              ووضعه فٍ اىحَاة، وَمون خاضع  

اىعامة مدنَة أو عسمرَة، وباسمهما َجً اسجؽٗىه، 
واحجماره، ونهبه، وعصره، وَقع ضحَة ىيخداع واىسرقة 

ا. ثً، عند أدنً مقاومة، وعند نطقه اىميمة               واىموت أحَان  
وذمه، اْوىً من اىشموي، َجً قمعه، وجؽرَمه، وجعذَبه، 

ومضاَقجه، ومطاردجه واٖعجداء عيَه باىهراوات ونزع 
سٗحه وجقََده وخنقه، وسجنه، واىحمً عيَه، وإدانجه، 
وإطٗق اىنار عيَه، ونفَه، واىجضحَة به، وبَعه، وخَانجه. 
وفوق مه هذا، اىسخرَة منه وإشعاره باىؽضب، واىذه 

هذه هٍ ، وأهانة. هذه هٍ اىحمومة، هذه هٍ عداىجها
 أخٗقها
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 اْنارمَة؟  هٍما 

ا ُجسمًو  اىٗسيطوَة. :أَض 

اىجٍ  αναρχία :اشجقاق من اىَونانَة  Anarchism :بأنجيَزَة ؛اْنارمَة
اججاه سَاسٍ ججفق اججاهاجه اىمخجيفة عيً  هٍو، بدون حامً أو ميك أو ربَس :جعنٍ

ٌِّ عٗقة ، ضرورة إزاىة سيطة اىدوىة اىمرمزَة جحمه صفة اىقهر  سيطوَةوإىؽاء أ
ىَعجمد اىمججمع فٍ جنظًَ شبونه عيً ، ومجعاىَة عيً إرادة اىمنجمَن ىها، وأمراه

ا اٖنحَاز هٍ. واىجعاون اىطوعٍ بَن أفراده ىيسيطة اىجوافقَة واْفقَة بَن  جعنٍ أَض 
فاىنظاً اْنارمٍ َعجمد عيً اىجشارك اىطوعٍ ىٓفراد  ؛اىمجساوَن اىمججمع أعضاء

َّ  ا . وٖ َجب إؼفاه أنَّ اْنارمَة جنظر إىً (370)اْحرار فٍ اىججمعات اىجعاونَة اىمدارة ذاج
ىمن هذه اىحرَة ، وأنَّ اىفرد هو قَمة فٍ حد ذاجه، عيً أنها اىخَر اْسمً حرَة اىفرد

مما ٖ َجب إؼفاه اىسَاسات اىطبقَة ، َممن أْن ججحقق فقط فٍ نوع معَن من اىمججمع
 رفضجشَر اْنارمَة إىً ، وبشمه أمثر معاصرة ودّقة. (371)اٖشجرامٍ ىهاواىمحجوي 

)اىسَادة أو اىسطوة عيً شخص آخر( واىمراجبَة )عٗقات اىقمعَة مٍه من اىسَطرة 
نسجطَع  أنْ " هٍوبعبارة قصَرة ، (372)ىيسَطرة وأخضاع(اىهرمَة ، اىسيطة اىمجدّرجة

 . (373)"أْن نعَش فٍ مججمع َخيو من اىقهر

إٔٙب ١ٌضذ ٔظش٠خ " :وهناك جعرَؾ َقجرب باْنارمَة من مفهوً اىثورة اىمسجمرة
ا ش١ئاب١ٌضذ .. ص١بص١خ؛ إٔٙب ؽش٠مخ ٌفُٙ اٌؾ١بح ِاب ٟ٘ثً ، ِؾذدا ْْ ٍٔؼجٗ ٠ٛ  س٘بْ ٠غت أ

ْْ ٔض١ّٗ أٔبسو١خ ٠ٛعذ ثٛػٛػ ربَ فٟ ". .. "ثؼذ ٠َٛ ْ  اٌشٟء اٌزٞ ٠ّىٓ أ ثبٌشغُ ِٓ أ
خطبثبد ِغّٛػبد ٌٕشطبء ، اٌؾّالد اٌّغزّؼ١خ، االؽزغبعبد، األػّبي اٌّجبششح

ْْ أص١ُّٙ أٔبسو١١ٓ ال ٠طٍمْٛ ػٍٝ أٔفضُٙ رٌه، ِؼ١ٕ١ٓ ْ  ِٓ أٚد أ . ٠ٚؼ١ف ٠ٛسٞ "إال أ

ْ  األٔبسو١خ  ٌىٓ ، أفىبس ١ٌٚضذ أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب؛ فبٌّشء ٠ٍّه األفىبس ٟ٘عٛسدْٚ أ

ٔخ؛ رزغ١ش ؽضت ظٙٛس ِؼط١بد ٚأفىبس األٔبسو١خ ِش، اٌزٟ رٍّىٗ ٟ٘األ٠ذ٠ٌٛٛع١ب 

                                                             

 حوه مفهوً اْنارمَة. ، سامح سعَد عبود (370)

(371) Walt and Michael Schmidt, Black Flame: The Revolutionary Class Politics 
of Anarchism and Syndicalism, p. 33 

(372) Cindy Milstein, Anarchism and Its Aspirations, p. 13 

(373)Alexander Berkman, What Is Communist Anarchism? Chapter 20  
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عذ٠ذح
(374)

. ٚ٘ٛ ٕ٘ب ٠زغبفً ػٓ صٛاثذ األٔبسو١خ ِؤلزاب؛ إر صشػبْ ِب ػبد ٠مش ثٙب؛ ِٓ 

اػخ رؾشس٠خ ٚال صٍط٠ٛخ ِٚضبٚار١خٔز ٚثبٌزبٌٟ ، . ٘ٛ فمؾ ٠ٕفٟ األ٠ذ٠ٌٛٛع١ب األوضش عّٛدا

ْْ ٔؼزجش٘ب ٠ٛرٛث١ب ال أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب باىفعه إىً فمرة هناك بعض اْنارمََن َمَه . ٠ّىٓ أ
به عن مماسب جزبَة ، فٗ َجميً عن خٗص نهابٍ وثورة جذرَة، اىثورة اىمسجمرة

ا ، منهً اىمفمر اىراحه/ سامح سعَد عبود فٍ مصر، ىيشعوب جزداد باسجمرار ومنهً أَض 
، اىهدؾ اىنهابٍ هٍأنا أنارمٍ ٖ ْننٍ أعجقد أنَّ اْنارمَة " :اىذٌ قاه، رودوىؾ رومر

ا َنفٍ أصحابها و. (375)"ْنه ٖ َوجد شٍء من هذا اىقبَه مهدؾ نهابٍوىمن  أنها دابم 
هذه  …ىمنها ىَست عقَدة، ججماعَة وسَاسَةاقجصادَة ااىٗسيطوَة نظرَة " :عقَدة

اْفمار اىثابجة واىعقابد اىجامدة ؼَر اىقابية ىينقد واىدحض جمون باىضرورة مصدر 
 .(376)"سجبداد واىجناقضاٖ

موقفها من َوجوبَا ججضمن عناصر أَدَوىوجَة من قبَه  هٍاْنارمَة إذن 
ٖ   هٍ" اىرأسماىَة واىدوىة؛  من مفهوً ىصنع أَدَوىوجَا صاىحة ىمجطيبات اىحَاة بد

 . (377)"محاوىة صنع حَاة صاىحة ىمجطيبات اَْدَوىوجَا

ا مبدأ أخٗقٍ؛ َقوً عيً اىجعاون وجباده اىمنافع هٍو عامه اِخر مما "ومبدأ ، أَض 
فٗ اسجؽٗه وٖ جسيط. وبعضهً اسجمد هذا اىمبدأ من اىطبَعة ، "جرَد أْن َعاميك

ا (378)اىبشرَة ا –حَخ َسود اىجضامن ، عموم  عيً اىمفاح من أجه اىبقاء.  - زعم 
واىجصور اىسابد هو أنَّ اىقضاء عيً اٖسجؽٗه واىقهر وجحقَق اىمساواة بَن اىناس 

ا عيً معاقبة ، جصرفون وفق ا ىيمبدأ اىسابقمفَه بجعه اىبشر َ وَمون اىمججمع قادر 
 اىمخاىؾ بمجرد اىنبذ واٖحجقار. 

إٖ أنَّ ، هو عمه ؼَر مجدٍ  اىبحخ عن جعرَؾ شامه مانع جامع ىٓنارمَةفٍ اىواقع 
امه مدارسها جشجرك فٍ فمرة اىعداء  ا اىدوىة؛ ، ىيسيطة اىمجعاىَة عموم  اىجٍ وخصوص 
، ؛ اجحادَة بٗ مرمزَة إدارَة"اىدوىة اىحارسة"جري أنها إما َجب أْن جخجزه إىً 

واىجنسَق بَن ، واىجمثَه اىخارجٍ، جنحصر مهامها فٍ جحقَق اْمن وجنفَذ اىقانون
اٖججماعَة  - مما جسعً مدارس أنارمَة أخري، مإسسات اىمججمع اىمدنٍ اىمخجيفة

فٍ فاىدوىة  ؛وإبداىها بشمه جدَد من اىجنظًَ اٖججماعٍ، ٔىؽاءها اىفورٌ - باىذات

                                                             

Uri Gordon, Anarchism and Political Theory: Contemporary Problems, (374) 
chapter 1 . 

 قراءة نقدَة فٍ اْنارمَة. ، عن سامح سعَد عبود (375)

 اىٗسيطوَة ىَست عقَدة وٖ َوجوبَا. ، سامح سعَد عبود (376)

جرجمة: سامح سعَد ، اىٗسيطوَة عمس اىفمر اىمارمسٍ اىيَنَنٍ فٍ جنظًَ اىمججمع، ىَورانزو ممبوا إرفن (377)
 عبود. 

 .1971عاً ، قدً نعوً جشومسمٍ هذا اىرأٌ فٍ مناظرجه مع مَشَه فومو حوه اىطبَعة أنسانَة (378)
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اجنظًَ هداًمصدر ىيشر؛  هٍنظرها  أْن َجً جفمَك  . وباىطبع ٖ َجصور اْنارمَون عموم 
. ذهب اىبعض )منهً وىَاً جودوَن( إىً أنَّ انجشار اىدوىة بنجاح إٖ عيً نطاق عاىمٍ

ة اىمطاؾ بؤْن جذوٌ اىحمومة مقوة اسجخداً اىعقه ىدي اىجماهَر سوؾ َجسبب فٍ نهاَ
  ٖ دعا ،  من ذىكٖ ىزوً ىها. ومان ضد اسجخداً اْساىَب اىثورَة ىحه جهاز اىدوىة. وبد

ورأي أنه  .حجً ججٗشً من جيقاء نفسها ٍٖسجبداىها بعميَة اىجطور اىسيمٍ اىجدرَج
واىجٍ سوؾ ، بد منها ٖ َممن اىقبوه بدوىة اىحد اْدنً فٍ اىوقت اىحاضر باعجبارها شّر  

عبر انجشار جدرَجٍ ىيمعرفة بَن ، جصبح ؼَر ذات أهمَة عيً نحو مجزاَد وعاجزة
 اىمواطنَن. 

، وأنسانَة، مثه اىحرَة، ىمشارَعهًوججعدد اىدوافع عند اْنارمََن عند جبنَهً  
واىمصيحة اىذاجَة اىمسجنَرة. وىذىك فظواهر مثه اىحضارة ، واىسيطة أىهَة

وأشَد ، ىوجَا واىعميَة اىدَمقراطَة قد انجقدت بشدة من بعض اىمَوه اْنارمَةواىجمنو
فردَة ، وٖ دَنَة، جوجد اججاهات أنارمَة دَنَةبها فٍ نفس اىوقت من مَوه أخري. 

 …وجمعَة وشَوعَة

فٍ ، عبر جنظَمات ونضاٖت عاىمَة، َدعو بعض اْنارمََن إىً عاىً إنسانٍ واحد
 حَن َفعه اِخرون ذىك عن طرَق جماعات ونضاٖت محيَة فٍ نطاق محيٍ. 

جدَرها اىجماهَر ، وعن اىبدَه عن اىدوىة فهو مإسسات ىجحقَق أهداؾ جماعَة
ا  َّ ا. ، ذاج  َّ جنادٌ بجدمَر اىسيطة اىجبرَة فٍ  هٍفوَمون اٖنجماء ىهذه اىمإسسات اخجَار

، إىؽاء اىقوانَن منها، َة عيً إرادة اىخاضعَن ىهاجمَع جوانبها؛ اىمنفصية عن واىمجعاى
ومه جنظًَ هرمٍ فٍ بنَة مه اىعٗقات أنسانَة واٖججماعَة ، وآىَات فرضها
اواٖقجصادَة  ٗ  وحَد  ، ومه مهنوت، عموم  ٔدارة  اوجبشر باىجوافق اىحر بَن اىبشر سبَ

شبونهً اىمشجرمة. اٖسجثناء اىوحَد هو اْنارمَة اىرأسماىَة )جدعو ىيقضاء عيً اىدوىة 
مجمه اىمججمع فٍ وىمن ، ىَس فٍ اىسوق اىحرة فقط، ىصاىح اىسَادة اىرأسماىَة

 . ( وىهذا ُجعجبر من قبه اىعدَد من اْنارمََن أنها ىَست أنارمَة حقَقَةبشرٌاى

ومججمعات مسجقية ، ن أجه عٗقات اججماعَة حرة ومساواجَةَناضه اْنارمَون مف
َّ  ، ومإسسات طوعَة َّ  ، اجدَر شبونها ذاج ججمع بَن مه اْنارمََن . ا بَن أفرادهاوجوافق

من ، جمسر اىهرمَة واىسيطوَة، ججمعات ٖسيطوَة؛ عيً اخجٗؾ مدارسهً اىمجناقضة
ٖ فَزرعون بذور هذا اىنظاً داخه اىنظاً اىقابً. فهً ، وؼَرها اىمثَر.. جعاونَات ونقابات

 قَموا نظامهً. ىحظة قَاً اىثورة حجً َ نَنجظرو

، جحمه اْنارمَة بمه جوجهاجها نزعة جحررَة قوَة. واهجمامها بحرَة اىفرد واضح
مججمع حٍر ْفراٍد "جناضه من أجه  هٍجربط اىحرَة اىفردَة باىحرَة اىجماعَة؛ ف هٍو

ّٖ وٖ َممن أْن َمون مه واحٍد حر  ، افما من أحٍد حر ما ىً َمن مه واحٍد حر  "، "أحرار ا إ
َسبػ اىفردَة أو اىراهنَة عيً نفسه بؤوسع اىمعانٍ  إذا اسجطاع مه شخص أنْ 
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  ٖ وما عداإها ىٗسجؽٗه إٖ فٍ سَاق اىعداء ىهَمنة اىرأسماىَة عيً . (379)"شمو
 (. وهٍ اججاه هامشٍ، اىرأسماىَةاىطبقات اْخري )جسجثنً اْنارمَة 

واْنارمَة فمر وحرمات قدَمة قدً اىجارَخ اىبشرٌ؛ ظهرت فٍ مه اىمناطق عيً مر 
مازاىت جناضه ىجحقَق حيً إنسانٍ باىجخيص  هٍو، اىجارَخ. وفٍ اىعصر اىحدَخ باىطبع

من اىسيطة اىقمعَة؛ خاصة اىدوىة. ىمن أوه من وصؾ نفسه بهذه اىصفة صراحة هو 
ا  - باىجناقض مع أفماره - ىمنه مان، بََر جوزَؾ برودون  َ ىيحرمة اىنسوَة معاد

ىٗسيطوَة ا واىجٍ منها، "اىٗسيطوَة"و" اىجحررَة"! وجرادفها وىحقوق اىمرأة
دٌ جاك مبدأه  جوزَؾ وصؾوؼَرهما مما سنري.  اىٗسيطوَة اىفردَةواٖشجرامَة 
ا، باىجحررَة  َّ  بخٗؾ برودون. ، ومان شَوع

مرد فعه ضد بعض أسوأ خصابص اىدوىة  - ؼاىب ا - حدَثةنشؤت اْنارمَة اى وقد
اىجٍ أضعفت من ، اىمرمزَة وزَادة اىجدخيَة فٍ حَاة اْفراد واىجماعات هٍو، اىحدَثة

بعد فشه ، وقد عادت ىٗنجعاش منذ سجَنات اىقرن اىماضٍحرَة اىفرد واسجقٗىه. 
 ونهاَة دوىة اىرفاه. ، واجساع اىجهمَش، اشجرامَة اىدوىةبفضه فشه ، مجواه

، وقد شارك اْنارمَون وأنصار فمرجهً فٍ مخجيؾ اىحرمات اىعماىَة واٖشجرامَة
بخٗؾ أعماه أرهاب اىفردٌ ، ثً اىثورات اىروسَة وأسبانَة، بارَس مومَونةوفٍ 

من إضراب أوه ، اىعاىً وفٍ ثورات وأعماه احججاج مثَرة فٍ مه أنحاء، فٍ أوروبا
حجً اىربَع اىعربٍ. ىمنهً مانوا ، ماَو فٍ شَماؼو إىً دورهً فٍ ثورة عرابٍ بمصر

ا ما َهزمون فٍ حاىة اىثورة اىناشبة أو اىسيطة اىسوفَجَة ، سواء من قبه اىدوىة، دابم 
مجموعة من اىمججمعات اْنارمَة اىمسجقية عيً هامش  واوقد أسساىروسَة. 
وبعضها قَد اىجموَن عيً هامش ، ا حجً اِناىمبَرة. ومازاه بعضها مسجمّر  اىمججمعات 

 اىمججمع اىسيطوٌ. 

ىجؤ مثَر من اىناس فٍ ، ضمن محاوٖت اىجخيص من اىعمه اىمؤجور واىرأسماىَة
ججارب معظمها ناجح إىً حد  هٍو، أنحاء اىعاىً إىً إنشاء أنواع مجعددة من اىجعاونَات

 –اىجعاونَات اىزراعَة  – اىجعاونَة ؼَر اىنقدَة - ()اىجشارمَة مومَونةاى :مبَر. من ذىك
اىجعاونَة اىجطوعَة  - اىجعاونَات اىعقارَة –اىجعاونَات اٖسجهٗمَة  –جعاونَات اىعماه 

جعاونَات  - اىجعاونَة اىسمنَة - مثه مبار اىسن، ىجقدًَ خدمات مجانَة ىبعض اىفبات
إىخ. ومه هذه اْشماه جخفض اىجميفة وبعضها .. جعاونَات اىجؤمَن اىمجباده –اىخدمات 

 َضمن اىوظابؾ ْعضابها. 

مإسسة طوعَة دَمقراطَة بابها  :َحدد سامح سعَد عبود طبَعة اىجعاونَة ماِجٍ
ومن ثً ، شرط من شروط اىعضوَة هٍمفجوح ىيعضوَة واىمساهمة اٖقجصادَة فَها 

 ٍوهذا َعن، فمرة اٖندماج واىشرامة بَن اىعمه ورأسماه وأدارة فاىجعاونَة جقوً عيً
                                                             

(379) Cindy Milstein, Anarchism and Its Aspirations, P. 12, p. 14  
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اىجباده ىيسيع وَقوً . ىيعمه اىمؤجور عيً عمس اىشرمات اىرأسماىَة هاعدً اسجخدام
ٖ  ، واىخدمات بَن اىجعاونَات عيً نفس أسس اىجعاون  من مبدأ اىجنافس بَن اىشرمات فبد

خدمة . وججً ونَات واجحادها من أسفه ْعيًاىرأسماىَة َوجد مبدأ اىجعاون بَن اىجعا
عفاءجها إاىمججمع اىمحيً مقابه ما جحققه اىجعاونَات من أرباح عيً حسابه ومقابه 

مما َمَز اىجعاونَة عن اىشرمة ، اىضرَبَة واىجدرَب واىجعيًَ اىمسجمر ىٓعضاء
همجه . وفٍ اىجعاونَة َمون هناك صوت واحد ىيعضو بؽض اىنظر عن مسااىرأسماىَة

َّ  دون َجوز اىجنازه عنه ىيؽَر و ج اسعر اىسهً ثاب وَمون، اىماىَة وجوزع ، ابَعه سوق
 . (380)وىَست وسَية ىجحقَق اىربح، اىماه خدمة رأسىمقابه عيً اىسهً مفابدة 

 

******************** 

 :اْساس اىنظرٌ

أو اىحجمَة من قوانَن اىجارَخ ، ٖ َنطيق اْنارمَون فٍ مشروعهً مثه اىمارمسَة
وْنَّ اىميمَة اىرأسماىَة ، به َبنون جصورهً عيً أساس أنها اىخَار اْفضه، اىجارَخَة

ا( ى)واىسيطة اىمجعا)عند ؼاىبَجهً( واىدوىة  بدون اٖهجماً ، هما شر محضَة عموم 
ا مما فعيت اىمارمسَة  َّ بؤصه هذا اىشر وسبب جمونه جارَخ
مثَر من وهناك اى. (381)

جدمَر اىدوىة هو اىمفَه بسقوط  وأنَّ ، بنت اىدوىة هٍاْنارمََن َعجقد أنَّ اىرأسماىَة 
َجفق عموً اْنارمََن مع فاىنضاه ضد اىرأسماىَة عبخ. و، ٖ اىعمس، اىرأسماىَة

ٌْ أنَّ اىعمه هو عيً فٍ مجميهً  ونَوافقو، اىمادَة بمفهومها اىمارمسٍ قانون اىقَمة؛ أ
جحيَه مارمس عيً و، وباىجاىٍ فاىميمَة اىخاصة نجَجة ىعمه اىمادحَن، اىقَمةمصدر 

ا ، اىعمه اىمؤجور واقجصاد اىسوق –ماعدا قيَه  –ىيرأسماىَة. َرفض اْنارمَون  رفض 
ٖ  من " اىهَمنة"ىما َفضيون جسمَجه بـ  ْنهً ، (382)مما جفعه اىمارمسَة" اٖسجؽٗه"بد

ا َرفضون مه أشماه  وما اٖسجؽٗه اٖقجصادٌ إٖ أحد أشماىها. ىنفس ، اىهَمنةأَض 
ا اىقَادةاىسبب  ىمن هذه اْخَرة جظهر باىضرورة فٍ اىممارسة ، جرفض اْنارمَة عموم 

ا ومبادرة دون أْن َوميها أحد ىيقَادة فجصبح هناك قَادة ٖ ، من أمثر اىعناصر نشاط 
ٌِّ مَه ىجسيط أو دَمومة اىقَادة. دَموقراطَة. همذا َمون هناك ضرورة ىينضاه ضد   أ

                                                             

 حوه اىجعاونَات وقواعدها. ، سامح سعَد عبود (380)

ا ىهذا "اىمنطق":  (381) ا واضح   هنا نجد نموذج 

Pëtr Kropotkin, Anarchism: its philosophy and ideal - (381) 

 - What Is Communist Anarchism? Alexander Berkman, 

(382)Randall Amster – Abraham De Leon – Luis A. Fernandez – Anthony J. 

Nocella – Anthony Shannon, Contemporary Anarchist Studies 
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، باْساس سَاسَة فيسفةىمن ىً َججهد اْنارمَون فٍ اىفيسفة اىنظرَة؛ فاْنارمَة 
واىعون ، واٖجحاد اىطوعٍ، اىجنظًَ اىذاجٍ :ومبادإها اْساسَة ججيخص فٍ

مججمع أو اعجقاد بإممانَة بناء ، هبه جوجُّ ، . إنها ىَست نظرَة باىضبط(383)اىمجباده
َسَر عيً اىمبادئ سابقة اىذمر. وباخجصار جخجيؾ ، أفضه من اىمججمعات اىقابمة
اجمَه إىً أْن جمون خطا وىًاْاْنارمَة عن اىمارمسَة فٍ أنَّ  ا ب   َّ حوه اىممارسة  أخٗق

ا نظرجف أما اىمارمسَة، اىثورَة ا فٍ اٖسجراجَجَة َّ  مَه إىً أْن جمون خطاب   َّ ا أو جحيَي
 . (384)اىثورَة

، من وضع اْساس اىنظرٌ ىٓنارمَة اىحدَثة هو وَيَاً جودوَن. وججيخص رإَجه
ا  (385)فٍ مجابه اْهً فٍ أنَّ اىبشر َوىدون بدون مبادئ معَنة؛ فيسنا خَرَن وٖ أشرار 

ٌُّ عٗقة باىطرَقة اىجٍ  ٗ َجوز أنْ ف، باىخيقة َمون ْصه اىمرء أو وضعه اٖججماعٍ أ
افنحن جمَ ؛َعامه بها ونفس اىقدرات ، وىنا نفس أحساسات، من طبَعة واحدة ع 
ٖ  اىعقيَة.  من خٗه اْدب )نقه اىمعرفة  :وهناك ثٗخ طرق ىجعه اىذهن اىبشرٌ أمثر مما

)َقصد بها  واىعداىة اىسَاسَة، عن طرَق اىوسابط أو باىحوار( وجعيًَ اىمبادئ اىسيَمة
 –اىفقر اىشدَد  :أما اىسرقة واىؽش فَنشآن بسببنظاً أخٗقٍ َسَر عيَه اىمججمع(. 

فٍ ظروؾ عدً ، اىطؽَان اىدابً؛ باىجشرَع؛ بطرَقة جطبَق اىقانون –اٖفجخار باىثراء 
اىمساواة. وىو مه امرئ ٖ َطاىب بؤمثر مما َحجاج ىما ظهر مه هذا اىشر. وهو َعزٌ 

جعزز  قصد جهاز اىدوىة()َأصه مافة اىشرور إىً اىنظاً اىسَاسٍ. مما أنَّ اىحمومة 
إٖ أنها جعزز ذىك وٖ جعطٍ اىفرصة ، رؼً أنَّ وجودها َده عيً وجود شر سابق، اىشر

، قوة فاسدة فٍ اىمججمع هٍومن أهً اسجنجاجاجه أنَّ اىحمومة ىيجؽََر إىً اْحسن. 
وسوؾ جصبح باسجمرار أقه ضرورة وأقه قوة مع اٖنجشار ، جشجع عيً اىجبعَة واىجهه

حجً ججحيه فٍ اىنهاَة وَدَر ، اْخٗقٍ واىسَاسٍ رَجٍ ىيمعرفة وزَادة فهً اىناساىجد
 اىناس شإونهً بؤنفسهً. 

من ، )بخٗؾ فيسفة وَيَاً جودوَن( ىمن بعض اْنارمََن حاوه عمه أساس فيسفٍ
 .اىمشؾ عن سَادة اىجعاون فٍ اىطبَعة، مروبوجمَن، اىمفمر اْنارمٍ اىمبَرذىك محاوىة 

وجهة نظر فَه قدً ، (386)"عامه جطور :اىمعونة اىمجبادىة"نشر مجاب ، 1902عاً فٍ ف
ا، سبب اىجطور هٍاىمنافسة  بؤنَّ  مناقضة ىيرأٌ اىقابه بقاء وجطور اىمابنات اىحَة  مفسر 

، وهو ما أدي ىنجاح اْنواع فٍ اىبقاء، اىداروَنٍ اىمعنًاىجعاون أمثر من اىمنافسة بب
اىمججمعات اىبشرَة وقد طبق نظرَجه عيً مه من بما فٍ ذىك أنسان. ، وأدي ىجطورها

                                                             

(383) David Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, p. 3 

(384) Ibid., pp. 6 -7 

(385)An Enquiry Concerning Political Justice  

(386)Mutual Aid: A Factor of Evolution  
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اىعدَد من اْمثية اىواقعَة فٍ محاوىة ٔثبات أنَّ  قدًو، واىحَوانات عبر مراحه جطورها
اىعامه اىربَسٍ فٍ جَسَر اىجطور هو اىجعاون بَن اْفراد فٍ اىمججمعات واىمجموعات 

إىً ن وسفة بوذَفٗمما ذهب دون سَطرة مرمزَة أو سيطة أو إمراه. ، اىمرجبطة بحرَة
وْنَّ اىطبَعة ، بوجود حممة وجفاهً وحب فٍ اىمون ٖ َراه اىناس بسبب جهيهً اىقوه

اأنسانَة ٖ ججضمن  بَنما َماد َجمع َجعه هناك مراهَة أو إنجاج ىيعنؾ واىقمع.  شَب 
؛ فٍ اىمججمعات ب اجدت اىبشرَة جقرَُوجدت منذ أْن وُ قد اْنارمَون عيً أنَّ اْنارمَة 

عند عدد من  –حسب َورٌ جوردون  –واىمًٗ عن نظرَة ما نجده . (387)"اىبدابَة"
ا من اىمواقؾ، اىمفمرَن ، واىمشاعر، واِراء، ىمن عند اْنارمٍ اىعادٌ نجد مزَج 

إىً  ًىمنها ٖ جرق اىجٍ قد جمون مجناسقة فٍ ذهنه، واِفاق؛ قطعة من اىسرد اىبيَػ
 . (388)ننجظره من نظرَة امسجوي م

 

******************** 

 

 :نظرَات وجَارات واججاهات اْنارمَة

 :اىخط اْوه :(389)َممننا جيخَص اىخطوط اىخٗفَة اىعامة باىجحدَد فٍ سجة خطوط
وبَن ، ٍبَن من َرون ضرورة اىثورة اىشَوعَة اىٗسيطوَة ىيوصوه ىيهدؾ اىنهاب

َعجمد عيً عميَة طوَية اْمد من اىثورات  ٍاىذَن َرون أنَّ اىوصوه إىً اىهدؾ اىنهاب
بَن هإٖء اىمرجبطَن بقوة بجراخ مارمس  :ٍاىخط اىثان. ٍوأصٗحات واىجحرر اىذاج

، واىمارمسَة ؼَر اىيَنَنَة وبَن هإٖء اىذَن َقرون ببعض من مساهمات مارمس
بَن من َرون ضرورة اٖجماع  :اىخط اىثاىخ. ٍرمساىما ٍا اٖقجصاد اىسَاسخصوص  

وبَن من َرون اٖمجفاء ، ٖجخاذ اىقرارات بَن مافة اْعضاء داخه اىجماعات اىٗسيطوَة
جخص اىجماعة وفق  ٍفقط بقواعد اىدَمقراطَة اىمباشرة ٖجخاذ اىقرارات اىمخجيفة اىج

ا وممارسة فَما َجعيق بَن من َدعمون وحدة اىجماعة فمر   :اىخط اىرابعاىؽاىبَة.  رأٌ
وبَن هإٖء اىذَن مع ، بجحدَد اٖسجراجَجَة واىجمجَمات اىخاصة باىجماعة اىٗسيطوَة

ا وممارسة فَما َجعيق بجحدَد اٖسجراجَجَة جعددَة اٖججاهات داخه نفس اىجماعة فمر  
بَن من َنظرون ىيصراع  :ىخامساىخط اواىجمجَمات اىخاصة باىجماعة اىٗسيطوَة. 

وبَن هإٖء اىذَن َعجبرون أنَّ هناك ، ىيممارسة اىثورَة ٍوأساس ٍممجاه أوى ٍاىطبق
اىخط محقوق اْقيَات واىمرأة وحقوق أنسان واىبَبة. ، مجاٖت أخري أمثر أهمَة

                                                             

 أو قراءة نقدَة فٍ اْنارمَة. ، معظً اىجزء اىجاىٍ مرجعه اْساسٍ مجاب سامح سعَد عبود: أصه اْنارمَة (387)

(388)Anarchism and Political Theory: Contemporary Problems, chapter 1 

 اىٗسيطوَة ىَست عقَدة وٖ َوجوبَا. ، سامح سعَد عبود (389)
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 داخه اىنقابات اىعامة ومإسسات ٍواىجنظَم ٍبَن من َقصرون اىنشاط اىدعاب :اىسادس
 بَن من َقجصرون عيً بناء منظمات دعاَة ٖسيطوَة فقط. و، مدنٍاىمججمع اى

َجوصه ىها  اىجٍججنوع اىمدراس اىٗسيطوَة بجنوع أشماه اىممارسة اىعميَة و
وهناك ، وهناك اىجعاونَون، فهناك شَوعَو اىمجاىس ؛اىٗسيطوَون عبر نضاىهً

نها َممن أْن إاىنقابات ىَست منظمات اقجصادَة فحسب به  أنَّ اىنقابَون اىذَن َرون 
 . ٍجمون منظمات ثورَة جنظً اىعماه من أجه جحررهً اىنهاب

جوجهات اْنارمَة ٖ نهاَة ىها من حَخ وإذا قررنا إَضاح بعض اىجفاصَه ىوجدنا أنَّ 
ما بَن اىجدرج  ؛ونظاً اىمججمع اىمنشود وآىَات اىوصوه إىَه، واىقًَ، اَْدَوىوجَا

ىمنها جشجرك فٍ .. بناء اْنارمَة من أسفه باىثورة، اىعمه اىسيمٍ أو اىعنؾ، واىثورة
 . (390)فمرة اىخٗص؛ اىوصوه إىً اىمججمع اىمثاىٍ

وحساب ، حوه طرَقة جباده اىسيع، وهناك عشرات اىجصورات اىجزبَة ىٓنارمََن
أو مروت ، أو اسجخداً اىذهب واىفضةوإنشاء عمٗت بدَية إىؽاء اىنقود أ، سعر اىسيعة
ا أو ، وإنشاء بنوك جعاونَة، بساعات عمه شبمة اىهداَا )مثه طرح برامج مومبَوجر مجان 
وميها ، إىخ.. َاتناىجعاو، اْسواق اىمجانَة، واىعمه اىجطوعٍ، وَمَبَدَا(مثه معيومات 

اىمججمع وهناك خٗفات حوه شمه مجرد محاوٖت ىجقيَص سَطرة اىرأسماىَة. 
اىسماح باىميمَة اىخاصة دون اىعمه  –ميمَة عامة  - مومَونات –جعاونَات  :اىمنشود
جوزَع اىناجج ، سَطرة اىنقابات – (واىبعض ضد اىميمَة اىعامة بشمه عاً)اىمؤجور 

احسب اىعمه أو حسب اىحاجة سواء فو  .. أو باىجدرج ر 

، جخجيؾ فٍ جفاصَه عدَدةَضاؾ عشرات اىجوجهات اْخري شبه اْنارمَة واىجٍ 
ىمنها ججفق عيً اىخطوط اىعرَضة سابقة اىذمر. وججعيق معظً اىخٗفات حوه جفاصَه 

 اىنظاً اىبدَه ىيرأسماىَة. 

مقاومة اىهوَات  –اىجعيًَ اىحر  - اىحب اىحر واىفمر اىحر :ضمن اهجمامات اْنارمَة
 .. اىعرقَة واىقومَة واىدَنَة

                                                             

 -اىبرنامجَة  –اىمجمردة  –اىنقابَة  –اىجعاونَة  –اىشَوعَة  –اىجمعَة  –ضمن هذه اىجوجهات: اىفردَة  (390)
اْنارمَة اىطبَعَة  -أنارمَة اىبَبة اٖججماعَة  -اىبدابَة  -اىبَبَة واىخضراء  -اىنسوَة  –اىسيمَة ومناهضة اىعسمرَة 

أنارمَة اىبَبة اٖججماعَة  -واىججواه( ، ٍواىمش، واىعرٌ، واىحب اىحر، جدعً اىنظً اىؽذابَة اىطبَعَة اىنباجَة -)اىعراة 
، وجإَد اىقضاَا اىعماىَة، أنارمَة اىسوق اىَسارَة )جدافع عن اىميمَة اىخاصة وجحرَر اىسوق وجمافح اىهرمَة -

أنارمَة ما بعد اىَسار )جسعً إىً  -وجعادٌ أمبرَاىَة فٍ اىسَاسة اىخارجَة( ، وجعادٌ اىرأسماىَة فٍ اٖقجصاد
وجنجقد اىمنظمات اىَسارَة واْخٗقَة. واهجمت باىجرمَز عيً اىجمرد ، من قَود اَْدَوىوجَا فٍ اىعموًاىجحرر 

، ما بعد اْنارمَة )جرفض فمرة اىمذاهب واىمعجقدات اىمجماسمة -ورفض اىجنظًَ اٖججماعٍ اىَسارٌ( ، اٖججماعٍ
ا عيً طرَقة أفمار ما بعد اىحداثة(  ّٗ  ىيمشامه  -ىَة اْنارمَة اىرأسما -سَر  أنارمَة اىموَر)وهو اججاه َري اْنارمَة ح
 اْنارمَة اىفٗحَة. –واىمجحوىون جنسَا واىمزدوجون جنسَا( ، واىمثيَون، اىجٍ َواجهها مجعددو اىمَوه اىجنسَة
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ا، وبخصوص اىموقؾ من اىعوىمة عمس ما َشاع؛ ، ٖ َجخذ اْنارمَون موقف ا مناهض 
اىحدود وحرَة  َنادون بمحو، ضد عوىمة اىشرمات اىمبريو ضد اىنَوىَبراىَةبه هً 

أشدُّ  - (391)دَفَد جرَـبرمما َقوه  - وباىجاىٍ َعجبرون، واْفمار، واىممجيمات، حرمة اىناس
. وهً اىدوىٍ أو منظمة اىججارة اىعاىمَةدعما بمثَر ىيعوىمة بوجٍه عاً من صندوق اىنقد 

َة اىججارة اىدوىَة بحرواىمحدودة ، اىنَوىَبراىَة طابع وأهداؾ اىعوىمةَحاوىون فضح 
باىجحجج ، اىمعيوماتبَنما جعَق حرَة انجقاه اىبشر و، وحرمة رأس اىماه اىمومبٍ

ىوصؾ اىموقؾ أنسب " حرمة اىعوىمة"عبارة بحقوق اىميمَة اىفمرَة. باىجاىٍ جمون 
 . (392)اْنارمٍ

مطيقَن عيَه ، أقيهًفٍ حَن َإَده ، َرفضون اسجخداً اىعنؾ ؼاىبَة اْنارمََن 
 . (393)"باْفعاهاىدعاَة "أو " اىنضاه اىمسيح"

عمسما ، هناك من رأي أنَّ مافة اْنارمََن مجقاربون ىيؽاَة، ورؼً مه هذا اىجنوع
أحد جَارات "؛ "مرادؾ ىٗشجرامَة" هٍَبدو؛ فاْنارمَة مما حددها بعض أنصارها 

 . (394)"اىفمر اٖشجرامٍ

 :اىمحددة وهذه بعض اىجَارات اْنارمَة

. أهً ما َمَزها اىمثَر من مبادئ اىيَبراىَة اىمٗسَمَةأخذ اججاهٌ  :اْنارمَة اىفردَة
وَعجقد اْنارمَون . واىميمَة اىفردَة، فمرة اىمساواة فٍ اىحرَة هو اىجؤمَد عيً

سواء مان هَبة ، اىفردَون أنَّ اىوعٍ اىفردٌ واىجموَن اىذاجٍ َجب أٖ َحدهما شٍء
عبر ها هو جحقَق حرَة اىفرد ؛ جقاىَد أو عقابد أو ؼَرها. هدفجماعَة أو سيطة عامة

به عيً اىمدي اىطوَه. وأفمار هذا اىجَار ، دون جدمَر اىدوىة بشمه ثورٌ، جؽََر جدرَجٍ
ا جَار   جعجبر أنارمَة فردَة، َة اْنانَةاْنارم َُسمًقرَبة من أفمار برودون. َوجد أَض 

 ىمن أمثر جذرَة )مامس شجَرنر(. 

جعجبر اٖجحادات واىنقابات واىجعاونَات اىعماىَة قوة ثورَة مامنة  :اْنارمَة اىنقابَة
َّ  ، ىيجؽََر اٖججماعٍ ا اىذٌ سوؾ َبده اىرأسماىَة واىدوىة بمججمع جدَد محموً دَمقراط
 بواسطة اىعماه. 

 –سجَٗء عيً اىسيطة واىممجيمات باىعنؾ ٖثورة وااى :جسعً إىً :اْنارمَة اىجمعَة
اىوسابه أنجاج فٍ شمه جعاونَات مميومة جماع ٌاىججمَع اىجبر اىجوزَع  - ْعضاءها َّ 

حسب اىعمه )اىبعض ذمر أنه فَما بعد َصبح حسب اىحاجة(. اجفق بامونَن ومارمس 

                                                             

 جرجمة أحمد حسان. ، ضمن مجاب: اْنارمَة واىثورة وأنسان، اْنارمَون اىجـــدد (391)

 اىمرجع نفسه. ، جرَـبردَفَد  (392)

 جمهَد. ، أصه اْنارمَة، سامح سعَد عبود (393)

(394) Daniel Guerin, Anarchism: From Theory to Practice 
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وىمن باىنسبة ىمارمس ، اىطبقة اىربَسَة فٍ اىثورة هٍعيً أنَّ اىبروىَجارَا اىصناعَة 
  َّ َّ   هٍ، امانت اىبروىَجارَا حصر  فٍ حَن رأي بامونَن أنَّ ، ا بصنع اىثورةاىمميفة جارَخ

به ، واىمهمشَن ىهً دور فٍ اىثورة )حثاىة اىمدن( اىفٗحَن وحجً اىبروىَجارَا اىرثة
. (395)واعجبر اىبروىَجارَا جشمه عماه اىصناعة واىفٗحَن اىمعدمَن واىبروىَجارَا اىرثة

مما َمَزون )ىَسوا ، ونظاً اْجور، اىجمثَيَةقرر اىجمعَون اسجخداً اىدَموقراطَة 
 . (396)وهذا ما انجقدهً فَه مروبوجمَن، ميهً( فٍ اْجر بَن اىعمه اىبسَط واىمرمب

ىيحرَة اىفردَة من أشماه اىجنظًَ  ق اجري أنَّ اىشمه اْمثر جحقَ :اْنارمَة اىشَوعَة
جسجخدً جميك واىجٍ ، ذاجَة أدارة مومَوناتاٖججماعٍ هو اىمججمع اىممون من اى

  َّ اْخري من خٗه اٖجحاد اىطوعٍ.  مومَوناتواىجٍ جرجبط باى، ا وسابه أنجاججماع
َري بعضهً إٖ أنَّ ، اىشَوعََن اْنارمََن اىدَمقراطَة اىمباشرةعموً وفٍ حَن َدعً 

، وَفضيون أجماع، ق حرَة اىفردََع - فٍ رأَهً –ْنه اْؼيبَة  ٌِ اْخذ برأعدً 
وإىؽاء اىنقود. ، اىجوزَع حسب اىحاجةوهً َقرون نظاً وؼَرهً َؤخذ برأٌ اْؼيبَة. 

وَدعمون ، ٖ َعارضها بعضهًف، فَما َعارض مثٌَر من اْنارمََن اىشَوعََن اىججارةو
 بعض اْشماه ؼَر اىنقدَة من اىججارة فَما بَن اىمشاعات. 

عيً أساس أنَّ ، جمَع أشماىها وَعارض مثَر من اْنارمََن اىفردََن اىشَوعَة فٍ
اْنارمَون اىفردَون  ٍبه َنف، اىشَوعَة اىطوعَة اىجٍ َدعو ىها مروبوجمَن ؼَر عميَة

 شمه حقَقٍ ىٓنارمَة.  هٍأنَّ اْنارمَة اىشَوعَة 

، انفصه اىشَوعَون اْنارمَون عن أجباع برودون اىجبادىََن وبامونَن اىجمعََن
جحدد اْجور وفق  وأنْ ، اْفراد ىدَهً اىحق فٍ نجاج عميهً اىفردٌاىذَن أمدوا عيً أنَّ 

 اىمساهمة اىخاصة فٍ أنجاج. 

وَقوه اىشَوعَون اْنارمَون إنه ٖ جوجد وسَية صاىحة ىقَاس قَمة اىمساهمات 
ٌِّ شخص أو جماعة وقد  فٗ َممن باىجاىٍ جحدَد اْجر اىعاده ىمه فرد.، اٖقجصادَة ْ

ا فٍ شرحه ىجفنَد فمرة اىجوزَع حسب اىعمه أو ساعات اىعمه ن مروبوجمَأسهب  مثَر 
ا ىيشعار اىشَوعٍ: من مه حسب طاقجه ، (397)اىجٍ َقرها اْنارمَون اىجمعَون مبرر 

  وىمه حسب حاججه.

 :اْنارمَة بدون صفات

                                                             

(395) Statism and Anarchy, Some Preconditions for a Social Revolution 

(396)The Conquest of Bread, chapter 13  

ومه محاوىة ىقَاس ، قاه مروبوجمَن: "ٖ َممن اىجمََز بَن قَمة عمه عامه وأخر ىجحدَد اىقَمة اىنهابَة ىيمنجج (397)
  .Ibid قَمة عمه أنسان سوؾ جقودنا نجابجها إىً اىعبخ".
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فدعا ، 1989ومرد فعه عيً انقساً اْنارمََن مذاهب شجً نشؤ هذا اٖججاه عاً 
وسعً إىً اىجؤمَد عيً فمرة ممافحة ، اىجسمَات اىمجعددة ىٓنارمَةىيجخيٍ عن 

اىصفة اىمشجرمة ىدي جمَع مدارس اىفمر اْنارمٍ. وأعين أنَّ اىهدؾ  هٍو، اىسيطوَة
بؽض اىنظر عن اْساس ، اْوه هو ضمان اىحرَة اىشخصَة واٖججماعَة ىيبشر

 . (398)اٖقجصادٌ اىذٌ َممن أْن َجحقق

 . جرَد اىعودة إىً اىمججمع اىبدابٍ :ابَةاْنارمَة اىبد

ٖ  ف، ضمن اىجصورات اْنارمَة ىٗقجصاد :اقجصاد اىمشارمة ، اىرأسماىَة من اىميمَة بد
سمان فَما بَن اىً رأس اىماه َقسج وَجً، يك باىجساوٌ وسابه أنجاججمه شخص َم

ا ٌَّ فوىذىك ، جمَع   . ممااخجٗفات فٍ اىدخه أو اىحاىة أو اىقوة اىميمَة مجساوَة وٖ جنجج أ
َطور اىناس سَنارَو أو جدوه أعماه ىما َجب فعيه. ومه شخص هو مشارك فٍ جيك 

إما بشمه فردٌ أو مع مجموعة ، ما اىذٌ نرَد أْن نفعيه أو نسجهيمه معااىعميَة. نقرر 
ا وفٍ أمام – اىعمه اىخاصة بنا أجر واحد  –ن اىعمه إىؽاء اىهَرارمَة فٍ اىمججمع عموم 

مًٗ ؼامض  –إىؽاء اىسوق  –ىساعات اىعمه اىمجساوَة )ٖ جمََز بَن مهارة اىعمه( 
 . (399)عن آىَة اىجباده اىبدَية مع مًٗ مثَر عن جماعات اٖمجفاء اىذاجٍ

، أماً اىمارمسَةمان اىفشه اىمسجمر ىٓنارمَة  :وؼَرها اْنارمَة اىبرنامجَة
ا فٍ مان اىجنظًَ  ضعؾوامجشاؾ أنَّ  ٗ  مهّم  ا ى، فشههذا اىعام  هذا اىجوجه ظهورمحفز 

مزَد من اىخٗفات مما أدي إىً ، (400)وإطٗق دعوة اىجنظًَ اْنارمٍ بقوة، 1926عاً 
واىجٍ قررت أنَّ ، اْنارمَة اىبرنامجَة - 1 :ظهرت اججاهات معَنةفبَن اْنارمََن. 

أْن َجً حشد ، فٍ نظرنا، ىمشمية اىجنظًَ اىعاًاْسيوب اىوحَد اىذٌ َؤجٍ بحه "
انظر :اىمناضيَن اْنارمََن اىناشطَن ىوضع أساس ىمواقؾ محددة اوجمجَم َّ  اوجنظَم َّ   َّ ،

 ٌْ . )اىجشدَد فٍ اْصه( (401)"أساس ىبرنامج مجناسق بما َجسً به من مماه أو نقصان أ
ٌْ أخذ  من اىيَنَنَة ما رفضه إقامة جنظًَ أنارمٍ ووضع برنامج ثورٌ واضح؛ أ

ىَست أَدَوىوجَا  هٍو، "اْنارمَة مؤسيوب حَاة" - 2اْنارمَون عيً مدي جارَخهً. 
داخه اىنظاً اىرأسماىٍ. من ذىك نبذ اىعمه " اْنارمَة"طرَقة ىيحَاة  هٍبه ، واضحة
وممارسة أنشطة ، واىعمه فٍ اقجصاد اىظه، ووضع اىَد عيً اْمامن اىشاؼرة، اىمؤجور

ا  توجد - 3باخجصار إقامة مججمع أنارمٍ صؽَر ومنعزه. .. ثقافَة معَنة أنارمَة "أَض 
 .. "اٖسجقٗه اىذاجٍ

 
                                                             

 قراءة نقدَة فٍ اْنارمَة. ، سامح سعَد عبود (398)

 ٍ ماَمه أىبرت. مَرمحوار مع اىمفمر اٖقجصادٌ اىمناهض ىيرأسماىَة اْ (399)

(400) Errico Malatesta, A Project of Anarchist Organisation 

ٗ  عن: جون موىَنو (401)  رإَة نقدَة من اىمنظور اىمارمسٍ.  –اْنارمَة ، نق
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************************ 

  :قضَة اىجنظًَ

اىجماهَرَة.  اىعفوَة وجنادٌ بـ، اىيَنَنٍ - اْنارمَة ممه ضد دور اىحزب اىمارمسٍ
ا.   ٍىيحزب اىطيَع ٌاىبدَه اىٗسيطوووهً َنجقدون مبدأ اىمرمزَة اىدَموقراطَة خصوص 

 - اىدَمقراطَة اىمباشرة واىبدَه عن اىمرمزَة اىدَمقراطَة هو - اىجماعة اىدعابَةهو 
ٗ  مومَوناتاىمشجرمات اىجماهَرَة )اى وبذىك حققت . عن دَمجاجورَة اىبروىَجارَا ( بدَ

ا من حزب ابجداء ، اىيَنَنَة -ىيجانب اىسيطوٌ فٍ اٖشجرامَة اىمارمسَة  اْنارمَة ججاوز 
. مما قدمت اىدَموقراطَة اىمباشرة دَمجاجورَة اىبروىَجارَاإىً مرحية ، من اىمحجرفَن

ٗ  أمثر دَموقراطَة من اىدَموقراطَة اىجمثَيَة واىمرمزَة اىدَموقراطَة وحجً ، بدَ
 اىدَموقراطَة اىجواصيَة.

وسط َجب فقط أْن جمارس نفوذها ، "نخبة مسجنَرة"إنشاء طرح بامونَن فمرة ىمن  
ثً جمرر طرح . (402)؛ سرَة. ذمر ذىك أمثر من مرةؼَر مربَةبشرط أْن جمون  اىجماهَر

ا  هٍاىفمرة عيً َد جورج وودموك. و نزعة قد جبدو سيطوَة؛ فاىقَادة اىسرَة أشد جسيط 
ا من باىضبط مثيما ، من اىقَادة اىمعينة جمون اىقوة اىخفَة ىيدوىة اىحدَثة أمثر جسيط 

نا فٍ اٖعجبار اىنزوع اىبشرٌ اىفطرٌ نحو جحقَق اىممانة ذاىدوىة اىسابقة. وإذا أخ
عيً نمط دوىة اىعقَد ، أْن جصبح جيك اىجمعَة اىسرَة بمثابة سيطة خفَة، وامجساب اىقوة
ا!، اىقذافٍ فٍ ىَبَا  َّ  وهو مان َعجبر نفسه أنارم

 

******************** 

 

 :عيً اْنارمَةنقدَة مٗحظات 

جقوه بؤنَّ ، * جممنت اْنارمَة من ججاوز فمرة مارمسَة عمَقة اىجذور ىدَها
 هٍبه ، اىبرىَجارَا ٖ جسجطَع إقامة نظامها اٖقجصادٌ داخه اىمججمع اىبورجوازٌ

. اىجدَد هو اىعمس؛ فاىطبقات اىشعبَة   ٖ مضطرة ىٗسجَٗء عيً اىسيطة اىسَاسَة أو
جسجطَع إقامة جعاونَات ومإسسات مسجقية عن اىسوق اىرأسماىٍ داخه اىمججمع 

                                                             

ا باىمرمزَة وباىدوىة ، إىً أقصً حد، "ٖبد أْن أعجبرك: 1870منها خطابه إىً أىبرت رَجشارد فٍ سبجمبر  (402) مإمن 
واىجٍ سجمون مصحوبة فٍ مه ممان بسيطة ، وأإمن فقط باْنارمَة اىثورَة، بَنما أنا معاٍد ىها إىً آخر مدي، اىثورَة

ومع اٖندفاع ، ْنها اىوحَدة اىمجوافقة مع طموحات اىناس، اىدَمجاجورَة اىوحَدة اىجٍ أقبيها، جمعَة ؼَر مربَة
ا: ، 1970َوىَو  2ه إىً نَشاََؾ فٍ وفٍ خطاب، اىدَنامَمٍ اىدابً ىيحرمة اىثورَة" ٌِّ قوة حَخ مان أمثر وضوح  "بؤ

من خٗىها سجمون اىدَمجاجورَة ، وؼَر مفروضة من أحد، سنوجه ثورة اىشعب؟ إنَّ قوة ؼَر مربَة وؼَر معجرؾ بها
ٌِّ شرعَة، وميما مانت ؼَر مربَة وؼَر معجرؾ بها، اىجمعَة ىمنظمجنا ذات اىَد اىعيَا أو مدىوه  سجمون بٗ أ

 .رسمٍ"
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% 9وهذا ما َحاوىه اْنارمَون طوه اىوقت وحقق بعض اىنجاح )َقاه إنَّ ، اىبورجوازٌ
ا مع مشروع اىثورة ون(. من اقجصاد اىعاىً َقوً عيً اىجعا وهذه اىفمرة ججسق جمام 

 اىمسجمرة.

ٖ  ىجهاز اىدوىة*  ا فعا ومشفت عن دوره اىطفَيٍ وعدً ، وجهت اْنارمَة نقد 
وهذا ما جصبو إىَه اىجوجهات  –ممن جصوره ىمن مما ٖ َضرورجه اىجارَخَة اىمزعومة. 

ا  –اىثورَة فٍ اْنارمَة  أنَّ جنجح ثورة شعبَة وَجرجب عيَها حه جهاز اىدوىة فور 
جنجهٍ بحمومة قد وإنهاء مه أشماه اىجسيط. اىمنجظر فٍ هذه اىحاىة حاىة فوضً عامة 

مجسيطة. أما اىجصور اْنارمٍ أنَّ اىجماهَر سجنظً نفسها وجدَر حَاجها بمجرد جحطًَ 
ا  َّ جده عيَه أحداخ اىجارَخ؛ فحَنما جحطمت  وٖ، جهاز اىدوىة فٗ َممن اىجؤمد منه نظر

، بارَس مومَونةحدثت إما اىفوضً أو حمً حدَدٌ. اىمثاٖن اىبارزان هما فجؤة اىدوه 
واىثورة اىروسَة اىجٍ انجهت ، واىجٍ انجهت باىفشه وعودة دَمجاجورَة اىبورجوازَة

اىً ميه فٍ وقت ٖ َممن أْن َجً إٖ فٍ اىعدفعة واحدة إىؽاء اىدوىة بحمً سجاىَن. ف
ا فمكج. َممن أْن وهو جصور خَاىٍ، مجقارب  َّ نزع  - إىؽاء اىجَش اىدابً :اىدوه جدرَج
محامً شعبَة  –شرطة شعبَة  –اجحاد دوه مع بعضها ، اجفاقَات سًٗ، باىجدرَج اىسٗح

مما َممن إىخ. .. إىؽاء ميمَة اىدوىة وجدخيها فٍ عمه اٖقجصاد –ىمجرونَة إحمومة  –
مؤنوَة ىبدَه اىدوىة. ، باىجدرَح، ىيقوي اىثورَة إنشاء مإسسات حمً شعبٍ من أسفه

ىمن اْنارمَة وفٍ هذه اىحاىة نسجطَع جصور حه جهاز اىدوىة فٍ سَاق انجفاضة مبري. 
باسجثناء من َروجون ىمشروع ثورة سَاسَة حادة. وقد ، ىً جحدد آىَة جفمَك اىدوىة
اىمبَر )وَيَاً جودوَن( أنَّ جطور معارؾ ووعٍ اىناس مفَه جصور فَيسوؾ اْنارمَة 

فمرة ٖ ندرٌ مَؾ ومجً سجحدخ؟ وهه َممن ىيمعرفة أْن  هٍو، باضمحٗه اىدوىة
 جواجه اىسٗح؟ 

فٗ َخجيؾ عن ، * أما اىبناء اىجدرَجٍ ىنظاً أنارمٍ دون وضع اىسَاسة فٍ اٖعجبار
اىجاسع عشر. فاىدوىة واىنظً اىقابمة ىن جسمح فٍ اىقرن " اىخَاىَة"مشارَع اٖشجرامَة 

إذن ٖ بدَه من أجه ججاوز اىرأسماىَة ىينضاه .. بنمو وجوؼه نظاً جدَد معاد إٖ باىقوة
اىسَاسٍ. به وعيً اىمسجوي اٖقجصادٌ مَؾ نجخَه أنَّ اىجعاونَات سججممن من طرح 

؟ مَؾ َممن  ٗ ا أو منافسجها أص ىيفقراء أْن َرامموا ثروات  اٖحجمارات اىرأسماىَة جانب 
اىيهً إٖ جخَينا أنَّ اىرأسماىَة سجصبر ىمبات ، هابية إىً حد جفيَس اىمشارَع اىرأسماىَة

 اىسنَن حجً َحدخ هذا دون أْن جرسه اىشرطة واىجَش ىمصادرة اىجعاونَات. 

 مبدأ اىجوزَع حسب ساعات اىعمههناك دعوات أنارمَة ٖ نجصور أنها واقعَة؛ مثه * 
ا َسجحَه جطبَقه اىذٌ  َّ َ   اْنارمَون؛ وقد قدً عمي ا ماف نضَؾ ، (403)ىهذا ااىشَوعَون نقد 

َممن جحدَد قَمجه مقَمة جبادىَة  فٗ، اىعمه َجدرج فٍ اىجعقَد ودرجات اىمهارة عيَه أنَّ 

                                                             

ا (403)  َّ ا جفصَي  The Conquest of Bread, chapter 13، مروبوجمَن قدً نقد 
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ا؛ فٗ َممن جحدَد حاجات اىفرد  إٖ فٍ اىسوق. أما اىجوزَع حسب اىحاجة فَسجحَه أَض 
مع اْخذ فٍ اٖعجبار أنَّ حاجات اىناس ٖ ، جً إنشاء جهاز مرمزٌ نافذ اىميمةإٖ إذا 

. فَممن هذا فقط فٍ اىجنة أو حَن جصبح اىوفرة ٖ مجناهَة. فٗ َممن   ٗ مجناهَة أص
ٌِّ شمه اىيهً إٖ فٍ مدي ؼَر منظور وفٍ ظه أوضاع ٖ ، اٖسجؽناء عن اىسوق بؤ

أَثارَة؛ فمه إنسان . نضَؾ أنه ٖ َممن اٖعجماد عيً أخٗقَات اىناس نجخَيها اِن
مناشدجهً بَع منججاجهً حسب ساعات اىعمه ٖ عيً و ،َرَد اْفضه وَسعً إىً اىجمَز

واحد أنجج فٍ عشر دقابق ، ؾمن نفس اىصن شَبَنفمَؾ نفرق بَن  ؛اىمبذوىة فَها
ٗ  واىثانٍ فٍ أربع ساعات  مما ٖ َممن اىحمً عيً قَمة . جاجهما()حسب ظروؾ إنمث

فبمً َبَع اىفنان واىٗعب اىماهر واىجراح .. اىمنججات بدون وجهة نظر صاحبهابعض 
وإىؽاء اىجقسًَ ، أما عن فمرة إىؽاء اىجمََز بَن اىعمه اىبسَط واىماهر اىموهوب عميه؟!

اىجراح واىممرض اىهرمٍ ىيعمه فٗ ندرٌ مَؾ َجً؛ فمَؾ َيؽٍ هذا اىجقسًَ بَن 
وهه َممن إىؽاء اىهرمَة بَن اًْ وطفيها اىرضَع! ، أو بَن اىمخرج واىممثه، اىمساعد

ومَؾ َممن جحقَق اٖمجفاء اىذاجٍ ىيمناطق اىمخجيفة؟ فهذا َجطيب مصارَؾ باهظة 
َّ  ، وجميفة شدَدة اٖرجفاع مَؾ جقاً جعاونَات  إذ، فٍ اىمدي اىمنظور ابه إنه مسجحَه عمي

اَة ذاجممجف  َّ   َّ خاصة مع ، افٍ عاىً ىً جعد فَه حجً اىبيدان اىمبري ممجفَة ذاج
اىمسجحَه فٍ ، واضح أنَّ اىهدؾ هو جقيَه حجً اىجباده؟ اىجخصصات اىمجزاَدة اٖجساع

 مججمع عاىمٍ بدون سوق حرة أو مرمزَة. 

مقبوه؟ ومَؾ َجً فهه هذا * اىفمرة اىقابية بإىؽاء اىربح = إىؽاء اىجرامً واىجطور. 
 سد اىحاجات اىمجزاَدة ىيناس؟ أىَس بظهور منججات جدَدة من اْشَاء واىخدمات؟

ا.اىجٍ اقجرحها بامونَن اىنخبة اىمسجنَرة ؼَر اىمربَة *  ربما ىً  قد جمون أشد جسيط 
ا فَمون اىمقصود منها أْن َقوً اىمثقفون باىدعاَة دون إعٗن ، َجً شرح اىفمرة جَد 

  قادة مبجيَن. نحجً ٖ َصَروأنفسهً 

فيماذا ، * إذا مانت اْنارمَة بهذا اىجنوع واىجداخه فٍ اىمفاهًَ واْهداؾ واىوسابه
، فردَون، هناك أنارمَون رأسماىَونأصرار عيً أْن َنعت اىمرء نفسه باْنارمٍ؟ 

واىفمرة ، . ىَس هناك إذن مشروع واحد(404)إىخ.. بوهَمَون، عدمَون، بدابَون
إنَّ وىع اىناس باىجصنَؾ واىجنمَط هو جقيَد ىيدوىة اىجٍ َناضيون اْنارمَة ىَست واحدة. 

مع ذىك فهناك أفراد مثَرون َرفضون وصفهً باْنارمََن رؼً انخراطهً فٍ ضدها. 
ا. .. أنشطة جصنؾ جحت هذا اىعنوان  وهً محقون جمام 

ىمن اىرسً عيً اىورق شٍء َخجيؾ عن ، رسً نظاً مثاىٍ من أسهه اْعماه * إنَّ 
وقد أمد بامونَن نفسه إممانَة جطبَق اْفمار ومدي اىجزاً اىبشر باىيوحة اىمرسومة. 

                                                             

ا بعنوان: ، قراءة نقدَة فٍ اْنارمَة، هذه اىجوجهات مشروحة جفصَٗ فٍ مجاب سامح سعَد عبود (404) صدر مطبوع 
 أصه اْنارمَة. 
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ا مسبق ا  هذه اىحقَقة فٍ سَاق نقده ىيهَجيَة واىمارمسَة؛ ىمن اْنارمَة جضع مخطط 
بعضهً به َزعً ، وجرسً ىوحة جمَية ىحَاة اىحرَة واىمساواة، ىيمججمع اىمنشود

( أنها ججسق مع طبَعة اىبشر.   ٗ وهذا ما جحدد ما َٗبمها.  ناسفيندع اى)مروبوجمَن مث
ا؛ ىمنهً َناقضون أنفسهً.   َقوىه اْنارمَون أَض 

ىيبشر " أفضه"* اىمنطق اىسابد ىيدعوة ىٓنارمَة بمخجيؾ جوجهاجها َعجمد عيً أنها 
جَار َقرره أنارمَون نخبوَون ىعموً من اىرأسماىَة وؼَرها من اْنظمة. وهذا نفسه اخ

اىناس؛ فٗ َممن جقًََ نظاً ىً َنشؤ بعد إٖ عيً نحو مإقت وفٍ مناطق محدودة. 
فاْمثر جدوي أْن َقرر اىناس اىنظاً اىذٌ َجٗءً مع طموحاجهً فٍ هذا اىوقت أو ذاك. 

ٌِّ نظرَة " أفضه"وهه َعجز اىمرء عن وضع جصور  من اْنارمَة؟ فاىمهً عند وضع أ
أْن ججصمن اِىَات اىعميَة ىجطبَقها فٍ اىظروؾ اىواقعَة وىَس عيً اىورق. مما أنَّ 

ا  هٍاْنارمَة  َعجبرها ، محددة اىمٗمح إىً حد مبَر، به أنظمة مجعددة، نظاًأَض 
وع عيً اٖبجمار أصحابها نهاَة اىجارَخ وإْن ىً َصرحوا بذىك. وبذىك َصادر اىمشر

ٌُّ مشروع ىنظاً محدد َجضمن اىجسيط عيً آفاق اىناس  أنسانٍ واىجطور اٖججماعٍ. وأ
 وجطيعاجهً. 

ا ىصورة اىمججمع اىمقبه؛ ٖ ججرك اْفق  ا محدد  فمافة اىجوجهات اْنارمَة جحدد جصور 
ا ا جفاصَه جصؾ معظمه، وبجانب جرمَزها عيً حه اىدوىة وإنهاء اىعمه اىمؤجور، مفجوح 

، عن اىنظاً اىمقبه. وقد بيػ اىحاه أْن شرح مروبوجمَن حجً طرَقة جوزَع اىخبز
 وحجً عدد ساعات اىعمه. ، وطرَقة امجٗك شخص ما ىبَانو شخصٍ

ا ًِٖ اىبشر اىخٗصوهناك فمرة   َّ ّٗ  نهاب وباىجاىٍ نهاَة ، موجودة بعمق وجصور ح
ىيمججمع اْنارمٍ اىبدابٍ مما صوره بعض ىيجارَخ. وجرجبط بفمرة اىعودة ىيطبَعة؛ 

 وهذا ؼَر حقَقٍ. ، اْنثروبوىوجَون ممججمع مثاىٍ

وفٍ اىحقَقة قد َإدٌ رسً نظاً مثاىٍ ثً اىنضاه من أجه جطبَقه إىً إهدار جهود 
فاسجهٗك اىجهد من أجه اْوهاً َثبت اىوضع ، به قد َمون عون ا ىينظً اىقابمة، اىبشر

 اىقابً باىجؤمَد. 

ا. وأبرز هزابمها مانت فٍ إسبانَا )ثورة   1936* ُهزمت اْنارمَة فٍ اىثورات دابم 
عوامه هذا اىفشه هَمنة اىرأسماىَة اىعاىمَة من شرمات مجعددة  (. وضمن1939 -

َسمح  مما ٖ، اىجنسَة ومإسسات اقجصادَة فوق دوىَة وجمجٗت دوىَة وقارَة
  َّ ٌِّ بيدامجفاء ذاجٍ جحقَق واسجحاىة ، ابججاوزها إٖ عاىم مسجوي اىجسيَح و، وىو مبَر ْ

مما َصعب ، واىجطور اىٗمجمافا بَن اىبيدان اىمخجيفة، يجَوش وقوات اىشرطةاىهابه ى
محاوىة جحقَق نصر جاً فٍ بيد واحد  –مما نري  - جحرَر بيد واحد. اىمشمية مانتمن 

ٖ  وفٍ مرحية شهدت ، محاط بدوه مبري قوَة ومعادَة ا ىيفاشَة وأفو ا سرَع  صعود 
 ىيحرمة اىعماىَة فٍ أوروبا.
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ججؽافه ، * اىحجة اىمجمررة فٍ أدبَات اْنارمَة عن أنَّ اىمججمعات اىقدَمة مانت مذىك
ٖ  مانت مججمعات بدابَة ا أنها شهدت صراعات وحشَة ، صؽَرة ومجناثرة، أنها أو  َّ وثان

ون أنظمة طبقَة ودوٖنَة. وٖ َممن قبوه اىحجة وثاىث ا أنها انجهت إىً جم، بَن اىقبابه
اىقابية بؤنَّ جفمك جيك اىمججمعات قد جً من خارجها
فمن حطً بعض جيك اىمججمعات ، (405)

ا وىَست من عاىً آخر هٍ فمن أَن نشؤت جيك اىدوه؟! وقد قامت ، جماعات ىبشر أَض 
ٗ  بآىَة اىقبابه ىبعضها؛ قبابه أنارمَة حاربت بعضه ا وىً جقً مججمعات أنارمَة اىدوه فع

 أمبر. 

* ىجؤ بعضهً إىً محاوىة اىبرهنة عيً أنَّ نظامهً اىجخَيٍ َجفق مع اىطبَعة 
ا، اىبشرَة به وحجً مع اىطبَعة عموم 

ا هٍو، (406) وحجً ، حجة اىبورجوازََن أَض 
(، أقطاعََن  ٗ اىهند به ومبررٌ اىنظاً اىهَرارمٍ فٍ ، ومفمرٌ مٗك اىعبَد )أرسطو مث
ا. و وجقجرب ، حجة جشبه حجة رجاه اىدَن فٍ جفسَر انقساً اىبشر إىً طبقات هٍقدَم 

امثَ واىرد فٍ ؼاَة .. ىجبرَر ؼاَاجها" قوانَن اىجارَخ"من اىفمرة اىجٍ جسجند إىً  ر 
فيماذا ٖ جدوً؟ ومَؾ خاىفت اىبشرَة ، طبَعة اىبشرَة هٍإذا مانت هذه أو جيك  :اىبساطة
 طبَعجها؟!

اىدعوة  هٍهمذا .. "نحن ٖ نميك سوي جقدًَ اىنصحَة" :ه مروبوجمَن صراحةقا
ا جقرر إزاىة اىعوامه اىجٍ جعَق اىجطور  ىٓنارمَة؛ دعوة أخٗقَة فٍ جوهرها. ىمنها أَض 

، ورجاه اىدَن، واىمحامً، واٖسجؽٗه، واىمنَسة، اىدوىة :اىحر ىمشاعر اىحب واىمره
وَقصد أنَّ جيك اىعوامه اىجٍ جشوه اىطبَعة اىبشرَة، واىمسجؽيَن، واىحمومات

(407) .
ٗ   - ذهب اىبعض ا وىَس بها ما َبرر وجود  –مث إىً أنَّ اىطبَعة أنسانَة خَرة عموم 

 يطبَعة اىبشرَةا ىاىدوىة واىقمع. ونشَر هنا إىً أنَّ اىعوامه اىمذمورة ىَست إٖ نجاج  
 وإٖ فمن أَن جاءت؟ ، نفسها

ٍْ َصبح *  ىما قبيها؛ فٗ جمون " مابعد اْنارمَة"ا َجب أٖ ُجنسب اْمر مثر اجساق  ىم
ااْنارمَة مرج ٌَّ جصور ىنظاً  أنْ  - ىيؽرض نفسه –. مما َجب ىهذا اىجفمَر ع  ننبذ أ

وٖ َممن حصر اىعاىً ٖ فٍ نسق ، فاىجارَخ بٗ نهاَة ؛اججماعٍ معَن مهدؾ نهابٍ
، فشيت مه محاوٖت ذىك. فجطيعات أنسان ٖ نهاَة ىهاوقد ، فمرٌ وٖ فٍ ؼاَة نهابَة

نهاَة  هٍسواء مانت اىحرَة أو اىرفاهَة أو ؼَرهما. فٗ اىرأسماىَة وٖ اٖشجرامَة 
جمون أهداؾ اىنضاه أوسع وأمثر رحابة. فمن اىمممن قبوه وضع  به َجب أنْ ، اىجارَخ

 ر. ا وسوؾ َجحوه إىً وضع آخما ىمن باعجباره مإقج  

                                                             

(405)   ٗ  The Conquest of Bread، هذه حجة منت برومبيٍ فٍ مقدمجه ىمجاب مروبوجمَن مث

(406)   ٗ  Anarchist Morality، مروبوجمَن مث

(407) Ibid. 
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ا بفمرجٍ اىرفاهَة   اىجقدً؛ به هناك من َدعو ىيعودة و* اْنارمَة ىَست معنَة مثَر 
ا من اىقمع واٖسجؽٗه. و، إىً اىبدابَة جرمز عيً اىجحرر وإنهاء اىسيطة  هٍجخيص 

ا ىيجنس اىبشرٌ؟ وهه َممن أْن  ا دابم  اىقمعَة. أىَست اىحَاة اىمرَحة واىمرفهة جطيع 
حقق قدراجه أبداعَة ورؼبجه فٍ حَاة أفضه وسد حاجاجه َعَش أنسان دون أْن َ

 اىمجزاَدة؟ أٖ جعجبر اىرفاهَة واىجقدً من عوامه اىجحرر إذا أجَحجا ىيجمَع؟

ْنه َعجمد عيً نزعة  ،هو إقامة مججمع أنارمٍ قد ٖ َجحقق، * وضع هدؾ محدد
ا واىجاىٍ جضَع اىنضاٖت واىجهود سدي. أ، أخٗقَة ٖ َممن ضمانها ىً جنشؤ اىدوىة قدَم 

 واىجعاونَات؟ مومَوناتبعد صراع اىقبابه؟ أٖ َممن جصور صراع اى

* ججصور اْنارمَة أنَّ إىؽاء اىدوىة )واىطبقات( سَإدٌ إىً مججمع أنارمٍ. هذه 
ا فقط؛ فهناك درجات من اىذماء  َّ وهناك ، اىرإَة ججؽافه عن أنَّ انقساً اىمججمع ىَس طبق

؟ ، اهب اىمخجيفةواىمو، اىعبقرَة  ٗ فماذا َضمن أٖ ججمون طبقة مسَطرة من اىعباقرة مث
دون جصور ِىَة ، اىفمرة هنا أنَّ اْنارمَة قد اعجمدت عيً اٖىجزاً اْخٗقٍ ىيجمَع

 جضمن هذا اٖىجزاً. 

ٖ جهجً  هٍو، من فقر نظرٌ مبَر* مما رصد أنارمَون مخيصون؛ جعانٍ اْنارمَة 
ٗ  ىجحقَق هذا اىمسجحَه، بدراسة اىظروؾ اىموضوعَة ا بدَ إقامة  :مما ٖ جميك جصور 

جرفض اىجعيً من فشيها ْسباب اقجصادَة وعسمرَة. مما أنها ، اْنارمَة فٍ بيد واحد
 . (408)مما قاه اْنارمٍ مرَس داٌ، مفضية إعادة مجابجه منجاحات، اىجارَخٍ

 

******************** 

عنٍ وجود َ أو جعيَمات إىهَة إنَّ مه ادعاء ىمشروع ما بجوافقه مع قوانَن اىجارَخ‘
ا ما  رؼبة فٍ اىخضوع ىقوة فوق إنسانَة؛ إنها نزعة مازوخَة. أما اىزعً بؤنَّ مشروع 

فمه ما فعيه وَفعيه اىبشر َجسق مع  ؛َجسق مع اىطبَعة اىبشرَة فهو َؽاىطناهو اىذٌ 
 ‘اَوجوبَ :شروع اىثورٌ هو مجرد طموح بشرٌاىمف. اىطبَعة اىبشرَة

 

 

 اىحداثة وما بعد اىحداثة :عشر اىخامساىفصه 

 

 

                                                             

(408)The Historical Failure of Anarchism, The Anarchist Library  
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  َّ                                        إن  معظً اىقضاَا واْسبية اىجٍ مجبت عن أمور 

 فيسفَة ىَست ماذبة، به خاىَة من اىمعنً

 فججنشجَن

 

 

 

بما ىه ىذىك سوؾ نمجفٍ ، ٖ َوجد مجاه هنا ىجقدًَ عرض ىيحداثة وما بعد اىحداثة
 عٗقة بموضوع اىمجاب؛ اىثورة اىمسجمرة.

  :معنً اىحداثة

ا عيَها خٗؾ.  ٌُّ معنً مجفق عيَه ىيحداثة. وباىجاىٍ فنشؤجها أَض   ٖ َوجد أ

وَجب اىجمََز بَن اىجحدَخ واىحداثة. فاىجحدَخ ميمة جطيق فٍ اْؼيب اْعً عيً 
عصر أقطاع ونشوء وسَطرة مرحية من جارَخ أوروبا اىؽربَة اىجٍ بدأت بانحٗه 

اىرأسماىَة )وهذه نفسها مجرد رإَة نري أنها جؽطٍ ؼاىبَة زواَا اىحداثة مما َجرٌ 
ا أوروبَة ؼربَة بدون شك. أما خارج أوروبا ففٍ ، جناوىها(. فاىجحدَخ واىحداثة أَض 

 وفٍ اىَابان، بواسطة اٖسجعمار، اىبيدان اىجٍ اسجعمرت جً اىجحدَخ اىجزبٍ باىقوة
وروسَا واىصَن وؼَرها جبنت اىدوىة عميَة اىجحدَخ بنفسها؛ فرسميت اىمججمع ىدرجة 

ا حدَث ا )حيينا ذىك فٍ اىفصه ، أو أخري  َّ ا بَروقراط اىذٌ ، (عشر ثانٍاىأو أقامت نظام 
 جفمك بعد ذىك. 

اىجٍ نشؤت وجرعرت فٍ ، اىفمرَة اىحرمةفجطيق عادة عيً ، أما اىحداثة أو اىحداثَة
 اىعصر اىمذمور فٍ أوروبا.نفس 

ا فٍ وسابه  ا واضح  عيً مسجوي اىبنَة اىجحجَة حققت اىرأسماىَة اىصاعدة جطور 
وأنجاج اىسيعٍ اىذٌ جطيب ، من اىمانَفامجورة إىً اىمصنع واىصناعة اىممَمنة، أنجاج

 جنظًَ، وباىجاىٍ جحرَر اىعمه بإىؽاء أقطاع واٖقجصاد اٖمجفابٍ، جحرَر اْسواق
ٗ   اىثورات اىعيمَة، أنجاج ىزَادة أنجاجَة وباىجاىٍ معده اىربح. فيً َمن اخجَار اىعيً بدَ

ىيدَن سوي جعبٍَر عن رؼبة اىرأسماىَة فٍ جطوَر وسابه أنجاج من خٗه جطوَر 
وفصه اىدَن عن اىدوىة. مما جطيب هذا ، اىعيوً. وىيسبب نفسه اهجمت باىجعيًَ اىعيمانٍ

، واحجراً اىمواعَد وجحدَد ساعات اىعمه، نظاً اٖهجماً بعنصر اىوقتاىنوع من اى
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سواء فٍ وحدة اىعمه أو عيً مسجوي ، من نظً ىيمحاسبة عيً مه اْصعدة، واىدفجرة
 من أجه جنظًَ عميَة اىعمه بؤقه اىجماىَؾ وبؤعيً اىعوابد. ، اىمججمع ممه

اىنهضة وفيسفة اىجنوَر؛  وعيً مسجوي اىبناء اىفوقٍ ارجبط مفهوً اىحداثة بعصر
اىيذان بدآ مع إرهاصات اىرأسماىَة وظهور بذورها. وقد اسجدعً اىجؽََر فٍ اىبنَة 
اىجحجَة دوىة مإسسات جقوً عيً اىقانون ونظاً حقوقٍ صارً. ومان من اىضرورٌ فٍ 

وجه وجبنٍ اىعيمنة ب، وإىؽاء اىسيطة اىدَنَة، نظاً مهذا أْن َجً إىؽاء اىحق أىهٍ ىيميوك
ٖ  من اىحمً اىميمٍ ، عاً. وقد جً جصوَر اىحمومة اىحدَثة بؤنها جعبر عن اىمججمع ميه بد

مما اسجيزً ، اىمطيق. فقد أصبح جرامً رأس اىماه هو اىهدؾ اْسمً ىيطبقة اىصاعدة
ا ، إزاىة مافة معوقات هذه اىعميَة. وْنَّ اىرأسماىَة نشؤت عيً صعَد قومٍ أصبح ىزام 

ٌَّ رابطة أخري، وىة قومَةأْن جصبح اىد  أوراق وإصدار، جعجمد اىمواطنة مرابطة جعيو أ
ومع هذه اىجحوٖت اىمبري جرت جحوٖت .. أخري إىً دوىة من ىٗنجقاه ونظً، اىهوَة

واىجٍ ، فٍ مخجيؾ نواحٍ اىمعرفة مجوافقة مع اىنظاً اىصاعد. فظهرت اىفيسفات اىحدَثة
َة عقٗنَة فٍ مواجهة وعيً حساب اىمنظومة جاهدت ىصَاؼة اىعاىً فٍ منظومة فمر

وراحت  اىجقيَد. أو اىدَن عيً اىمعجمدة اْحماً اىجٍ مانت جعجمد عيً، اىدَنَة اىقدَمة
ٌْ اىحقَقة، اىموضوعَة اىمعرفة جحقَق فيسفات اىحداثة جنسب ىيعقه إممانَة  مما، أ

اىمسجمر ممنحً  واعجمدت فمرة اىجقدً، أنسانَة أسست نفسها مذىك عيً اىذات
وبناء عيً ذىك . واىمساواة نٍأنسا اىجحرر مما جبنت شعار وهدؾ جحقَق، جارَخٍ

 اىجٍ جواصيت ىجصه عبر مانط إىً، اىحدَثة اىعقٗنَة َممن أْن نزعً أنَّ دَمارت هو أبو
 .صاحب اىفمرة اىمطيقة، هَجه عيً َد ذروجها

ٌْ طبَعة اىمعرفة، ومان اىموضوع اْساسٍ ىفيسفات اىحداثة هو نظرَة اىمعرفة   أ
مما نشؤ اىعيً اىحدَخ اىذٌ اعجمد عيً اىججربة  عيَها عن طرَق اىعقه. اىحصوه وطرق

بمعنً اسجحداخ طرق ، ونشؤت اىعيوً اٖججماعَة اىمخجيفة، واىمٗحظة واٖسجنجاج
جسهه اىجعامه مع اىجمهور واىسَطرة عيَه وصَاؼة  وأساىَب ىيدراسة واىبحخ واىجنظًَ

مما ممن اىطبقة اىصاعدة من اىنمو واىجوسع وفرض سَطرجها عيً ، وعَه ووجدانه
 اىمججمع واىجماهَر. مه هذا جً مصحوب ا بجبجَه اىعقه واىعقٗنَة إىً أقصً حد.

 فة.ٖ َوجد مفهوً واضح وموحد ىيعقه ىدي اىفٗس :مفهوً اىعقه فٍ اىحداثة
جوجه اىفعه عيً  وأدرامَة؛ ميمة اىفمرَة اىشخصوأعرض جعرَؾ مممن هو أنه ميمة 

. وَجبيور "اىصحَح"أساس معاََر عامة ميَة. واىشابع أنه َرجبط باىجفمَر اىمنطقٍ أو 
بمعنً أنَّ ، هذا اىمفهوً عند هَجه؛ فاىمعقوه هو اىضرورٌ واىضرورٌ هو اىمعقوه

أما ، مثه مقوىة اىمً، َممن اسجنباطها من بعضها اىبعض اىضرورٌ هو اىمقوٖت اىجٍ
ا، اىقيً :مثه، اْشَاء اىجزبَة  َّ ؼَر معقوىة.  هٍف، فوجودها ؼَر ضرورٌ عقي

فَمون اىعقه هو اىمنطق. وقد اعجبر هَجه أنَّ ، واٖسجنباط هو عميَة منطقَة باىطبع
أو اىناموس حسب ، ىمونٍوأنه َشمه عقه أنسان واىعقه ا، اىمنطق هو اىعقه اىخاىص

اىجعبَرات اىقدَمة. واىواضح أنَّ هذا مفهوً مَجافَزَقٍ. وأمثر من انجقد هذا اىمفهوً من 
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وأنَّ اىمادة سابقة عيً ، اىذٌ اعجبر اىعقه هو عقه أنسان فقط، اىحداثََن هو مارمس
 اٖججماعٍ وجودهً به، اٖججماعٍ وجودهً َحدد اىذٌ هو اىناس وعٍ ىَسو، اىفمر
. ىمن ظه مفهوً اىعقه َجضمن اىجفمَر اىمنطقٍ ىدي مه مدارس وعَهً َحدد اىذٌ هو

  اىحداثة.

ا باىطبقة اىجدَدة. ا أو مرجبط  ا معبر   مذىك أصبح اىفن أَض 
مه هذا جً باسً اىعقينة. فاىبحخ اىعيمٍ واىعيوً اٖججماعَة وأشماه اىجنظًَ 

ٗ  ىيدَن اىٗهوجٍ؛ ومان اٖخجَار هو، اٖججماعٍ اىجدَدة ىزمها مقدس جدَد اىعقه.  :بدَ
ٌ  اىبحخ عن ، وبفمرجه عن اىعقٗنَة اىمامية، ارجبطت اىحداثة بعصر اىجنوَرفقد  ْ           أ  

وراح فمر اىحداثة  .(409)وعن وسَية ىيسَطرة عيً اىطبَعة واىمججمع، اىمعرفة اىحقَقَة
، أنسان مع اىطبَعة بدون اىدَنسعً إىً وحدة َبحخ عن وحدة اىعاىً واىحقَقة. مما 

عيً أساس قوانَن اىوجود. ىقد جميمت اىبورجوازَة )واىبَروقراطَة( باسً اىعقه ٖ باسً 
ا  َّ ا عقي  ىجحقَق أؼراضها.، مصاىحها؛ اخجفت وراءه وزعمت أنها جقًَ نظام 

، ىجؤت اىطبقة اىجدَدة إىً طرح أفمار وشعارات ثورَة، وفٍ صراعها ضد أقطاع
إذ انقيبت فٍ اىموقؾ اىمضاد         مإقج ا؛، وهجك مه اىثوابت، داعَة إىً نقد مه اىمقدسات

ْ                 بعد أن  اسججب ىها اْمر.       

 

************************** 

  :نقد اىحداثة

ا؛ فأنسان ممابن َسجخدً عقيه منذ أْن نشؤ ومان ، مان شعار اىعقينة واىجنوَر خادع 
ا ، إنَّ جطوَر قوي أنجاج عيً مدي اىجارَخ ىيعقه دور مهً فٍ صناعة اىحضارة. اعجبار 

ميها نجاج ٖسجخداً اىعقه. ، إىخ.. فبناء اىمدن، فاىثورة اىزراعَة، من اىسَطرة عيً اىنار
ىمن اىجدَد فٍ عصر اىحداثة هو اسجخداً اىعقه ىجبرَر رسمية اىمججمع وفرض هذا 

اىماه باىحدَد واىنار باسً اىجقدً اىنموذج عيً اىشعوب. فقد جً اىجرامً اْوىٍ ىرأس 
وجً اسجعمار اْرض من قبه ، مما أبَد عشرات اىمََٗن باسً نشر اىحضارة، واىعقه

فجً ، اْوروبََن جحت نفس اىشعارات. أما اىعيً واىبحخ اىعيمٍ ووسابه اىجنظًَ اىحدَثة
فمه ما حدخ وىً جمن ضرورَة ىيمججمع اىقدًَ. ، اسجحداثها ىحاجة اىطبقة اىصاعدة ىها

واىجنظًَ ، اىجٍ جحجاج ىيعيً وجطبَقه، هو خيق دور جدَد ىيعقه ىصاىح اىرأسماىَة
إىخ. فٗ َوجد ما .. وجوفَر اىثروات واىجرامً وحماَة اىميمَة اىخاصة، واحجراً اىوقت

عقٗنَة مقابه اىٗعقٗنَة اىمزعومة فٍ عصور ما قبه  هٍَبرر اعجبار اىحداثة 

                                                             

 .236ص ، اىنظرَة اٖججماعَة، إَان مرَب (409)
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؛ اىدعوة ىجقدَس اىعقه ىيسَطرة عيً اِخرا حدخ هو اسجخداً ومه م .(410)اىحداثة
  اىطبقات اىفقَرة واىشعوب اْخري.

سواء عيً مسجوي اىفرد أو اىمججمع. فٗ َنبؽٍ جصور ، َجحمً اىٗوعٍ فٍ اىعقه
اىعقٗنَة بشمه معَن أمثر من اٖسجخداً اْقصً ىقدرات اىعقه. وٖ َوجد شٍء اسمه 

ٌُّ نظاً عقيٍ فٗ، عقينة اىمججمع به هناك اسجخداً ىيعقه فٍ جنظًَ اىمججمع ، َوجد أ
ىمن ، بطرَقة جحقق مصاىح طبقة أو فبة معَنة. فمه أنظمة اىمججمع جوضع بشمه مخطط

أطار اىذٌ َجً فَه هذا اىجخطَط َنبع من وعٍ أو ٖوعٍ اىفبة اىمهَمنة عيً اىمججمع 
ا عن مصاىحها وطموحاجها ، بشمه أساسٍ مان اىناس ٖ  فٍ اىسَطرة. وإٖ فههمعبر 

 .َسجخدمون اىعقه قبه اىحداثة؟! فحجً عيً اىمنطق ظهر من أَاً أرسطو

ا، اىحداثة ىً ججبع اىعقهففٍ اىحقَقة  ، به هو مجرد أداة ىٗسجخداً، فهو ٖ َقود أحد 
نٍ أهداؾ اىرأسماىَة واىدوىة اىجدَدة. إذن اىحداثة ٖ جعبه جؽنت به ونجحت فٍ جحقَق 

 به اسجخداً اىعقه من أجه إعادة جنظًَ اىمججمع ىصاىح اىرأسماىَة.، اىعقينة
ورؼً ، محه اىدَن، اىجٍ جزعً أنها نجاج اىبحخ اىعقيٍ، وحَن حيت اىفيسفة

 مانت مجموعة من اىعقابد واىدوجما ؼَر اىمبررة.، أعيً نجاج ىيعقه، اسجخدامها ىيمنطق

راحت ججخيً عن ، فٍ صراعها ضد اىنظً اىقدَمةوبَنما دعت اىحداثة ىيجفمَر اىنقدٌ 
وىيدوىة ، فراحت جدعو إىً اىخضوع ىينظاً، هذا اىمنحً بعد أْن حققت اىنصر اىنهابٍ

ا وىيميمَة اىخاصة واىسوق اىرأسماىٍ باعجبارهما نهاَة ، اىجٍ جمثه اىمججمع ميه زعم 
 جحوىت إىً أَدَوىوجَا جبرَرَة. ، ىقد قدمت فٍ اىبداَة َوجوبَا.. اىجارَخ

وبجحقَق اىرفاهَة  اْخٗقٍ وباىرقٍ، ىقد وعدت اىشعوب باىحرَة وأخاء واىمساواة
وبنظً سَاسَة أمثرها ، ىمنها جاءت ىهً بنظاً اقجصادٌ ٖ َرحًىجمَع اىبشر.  واىسعادة

ا ، رقة هو اىدَموقراطَة اىجمثَيَة اىزابفة دَمجاجورَة وفٍ معظً جارَخها أقامت نظم 
بشعة. مما اسجخدمت اىعقه فٍ شن حروب مدمرة واسجهيمت اىثروات فٍ اىجسيَح 

وىرفاهَة قية اىقية. وَعانٍ اىنظاً اىرأسماىٍ من أزمة ، وجخوَؾ اىشعوب وخداعها
بَنما جفممت اىنظً اٖشجرامَة وجحوىت إىً اقجصاد اْزمة نفسه. مما اجسعت ، مزمنة

ات اىمهمشة اىمخجيفة عن اىنظاً اىرسمٍ جطاىب بحقوقها ظاهرة اىجهمَش وراحت اىفب
ا عن جدخه اىدوىة أو اٖسجعانة بها، وججمرد فاجحة ، وجعمه عيً انجزاع ممانجها بعَد 

وفٍ ، واىمعاََر اىمخجيفة، اىطرَق أماً حق اٖخجٗؾ واىنسبَة فٍ مجاٖت اْخٗق
واىصواب ، واىمرجعَة، رمزَةواىم، مجاه جحدَد اىحقَقة. ومه هذا مسر أفمار اىهوَة

ىقد انجهت اىحداثة إىً جحقَق أهداؾ اىرأسماىَة ثً أصبحت جقاوً .. واىجقدً، واىخطؤ
 جحقَق شعاراجها اْصيَة.

                                                             

ىَفٍ شجراوس أنسان "اىبدابٍ" من "جهمة" اىٗعقٗنَة؛ فمشؾ عما اعجبره حممة أنصفت دراسات ميود  (410)
 مامنة خيؾ طقوس وأساطَر اىهنود اىحمر.
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من هنا نسجطَع أْن نحمً عيً اىحداثة باىفشه فٍ جحقَق شعاراجها. وهذا ما دفع 
ا من اىمفمرَن ٖنجقادها  فٍ قمة صعودها. هٍحجً و، مثَر 

فقد أصبحت اىحداثة عاجزة عن صَاؼة نظرَات مونَة جقدً ، أما عيً صعَد اىفمر
ا بعد فشه اٖشجرامَة اىثورَة وذهاب جنبإات اىمارمسَة أدراج ، "اىحقَقة" خصوص 

مما بشر ، اىرَاح. وقد جرافق فشه اىمشروع اىعميٍ مع انجهاء شعبَة اىفمر اىنظرٌ
اىيجان ، اىنظرَة اىنسبَة ونظرَة اىموانجًبمرحية من اىجمرد. َضاؾ إىً ذىك ظهور 

أثارجا اىشموك حوه مدي دقة اىنظرَات اىعيمَة اىشابعة. ومان ظهور عيً اىنفس 
ووجود اىضٖٗت ، ىٕنسان حجً اىمجعيً" ؼَر اىمعقوه"واىسيوك ، وامجشاؾ اىٗوعٍ

حسابات واسجمرار ظواهر اججماعَة ٖ َممن جفسَرها باى، واْوهاً فٍ اىذهن اىبشرٌ
مثه اىحروب وسعٍ اىجماعات اىمخجيفة إىً اىسَطرة وقهر ؼَرها ، اىمنطقَة اىبحجة

ومذابح ، فٍ اىمثَر من اىحاٖت. من ذىك ظهور اىفاشَة واىسجاىَنَة" معقوه"دون مبرر 
 إىخ. .. اىحرب اىعاىمَة

، واىسجاىَنَةوىقد انمشؾ دور اىثقافة واىمعرفة واىفمر مؤدوات ىيسيطة. فمع اىفاشَة 
، واسجمرار اٖؼجراب، واسجخداً اىقنبية اىذرَة، واىحرب اىعاىمَة، واىفساد اىمسجشرٌ

ا أنَّ اىنظرَات ، وجحت معاوه نقد اىحداثة، وهَمنة وشموىَة اىدوىة أصبح واضح 
مجرد أدوات فٍ َد اىرأسماىَة  هٍ، واىعيً واىجمنوىوجَا، واىدعوات اْخٗقَة، اىشموىَة

وجاءت اىسجاىَنَة ، واىدوىة. ىقد جاءت اىفاشَة بشمه دَموقراطٍ؛ باٖنجخابات اىحرة
ا ىثورة اىعماه واىفٗحَن وجً اسجخداً اىقنبية اىذرَة ىنصرة اىدَموقراطَة ضد ، ججوَج 

ا ىيحداثة اىدَموقراطَة واىثورَة جّد    !ااىفاشَة! مه هذه اىهمجَة مانت نجاج 

قد نقيجنا من مَجافَزَقا إىً  هٍف، وإذا مانت اىحداثة قد ججاوزت اىدَن إىً اىفيسفة
، مثه اىعقه، من مقدس إىً مقدس آخر، مَجافَزَقا أخري؛ من اىٗهوت إىً دَن عيمانٍ

ومثه اْمة واىدَموقراطَة ، اىذٌ عاميجه عيً أنه مَان مسجقه ومقدس؛ مَجافَزَقا
ىمخيِّصة )اىطبقة اىعامية(. وقد نقضت اىحداثة اىفمر اىدَنٍ بحجة أنه واىطبقة ا، اىجمثَيَة

ا اىمثَر مما َعجز اىعقه عن ، ٖ َممن إثبات صحجه باىعقه ىمنها خيقت من اْفمار أَض 
وعيً رأسها فيسفة هَجه اىعقيَة ، وعيً رأس ذىك اىفيسفة بؤمميها، إثبات صحجه

ا ا، جمام  وهو ما َسجحَه إثباجه. ، ىعاىً جسجنبط من بعضهااىجٍ زعمت أنَّ مقوٖت ا، زعم 
َجضمن نقَضه من  اىحَادَة اىمبنٍ عيً ادعاء اىعقٗنَة واىعيمَة اىحقَقة فخطاب

واىعقه َعامه ممَان مَجافَزَقٍ باىفعه فٍ فيسفات  اْساطَر واىؽَبَات واىمقدسات.
إٖ أداة ٖ ججحمً ٖ  اىحداثة؛ مَان فوقٍ َسجحق اىجقدَس. وهذا مجرد خداع؛ فاىعقه ىَس

به َجً اسجخدامها بواسطة اىٗوعٍ بشمه أساسٍ؛ ذىك اىممون ، فٍ نفسها وٖ فٍ اىبشر
ا ا أَض  به هو ؼرابز ومشاعر وأفمار ، اىمهَمن عيً اىنفس اىبشرَة. واْخَر ىَس مَان 

ا ىيحقَقة وٖ َعمه بمنطق معَن، ؼَر مدرمة  ،بعضها ممبوت. واىعقه مؤداة ىَس معَار 
 (.اىثانٍفهو ممجظ باىضٖٗت واْوهاً مما أشرنا من قبه )اىفصه 
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************************** 

  :ما بعد اىحداثة

ا ْهمَجها اىخاصة فٍ هذا ، نظرَات جدخه فَما َعرؾ بما بعد اىمارمسَةهذه  ىمن نظر 
 .  ٗ ٗ  مسجق  اىعصر رأَنا أْن نخصص ىها فص

اىمصطيح ٖ َحمه معنً مجفق ا عيَه حجً بَن من ابجمروه واسجخدموه ومن  - 
، َصفون أنفسهً بؤنهً بعد حداثََن. وٖ َوجد اجفاق بَن اىمنظرَن عيً جارَخ نشوبها

وحجً ، سفاجهًيبه اخجيؾ أصحابها فٍ أسس ف، نشؤت مع اىحداثة أً بعدها هٍوهه 
عيً مه حاه ىَست نظرَة وٖ  هٍ. و(411)ابه ونفً بعضهً انجماءه إىَه، عيً جسمَجها

وٖ مونَة اىطابع. به مه من مفمرَها جناوه موضوعات معَنة ، نظرَات محددة اىمعاىً
، واىرَاضة، بما فٍ ذىك عروض اْزَاء، وبقَة مجاٖت اىحَاة، من اىفمر واىفن واْدب

ا باٖقجصاد واىسَاسة.  قد اىمعرفة اىموضوعَة اىحقَقة أو فمرة  نقض امحاوىجهفمرور 
واىمنظومات واىعبارة اىخطاب اىنص وجحيَه دفعت مفمرَها إىً قصر اهجمامهً عيً 

ا ىيبنَة  .اىيؽوَة واىجمثَٗت اىثقافَة به واىنظر إىً هذه اىمجاٖت عيً أنها ىَست نجاج 
ٖ جعجرؾ  هٍفهً هذا اْخَر. ف مدخه وأساس هٍبه ، اٖقجصادَة اىمادَة ىيمججمع

ٌِّ مما  .َقوً عيَه صراع اىطبقاتاقجصادٌ ىيمججمع أساس بوجود  معَار ىيحمً  جفجقد ْ
 به جنظر إىً مه ىحظة عيً حدة. ، اىظواهر اٖججماعَةعيً 

 هٍف.. واىذات، وما وراء اىعاىً، واىعقه، وهذه أسس مخاىفة ٖدعاء معرفة اىحقَقة
ا ىيعاىً وٖ جزعً أنها ج منظومة  ىَست درك حقَقة اىوجود أو عيجه. وْنهاٖ جقدً جفسَر 

، مواقؾ، َنظرون إىً اىعاىً عيً أنه مجرد ىحظات فمفمروها فمرَة محددة اىمٗمح؛
ا.  ىً أحداخ منفصية عن بعضها؛ شظاَا. وىهذا اىسبب  َّ ا معرف ا وٖ نموذج  َضعوا منهج 

 مجرد اىذٌ َرفضونه. إنهاآىَة ىممارسة اىجسيط  وهذا َجسق مع رإَجهً ىينظرَة ممجرد
 واٖججماع واىفيسفة واْدب اىفن فٍ ومنججاجها، ومفاهَمها، اىحداثة ججاه نقدٌ موقؾ

 اىثقافَة جعجمد عيً اىجعددَة، ضد اْسس اىمعرفَة ىيحداثة هٍباخجصار  .(412)واىسَاسة
اىمعرفة  بفحص اىطٗب مما نادت بجؽََر نظاً اىجعيًَ بحَخ َقوًاىحَاة.  أنماط وجعدد

ٖ   ىَقوموا، ومصاىح وأَدَوىوجَا ىيمشؾ عما جحجوَه من فرضَات  بإنجاجها بؤنفسهً بد
  اٖمجفاء بجيقَها. من

                                                             

ا ىيرأسماىَة اىمجؤخرة"ورآها جَمسون ، "اىوضع ما بعد اىحداثٍ"اسجخدً ىَوجار صَؽة  (411)  َّ ا ثقاف أو ، "منطق 
ا فٍ اىؽرب". ا أخَر   َّ ا ثقاف ٖ  منها ما َطيق عيَه ، أما أمبرطو إَمو "عصر  "جعدد اىيؽات فَرفض اىجسمَة وَقجرح بد

ٗ  مع اىحداثة، . مذىك فومو ودوىوزاىمعمً ىزمننا" ا وجواص ونفً مٗهما اٖنجماء ىجيك ، اعجبرا أعماىهما جشمه انقطاع 
 .6- 5ص ص ، مقدمة اىمجرجً، سإاه ما بعد اىحداثة، اىجوجهات. إَهاب حسن

 جون ىَنارد.، جاك درَدا، مَشَه فومو، فٗسفة ما بعد اىحداثة: جان فرانسو ىَوجار، عصاً حمزة (412)
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وجعبر عن اخجٗؾ أصحابها فٍ ، عن إشماىَة" ما بعد اىحداثة"وجعبر اىجسمَة 
ٌِّ جحدَد وهوَة ومفهوً.، جعرَفها ٗ  ضد اىجعرَفات ْنهً ضد أ  َوحٍ فاىجعرَؾ وهً أص
ا َفجرض أنه مما باىثبات  سَفهمه ومما، ماجبه حدده مما سَفهمه سَقرأه من مه أنَّ  مقدم 
 حقَقة بوجود َإمنون ٖ اىذَن، اىحداثة بعد ما منظرو َرفضه ما وهذا، اىقراء جمَع

فما منه هذا اىشٍء إذن؟ وهه َجوز أْن جمون هناك نظرَات جوصؾ  .(413)موضوعَة
  !بٗ جحدَد ىجوجهها اىعاً؟، أخرينسبة ىنظرَات ، همذا
مَيها  عيً ىمن جوجد مإشرات، جصنَفها َصعب، فٍ اىواقع جوجهات مجعددة هٍو

  اىعاً مما سنري.

ا. من جان جاك روسو -  بربطه بَن جقدً اىعيوً واىفنون ، بدأ نقد اىحداثة مبمر 
، وىمن باسً اىجنوَر، واٖنحطاط اْخٗقٍ. وقد انجقد اىٗمساواة اىجٍ جاءت بها اىحداثة

ٌْ اىعقه، بمثابة اىنظاً واٖنسجاً هٍوراح َدعو إىً طبَعة  وأراد أْن َضع أنسان ، أ
بجعيه َفيت من اىجشوش واىفوضً اىجٍ َخيقها اىجنظًَ  -باىجعيًَ  –فٍ هذا اىنظاً 
ا (414)اىحه هٍوذهب إىً أنَّ سَادة اىدوىة فٍ خدمة اىعقه اٖججماعٍ.  . مارمس أَض 

ا إىً ما وعدت به وىً جؾ بوعدها، انجقد اىحداثة بقوة  َ ىمنه ىجؤ ، اىحرَة واىمساواة :داع
 هٍوانجهً إىً أنَّ اىثورة اٖشجرامَة ، وقوانَن اىجارَخ، إىً اىجحدخ باسً اىحقَقة

نظرَات ما  من َقرب اىمارمسَة ىً هذا أنَّ  ؼَر اىمخرج اىوحَد من مضاعفات اىحداثة.
أفمار أساسَة فٍ فمر  واىجٍ أخذت عيَها اسجنادها إىً، بمعناها اىمجداوهبعد اىحداثة 

بإنماره ىيحقَقة مقابه ، اىحداثة. أما نَجشه فَعجبر اْب اىروحٍ ىمنظرٌ ما بعد اىحداثة
وٖعجباره اىعاىً اىظاهر ، وبنقده ىيمَجافَزَقا، "جؤوَٗت فقط به حقابق جوجد ٖ" :اىجؤوَه

ا فٍ نقد ، هو اىوجود اىحقَقٍ ا مهّم  وبدعوجه ىيجفمَك. مما ىعبت مدرسة فرانمفورت دور 
ىمن ٖ َممن اعجبارها ضمن ، اىحداثة أو باْحري نقد فشيها فٍ جحقَق اىحرَة واىعداىة

ا ، آخر منظرَها ىجيك اىنظرَات بقوة، به جصدي هابرماس، مدارس ما بعد اىحداثة مدافع 
  مجمه بعد.اىذٌ رأي أنه ىً َ، عن مشروع اىحداثة

 نَجشه وهَدجرفقد ظهر مه من ، ٖ َوجد ججابع زمنٍ بَن اىحداثة وما بعد اىحداثة - 
ا حوه اىمنعوجة بما بعد . ىمن اىنظرَات(415)فٍ عصر اىحداثة  َّ  سنة اىحداثة قد ظهرت فعي

ٖ   ظهرت وقد، 1970  أنْ  قبه، اىمدنَة واىهندسة واىعمارة واىرسً اىجشمَه مجاه فٍ أو
 وعيً، واىجربَة، واْخٗق، واىفيسفة، واىنقد، ماْدب، اىمعرفَة اىفروع جمَع إىً جنجقه

                                                             

 .6ص ، مقدمة اىمجرجً، اىمرجع اىسابق، إَهاب حسن (413)

 .44- 43ص ص ، نقد اىحداثة، آٖن جورَن (414)

جمون ما بعد اىحداثة فَها ، واضحة"ٖ اىحداثة وٖ ما بعد اىحداثة َممن جحدَدهما محقٍب جارَخَة قاه ىَوجار:  (415)
ا َؤجٍ  بما أنَّ اىحداثة اىزمنَة ، اىحداثة. َجب اىقوه عيً اىعمس من ذىك إنَّ ما بعد اىحداثة محاَخ ىيحداثة‘ بعد‘شَب 

ٗ  عن بدر اىدَن مصطفًجحمه فٍ داخيها رؼبة فٍ اىخروج من ذاجها داخه حاىة أخري" ص ، اىمرجع اىسابق، . نق
26. 
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 بها واىمقصود. (416).. واىسَاسة، واٖقجصاد، اىثقافة وعيً، واْنجروبوىوجَا، اٖججماع
من ، فٍ مواجهة ممونات اىحداثة جاءت وفنَة وأدبَة فمرَة وجوجهات نظرَات

، واىَقَن، واىحقَقة، واىعقه، واىمرمز، واىصوت، واْصه، واىهوَة، اىمَجافَزَقا
ٖ  من ذىك اٖخجٗؾ.. واىذات، واىجعرَؾ، واىجقدً ، واىجشجَت، واىمثرة، وقدمت بد

عيً عمس  هٍو.. واىخطاب، واىمنظور، واىٗنظاً، واىٗمعنً، واىجفمَك، واىجشمَك
ٖنهابَة  :نظرَات اىحداثة ٖ جهدؾ إىً معرفة حقَقة اىعاىً. وضمن مصطيحاجها اىشابعة

ٍُ  )هوموت اىمإىؾ  - اىدٖىة ا اىنص َمون أنْ  نف  عن جعبَر أنه أو اىمإىؾ عن صادر 
موت ثً  - ((417)فاىمإىؾ َسجعَن بنصوص سابقة، اىحَاة فٍ اىمإىؾ وخبرة ججربة
 خيخية ىَس فاىجفمَك) اىنص َفمك نفسه بنفسه - إساءة قراءة هٍفمه قراءة ، اىقارئ
 وهدفه هو اىسماح، بنفسه نفسه بخيخية قاً قد اىنص هذا أنَّ  إثبات به، ما نص ىبناء
 - انعداً وجود مرمز خارجٍ أو داخيٍ - وجناقضاجه( وىوجَةَاَْد بإظهار جوانبه ىينص

 - اسجحاىة اىَقَن - اٖخجٗؾ –اىفجوة  –اىمراوؼة  –عدً أوىوَة فقرة عيً ؼَرها 
 –مَجاىؽة  –مَجانص  –ٖنهابَة اىمعنً  - موت اىنص –اسجحاىة موضوعَة اىمعرفة 

فٍ جصورها هو  واقع فمه اىموضوعَة؛ باىحقَقة جإمن ٖ مجاه اىفيسفة وفٍ.. مَجانقد
 ىٕنسان. اىذاجَة اْفمار من بناء مجرد

، من اىفن اىشعبٍ، اٖهجماً بقضاَا اىمهمشَن مما طرحت عيً بساط اىبحخ وأوىت
 فٍ سَاق مقاومة اىمرمز.، إىخ.. إىً اىعرقَات، إىً اىمثيَة اىجنسَة

ا جرفض نزوع اىفيسفة إىً نبذ اىجناقض ىصاىح اىوحدة هٍو فجدعو إىً اىمثرة ، أَض 
 واىجنوع.

 :(418)وقد ىخص إَهاب حسن جوجهاجها اىعامة )باخجصار( فٍ - 

 مع.. واىمارمسَة، ونظرَة مونت، هَجه فيسفة :مثه، اىشموىَة اىنظرَات رفض - 4

 جناوه ظواهر جزبَة بعَنها.  عيً اىجرمَز

 جطابق عيً َقوً اىذٌ اىجقيَدٌ اىمنطق ورفض، اىمطيق اىمعرفٍ اىَقَن رفض - 1

 .واىميمات اْشَاء

 وٖ، اىحداثة مرحية فٍ سابدة مانت اىجٍ واىجارَخَة اىطبَعَة اىحجمَة رفض - 3

 .اىخطٍ اىجطور مفهوً سَما

 .اىفن فٍ أو اىسَاسة فٍ أو اىخطاب فٍ سواء، اىسيطة أشماه مه مناهضة - 1

                                                             

 اىمرجع اىسابق.، حمداوٌ جمَه (416)

 خرافة "موت اىمإىؾ". ، عبد اىمنعً عجب اىفَا (417)

 .36ص ، دروب ما بعد اىحداثة، بدر اىدَن مصطفً (418)
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هو مناهضة مه ، جوجه مرمزٌىمن إذا قمنا باىجمعن فٍ جيك اىجوجهات ىوقفنا عيً  - 
فٍ ونظرَاجها ، واىذات، وقوانَن اىجارَخ، واىَقَن، أشماه اىسيطة. فرفض اىحقَقة

 إىخ َجضمن هذا اىجوجه اىمرمزٌ. .. واىقوه بموت اىمإىؾ، اىجعيًَ

وبناء عيً جوجهها فٍ رفض اىسيطَة جرفض جوجه اىحداثة إىً جقدًَ نظرَات مجسقة 
 اىمرمزَة مفهوً وجنقض، بنفٍ ضرورة اٖنسجاً واىجماسك واىجرابط، ومنسجمة
، وجفمَك اىمجرابط، واىجنوعواٖخجٗؾ  اىعمس؛ اىجعددَة إىً جدعو به، واىواحدَة

ا مع رفضها ىمه سيطة. جربط بَن اىمعرفة واىسيطة. فاىمعرفة ىَست  هٍو انسجام 
، إرادة اىحقَقة باىضبط هٍإرادة اىمعرفة    َّ أن   وَري فوموبه من إنجاج اىسيطة. ، برَبة

 فادعاء اىوصوه إىً اىحقَقة هو .واىسيطة مفجاح اىصية بَن اىمعرفة هٍوْنها مذىك ف
 سعٍ إىً ممارسة اىسيطة.

 جرفض وعيً أساس ذىك جخدً مصاىح معَنة.، وعيً ذىك فمه اىنظرَات أَدَوىوجَة
 واىطبَعة، واىحقَقة، اْخٗق :مثه، ىيحداثة اىمونَة اىواحدَة ما بعد اىحداثة اىمفاهًَ

انجقدت وحجً ، واىحجمَة واىؽابَة اىجارَخَة، اٖججماعٍ ونظرَة اىجقدً، واىعقه، اىبشرَة
واىذٌ َدعٍ اىحَاد ، وحجً اىعيً نفسه، اىعيمٍ وجصوراجه حوه اىعاىً واىمججمع اىجفمَر

، مثه عيوً اىنفس اىسرَرٌ، أما اىعيوً اٖججماعَةواىموضوعَة وجقدًَ اىحقَقة. 
ا ْشماه ، واىسَاسة، واىجربَة، واٖججماع  َّ ا عيم فقد ذهب فومو إىً أنها قد قدمت جبرَر 

ا ىيسيطة.ض اىبشر وصَاؼة أفمارهً اىضبط وجروَ وفٍ اىمقابه ججبنً اىنسبَة                 جعزَز 
دون  مرمزَة مه اىحداثة بعد ما وباخجصار جفمك .اىثقافَة اىمعرفَة واْخٗقَة واىجعددَة

ٖ  من اىوحدةف .فمرة اىٗمرمزَة أو اىٗجعََن أْن جفمك وهذا أهً عامه فٍ ، اىمثرة بد
ىمن أٖ َجطيب مد اىجفمَك  عن محجوي ما بعد اىحداثة.اخجٗؾ مفمرَها فٍ جصوراجهً 

 سنري بعد. عيً اسجقامجه جفمَك اْفمار اىمرمزَة فٍ ما َعد اىحداثة؟

واىجعقَد  اىيؽة واىؽموض وبنفس اىدافع ججسً مجابات ما بعد اىحداثة بصعوبة
فرد مَفما مما َجعه فهمها شدَد اىصعوبة. واىؽرض أْن َقرأها مه ، واىمراوؼة اىمجعمدة

بـ  َُسمًمما ، مجعددة وؼَر محدودة قراءات به، واحدة ىينص قراءة ثمة فيَست، شاء
 فهو َجصور اىنص. بارت روٖن إىً عودَ ىيمعنً اىٗجحدَد وهذا .(419)اىدٖٖت اىعابمة

 اىنص جعمد إذا َجحقق ىن وهذا، واىمعانٍ اىدٖٖت من عدد أمبر َوىد أنْ  بد عيً أنه ٖ
 معانَه جعددت، أَحاء عيً وقدرجه اىنص صعوبة زادت فميما واىشفافَة. اىوضوح
 به، اىمجابة فٍ عنها ؼنً ٖ مطيقة صفة اىوضوح ىَس" :بارت َقوه، دٖىجه ومثرت
ٌْ  اىطبقَة؛ ميحقات من هٍ  طبقة فٍ عضو أنك عيً عٗمة بمثابة اىمجابة فٍ طرَقة أ

 رأٌ فٍ - اىماجب فعيً. (420)"اىطبقة نفس من اِخرَن اْعضاء إىً ججحدخ معَنة

                                                             

 مدخه إىً مفهوً ما بعد اىحداثة.، جمَه حمداوٌ (419)

 .31ص ، اىمرجع اىسابق، بدر اىدَن مصطفً (420)
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ا َقدً أٖ :اْوه :بطرَقَن وذىك، مثمرة اىقراءة عميَة جعه فٍ َساهً أنْ  - بارت  نّص 
ٗ   مؽيق ا ا، اىقاطعة باْحماً محم  وهً عيً جقوً ما عادة   واىجٍ، اىنهابَة باىنجابج ذاخر 
 بجقدًَ اىعمس عيً َقوً وأنه، اىمطيقة اىحقَقة وَعرؾ، اىَقَن َمجيك اىمإىؾ أنَّ  مبناه
 عن َجحدخ ىهذا جحدَده. دون باىمعنً وأَحاء واٖىجباس اىؽموض بمعنً، مفجوحٍ  نص
 جقبه ٖ اىجٍ ىينصوص وصؾٌ  هو به، اىقراءة اسجحاىة ىَس بمعنً، ىيقراءة اىقابيَة عدً
ٌْ  واحدة؛ قراءة   اىٗمنؽيقة. اىنصوص أ
، واىوحدة اىمفهومَة، اىجمرمز قَود من باىجحرر مجابات ما بعد اىحداثََن وججمَز - 

 اِخر عيً واٖنفجاح، واىسعٍ إىً اىجفمَك، عيَه. مقابه جمجَد اٖخجٗؾ مجعارؾ وماهو
 من أحدها أو أمثر باسجفادة نصَن واىجناص )َعنٍ بمه اخجصار جفاعه، واىجفاعه باىحوار
، اىسَاسَةاىحواجز بَنها؛ أو جداخه اْنواع اىمخجيفة من اىنصوص وإىؽاء ، اْخري
أو جعه اىنص عبارة ، إىخ.. واْشماه اىفنَة اىمجعددة، واٖججماعَة، واىفيسفَة، واْدبَة

 إعادة َعد نص مه وأنَّ ، مخجيفة بجقنَات فَه أدمجت أخري نصوص من عن فسَفساء
مع ، واٖنؽٗق اىبنَة . مما ججسً بعدً اىوقوع فٍ ىؽةسابقة( أخري ىنصوص جشمَه

مثه ، اَْدَوىوجَا. ومما َمَزها مذىك اهجمامها بمه ما هو هامشٍ اٖهجماً بنقض
 اجساق ا مع جعاطفها مع اىفبات اىمهمشة.، واْنوثة، واىمخجيؾ واىؽرَب اىمدنس

فهمها ومشؾ  اىفمرَة إىً وحدات بؽرض واىبنً اْفمار جفمَك َعنٍ اىجفمَك - 
أو ما ، ص أصيها وجذورها وآىَات جموَنهامن خٗه فح، عناصر اىزَؾ واىحقَقة فَها

ا، "اىجَناىوجَا عبر اٖشجؽاه"َسمونه   َّ . وباخجصار (421)عيً اْنساب :اىجٍ جعنٍ حرف
وهو  .ىينص اَْدَوىوجَة واْسس، واٖفجراضات، اْطر اىمرجعَة مشؾ ونقض
ا ا َفجرض دابم  عيً ، مخجيف ا ْصه اىظواهر عن اىرواَة اىمعروفة أو اىسابدة جصور 

أساس أنَّ اىجارَخ ىه أمثر من رواَة؛ فجسود رواَة اىسيطة. ىمن َممن رإَجه من جانب 
محاَدة وعيمَة  اْوىً ىيوهية جبدو اىجٍ فٍ اىمفاهًَ من خٗه اىجشمَك، اِخر

ٖ  من جبرَر  .وجفمَمها بؽرض فهمها، وموضوعَة اىحرب عيً "ومثاه ذىك َممن بد
ٖ  ومشؾ أصيه ومبررات أصحابه "أرهاب"جحيَه هذا ، "أرهاب وما إذا مان ، أو

به َقدً وجهة نظر أخري؛ ، واىجفمَك ٖ َصه إىً اىحقَقة.. إرهاب ا باىفعه أً شَب ا آخر

                                                             

ىججبع سيسية أسٗؾ ، ً فَها اىجَناىوجَا: اْوه هو عيً اىجارَخَمَز عبد اىعزَز اىداوٌ بَن ثٗثة حقوه جسجخد (421)
وبه نوعان من ، فرد أو أسرة. واىثانٍ هو اٖسجخداً اىبَوىوجٍ اىخاص بنظرَة اىجطور. واىثاىخ: اٖسجخداً اىفيسفٍ

ا ، اىجَناىوجَا: اْوه: جَناىوجَا جارَخَة ىٓفمار  َّ اججمَز باعجماد منظور زمانٍ مجسيسه منطق  َّ وجمثه اىفيسفة ، وعقٗن
ا ىها. واىثانٍ: وهو اىذٌ اسجخدمه نَجشه فٍ مجابه اىشهَر "جَناىوجَا اْخٗق" ا بارز  وهو منهج ، اىهَجيَة نموذج 
ا ، َجابع مراحه نشؤة وججابع دٖٖت اىفمرة )اْخٗق فٍ حاىة نَشجه( ٖ من حَخ جسيسيها اىمنطقٍ واىعقٗنٍ به اعجماد 

َسَة مفادها أنَّ اىقًَ اْخٗقَة واىمعانٍ واْفمار ىَست ىها أصوه ثابجة وشفافة ومجعاىَة جوجد خارج عيً مسيمة رب
وأنَّ ما َممن وراء إنجاجها وجطوَرها فٍ جمَع اىعصور هٍ شروط موضوعَة ووجودَة جرجبط ، اىمحَط أنسانٍ

 .بمصاىح اىحَاة واىمصاىح اىشخصَة

ٗ  عن: أحمد عبد اىحيًَ عطَ  .117ص ، ما بعد اىحداثة واىجفمَك، ةنق
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ا آخر.  بإظهار أنه، وقد جممن اىجفمَك من مشؾ جناقض خطاب اىحقَقة مع نفسه منظور 
 دوجمابٍ وقدسٍ. هو ما َجضمن، واىموضوعَة واىحَاد اىعيمَة َقدً نفسه بصفة بَنما

حماَات أو اىفيسفات اىمبري. به  - جرفض ما بعد اىحداثة ما َسمَه ىَوجار باىمَجا - 
مما جرفض اٖعجراؾ . (422)حماَات –اىمَجا جيك َعرؾ ما بعد اىحداثٍ بؤنه اىجشمَك فٍ 

  ٌ  تجبيور جٍواى،                                       ُ                   من اىمفاهًَ واىمبادئ واىمعجقدات اىجٍ أ نججت فٍ عصر اىحداثة    ٍّ بؤ
. به جرفض مذىك اٖعجراؾ بموضوعَة اىفيسفة اىمثاىَة اْىمانَةفٍ  تأمثر ما جبيور

ا ىيجقدً ا من اَْدَوىوجَا. وٖ جري فٍ اىصراع ، اىعيً باعجباره مفجاح  وجعجبره نوع 
ا ىخٗص أن سان مما ذهبت اىمارمسَة. ومه هذا جعجبره مجرد أساطَر اىطبقٍ مفجاح 

وأوهاً. أما اىبدَه فهو أشماه وأنواع وصَػ مجعددة ٖسجخداً اىيؽة. فاىعاىً َشميه 
، وٖ جوجد معان جقبع خيؾ اْشَاء اىظاهرة، ٖ اٖجساق واىجوافق، اىجعدد واٖخجٗؾ

جطيع هابرماس ىبه وقرر ىَوجار فٍ معرض انجقاده  فاىوجود اىحقَقٍ هو اىظاهر فحسب.
إنَّ مثه هذا أجماع َوقع اىعنؾ بجنافر " :إىً اىجوافق وأجماع إىً جفضَه اٖنشقاق

ا ما َوىد اٖبجمار من اٖنشقاق جرفض حجً اىجارَخ  هٍو. (423)"أىعاب اىيؽة. ودابم 
وهو ما َسمونه ، اىبشرٌ ممسار عاً؛ فهو عبارة عن ىحظات منفصية ٖ َربطها رابط

 ذات واىقدرة عيً جموَن اىمعنً؛ نزع عن اىذات صفة اىوعٍ هذا اىجشظٍ قد .باىجشظٍ
 ىيظواهر اىجارَخٍ ما بعد اىحداثة اىبعد جيؽٍمما  فصامَة )بمعنً ؼَر طبٍ(.

 سطح قابمة عيً، بذاجها فٍ مسجوي أفقٍ قابمة وجمثٗت مخطابات فجحييها، اٖججماعَة
ا أنَّ  وَري. اىواقع موحدة ميَة )مثه اىهوَة اىقومَة  اىمججمع اىنظر إىً ىَوجار أَض 

ٖ  من جيك اىنظرة َنادٌ. مشروعَجها قد فقدت اىواحدة(  حساب عيً اٖخجٗؾ بحفز وبد
 . اىواحد واىرأٌ اىسيطة

ٌِّ نص ىقراءة َدعو منهج وهو :اىقراءة اىمزدوجة )ىجاك دَرَدا( -   عند مرجَن أ
 وجؤمَدها اىمهَمنة اىنظر وفهً وجهة ىجفسَر اْوىً اىقراءة وجهدؾ، بجحيَيه اىقَاً
 عيً واىعمه، جيك اىنظر وجهة جهدؾ إىً نقد اىثانَة واىقراءة، جماسمها درجة وجحدَد
 .(424)جفمَمها بهدؾ اْوىً اىقراءة فٍ ظهرت اىجٍ نقاط ضعفها ضرب

 -  ٌَّ ا أ  أخٗقٍ أو معَار واجساق ا مع فمرة رفض اىسيطة ٖ جقبه ما بعد اىحداثة عموم 
 اىنسبَة ىصاىح، (اىعاً أنسانٍ وباىطبع جرفض ضمن ا اىضمَر) عامة إنسانَة نزعات

ا ىذىك جرفض فمرة بحجة أنها ، "أنسان حقوق" اىمطيقة فٍ حقه اْخٗق. وامجداد 
 ىٕنسان عاىمَة حقوق أنَّ جحدَد مما َعجبر ىَوجار، ىٕنسان ونقض ىٗخجٗؾ جنمَط

                                                             

 مقدمة.، اىوضع ما بعد اىحداثٍ (422)

 .25ص ، نفس اىمرجع (423)

 اْسس واىمنهجَات.، (١ج )، نظرَة ما بعد اىحداثة، طارق اىبَطار (424)
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وْنَّ هذا ىً َحدخ فٗ ، بجحدَدها قامت اىجٍ هٍ إنسانَة ٖ ذات وجود َفجرض
 مشروعَة ىهذا اىشعار.

ٗ  ىيعقه واىعقٗنَة اىحداثة بعد ما جقدً حرمة -  ، َجمثه فٍ اىفن واىشعور، بدَ
ٗ  ىيهوَة واٖجساق ىؽة  هو اٖخجٗؾ واىصَرورة؛، واىجسد واىرؼبة. مما جقدً بدَ

 جخاىؾ ىؽة اىعقه واىمنطق؛ ىؽة اىشعور.

 :أساسَة بجحيَه اىدوىة من خٗه جفمَمها ْربع محددات اىحداثة بعد ما مفمرو قاً - 
 جنجقد هٍاىدوىة. و بإدارة جقوً اىجٍ اىسَاسَة اىمفاءات - اىهوَة - اىحدود - اىعنؾ
 بَن اىوجودٌ اىجعارض عيً جشجع ْنها ٖأخٗقَة بوصفها اىسَادَة اىدوه ظاهرة
واىنزاعات. واىهدؾ من هذا اىجفمَك  اىحروب بخيق جسجمر سوؾ فإنها وىهذا اىشعوب

 واىدعوة اىٗأقيمة خٗه من اىسَاسة جعرَؾ إعادة فَه َجً جدَد هو اىبحخ عن نموذج
 .(425)اىدوىَة اىعٗقات بَبة عيً طرأت اىجٍ اىجطورات ٖسجَعاب أممَة أمثر منهج إىً

ا. ٗ  واضح   ىمنهً ىً َقدموا بدَ

ومبدعة  وفاعية وحرة واعَة مذاتجصورت اىحداثة أنسان  :موت أنسان - 
ٖ  من أىه، ىيمعنً وصانعة ىمن ما بعد اىحداثة قد جبنت . وجعاميت معه ممرمز ىيمون بد
انظرة  حَخ َجحمً فَه اىٗوعٍ اىذٌ ، مسَرهو خاضع وبه ، مخاىفة؛ فإٔنسان ىَس حّر 

َشمه معظً نفسه بما َحوَه من ؼرابز ومشاعر ممبوجة. مما أنه خاضع ىيمنظومة 
 وىد ىو من اْمثية اىشابعة أنَّ نَوجن)من نظاً أنجاج إىً منظومة اىمعرفة ، اٖججماعَة

 اىحداثَة اىمفاهًَوبذىك نقضت  ر قانون اىجاذبَة(.ابجم ما عشر اىرابع اىقرن فٍ
َة نفسها. نسانأ وحجً اٖرادة، واىعيً، واىعقه، اىموضوعَة اىحقَقة :اْساسَة

باخجصار رأت أنَّ أنسان ىَس جيك اىذات اىحرة ممجشفة اىحقَقة وصانعة عاىمها. وقد 
ا اىيؽة.، اىرمز أو اىشمه عيً اٖهجماً جوجَهدفع ذىك ما بعد اىحداثََن إىً   خصوص 

        

************************* 

  :"جفمَمها"نقد ما بعد اىحداثة أو 
 
ا عيً فشه اىحداثة فٍ جحقَق ما انجظره منها عموً  -  مانت ما بعد اىحداثة رّد 

وعميت ، اىبشر. وقد قامت جيك اىنظرَات بدور فعاه فٍ نقض اىثقافة اىؽربَة اىحداثَة
اىجٍ باٖسجناد إىً اىعقه رسخت ىنزعات ، اىذهن من مقوٖجها اىمرمزَةعيً جحرَر 

، وقد اسجطاعت باىفعه اىمشؾ عن نسبَة اىحقَقة اٖسجؽٗه واىهَمنة وقهر اىشعوب.
وعن اىدور اىذٌ ىعبجه اىعقٗنَة فٍ قهر اِخر. إٖ أنها ، وعن عٗقة اىمعرفة باىسيطة

                                                             

 اىدوىة اىسَادَة وما بعدها.، (2نظرَة ما بعد اىحداثة ج )، طارق اىبَطار (425)
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اطة قد باىؽت؛ فراحت جسعً ىيجخيص من اىسي ٖ  من اىدعوة إىً اٖسجخداً ، عموم  وبد
ا عمي اىبناء ىيعقه وقفت ضده. اوفٍ اىنهاَة ىً جقدً مشروع  وىً ججب ، ىجحرَر أنسان َّ 

 ما اىعمه؟ :عيً اىسإاه اْبدٌ
 
اىواضح من مه ما سبق أنَّ ما بعد اىحداثة جضع أمامها مهمة مقاومة أو جفمَك مه  - 

اىجٍ ُججضمن فٍ مه أفمارها. ، قضَجها اىمرمزَة هٍوأنَّ هذه ، سيطة من مه صنؾ
، واىمعاََر واىمرمز، سيطة اىهوَة، سيطة اىمإىؾ، سيطة اىنص، سيطة اىحقَقة
ىمنها ٖ جدرك أنَّ ، فمرة جشبه اىثورة اىمسجمرة هٍإىخ. و.. اىمَجافَزَقا، اَْدَوىوجَا

عيً اْقه قبه أْن ججحوه ، ة وبناءةمنجج، سيطة مضادة هٍفمرة اىمقاومة فٍ حد ذاجها 
إىً سيطة قمعَة إذا انجصرت. فاىَوجوبَا فمرة ثورَة؛ سيطة جمثه اىمقاومة قبه أْن 

ٌِّ صورة  قبه ، سيطة مضادة هٍججحوه إىً أَدَوىوجَا جبرر ىسيطة قمعَة. واىثورة فٍ أ
  ٖ جٍ ٖ مفر من من اىسيطة اى أْن ججحوه إىً نظاً؛ ثورة مضادة. مما أنَّ هناك أشما

، وسيطة اىقابد عيً اىجندٌ وقت اىحرب باىذات، مثه سيطة اىجقنٍ فٍ مجاىه، اجباعها
ٌِّ فرد َسجعَن بفنٍ ىجنفَذ عمه معَن فهذه .. وهناك سيطة اىؽاىبَة عيً اْقيَة، وسيطة أ

 ىجوصَه فرد مه سعٍ أنَّ  مما ؼَر قمعَة باىضرورة. هٍو، سيطات ٖ مفر من احجرامها

 مَوه مع َجفق ْنه ،مشروع عمه ىمنه ،شك ٖ ىيسيطة سعٍ هو ،آرابه ونشر أفماره

 فهو اىنص إنجاج وإعادة فهً فٍ اىقارئ دور أما اىناس. مه مسعً وهو اىعادَة اىبشر

 وجصوراجه ثقافجه حدود فٍ اِخر َفهً امرئ فمه ،اىبشر نشؤة منذ وَحدخ طبَعٍ شٍء

 من أنه عيً وجصوَره اىقارئ مَٗد عن خاصة نظرَات إىً َحجاج ٖ ْمرفا اىخاصة.
 اىحداثة. بعد ما إبداعات

ٌُّ مصدر، ومفهوً اىسيطة ىدي مفمرٌ ما بعد اىحداثة ؼَر مرجبط باىذات ، وىَس ىه أ
وجمارس نفسها فٍ خفاء حسب ، به اىسيطة جنجج نفسها بنفسها فٍ مه مجاٖت اىحَاة

فاىواضح أنَّ فصه ، ان مفهوً اىذات ضمن اىمَجافَزَقا مما ذهب فومو. وإذا ممًٗ فومو
اىسيطة عن اىذات واىنظر إىَها ممعطً مجعاٍه َصنع وَعَد صناعة نفسه وصناعة اىذات 

مَجافَزَقا جدَدة مما جرفضها ما بعد اىحداثة؛ شٍء سابق عيً اىعاىً وَنجج  هٍنفسها 
 حق ىنفسها أعطت اىجٍ هٍبحجة أنها  اىعقيَة مما َرفض فومو اىسيطة نفسه بنفسه.

ا؟ ، واىحمق. ىمن ما موقؾ اىٗعقيَة اىعقه بَن اىجمََز اىجسد؛ أىَس ىهما سيطة أَض 
نفسها أصه. مما َقود نقد اىخطاب إىً إنجاج  هٍفجمون ، وإذا ىً جمن اىسيطة ىها أصه

ٌْ سيطة، خطاب  حاه ىسان َمون أنْ  اىَوً اىمثقَّؾ عيً" :جاك درَدا وقد قاه .أ
فمن ، . فإذا اسجخدمنا منطقه نفسه(426)"اىثاىخ اىعاىً شعوب أو اىمرأة أو اىهامشََن

همذا جنجج ما بعد  أعطاه حق جمثَه هذه اىفبات؟ أىَس هذا شمه من أشماه اىجسيط؟
 اىحداثة ما جنقضه من جدَد.

                                                             

ٗ  عن أنور مؽَخ، اىسابقاىمرجع ، بدر اىدَن مصطفً (426)  .61ص ، اىمثقفون واىسَاسة: حوار مع جاك درَدا، نق
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ا هناك به واىمثرة؛ واىجنوع اٖخجٗؾ فقط ىَس اىعاىً -   اىناس بَن اىجواصه أَض 

 اىمطيقة اىحقَقة ؼَاب أنَّ  مما ِخر. وقت من اىهدؾ وجوحَد واٖجفاق اىجفاهً وباىجاىٍ

 عند َجبخر اىماء أنَّ  مثه ،حوىها اٖخجٗؾ َممن ٖ حقابق وجود َنفٍ ٖ ىيعاىً واىنهابَة

 َممن به ..اىعاىً اقجصاد ثيخ فٍ ججحمً اىجنسَة مجعددة اىشرمات وأنَّ  ،ةمعَن حرارة درجة

ا أنَّ  نسجنجج أنْ  ببساطة َ ا باعجبارها أصحابها َقدمها واىجعددَة اٖخجٗؾ مثه أفمار   نف

ٌْ  ،اىحقَقة ىفمرة  اىمثرة ،واٖخجٗؾ اىوحدة :باىجناقضات ميٍء اىعاىً إنَّ  حقَقة! أنها أ

 مه جشمه فيماذا وإٖ إىخ. ..واىزَؾ اىحقَقة ،واىمقاومة اىسيطة ،ربطواى اىفك ،واىجوحد
 سبق فَما نيخص أىً معَن؟ ىجَار اىحداثة بعد ىما اىمنجمَة واىنظرَات اىفيسفات جيك

 محه حه فقد مرمزَة؟ فمرة هذه أىَست ..اىسيطة(؟ )ضد اىجوهرٌ ومحجواها أفمارها

 واىجنوع واىمثرة. اٖخجٗؾ مثه ،مقدسة يآخر أصناً واىجوهر واىوحدة اىحقَقة أصناً

ىمنها اهجمت أمثر بنقد ، امجداد ىنقد اىحداثة اىمسجمر هٍما بعد اىحداثة  - 
ونقد فمرة حَاد اىمعرفة. ومه هذا فعيه ، ونقد اىحقَقة اىمطيقة، اىمَجافَزَقا بمه أشماىها

ا ضد اىحداثة هٍثً جوسع فَه اِخرون. ف، نَجشه اسجمرار ىنقدها منذ  به، ىَست انقٗب 
 نشؤجها.
جعبَر عن جَار فمرٌ َقوً عيً نقد مظاهر اىجفمك اىجٍ سادت  هٍما بعد اىحداثة  - 

  :وَجيخص اىوضع اىحاىٍ ىيمججمعات فٍ اىمججمع.

 * اىجخصصات أصبحت أمثر دقة. 

، ججشمه من اىعماه اىمإقجَن، اىبرَمارَا ُجسمًخاصة ظهور فبة واسعة ، * اىجهمَش 
 ظهور حرمات اىمقاومة من قبه اىفبات اىمهمشة.  –"ىذاجها"واىجٍ ٖ جشمه طبقة 

 اىجارَخ إىً اىفاشَة واىجٍ جعاود اىظهور اِن.  "ارجداد"* 

 * فشه اىمشروع اٖشجرامٍ وجنبإات اىمارمسَة. 

 * اىشرمات مجعددة اىجنسَة اىجٍ أصبحت جنجج اىسيعة بشمه جزبٍ فٍ مناطق عدة.  

 به أصبحت آىَة ىيسَطرة اىخفَة.، رَاىَة ىً جعد اٖسجعمار اىعسمرٌ اىمباشر* أمب 

ا؛ قَمة ٖ َممن أمساك بها مما أدي ، * قَمة اىسيع أصبحت فٍ اىسوفت وَر أساس 
 فؤضعؾ من ثبات اىمعنً واسجقرار اىذات.، إىً حاىة دَنامَمَة شدَدة ىينظاً

ٗ  * وباىجاىٍ صار دور اىمثقؾ اىمونٍ   اىجقنٍ ، ىصاىح اىمثقؾ اىمجخصص، مسجحَ
ا فٍ آىة رأس اىماه، اىمحجرؾ ٌِّ سيطة.، اىذٌ أصبح جرس   ومن هنا جاءت ثورجه ضد أ

 * جوسع قطاع اىخدمات عيً حساب قطاع اىصناعة.

بحَخ أصبح َبدو أنَّ ، مثه جطبَقات اىبنوك وشرمات مثه أوبر، * انجشار اىجطبَقات
 ة.اىجطبَق هو مرمز أدار

 إىخ. .. * جسيَع اىفن
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مجموعة أجزاء مسجقية وىمنها مبه ، وحدة مجماميةميً َعد اىمججمع َقدً نفسه ف
. مما ىً جعد هناك ؛ فاىسيطة شموىَة ىمن خفَةخفٍ ٖ َممن أمساك بهمجرابطة بشمه 

ا  أَدَوىوجَا رسمَة شامية. وأصبحت آىَة اىجواصه اىربَسَة فٍ اىمججمعات اْمثر جقدم 
ا مثه اىمثرة بده اىوحدةأىمجرونَة.  ىمنظومة اىمعيوماترموز  هٍ ، مه هذا أنجج أفمار 

، وجراجع فمرة اىجقدً اىجارَخٍ، وخفاء اىسيطة وؼَاب اىمرمز، واىجنوع بده اىجوحد
وظهور نظرة جدَدة ىيفن ، ؼَاب اىذات، وانهَار مبدأ اىسببَة، ونقض فمرة اىهوَة

سقوط و، "اىهابط"ومع اىفن اىسيعٍ ، عبٍ ضد فن اىنخبواىجماه جعاطفت مع اىفن اىش
واىمفهوً واىميَات ، واْسرة واىمججمع، واىمنطق، واىمنهج، واىحقَقة، اىعقه سيطة

 بوجه عاً. 

. اىفمر عيً اىمادة إىً فمرة أوىوَةاىعودة  إىًسَادة جمنوىوجَا اىمعيومات  مما أدت
  إىخ... ؼَاب اىذات، موت اىمإىؾ، اىخطابوجحيَه اىيؽة  مثه، ونجج عن هذا أفمار جدَدة

نجاج  هٍباىطبع ىَست من إنجاج أحد ؼَر اىبشر أنفسهً. و :حقوق أنسان - 
ىنضاٖت اىشعوب عبر اىجارَخ. إنها جعنٍ جوافق اىبشر عيً اىحد اْدنً من اىمساواة 

َسجخدً  رؼً أنَّ اىشعار، جعبَر عن سيطة اىجماعة اىبشرَة عيً نفسها هٍواىحرَة. و
من قبه اىدوه اىمبري ٔرهاب اىدوه اىخارجة عيً اىهَمنة أمبرَاىَة. وهذا َعنٍ أنَّ 
هذا اىمفهوً ىَست ىه دٖىة واحدة أو اسجخداً واحد. وهو َصيح ىٗسجخداً مَوجوبَا؛ 
مسٗح ىيجماعات اىمضطهدة واىمهمشة ىجحقَق مصاىحها. مما أنه بضؽط اىشعوب 

اواىجماعات اىمضطهدة ج وهذا باىطبع قابه ىيجمرار ، ً جؽََر محجوي حقوق أنسان مرار 
ا. وقد قدً ىَوجار مؽاىطة ىجبرَر رفضه ىحقوق أنسان ىً جضعها ذات ؼَر  :دابم 

ومن هنا جمجسب ، ىمن وضعها اىناس من خٗه اىجواصه، إنسانَة؛ هذا صحَح
، ة عيً اْفرادحقوق وىَست واجبات مفروض هٍو، مشروعَجها؛ إنها منجج إنسانٍ
 وهذا دافع ٖحجرامها ٖ ىرفضها. 

واىجفمَر اىعقيٍ وَحاجون بدور اىعقه اىمزعوً  ما بعد اىحداثة اىعقهَنجقد منظرو  - 
. فؤَن اىعقه فٍ هذا اىمجاه؟ إنَّ اىعقه قد جوسَع نطاق اٖسجؽٗه وجعمَق اىقهرفٍ 

ََخجار "اِثاً"اسجخدً ٖرجماب مه  َرفضون باعجباره مجرد أداة. مما أنهً ، ىمنه ىً 
فما َقدمونه من نظرَات وأفمار معقدة جعجمد عيً اسجخداً .. اىعقه وَجميمون به

عقوىهً. وإٖ فيماذا مه هذه اْطنان من مجب اىفيسفة؟ فأنسان ٖ َسجطَع أْن َجصرؾ 
ا ما مانت وضرورجه ىَست خافَة من أجه اىجحيَه واٖبجمار. وإذ، دون اسجخداً اىعقه
وإذا طبقنا أفمارها عيَها سنجد أنها مجرد رإَة أو ، "اىحقَقة" هٍبعد اىحداثة ىَست 

إنَّ ما قدمجه  فيَست إذن سوي نظرَات جنضً ىمجمه اىنظرَات اىسابقة.، ىيواقع "قراءة"
ىمنها ىحظة جمرد عيً اىواقع . َبَن أنها مجرد جزء من اىحداثة نفسها اىحداثة بعد ما

وعيً فشه اىحداثة فٍ جحقَق وعودها. وقد رصد ذىك فٗسفة َنجمون إىً ، اىمجؤزً
 سرعان ما خبا وهجه. ، اىحداثة من قبه. إنها مجرد رد فعه مجطرؾ
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 واقعَة عميَة ىه بدابه جقدً أنْ  دون اىرأسماىٍ ما بعد اىحداثة اىنظاً جنجقد - 
هنا ججفق  هٍ. وظيه فٍ اٖؼجراب وججاوز اىحرَة جحقَق إممانَة ججصور به، وبراجماجَة

 ٖ ؛ فيسفاتىيخضوع ىينظاً - َّ اعمي –فهذه اىنظرَات بررت  مع مدرسة فرانمفورت.
 ،صوجها خباوىذىك به جقؾ عند اىهدً واىجشمَك. به أحَان ا جدعو إىً اىَؤس. ، جقدً

  ..والسوبر حداثة ،اىحداثة بعد بعد ما ُجسمً جوجهات عن نقرأ وأصبحنا

ّٗ  إنها ٖ جقجرح  ٖ  من اىجؽََر اىجزبٍ ججناسب  َّ اجذر ح ىيجناقضات اٖججماعَة به أشما
)مثه موقؾ فومو من  قضاَااىجمََز بَن اىمع اخجٗؾ اىمطاىب وجباَن اىمصاىح وانعداً 

 .اىسيطة(

واىمنهج اىجَناىوجٍ " اىجفمَك" :ما اىجدَد اىذٌ جقدمه مصطيحات مثه - 
نقد أو جحيَه اْفمار واىظواهر  :واىقراءة اىمزدوجة؟ أٖ َمفٍ أْن نقوهواْرمَوىوجٍ؟ 

مما نقوه فٍ اىعادة؟ هه اخجراع هذه اىمصطيحات هو ما َرفع من قَمة اىسَد اىمثقؾ؟! 
ٌَّ جدَد فٍ هذه اىمناهج اىمزعومة - بعد اىدراسة - ىً نجد وطوه جارَخ اىبشرَة َقوً ، أ

وعمن ، اىظواهر من مه اىزواَا وبمشؾ أصيها وفصيهاأصحاب اىعقه اىنقدٌ بجحيَه 
ٗ   –أىً َحيه مارمس .. جعبر وجخدً ا  –مث اىفيسفة واٖقجصاد اىسَاسٍ اىبورجوازٌ جمام 

ٌُّ ناقد بدراسة  بهذه اىطرَقة دون اسجخداً هذه اىمناهج أو اىمصطيحات؟ أٖ َقوً أ
ٖ  ثً َقوً بـ بفهمه ، اىنص اىذٌ َنقده  –"اىمناهج"أىَس فرض هذا  ؟"جفمَمه"أو

 هو شمه من أشماه اىجسيط عيً اىقارئ؟  - واىمنهج شٍء َمرهه مفمرو ما بعد اىحداثة
ٌِّ معنً َخجاره وَجؽَر فهمه ىينص مه ، وإذا مان اىماجب َمجب ىمٍ َقرأ اىقارئ بؤ

 اىفمرة؟ هذه صاحب بارت روٖن َمجب فيماذا وإٖ ،ىنفسه َمجب فرد مه فينجرك ،مرة
 اىمثقؾ ممانة انهَار فٍ – نظن ما حسب - َعبر إنما اىمجابة فٍ اىمجعمد اىؽموض هذا

ا ،وفاجه وادعاء دوره بإنمار أهمَجه اسجعادة َحاوه وهو ،اىعصر هذا فٍ  ىنصوص مقدم 

 وبقَمجه. بعجزهً ىيقراء ىَٕحاء مفهومة ؼَر
مخجيؾ. وقبوه اى، وهناك جناقض بَن جبجَه اٖخجٗؾ واىجعدد واٖنشقاق - 
اف  فما معنً قبوىه؟ ومجً َبدأ اىصراع؟.. اىمخجيؾ َممن أْن َمون صدَق ا أو عدّو 

ىَس أماً اىبشر سبَه ىمواصية حَاجهً سوي اىجواصه واىجفاهً واىوصوه إىً  - 
فسوؾ .. اجفاقات وجوحَد بعض اْهداؾ. أما إذا قدسنا اٖخجٗؾ واىمثرة واٖنشقاق

ا فٍ ممان منعزه! هعيً مه فرد أْن َعَش وحدنسجنجج فٍ اىنهاَة أنه َجب   جمام 
أما جعقَد اىمجابة وجعمد جعيها ؼامضة فمؤن اىهدؾ منها هو حفز اىقارئ عيً  - 

موت "و، "إساءة قراءة هٍمه قراءة "إعادة مجابة اىنص. وإذا وضعنا فٍ اٖعجبار أنَّ 
ٌُّ معنً ىمه ، مما َقوىون" موت اىقارئ"و، "اىمإىؾ شٍء وٖسجحاه اىجواصه ٖخجفً أ

ىمن اىؽموض ، وبارت َجميً عن اىنص اْدبٍ !بَن اىبشر. فما هو اىمطيوب إذن؟
ا. وقد ، هذه مٗحظة جثَر اىحنق ىدي اىقراء واىجقعَر موجود فٍ نصوصهً اىفيسفَة أَض 

صحاب فمرة موت اىمإىؾ بمجابة أسمابهً عيً أمما َحرص  عيق عيَها اىمثَرون.
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ىواقع اىمإىؾ ىً َمت، وحجً ىو جمت قراءجه بطرق مخجيفة فمه طرَقة مجاباجهً، وفٍ ا
 جفسر مًٗ اىمإىؾ وجنسب ىه اسجنجاجاجها.

ا( حادٌ عشراى)راجع اىفصه  جهود هابرماس -   اىحداثة مشروع ذهب إىً أنَّ  :أَض 
ا َنجه ىً ا بذىك قًَ، أهدافه ىجحقَق سعَه اىمشروع هذا َواصه حَخ، بعد أبد   قاصد 

 واْخٗق اىعقه وقد جبنً باىذات اىدفاع عن.. اٖججماعَة واىعداىة واىعقينة اىجنوَر
وهو َصر عيً . َججسد بعد ىً به، َفشه ىً اىحداثة وذىك بحجة أنَّ مشروع .اىميََن
وهذا اىهدؾ هو ما جججرد منه نظرَات ما بعد ، اىجمَع به َسعد حر مججمع إقامة إممانَة

ا جحرر وجحرَر  هٍاىحداثة. وفٍ دفاعه عن اىعقه واىحداثة ذهب إىً أنَّ اىحداثة  أَض 
 حر مفجوح فٍ فضاء دَموقراطٍ هو اىمجاه اىعاً.وجواصه وحوار ، اىمقدسسطوة من 
به عيً ، واىجسيطدَموقراطٍ حقَقٍ خاٍه من اىقهر إقامة مججمع هذا ما َقود إىً و

أما عن . اىجفاهً وجباده اْفمار وجمافإ اىحجج واىبراهَن فٍ إطار نقاش عمومٍ مفجوح
من إنجاج  - حسب رأَه - هٍوانحرافات اىعقه اْخري ف، ظهور اْنظمة اىشموىَة

.. قادر عيً جقدًَ اىمزَدوأنه ، أقطاعاىعبودَة وعيً باىقضاء اىعقه بَنما قاً ، اىٗعقه
ا اىٗعقه أو اىٗوعٍ؛ من ىمن  فٍ اىحقَقة أنَّ من قضً عيً اىعبودَة وأقطاع هو أَض 

َُسجخدً اىعقه  خٗه طمع اىرأسماىََن فٍ جرامً رأس اىماه. وفٍ مه اىحاٖت اسجخدً و
 مؤداة.

ه هابرماس  مسإوىَة انحراؾ اىعقه نحو  فيسفة اىوعٍ أو فيسفة اىذاتوقد حمَّ
اىمرمزَجَن فٍ اٖنجقاه من مقوىجٍ اىوعٍ واىذات َممن فٍ  قرر أنَّ اىحهواْداجَة. 

. مما َعنٍ ججاوز عٗقة اىذات إىً فيسفة اىجواصه بَن اىذواتاىفيسفة اىحداثَة 
إىً عٗقة اىذات باىذات؛ اىجواصه؛ اىحوار اىحر بَن ، وباىجاىٍ فمرة اىحقَقة، باىموضوع

وىَست اىحقَقة ، فاق بَن اىناسموضوع اٖج هٍاىناس. وبذىك أصبحت اىحقَقة عنده 
هذا باىعقٗنَة اىجواصيَة. هذه اىفمرة ججؽافه عن أنَّ هذا ما َحدخ  ٍاىموضوعَة. وَسم

ا ، باىفعه؛ فاىحقَقة اىمزعومة مانت جدعٍ أنها نجاج ىعٗقة اىذات باىموضوع  َّ ىمنها فعي
ا ٖعجقاد اىناس ا ىيعٗقات اٖججماعَة. مما أنَّ ، مانت نجاج  اىجواصه واىحوار َجً  نجاج 

ا ىما َعجبره اىناس آراءهً اىمسجمدة من عٗقة ذواجهً باىموضوعات واىظواهر.  اسجناد 
 ومن اىطرَؾ أنه سعً إىً جحقَق أجماع فٍ اىجواصه؛ هذا أجماع اىمسجحَه جقرَب ا.

 فاىجارَخ ىيجارَخ؛ اىخطٍ اىجقدً جرفض ؼاىبَة جوجهات ما بعد اىحداثة فمرة - 
فاىجراجعات ٖ جنفٍ ، وهذا ما َدحضه اىجارَخ نفسه. ىيجقدً وقابه ىيجراجع قابه، أنسانٍ

ا مإقجة. ، وقد رأَنا جراجعات هنا وهناك، اىجقدً اىعاً فٍ قوي أنجاج ىمنها مانت دابم 
ىَس بناء عيً ؼرض خفٍ وٖ ، ىمنه فٍ اىنهاَة َجقدً، فاىجارَخ َجقدً فٍ خط مجعرج

 ه بناء عيً ظهور حاجات مجزاَدة ىيبشر وسعَهً ىجيبَجها.ب، فمرة مطيقة

، أما نسبَة اىقًَ واْخٗق وموت أنسان اىجٍ َصر عيَها ما بعد اىحداثََن - 
ا، فَقابيها اىضمَر أنسانٍ اىعاً ا، اىذٌ هو منجج بشرٌ أَض  ىمنه ، وهو ىَس ثابج ا جمام 

بحقوق  جُسمًنجج اىناس باىفعه ما (. وقد أاىجاسعمرجع عاً ىيبشر)ارجع إىً اىفصه 
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باىفعه قد جحوىت إىً صنً وأداة جسجخدمها اىدوه ٖبجزاز  هٍو، مسيطة أخٗقَة، أنسان
ا جسجخدمها اىشعوب واىمضطهدَن ٖنجزاع ، وعيً اىنقَض، بعضها اىبعض. ىمنها أَض 

 حقوقها. 

ٗ   مَان ا مانت ىو مما اىيؽة مع َجعاميون اىمنظرَن أوىبك إنَّ  -   جنجج ومؤنها ،مسجق

 واىزمان. اىممان عن مسجقه سابق سرمدٌ موجود ،اىسيطة مع جعاميوا مثيما ،نفسها
 ْمر حداثجها إىً جصه ىً مججمعات فٍ اىحداثة نقد إنَّ  جقوه ،جدَة نظر وجهة هناك - 

 نقد أو ،مبَرة مشمٗت فَها اىعيمٍ أنجاج َواجه مججمعات فٍ اىعيً نقد ومذا ،مقيق

 ذىك من واْهً ،اىضَقة هوَاجها حوه حروب ا جخوض زاىت ما مججمعات فٍ اىقومَة

 .(427)اٖسجبداد من اىسنَن عشرات منذ جعانٍ مججمعات فٍ اىدَمقراطَة نقد ،جمَعه
 

*********************** 
 

 :ثورة مسجمرة فٍ اىحداثة
 
ٗ  حوه حممة اىعقه فمرة فقَرة ىيؽاَة -  فاىعقه مجرد ميمة ، اىفمرة اىجٍ روجت طوَ

وىَس ، وهو مجرد أداة ٖ جدرك ذاجها، اىجفمَر اىواعٍ ىيبشر. به إنَّ اىعقه محافظ بطبعه
ٖ  إىً ، إنما جدرك اىموضوعات، ىها من هدؾ وٖ جطيع وحَن جفمر فٍ ذاجها جحوىها أو
، أو اىمجسق مع اىوقابع" اىجفمَر اىصحَح"أنَّ اىمنطق هو  موضوع. وإذا افجرضنا

ا بطرَقة منطقَة وبرهانَة واقعَة. به هو ممجظ باْوهاً واىضٖٗت ، فاىعقه ٖ َفمر دابم 
اىذٌ َشمه فَما َشمه اىؽرابز واىعواطؾ واىممبوت ومَوه ، مما أنه محموً باىٗوعٍ

ٌِّ مجاه. اىنفس اىبشرَة. فٗ َممن اعجبار اىعقه مقَا ا ىيمثاىَة فٍ أ ا ىيحقَقة وٖ معَار  س 
إىً اىعقه ممَان ٖ مميمة؛ مقدس ىدي اْوىً  نظراىمن اىحداثة وما بعد اىحداثة قد 

 وشرَر ىدي اىثانَة.

ا بؽَره ٌَّ شٍء، وإذا مان اىعقه محموم  مثه اىدوىة أو ، فٗ َممن جصور أنه َمثه أ
إىخ. أما اىدعوة ىسَطرة اىعقه .. أو اىخَرأو اىجماعة اىمإمنة اْمة أو اىطبقة اىعامية 

إٖ دعوة ىجسيط قوة ما عيً اىعاىً ما  هٍعيً حَاجنا واٖحجماً إىَه فٍ مه شٍء فما 
اىرأسماىَة. فقد روج رجاىها ىعظمة وحَاد  هٍباسً اىعقه. فٍ عصر اىحداثة مانت 

مه فيسفاجها ونظرَاجها أنها جمثه وباسً هذه اىخرافة أعينت فٍ ش، وموضوعَة اىعقه
 هذا اىمابن اىخرافٍ.

ما بعد اىحداثة. فاىعقه نظرَات ىمن هذا ٖ َعنٍ إعٗن اىحرب عيً اىعقه مما سارت 
أداة فعاىة ومفَدة ىيجقدً اىبشرٌ. وىً َمن من اىمممن أْن جقوً اىحضارة بدون اسجخداً 

                                                             

 ما بعد اىحداثة مبروباؼندا ىٓنظمة.، عز اىدَن اىجمَمٍ (427)
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وججقدً إذا جمت جنحَة اىعقه من  ميمة اىعقه اىفرَدة. وىن َممن أْن جسجمر اىحضارة
ٗ  ، حَاجنا ٖ َعبر فٍ رأَنا إٖ عن اىؽضب ، مع مٗحظة أنَّ هذا قرار مسجحَه اىجنفَذ أص

 مشعار َجً باسمه اسجعباد اىناسفمن اىمممن اسجخدً اىعقٗنَة  .من مضاعفات اىحداثة
فاىعقه مجرد ميمة  .جهًوثور هًوجمرد، جحررهً -عيً اىنقَض  – ومذىك، واسجؽٗىهً

 أداة جصيح ىمخجيؾ اٖسجخدامات.

مثيما مانت اىحداثة جعنٍ اسجخداً اىعقه من أجه إعادة جنظًَ اىمججمع ىصاىح  - 
فاىثورة اىمسجمرة فٍ حاجة إىً اىعقه ىجحقَق مزَد من اىجقدً من أجه ، اىرأسماىَة

جٍ جعَق جحقَق هذا وجفمَك منججات اىرأسماىَة اى، جحقَق اىرفاهَة واىحرَة ىيجموع
 وعيً رأسها جهاز اىدوىة. ، اىؽرض

 عن ىيجساإه قبه من فَيسوؾ َجوقَّؾ ىًومما ذهب نَجشه ، اىحقَقة اىنهابَة وهً - 
 مه. إممانها شروط أو بيوؼها مَفَة حوه ُمجمحِورة اْسبية مه مانت به، اىحقَقة منهِ 

رها ما إىً حاجة فٍ ىََست اىحقَقة مسؤىة أنَّ  اعَجبرت اىفيسفات  أقدً اسؤىوا" َُبرِّ
 إرادة أنَّ  جعٍ واحدة فيسفة من هناك ىَس أنه ججدوا اىمسؤىة هذه عن وأحدثها اىفيسفات
. فنحن نعرؾ اىحقَقة فٍ حدود إممانَات ذهننا (428)"جبرَر إىً َجحجاج باىذات اىحقَقة

فٗ نصه إىً ، واسجمرار اىحَاة َخيق اىمزَد من جوانب اىحقَقة، ورإَجنا وطموحاجنا
إىً أْن َثبت اىعمس؛ مثه قانون به َإمد أنَّ هناك حقابق ، نهاَجها قط. وهذا ٖ َنفٍ

أما  إىخ... وحقَقة أنَّ اىشمس نجً درجة حرارجه مذا، اىعٗقة بَن اىضؽط واىحجً
 اىسَطرة ىنا هاسجنباط َسهِّ  أو اسجقراء مجرد هٍفٍ زعمنا ف اىمادة جحمً اىجٍ اىقوانَن

 اىطبَعة واسجخدامها ىمصيحجنا. عيً
 
 -   ٗ وٖ َوجد ىه باطن ممَان ، مما َقوه فٗسفة ما بعد اىحداثة، اىعاىً هو اىظاهر فع

ا. إذ ٖ مفر من  ٌُّ ىؽة أْن جعبر عن هذا اىظاهر أبد  خيؾ ما هو ظاهر. ىمن ٖ جسجطَع أ
ا :اىججرَد واىجرمَز. فميمة مثه ججرَد ىمه اْسود فٍ  هٍبه ، أسد ٖ جعنٍ شَب ا ميموس 

دون أْن َمون هناك مَان ْسد. فاىججرَد عمه مشروع ىمٍ نسجطَع ، مه ممان وزمان
اىيؽة " جطوَر"ججرَد ورموز. ومهما جً  هٍوىنجذمر أنَّ اىيؽة ، اىجعامه مع اىعاىً

فٗ مفر من اىجرمَز واىججرَد حجً َسجمر اىجواصه بَن ، وجؽََر رموزها" إصٗحها"و
 اىناس.
َقودنا ، وأنَّ ما هو مممن هو اىجؤوَٗت اىمخجيفة، أقرار بعدً وجود حقَقة مطيقة - 

، إىً اٖعجراؾ بؤنه ٖ َممن أْن َجفاهً اىبشر وأْن َوجهوا اخجَاراجهً سوي باىجواصه
، أو بؽرض إقناع بعضهً اىبعض بجؤوَه معَن، ىَس بؽرض اٖجفاق عيً معنً ىيحقَقة

َات مشجرمة. وهذا ٖ َنفٍ إممانَة جحقق قدر من اىجقارب فٍ به ىٗجفاق عيً اسجراجَج
 واىجٍ ججضمن بعض اىحقابق.، وجهات اىنظر اىجؤوَيَة

                                                             

ٗ  عن بدر اىدَن مصطفً (428)  .45ص ، اىمرجع اىسابق، نق



249 
 

ىَس بؽرض اىوصوه ، اىنقد اىمسجمر فٍ مه مجاه ضمن عمه اىثورة اىمسجمرة - 
ٌِّ مجاه، إىً اٖخجٗؾ واىجعدد به إىً إزاىة اىعقبات ، وٖ إعادة بناء نظاً نهابٍ فٍ أ

أماً اىحرَة واىجقدً وجحقَق اىرفاهَة. اىنقد َهدؾ إىً محاوىة مشؾ اىجناقضات وعدً 
، مع محاوىة جحقَق اٖنسجاً واىجوافق، سواء فٍ اىفمر أو اىواقع اٖججماعٍ، اٖنسجاً

ا. فاٖسجراجَجَة  اىجوافق اىمسجحَه. بذىك ٖ َزعً اىنقد اىثورٌ  هٍاىذٌ ٖ َجحقق أبد 
ٌِّ حه ن قابً عيً ثورة اٖجصاٖت واىثورة اىمعرفَة ، جنوَر جدَد فنحو هابٍ.امجٗك أ

 اىحدَثة.
 
عيَنا أْن نججاوز اىدَن واِن ، ججاوز اىدَن فوق اىطبَعٍ هٍمانت اىحداثة  - 

 اىعيمانٍ؛ مقدس اىدوىة واْمة واىسوق واىسيعة واىزعماء ومافة اِىهة اْرضَة.

َجصور هابرماس أنَّ جشمَه  :(429)مشروع اىمجاه اىعاً واىعقٗنَة اىجواصيَة - 
وَجمون من ساحات مخجيفة ، عبارة عن جوسط بَن اىمججمع اىمدنٍ واىدوىة، مجاه عاً
َقوً عيً اىحرَة واسجبعاد اىضؽوط ، وصحؾ ودورَات وصاىونات، ىيحوار

ا ىدي اىدوىة، اَْدَوىوجَة واٖقجصادَة وَحقق أجماع فٍ ، وَمون صوجه مسموع 
 مفَه بحه مه مشامه اىبشر. ، اِراء

ٗ  جحت ، وهو ٖ َحدد ىنا مَؾ ننشا هذا اىمجاه اىحر  فاىمجاه اىعاً موجود فع
اىمسَطرة مما أقر بنفسه. ومَؾ َجً اسجبعاد سَطرة أصحاب  سَطرة اىدوىة واىطبقة

مثه مصادرة اىشرمات اىمبري ، اىمصاىح؟ وهه َممن أْن َجفق مه اىناس عيً رأٌٍ واحد
  ٗ ٌِّ شٍء؟ فمن اىواضح أنه َقصد وقؾ اىصراع مث ؟ وهه َممن أْن َوجد إجماع عيً أ

جماعَة باىحوار. وهو َجصور أنَّ وحه اىجناقضات اٖج، اٖججماعٍ وإىؽاء فمرة اىثورات
ا أنشؤجه اىبورجوازَة ىنفسها من  - فٍ اىواقع - بَنما، اىمجاه اىعاً فٍ اىماضٍ مان حّر 

أجه اىضؽط عيً اىدوىة أقطاعَة. مما َججاهه رفض اىدوىة اىمإمد ىما ٖ َحقق 
مع وجود  مصاىحها ومصاىح اىطبقة اىمسَطرة. وفٍ اىنهاَة َقدً دعوة أخٗقَة ٖ ججسق

مما َجخَه أنَّ جطوَر وإصٗح اىيؽة مفَه بجحقَق اىنقاش اىحر ، قوي اججماعَة مجناقضة
 ومؤن جناقضات وصراعات اىبشر ناججة عن صعوبات ىؽوَة.، واٖجفاق

به باىصراع اٖججماعٍ ، وٖ َممن حه اىجناقضات اىعدابَة اىقابمة باىجواصه
بَن اىرأسماىٍ واىمهمش فٗ َممن أْن َجً إٖ ؛ واىسَاسٍ. أما اىجفاهً بَن قوي مجعادَة

أْن َجً فقط حَن جصه إىً اسجنجاج مفاده أنَّ اىجفاهً أفضه عيً نحو مإقت. وَممن فقط 
 .. ىها من اسجمرار اىصراع

                                                             

 اه اىعاً.ىخصها أشرؾ حسن منصور بوضوح وعرضها بسٗسة فٍ مقاىه: نظرَة هابرماس فٍ اىمج (429)
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ٖ َحقق جواصه هابرماس اىهدؾ منه فٍ وجود جهاز اىدوىة. وهو نفسه وضع 
ا ىنجاح اىجواصه  جعمه ٖ سيًَ عمومٍ فضاء ٖ ذإ :أو قهروهو عدً وجود إمراه ، شرط 

 .اىعنؾ َنبذ مما نسانأ بحقوق وَجمجع اىحوار وأخٗقَات اىدَمقراطَة

، أصبح من اىمممن فٍ هذا اىعصر وما شهده من جطور نبذ اىقضاَا اىمَجافَزَقَة - 
انجهً ىقد .. قَمة وجود اىعاىً هٍوما ، هه اىوجود َسبق اىماهَة أً اىعمس :من أمثاه

، عصر اىمَجافَزَقا وعصر اَْدَوىوجَات اىشموىَة. فهناك قضاَا أخري حَوَة ىيبشر
اْمراض ، خطر اىحرب اىنووَة، جيوخ اىبَبة، واٖسجؽٗه، مثه قضَة اىجهمَش

َنبذ مجعة إىخ. فمن َطمح إىً اىمشارمة فٍ حه مشامه اىعاىً عيَه أْن .. اىمسجعصَة
وَبذه اىجهد من أجه أجابة وإعادة أجابة عيً ، اىمجرداىجعامه فٍ مجاه اىفمر 

 ما اىعمه؟ :سإاه

ارجبطت اىحداثة وما بعدها باىمرمزَة اْوروبَة. ىمن مع اىعوىمة وصعود نجً  - 
آسَا أصبح من اىمممن ججاوز هذا اىمرمزَة نحو فمر أمثر موضوعَة واجساق ا مع واقع 

 اىبشر. 

مجرد مقجرح ىينقاش بَن اىقوي اىثورَة فٍ هذا  مشروع اىثورة اىمسجمرة هو - 
 وىَس نظرَة جعين امجشاؾ اىحقَقة واىطرَق اىصحَح.، اىعاىً

 

********************* 

 ‘ىه قَمة ٖ جؤميٍ جفيسؾ مجرد َمون مشروع ىيعمه إىً جرجمجه َممن ماٖ‘

 

 

 واىسيطة اىمثقفون واىجماهَر :عشر سادساىفصه اى

 

 

 

ٌ                     اىمثقؾ بوصفه معيم    َّ      إن  جدخه               ٍ ا أو صاحب رأ
إزاء اخجَارات سَاسَة، هذا اىدور، أعجرؾ بؤنٍ 

            َّ       إنٍ أعجقد أن  اىناس  ٖ أجبناه، إنه ٖ َٗبمنٍ.. 
ٍ  َقرروا من َنجخبون ْ                   ناضجون بما َمفٍ م                   

 مَشَه فومو
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  ؟أنجيَجَنسَا  هٍ مامن هو اىمثقؾ؟ 

.. مه إنجاج اىبشر اىمادٌ واىفمرٌ :أعرض جعرَؾ ىيثقافة ضمن جعرَفات أخري هو
ا من نوع ما باىضرورة. هذا هو أساس  مه إبداع بشرٌ؛ فمه إنجاج اىبشر َجضمن إبداع 

 جحدَد مفهوً اىمثقؾ.

 أنجيَجَنسَامما َخجيؾ اسجعماه ىفظ ، وقد اخجيؾ اىمثقفون عيً جعرَؾ اىمثقؾ
ا؛  اىمجعيمَن. فؤحَان ا جده عيً )وهو مصطيح بوىندٌ اىمنشؤ( رفَعٍ اىمسجوي عموم 

سواء باٖهجماً به ، اىمجرد بمعنً خاص؛ أصحاب اىفمر اىمثقفَنأو عيً ، اىجمنوقراط
 أو باىمشارمة فٍ إنجاجه بدرجة أو أخري. ، واسجَعابه وفهمه

باىمعنً اىمذمور. وسوؾ نمجفٍ  اىمثقفَنو اىجمنوقراطوسوؾ نسجخدً هنا ىفظٍ 
 ٍ موضوع جعرَؾ اىمثقفَن.باىوقوؾ عند اىمحطات اىربَسَة ف

 اىنظاً َخدً صنؾ مه من اىجمنوقراط َشمه اىذٌمن أنجيجَنسَا  اْوه واىجزء
ماىً َججاوز اىفرد صفجه ، مباشر ؼَر أو مباشر بشمه إنْ ، اىمسَطرة واىطبقة اىقابً

ا ىيشؤن اىعاً فاىعاىًِ ففٍ هذه اىحاىة قد َخدً أو ٖ َخدً اىنظاً. ، اىجقنَة وَمنح اهجمام 
شارك فٍ إنجاج  اىذٌ َعنَه مجرد اىبحخ فٍ اىعيً ٖ َهجً بمن َخدً هذا اىعيً حجً وإنْ 
وقد َرفضه أو ، أسيحة مدمرة. أما نفس اىعاىً فقد َفمر قبه أْن َقدً عيً مثه هذا اىعمه

ا؛ فامجشافات اىعيماء وعمه اىجمنوقراط  َقبيه. مع ذىك فاىعقه اىجقنٍ اىبحت ىَس محاَد 
ٌْ اىنظاً. فمن َخجرع آىة جدَدة َقوً بخدمة ، َمون فٍ إطار ما هو قابً" اىمحاَدَن" أ

 –فمن امجشؾ اِىة اىبخارَة خدً اىرأسماىَة وممنها ، من َسجطَع شراءها واسجخدامها
من جدمَر اىصناعات اىحرفَة وصناعات دوه بؤمميها مع جحقَق  –ربما دون أْن َقصد 

، ومن امجشفوا اىطعاً اىصحٍ قدموا خدمة ىمن َممنهً شراإه، اىثورة اىصناعَة اْوىً
ىمنها ، . وقد ظهرت مثَر من اْفمار واىفرضَات عبر اىجارَخ(430)حَخ إنه عاىٍ اىجميفة

ىً جمن ججحوه إىً جطبَق عميٍ إٖ حَن ججبناها اىطبقة اىمسَطرة. ومن اْمثية فمرة 
اىجاسع واشجهر به اىعاىً اْندىسٍ واىذٌ بدأت محاوٖت ابجماره فٍ اىقرن ، اىطَران

اىجٍ مانت جسجخدً فٍ اىصَن ممجرد عروض ، واخجراع اىصوارَخ، عباس بن فرناس
مباحثَن وموظفَن ، ىٓىعاب. وىنٗحظ أنَّ هناك جمنوقراط َعميون فٍ مجاه اىفمر اىمجرد

 فٍ مرامز اىبحوخ اٖججماعَة واىجامعات واىمعاهد.

وهذا ، نوع َهجً باىثقافة ىمجرد اىجسيَة أو اٖسجمجاع أما اىمثقفون فَنقسمون إىً
ا َمون فٍ خدمة اسجقرار اىمججمع ٌْ اىنظاً، اىنوع أَض  ونوع َسجخدً معارفه وأفماره ، أ

وهذا اْخَر قد ، فٍ سبَه هدؾ جؽََر اىمججمع أو اىمحافظة عيَه فٍ نفس وضعه

                                                             

 اىمحاضرة اْوىً.، قدً سارجر أمثية وشروحات عدَدة ىهذه اىظاهرة فٍ مجابه: دفاع عن اىمثقفَن (430)
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بوعٍ ، د اىنظاً أو معهإما ض، واىسَاسٍ عيً وجه اىخصوص، َنخرط فٍ اىعمه اىعاً
 أو بؽَر وعٍ.

به إنَّ ، وىَست أنجيجَنسَا )اىجمنوقراط + اىمثقفون( مجرد ميحق باىطبقات اىمخجيفة
ىمنها ىَست ، ىها مصاىحها اىمجمَزة. صحَح ؼاىبَجها موظفون ىدي اىطبقة اىمسَطرة

ا منها به ، ىَست طبقة وٖ فبة موحدة هٍبه ىها درجة من اٖسجقٗه واىجمَز. و، جزء 
وباىجاىٍ ججنافر ، وجقؾ فٍ معسمرات بعضها مجعادَة، مجنافرة ومجناقضة، فبات عدَدة

مصاىح أفرادها. ومن هنا ججعدد رإاها وججناقض وَجصارع أفرادها وجماعاجها طوه 
ا وٖ جسجمد قوجها إٖ من دورها  َّ  اىوقت. وبخصوص اىمثقفَن فهً فبات ضعَفة اقجصاد

وإْن مانت ٖ جميك  هٍاَْدَوىوجٍ وقدرجها عيً اىجؤثَر اىفمرٌ فٍ مخجيؾ اىطبقات. ف
اٖقجصاد فإنها جميك اىمعرفة واَْدَوىوجَا؛ هذا اىسٗح اىفعاه فٍ اىصراع اٖججماعٍ 

  واىسَاسٍ. إنها جميك سيطة معرفَة.

فاىجماهَر ؼَر ، عيً انخراطهً فٍ اىشؤن اىعاًاىمثقفَن وٖ َممن قصر جعرَؾ 
ا فٍ اىشؤن اىعاً. به ٖ َممن حجً اىجمََز  اىمجخصصة فٍ حقه اىثقافة قد جنخرط أَض 

ا من ، بشمه قاطع بَن اىعمه اىذهنٍ واىعمه اىَدوٌ فحجً اىعامه اىَدوٌ َمارس قدر 
مه اىناس مثقفون؛ فٗ  :واىعمس باىعمس. وعيً قوه شهَر ىجرامشٍ، اىعمه اىذهنٍ

عن ؼَر اىمثقفَن باىوظَفة اٖججماعَة اىخاصة وَجمَز اىمثقفون  .حتَوجد عمه َدوٌ ب
ٖ مرَة فٍ أنَّ اىمثقؾ إنسان َجدخه وَدس أنفه " :سارجروعيً عمس قوه اىمباشرة. 

فهو اىعمه اىذٌ ، وهو اىشؤن اىعاً، فَما َعنَه؛ َدس اىمثقؾ أنفه (431)"فٍ ما ٖ َعنَه
 َفهمه وَحقق من خٗىه طموحاجه. 

ٌِّ فبة اججماعَةوَبرز  وىَس من اىجقنََن فقط مما ذهب سارجر ، اىمثقفون من أ
ا أَض 
ا(432) وقد ، . فاىطرَق إىً إنجاج اىفمر اىمحض واىعمه اىعاً مفجوح أماً اىناس جمَع 

وٖ َعرفون ، رأَنا اىمثَر من اىمبدعَن واىمفمرَن َؤجون من صفوؾ اىطبقات اىعامية
ا َذمر عن اىجقنَة. أٖ َجب ٗ   - شَب  اعجبار شبه اىبروىَجارٌ اىشاعر اىمصرٌ أحمد  –مث

، فإاد نجً مثقف ا؟ وهه ٖ نسجطَع أْن نعجبر جان جاك روسو فَيسوف ا؟ واىبروىَجارٌ
ممسًَ  :ماره بَبه أىَس مثقف ا وىه أعماه نظرَة منشورة؟ وهه ننسً شبه اىبروىَجارٌ

 واْمثية مثَرة. .. ؟ وبرودوناٖشجرامَة اىواقعَة مدرسة مإسس، جورمٍ

(. وهو َشَر s1930وهو مصطيح َقه عمره عن قرن )منذ  :اىرثة أنجيَجَنسَا
 انحطاط وىمه اىرثة وىيبورجوازَة ىيدوىة نَاىمبررن اىجهٗء أو َاىجمنوقراط واىمثقف إىً

 ومه، اىجهٗء واىخبراء واىباحثون، فٍ جخصصاجهً اْمَون اىمجعيمون منهً. إنسانٍ
 مثه، ىيسيطة خداً أو نصابَن ممجرد وَجصرفون اىمهنَة عن َجخيون اىذَن اىمجعيمَن

                                                             

 .12ص ، اىمرجع اىسابق (431)

 .15ص ، اىمرجع اىسابق (432)
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 من اىعموٖت َؤخذون، جخصصاجهً َزورون مرجزقة؛ مجرد َعميون اىذَن اْطباء
 وَشرفون، واىعٗج اىجشخَص فٍ اىمهنَة َخاىفون، اىبعض بعضهً ومن اىمخجبرات

ومنهً مثَرون ) اىسيطات ىصاىح اىطبَة اىجقارَر وَزورون اىجعذَب أعماه عيً
وعيماء اىنفس اىذَن برروا ، ("دَموقراطَة"َجعاونون مع أجهزة اىمخابرات فٍ دوه 

ومثه أعٗمََن اىذَن َفبرمون ، اىعنصرَة بؤبحاخ عيمَة مزعومة وجقدًَ نجابج وهمَة
ا هناك أو َخجيقون أحداث ا ىً جقع.، اْخبار واىوقابع  ىقًَ َدعون جمنوقراط مجعيمون أَض 

 من منحة ومؤنها باىموىد اىمسجحقة اىجنسَة ىسحب اىدعوة مثه، حداثَة قبه ونظً
ا جمهورَة أنظمة فٍ اىحمً جورَخ مشارَع جؤََد أو، اىدوىة وهناك مثرة ىمثقفَن . فرض 

ىمن ، ٖ َقرأون فهً، ؼرضهً اىحصوه عيً ممانة دون جقدًَ إنجاج فمرٌ، نَاسجعراضَ
اَمجبون  ، مقدمَن اىخرافات إىً اىقراء، وَنشرون فٍ موضوعات ٖ َعرفون عنها شَب 

ا ىيشهرة.  ا فٍ رضا اىسيطة أو طيب  واْدهً أنَّ منهً من َعرؾ وَفبرك اىوقابع طمع 
ٌُّ بيد فٍ اىعاىً، اىجخيؾ شدَدة اىبيدان فٍ بمثرة جوجد اىفبات وهذه . ىمن ٖ َخيو منها أ
ا هناك ا َدرسون جمنوقراط أَض   بيدانهً إىً عودجهً بعد ثً مجقدمة بيدان فٍ جَد 

ٌِّ  دون بدابَة منظومة فٍ َنخرطون اىمجخيفة وهذا َشَع فٍ بيد مثه ، مقاومة أ
 اىسعودَة وؼَرها. 

ومن ثً جؤخذ موقف ا ، به إنها جنفٍ اىمهنَة، وهذه اىفبة ىَست مجرد جمنوقراط
ا  َّ ٖ جسجخدً اىجقنَة  هٍوهنا جممن رثاثجها. ف، فجةوإْن مان بدافع اىمصيحة اى، أَدَوىوج

واضعة ، عن اىمهنَة خدمة ىيسيطة ٍبه جحقق هذه اىمصاىح باىجخي، من أجه مصاىحها
 نفسها فٍ موقع اىخادً اىرخ؛ اىحثاىة. 

 

 :ونقدً اِن بعض اىجحدَدات بخصوص مفهوً اىمثقؾ

هو اىمثقؾ اىذٌ ٖ َنجمٍ ىمإسسات اىمججمع اىرسمٍ بصفجه  :* اىمثقؾ اىمهمش
سواء اىمإَدَن أو ، مذىك؛ مثقؾ ؼَر معجرؾ به من اْمادَمََن واىمفمرَن اىرسمََن

ا ما َمون مثقف ا ، اىمعارضَن ىيحمومة أصحاب اىمناصب واىَاقات اىبَضاء. ومثَر 
ا من اىمثقفَن اىثورََن  ا. ومن هإٖء نجد مثَر   َّ اىذَن َجعرضون ىٗضطهاد وعدً عصام

وَنجزعون ممانجهً بؤَدَهً وأسنانهً. من اْمثية اىبارزة ، قبوىهً فٍ اىمججمع اىرسمٍ
رؼً جعرضه ، وحقق ممانجه، واىذٌ حقق شهرجه ونفوذه اىفمرٌ، ماره مارمس نفسه

واىحصار وأهماه اىمجعمد )مثه ، ٖضطهاد اىسيطات ومقاطعة اىمفمرَن اىرسمََن
وجان جاك ، ومذىك فوىجَر، ("رأس اىماه"رة اىصمت عيً اىجزء اْوه من مجابه مإام
ومن اىطبَعٍ أْن َجعرض اىمثقفون اىثورَون اىرادَماىَون إىً اىحصار .. روسو

 وأهماه ومخجيؾ أىوان اىجهمَش.

ا من اىطبقات اىدنَا  فاىبعض ، وىَست قاعدة أْن َمون هذا اىنوع من اىمثقفَن منحدر 
اىمنحدر من اىطبقة اىمسَطرة أو اىوسطً َخجار اٖنحَاز إىً جطيعات اىفقراء 
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أو ىعدً قدرجه عيً خدمة اىطبقة ، سواء نفسَة، بدوافع شخصَة، واىمسجضعفَن
فقد َندمج اىمثقؾ اىمنحدر من ، اىمسَطرة ْسباب اججماعَة أو ؼَرها. وعيً اىعمس

، أو ؼَرها، بدافع اىمصيحة، وَقبه اىعمه فٍ خدمجهااىطبقات اىدنَا فٍ اىطبقة اىمسَطرة 
. فهناك قية جسجمر فٍ ارجباطها باىطبقات (433)وىمن ىَس اىجمَع مما جصور سارجر

بحمً دافعها اْصيٍ ٖمجهان اىثقافة جمون مسجعدة ، ىمن ٖ شك أنَّ اىؽاىبَة، اىمضطهدة
جٗمه ىيمعارؾ واَْدَوىوجَا ىبَع اىطبقات اىفقَرة فٍ أوه محطة. خاصة أنَّ اىمثقؾ بام

َمون سيعة ججمجع بطيب جَد فٍ سوق اىعمه. فٍ اىحاىجَن نجد أْن اىرؼبة فٍ جحقَق 
اىمحدد ىٗخجَار. هذا اىؽرض مهً ْنَّ اىمثقؾ َمون ىه ؼرض مجمَز عن  هٍاىممانة 

عبرة مما قد َدفعه ىٗنفصاه عنها إذا جطيب اْمر. وىنا ، مصاىح اىطبقة اىجٍ َعمه معها
وعيً رأس اىجمَع بابا ، فٍ أحزاب اْممَة اٖشجرامَة اىثانَة اىمحمومة باىمثقفَن

 ماره ماوجسمٍ. :اىمارمسَة فٍ عصره

ؼَر ، إنَّ أهً عامه فٍ اسجمرار اىمثقؾ مجعاطف ا مع اىطبقات اىشعبَة أْن َظه مهمش ا
 قادر أو ؼَر راؼب ىسبب أو آخر فٍ اٖنضماً ىصؾ اىطبقة اىمسَطرة.

َرفض جرامشٍ اعجبار أنجيجَنسَا فبة مسجقية عن  :اىعضوٌ اىمثقؾ* جرامشٍ و 
مثه اىعيماء ، اىمثقفَن اىمحجرفَن أو اىجقيَدََن :قسً اىمثقفَن إىً فبجَناىطبقات. وهو َ

ا بَنما هً َنجمون ىجموَنات طبقَة ، واْدباء  َّ ا محاَدَن اججماع  َّ واىذَن َبدون ظاهر
 اىذَن هً باخجصار مفمرو اىطبقة اىجٍ َنجمون إىَها.، اىعضوََنواىمثقفَن ، معَنة

إىً حَز اىوجود فٍ عاىً  ظهرج اججماعَة جماعة مه" :وهو َقوه عن اىفبة اىثانَة
اعضو معها جخيق، أنجاج اٖقجصادٌ جمنحها  اىمثقفَن من Strataشرَحة أو أمثر  َّ 

به وفٍ اىمَدانَن ، وحده اٖقجصادٌ ٖ فٍ اىمَدان، بوظَفجها واىوعٍ ججانساى
ا اىسَاسٍاٖججماعٍ و ٌُّ طبقة ‘ اىعضوََن‘وَٗحظ أنَّ اىمثقفَن .. أَض  اىذَن جخيقهً أ

‘ جخصصات‘َمثيون فٍ أؼيب اْحواه ، وجصقيهً من خٗه جطورها، جدَدة إىً جانبها
برز عيً أَدٌ فٍ بعض اىجوانب اىجزبَة ىينشاط اْصيٍ ىينمط اٖججماعٍ اىجدَد اىذٌ 

 طبقجه إىً َنجمٍ اىذٌ اىمثقؾ هو، اىعضوٌ فاىمثقؾ وباىجاىٍ. (434)"اىطبقة اىجدَدة
ا وَمنحها  َ ا وع  َّ  اىجنظَمَة باىوظابؾ وَقوً، اىعاىً عن اىنظرَة جصوراجها ػَوَص، ذاج
 جبرَر ثً منو، اىمٗبً ىجيك اىطبقة اٖججماعٍ اىعمه جقسًَاسجمرار  ىضمان واْداجَة
 واىمفهوً أنَّ اىمثقؾ اىعضوٌ َخجار اىطبقة اىجٍ َود أْن َنجمٍ إىَها. .مصاىحها وضمان

س مجرد إما جزء من طبقة أو وما نوجهه من نقد ىفمرة جرامشٍ أنَّ اىمثقؾ ىَ
باىمعنً  - . فَجب أْن نضَؾ هنا أنَّ هذا اىمثقؾ"اىعضوٌ"عنها؛ خاصة اىمثقؾ  معبر

ٖ َنضً ىطبقة ما إٖ ىجحقَق ممانجه اىخاصة؛ فهو إما َمون من جيك اىطبقة  - اىمذمور

                                                             

 .51ص ، اىمرجع اىسابق (433)

 .22ص ، مراسات اىسجن (434)
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  ٗ وإما أنَّ ارجباطه بها َحقق ىه اىممانة اىمنشودة. فهو ٖ َمون مجرد جعبَر خاىص ، أص
ٌْ مجرد عقه ىها، عن طبقة ما ، به إنَّ ىه دوافعه اىنفسَة واىمادَة وطموحاجه اىخاصة، أ

 وقد َؽَر انجماءه إذا جؽَرت اىظروؾ.، من ىحً وعظًفهو فٍ اىنهاَة مابن 

وَجحدخ عن انجهاء عصر ، َمَز فومو بَن اىمثقؾ اىمونٍ واىمثقؾ اىمجخصص* 
ىقد مرت جيك اىحقبة " :مثه ضمَر اىمججمع واىعداىةَواىذٌ ، اىمثقؾ اىماىك ىيحقَقة

، عيً نص فيسفٍحَخ مان ، بونجٍ حقبة سارجر ومَرىو، اىمبري من اىفيسفة اىمعاصرة
َقوه ىك هه  وأنْ ، ومعنً اىحَاة اىجنسَة، َعطَك معنً اىحَاة واىموت أنْ ، أو نظرٌ ما

اىحرَة وما َنبؽٍ عميه فٍ اىحَاة اىسَاسَة ومَؾ ججصرؾ  هٍهللا موجود أً ٖ ؟ وما 
اىذٌ مثيجه ، جيكاىمثقؾ اىمونٍ . وهو َعجبر أنَّ ظاهرة (435)"إىخ، مع اِخرَن
 بؤنهوهو َصفه  واِن جاء عصر اىمثقؾ اىمجخصص.، انجهت قد واىوجودَة اىمارمسَة

 فٍو، فحسب اخجصاصه مجاه فٍ امثقف   َمونف، بعَنه مجاه وفٍ معَنة حدود فٍ مثقؾ
 وىَس اىسَاسٍ اىمعنًوهو َإمد عيً أنه اىمثقؾ ب .حَاجه وشروط عميه ظروؾ

 .اىسَاسٍ اىنضاه فٍ وخبراجه معارفه َسجعمه اىذٌ اىمثّقؾ فهو، اىِحرفٍ ىمعنًبا
 :وَممن جوضَح ذىك فٍ اىسمات اِجَة

ا وٖ َقوً باىجوجَه اىعاً - 1  .ً أدوات ىيعمه ومناهج ىيجحيَهدَق به، ٖ َعطٍ دروس 

 .أو َمشؾ عن حاىة خاصة، أو َبَن وضعَة جدَدة، َوضح مسؤىة معَنة - 2

اَقطع نهاب - 3 ، وَمارس َقظة  سَاسَة، واىميَة، واىمونَة، مع دعوي اىشموىَة، َّ 
 .أخٗقَة فٍ مَدان عميه أو محَطه اٖججماعٍ، نظرَة

واىجٍ جرجبط ، واىجٍ أصبحت جشمه بدَهَات، هو اىمحيه واىناقد ْنظمة اىفمر - 4
 .ومواقفنا وسيومنا، نامبشمه عضوٌ مع مفاهَ

وإنما مهمجه ، َسنَّ اىقوانَن واقجراح اىحيوه وجقدًَ اىنصح جهىَست مهم - 5
 .(436)وذىك بجشخَص اىحاضر، أو اىجؽََر من خٗه مَدانه، اىجحوَه

وقد رصد فومو باىفعه ظاهرة اخجفاء اىمثقؾ اىمونٍ حامه مشعه اىحقَقة واىعارؾ 
بمه شٍء وماىك إجابات عيً مه اْسبية. به ىً َعد اىمثقؾ بوجه عاً َجمجع ٖ باىقداسة 

ىحدَخ هو فرد من اىجمهور أمثر معرفة فٍ جانب من وٖ حجً بثقة اىجمهور. فاىمثقؾ ا
جوانب اىحَاة اىمعقدة. به حجً اىجمنوقراط صاروا أمثر جخصصَة؛ ففروع اىعيً قد 

ٗ   - حجً أصبح اىجقنٍ شدَد اىجخصص. ىً َعد، جفرعت إىً فروع أصؽر وأصؽر  –مث
به هناك من اْطباء من َجَد عميَة بعَنها ، مه طبَب عَون َعاىج مه أمراض اىعَون

                                                             

 اىمثقؾ بَن جرامشٍ وفومو.، أحمد رمضان (435)

 عن زواوٌ باؼورا.، اىمرجع اىسابق (436)
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ا فٍ نوع من اىقضاَا، أو جمنَك محدد واىصحفٍ ، مما أصبح اىمحامٍ مجخصص 
ا فٍ فرع ضَق من اىعمه اىصحفٍ  وىً جعد هناك فيسفات شامية.، مجخصص 

دفاع عن  :جناوه هذه اىقضَة باىجفصَه فٍ مجابه :* سارجر واىمثقؾ اىميجزً
 اىمثقفَن.

منطيق ا من ، قضَة عامة أجه من نفسه َمرس اىذٌ ذىك" اىميجزً" اىمثقؾبَُقصد  
بؽرض نقه اىمججمع إىً نظاً أمثر إنسانَة وعداىة وعقٗنَة. ، مونٍميٍ أو  وعٍ

ا، واٖىجزاً عنده ىَس جميَف ا من أحد  َّ ا قبي فنحن مضطرون أْن نخجار وٖ ، وىَس خَار 
اىخَارات. فاىمثقؾ اىميجزً َخجار ىمنه مجبر عيً واٖىجزاً هو أحد ، َوجد إنسان محاَد

وحجً عدً اٖخجَار هو فٍ حد ، اٖخجَار. فهو حر بمعنً أنَّ حرَجه جفرض عيَه اٖخجَار
 . باىمسإوىَة ارجباطه فٍ حر فعهإنه  ذاجه اخجَار.

)َقصد بها  اَْدَوىوجَا انبعاخ ضد اىنضاهوقد حدد سارجر دور اىمثقؾ اىميجزً فٍ 
 من اىمقدً اىمعرفٍ اىرأسماه اسجخداًو، اىشعبَة اىطبقات صفوؾ فٍ، اىزابؾ( اىوعٍ
 أوساط من اىعميَة اىمعرفة ٍِّ جقن جؤهَهو، شعبَة ثقافة ىجشََد اىسابدة اىطبقة قبه

 َجعه أنْ و، اىجارٌ اىعمه ججذَرو، عضوََن مثقفَن إىً وجحوَيهً اىمحرومة اىطبقات
 .(437)سيطة مه ضد نفسه من

اوبخصوص  به مثقف ا ، اىمثقؾ اىميجزً بقضاَا اىطبقة اىمسَطرة ىً َعجبره ميجزم 
ا َخجار. وأطيق عيً هذه اىفبة من اىمثقفَن ، زابف ا  اىوعٍ" أصحابرؼً أنه أَض 
 عيً ظروؾ اىحَاة َماىإون اىسيطة جؤثَر جحت وىمنهً اىحقَقة َعرفون اىذَن، "اىشقٍ
وهو جعبَر اسجخدمه هَجه ىوصؾ اىمإمنَن بإىه مجسيط؛ فهً  .ةاْخٗقَ ادئاىمب حساب

وقد خص اىَهود ، فَعانون اىشقاء، ٖ َممنهً اٖجحاد معه وٖ َممنهً اٖسجقٗه عنه
 باىذمر.

ٗ  ىها ، هذا اىجعرَؾ ىيمثقؾ اىميجزً َعَدنا إىً مبدأ اىحقَقة اىميَة وَجعه اىمثقؾ حام
مرحية جً ججاوزها باىفعه؛ فقد انجهً باىفعه  هٍو وَبدو أنَّ سارجر َصؾ نفسه باىذات.

عصر ذىك اىمثقؾ اىمونٍ اىعارؾ بمه اىصنابع. مما أنَّ قصر مفهوً اىمثقؾ عيً من 
ا من اىجعسؾ. فهه ٖ َممن اعجبار مفمر  ٌَنحاز ىيطبقات اىشعبَة َجضمن قدر 

مثقف ا بؤنه اججماع وفٗسفة مثقفَن؟! وما معنً أْن نصؾ " عيماء"اىبورجوازَة من 
ا جقسًَ اىفمر  هٍو، زابؾ؟ إنها دعوة ٖدعاء حمه اىحقَقة اىمطيقة فمرة ججضمن أَض 

بمعنً اىوعٍ اىحقَقٍ مقابه اىوعٍ اىزابؾ. وَمَه اىَسارَون ، إىً اىصحَح واىخاطا
بوجه عاً إىً هذه اىطرَقة فٍ اىجفمَر. وجحمه أفمار سارجر عن اىمثقؾ ما َممن أْن 

ومن َخرج عيً ، . فهو اىذٌ حدد ىه صفاجه ودوره وأهدافه"اىمعَارٌاىمثقؾ "نسمَه 
 ؼَر حقَقٍ. وهو بذىك قد جعه من رإَجه معَار اىحقَقة.، ذىك َعجبره مثقف ا زابف ا
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 فٍ هو" * وَشجرك محمد عابد اىجابرٌ مع سارجر فٍ قصر اىمثقؾ عيً من
 اىعوابق ججاوز فٍ اىمساهمة عيً ذىك خٗه من وَعمه َحيه.. اججماعٍ ناقد جوهره
 ومٗهما َجبنَان مفهوً اىمفمر اىنقدٌ.. (438)"أفضه اججماعٍ نظاً بيوغ أماً جقؾ اىجٍ

 :اىمثقفَن اىحقَقََناىذٌ أشار إىً من سماهً بـ، جوىَان بندا* ومثه ذىك ذهب 
أقرب ما َمونون إىً اىصدق مع أنفسهً حَن جدفعهً اىمشاعر اىمَجافَزَقَة اىجَاشة "

ٌْ مبادئ اىعده واىحق، واىمبادئ اىسامَة إىً فضح اىفساد واىدفاع عن اىضعفاء ، أ
 .(439)"وجحدٌ اىسيطة اىمعَبة اىؽاشمة

 اىمثقؾأنَّ مما رأي ، اىعضوٌ اىمثقؾ حوه جرامشٍ بمفهوً* أخذ إدوارد سعَد 
ٌٍّ من " وهب عقيه ىجحقَق رساىة أو وجهة نظر أو موقؾ أو فيسفة أو رأٌ أو ججسَد أ

ا نَابة عنه، أو جبَانها بؤىفاظ واضحة ىيجمهور ما، هذه . وَجابه اىمعجقد .. وأَض 
ا ىَس من اىسهه عيً اىحمومات أو اىشرمات اسجَعابه.. اىجقيَدٌ وأْن ، . وَمون شخص 
مبرر وجوده جمثَه مه جيك اىفبات من اىناس واىقضاَا اىجٍ ُجنسً وَُؽفه  َمون
 . (440)"أمرها

 

*********************** 

ٔدوارد  اىرسوىٍ اىمفمر :منها، واىجسمَات بٗ حدود، إنَّ جعرَفات اىمثقفَن ٖ جنجهٍ
 اىجفمَر اىفطَن اىمثقؾ - باندا ىجوىَان اىشجاع اىمثقؾ - اىمشامس اىمثقؾ - سعَد

 اىَسارٌ َسار اىمثقؾ - اىجابرٌ عابد ىمحمدأو مثقؾ اىمشروع  اىرإَة اىواضح
واىمثقؾ  - واىمثقؾ اىجبرَرٌ - اىمثقؾ اىناقد - مثقؾ اىسيطة أو اىجقيَدٌ - ىبوردَو
ٌْ من َدعٍ جمثَه فبة أو طبقة ما من خٗه حزب أو نقابة، اىمثقؾ اىجمثَيٍ - اىداعَة  أ

إىخ. وؼاىبَة اىمنظرَن جعاميوا مع مفهوً اىمثقؾ بشمه جراوح .. اىٗمنجمٍ اىمثقؾ -
ومؤنهً َقدمون أنفسهً ىيعاىً محاميٍ ، وسارجر من حَخ اىجوهربَن طرحٍ جرامشٍ 

 وقادة اىجمهور ومرشدَه. ، اىحقَقة واىمبشرَن بمججمع اىمسجقبه اىخاىٍ من اىمعاناة

سواء باسجَعابه ، هو اىشخص اىمهجً باىفمر اىمجرد - بؤعرض معنً –اىمثقؾ 
وأفماره فٍ سبَه جؽََر وهو قد َسجخدً معارفه ، فحسب أو باىمشارمة فٍ إنجاجه

واىسَاسٍ عيً ، وقد َنخرط فٍ اىعمه اىعاً، اىمججمع أو اىمحافظة عيَه فٍ نفس وضعه
وقد انجهً عصر اىمثقؾ ، بوعٍ أو بٗوعٍ، إما ضد اىنظاً أو معه، وجه اىخصوص

                                                             

 .25ص ، اىمثقفون فٍ اىحضارة اىعربَة (438)

ٗ  عن: عيٍ أسعد وطفة (439) ا ودٖىة.، نق  اىمثقؾ اىنقدٌ مفهوم 

 .28ص ، صور اىمثقؾ (440)
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ا ضمن اىجمهور، ىحساب اىمثقؾ اىمجخصص، اىشامه؛ اىطيَعة واىقابد ، اىذٌ َمون فرد 
 بؤحد جوانب اىحَاة. أمثر معرفة

 

************************ 

 ىماذا َججه اىمثقؾ ىحقه اىشؤن اىعاً؟

ٍْ نفهً مَؾ وىماذا َجصرؾ اىمثقؾ عيَنا أْن ، بهذه اىشمه أو ذاك، حجً اىثورٌ، ىم
ا أنَّ مه إنسان َسعً إىً جحقَق ممانة إما مادَة )اقجصادَة أو حجً جسدَة( ، نجذمر جَد 

ا. فهذه مَوه فطرَة ىدي اىبشرأو معنوَة أو  مآىَة ىيجؽيب عيً اىشعور ، ميَهما مع 
ىه ، هذا اىجسامٍ، وبخصوص اىعمه فٍ مجاه اىثقافة باىضعؾ ونقص اىشعور باْمان.

بأضافة إىً أنَّ هذا اىعمه قد  - مما رأَنا ىدي جناوه اىطبَعة اىبشرَة - دوافعه اىنفسَة
ا عيَنا أٖ نجناسً أنَّ أنسان َعمه فٍ اىنهاَة من قد جمون مربحة. و، صار مهنة أَض 

 أجه نفسه حجً وىو بشمه ؼَر مباشر. 

 زاوَةمن ، اىمحجرؾ ٖ جخجيؾ عن نفسَة اىمجرً اىمحجرؾ مناضهإنَّ نفسَة اى
ا ىيعمه اىدإوب واىمخاطرة(441)ةمعَن بما فٍ ذىك اىجعرض ، ؛ فمٗهما َمون مسجعّد 
ٌَّ مناضه. ةأو معنوَ ةمادَ سواء، فٍ سبَه جحقَق ممانة، ىيقجه ، ونعنٍ هنا باىمناضه أ

ٗ  ضد اىثورة ا أو مناض  َّ  مناضهقد ججفق جطيعات اىفجمَعهً مؽامرون. و، سواء مان ثور
ىمن اْنانَة واىطموح ، اىمحجرؾ مع مصاىح فبة اججماعَة ما ىفجرة من اىزمن

ا عن  مناضهاى اىشخصَان َفصٗن بَنهما فٍ ىحظة أو أخري. ىمن َخجيؾ هذا جمام 
اىثورٌ اىمفوض من قبه جماهَر مدرمة ىذاجها ىمجرد جنفَذ مهمة معَنة ىفجرة ما 
ا ما رأَنا مثقفَن محجرفَن َجميمون  )سنجعرض ىهذا باىجفصَه فٍ اىفصه اْخَر(. ومثَر 

وهو مما نري ، ٖ جسجطَع اىجماهَر أْن جفهمه، عن فمرهً ومؤنه من أسرار اىٗهوت
. ونحن ٖ نري (442)ٔضفاء اْهمَة واىقوة عيً اىذات اىباحثة عن اىممانةمجرد سعٍ 

ٗ  ى ٌَّ ضرورة أص ٍْ ، من فيسفة وعيوً اججماعَة، اىفمر اىمجرد اىمثَر من معرفةأ ىم
                                                             

 هذه فمرة مؤخوذة عن اىصدَق اىراحه سامح سعَد عبود. (441)

"إنَّ جذور مقوىة اىحزب اىثورٌ هٍ فٍ واقع أنَّ اٖشجرامَة اىمارمسَة هٍ عيً ٖ قاه إرنست مانده )ممثاه(:  (442)
ّٖ عيً نحو فردٌ وىَس بصورة جماعَة. فاىمارمسَة هٍ ججوَج ىثٗثة عيوً اججماعَة  َممن اسجَعابه باىمامه إ

اٖقجصاد اىسَاسٍ اىمٗسَمٍ واىعيً اىسَاسٍ اىفرنسٍ ، جقيَدَة ثٗثة عيً اْقه: اىفيسفة اىمٗسَمَة اْىمانَة
ا جمرس  .. اىمٗسَمٍ )اٖشجرامَة وعيً اىجارَخ اىفرنسََن( واىمادَة ، باىجده اىمادٌ ا. إنَّ اسجَعابها َفجرض مسبق 

إنه من اىعبخ . .. واىنظرَة اٖقجصادَة اىمارمسَة وباىجارَخ اىنقدٌ ىيثورات وىيحرمة اىعماىَة اىحدَثة، اىجارَخَة
ا‘اٖعجقاد أنَّ هذه اىمعارؾ وهذا اىعيً َممن أْن جنبت   َّ من اىعمه عيً اىمخرطة أو عيً اِىة اىحاسبة. إنَّ حقَقة ‘جيقاب

َممن ، مون اىمارمسَة معيً هٍ اىجعبَر عن أعيً درجة ىجطور اىوعٍ اىطبقٍ ٖ َعنٍ سوي أنه فقط باٖخجَار اىفردٌ
واْمثر نضاىَة فٍ صفوؾ اىبروىَجارَا أْن َمجيموا بطرَقة مباشرة وبشمه مسجقه ، ْمثر ذماءا، ىٓعضاء اْمثر خبرة

ا مهذا فٍ أرقً صوره"  َّ ا طبق  َ  .Ernest Mandel, The Leninist Theory of Organisation, II وع
Bourgeois ideology and proletarian class consciousness  
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 هٍَفهً اىعامه اٖشجرامَة. فاىفمرة اىجٍ ٖ َممن جقدَمها بمه بساطة ٔنسان عادٌ 
 فمرة مشوشة. 

وجفجقد ىينفوذ اىمادٌ فٍ اىبنَة اىجحجَة ، َن ضعَفة اقجصادَةوْنَّ جماعات اىمثقف
. قوة اججماعَة ىها مصاىحها اىخاصةمضعؾ من أْن جعين عن نفسها أ فجمون، ىيمججمع

 :أقوي منها ىزعً بؤنها ججميً باسً قوة أخريإىً ا - ىٗسجقواء –ىذىك جمون فٍ حاجة 
جظن أنها جحمه  َجعيها اىمعرفة مهجح ومونها إىخ... اىطبقة اىعامية، اْمة، اىشعب، هللا

إنها مراوؼة  مممثية ىهذه اىقوة اٖججماعَة أو جيك.، مثاىٍاىحقَقة وجسجطَع إنشاء نظاً 
 مما ٗ جوجد فٍ اىمججمع شمعة جحجرق من أجه اِخرَنف وٖ جمثه إٖ نفسها.، وماذبة

، مصاىح وجمثه نفسهاىها جماعات  ًبه ه، ىَسوا مجرد حاميٍ فمر َدعٍ اىمثقفون. فهً
وجسجخدً حرمة اىجماهَر اىعفوَة وؼَر اىمنظمة ىصاىحها جحت شعارات دَماجوجَة. 

درجة فٍ  ف اواىجماهَر ىَس اخجٗ "اىطيَعة"أو "اىنخب"باخجصار وبوضوح اىفرق بَن 
وباىجاىٍ ، اىمصاىحاىطموحات واخجٗؾ فٍ بشمه أساسٍ به ، اىوعٍ أو إدراك اىواقع

 فٍ زاوَة اىرإَة. 

ٌِّ فبة أو جماعة أْن جعمه عيً نشر وجهة نظرها وأنْ  ا َممن ْ جحاوه جحقَق  طبع 
جنجقد أفمار ؼَرها وجصرفاجهً؛ ىمن أْن جعجبر  وأنْ ، اىمصاىح اىجٍ جعجقد أنها مصاىحها

َُحجذي فهذا سَظه مجرد ادعاء ٖ َقوً عيً أساس.   نفسها اىمثاه اىذٌ َجب أْن 

ا من اىسيطة، بزعمه جمثَه اىجماهَر واىمثقؾ ا، َمارس نوع   واىجٍ قد ٖ َمون مدرم 
ٗ  وشمعة جحجرق من أجه إنارة اىطرَق أماً اىجماهَر.، ىها ا نفسه مناض هذا  معجبر 

َقدً اىمثقؾ نفسه حَن ف .أو اىدجه اىوهً أو اىمذب َقوً عيً اىناس جمثَهباٖدعاء 
ٗ  ىيناس ٗ  ىوعَهً، أعين عجزهً عن جمثَه أنفسهًَمون قد ، ممث ، ونصب نفسه حام

ا باىنَابة عنهً ا فٍ اىواقع سوي نفسه.، ومفمر  باخجصار اىجمثَه  بَنما هو ٖ َمثه أحد 
ا حَن وصؾ اىجمثَه بؤنه  دناءة اىجحدخ "هو أحد ججيَات اىسيطة. وقد مان دوىوز معبر 

 .(443)"جه اِخرَنأمن 

ا ىيقادة واىنشطاءمسار  وقد شهدنا عيً مدي قرن ونصؾ  فٍ اىحرمات  ا مجمرر 
َجؤىق اىقابد أو اىزعًَ فٍ سماء حجً ، رادَماىَة ا ومواقؾخطاب  اىشعبَة. فجمون اىبداَة 
ىَنجهٍ ، "واقعٍ"فَبدأ فٍ جؽََر اىخطاب اىثورٌ إىً خطاب ، نجوً اىمججمع اىرسمٍ

ا أ ا ىهىينظاً اىذٌ صدَق ا  –أحَان ا  - أو ىَف ااىحاه باىنجً اىجدَد معارض   َ مان  .بدأ معاد
ا باىنسبة ىزعماء اٖشجرامَة فٍ اْ  َّ وبعد انجصار اىثورة اىروسَة ، اىثانَة ممَةهذا جي

، وفٍ اىنقابات اىعماىَة فٍ أوروبا، حَخ جنمر اىحزب ىيعماه طاىب ا منهً اىطاعة اىعمَاء

                                                             

 اىمثقفون واىسيطة.، حوار بَن مَشَه فومو وجَه دوىوز (443)



260 
 

ا فٍ اىربَع اىعربٍ. وٖ شك أنَّ هناك قية قيَية ثً مان ، 1968ثً فٍ انجفاضة  اْمر فّج 
 .(444)ممن ىً َطرق هذا اىطرَق

َسعً ىجنمَة ممانجه إىً ماٖ نهاَة. وهذا ما ، واىمثقؾ شخص طموح بوجه عاً
فهو َسجمد قوجه من معرفجه ومن إنجاجه اىمعرفٍ؛ من اْفمار َفسر ظواهر مجناقضة. 

اىجٍ َجبناها وَدافع عنها. وَمجسب قَمجه وشهرجه من قدرجه عيً جبرَر أفماره ونشرها. 
ىذىك قد َمَه إىً اىجمسك بجيك اْفمار حجً بعد أْن َججاوزها اىجارَخ وجصبح عدَمة 

وهذا َحدخ  –ة. أما إعٗنه اىجخيٍ عنها اىقَمة طاىما جحقق ىه اسجمرار ممانجه اىرفَع
فقد َضعؾ ممانجه وَقيه من شهرجه ومن اىطيب عيَه فٍ سوق  –أحَان ا بدون شك 

حجً ، اىثقافة. وهذا ما َفسر ىنا اسجمرار مثقفَن مبار مجمسمَن بؤفمار باىَة حجً اىموت
دخ اىعمس قد َصه بهً اىحاه إىً اىمًٗ عن واقع خَاىٍ. وعيً اىناحَة اْخري َح

ا؛ جؽََر مثقؾ  ا –أَض  إىً مإَد ىيسيطة " محاَد"أو " مناضه"موقفه من  - مبَر أحَان 
ٌِّ ضؽط؛ حَن َشعر بقرب أفوه نجمه فَحاوه اسجعادة نفوذه اىمعنوٌ ، اىقمعَة دون أ

ٌِّ ثمن أو حَن َجصور أنَّ ، باىمراهنة عيً اىحصان اىرابح أو ما َجصوره مذىك، بؤ
ا من اىمثقفَن من اسجمرار صعود  نجمه َجطيب اٖنحَاز ىيسيطان وخدمجه. وهناك أخَر 

ا عن  َمجيك اىشجاعة ٔعٗن جخيَه عن مه ما بناه من أفمار بعد أْن َصبح عاجز 
 فَحقق ممانة جدَدة بهذا أعٗن اىجرٌء وَؽَر بوصيجه.، اٖسجمرار فٍ جبرَرها

هً وحرمان اىجمهور من اىثقافة وضمن محاوٖت اىمثقفَن ىجمََز أنفسهً ورفع قَمج
ا باىقوة ، "عمَقة"، معقدة، جقدًَ مجاباجهً بيؽة ؼَر مفهومة ا خادع  جعطٍ انطباع 

بحرمان ، باىنخبة واىجماهَر ُجسمًفٍ محاوىة ىيمحافظة عيً اىفصه بَن ما ، واْصاىة
وعيً أساس هذه اىظاهرة ، اْخَرة من اىثقافة. هذه اىمٗحظة سجيها مثَر من اىمنظرَن

اىحداثة معادَة " اىمثقفون واىجماهَر"صاحب مجاب ، جون مارٌ - ممثاه –اعجبر 
وَبرزون اىزعماء ، . مما جروج ؼاىبَة اىمثقفَن ىدور اىفرد فٍ اىجارَخ(445)ىيَبراىَة
وَجعمدون صناعة اىنجوً بوجه عاً. ذىك أنَّ ، وخاصة اىمفمرَن واىفٗسفة، واىقادة
صورة اىنجً أو اىزعًَ اىبطه فٍ نظر اىشعوب َحافظ عيً اسجمرار اىفجوة بَن جرسَخ 

وقد  واسجمرار جقسًَ اىعمه فٍ حقه اىفمر إىً منججَن ومسجهيمَن.، اىنخبة واىجماهَر
اىذَن رفعوا من شؤن دور اىمثقؾ ، ىجؤ إىً هذه اىيعبة حجً زعماء اىمارمسَة اىمبار

عٍ اىطبقة اىعامية وطرَقة إدرامها ىنفسها. وعيً اىجٍ صورورها مصانعة و، واىطيَعة

                                                             

ا جون موىَنو ومونور موسجَك:  (444)  -أو اشجرامٍ ‘ اشجرامٍ‘مانت صفة قابد ، "فعيً امجداد اىقرن اىعشرَنقاه أَض 
ا ىٗعجداه وىيجرقٍ اٖججماعٍ. مان اىمسار اىمٗسَمٍ ىمناضه هو اىجاىٍ: اىظفر بدعً من اى قاعدة دَمقراطٍ مرادف 

ا جيو اِخر، باسجعماه خطابة وسَاسة ظاهرهما جذرٌ ، ثً اىبروز اىجدرَجٍ فٍ اىحرمة باىججرد من اىمبادئ واحد 
وعٗقات ، وأجرة مرجفعة، وسَارة بسابق، ببزة وربطة عنق، حجً صَرورة عضو مامه اىعضوَة فٍ اىنخبة اىسَاسَة

ٌْ بعبا، مجعددة مع أوساط رجاه اْعماه واىموظفَن . رة أخري اىوقوع فٍ أسر اىنخبة اىجٍ ادعً نَة جؽََرها"أ
 نقد مارمسٍ.، اىفوضوَة

 (445)Roger Kimball, The Intellectuals And The Masses  
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ا  َّ ىمنهً ىً َمجنعوا عن ، فقييوا من شؤن اىقَادة بشمه عاً، عمسهً ذهب اْنارمَون نظر
ا قادة ، مجابة جارَخ زعمابهً وجبجَيهً واٖفجخار بهً وبجضحَاجهً ومان ىدَهً دابم 

  ومفمرون.

 

 :هه من دور ىيمثقؾ؟

ٌَّ جماعة من اىناس. ىً َميؾ اىجارَخ أحد   ا وٖ أ ٌِّ دور. ٖ طبقة وٖ شخص  ا بؤ
ا نبذ جيك اىفمرة اىمَجافَزَقَة حوه دور اىمثقؾ  َّ " مطيوب"أو ما هو ، وباىجاىٍ َجب مبدب

ٌٍ  هو فٗ، ىيمثقؾ محددة مهمة جوجد فٗ. "رساىجه" هٍأو ما ، منه  من مميؾ وٖ نب
 َخجار اىذٌ هو به، "طبَعٍ" وٖ "جارَخٍ"دور وىَس ىه  محدد؛ بعمه اىجارَخ قبه

ٌِّ فرد آخر.، دوره وَحدد َحدد موقفه. أما إصرار اىمثقفَن عيً وضع  فمهٌ  مثيه مثه أ
فٍ  جازجصورات حوه دورهً اىخاص واىممَز فاىؽرض منه هو اىبحخ عن موقع مم

دور وهذا اىجوجه َجضمن اسجحاىة اىثورة بدون . جمهوروىيجسيط عيً اى، اىمججمع
جقسًَ اىبشر إىً طيَعة وشعب أو نخبة إنَّ  اىنخب اىمثقفة ذات اىدور اىجارَخٍ اىمزعوً.

َّ   اوجماهَر جقسَم   ، وَجضمن اجهاً اىجماهَر باىجهه واىجخيؾ، اىمثقفَنَحمه رإَة ، اأفق
  مما َبرر ىدعوجهً ىيطاعة واٖنضباط جحت راَة اىحزب اىقابد ونخبجه.

خاصة من اىَسار اٖشجرامٍ جعزٌ ىيمثقفَن ، مثقفَنهناك فمرة سابدة وسط اى
مصيحجها فٍ  اىثورََن دور نقه اىوعٍ ىيجمهور. وحددجه باىوعٍ اىطبقٍ اىذٌ َطابق

وَحدد ىها وعَها بذاجها وباىعاىً؛ إنه ، فاىمثقؾ هو اىذٌ َرسً ىيجماهَر طرَقهااىثورة. 
ا  َّ أنَّ قوات اىثورة جنقسً إىً قسً  :َحمه نظرَة اىثورة. هذه اىفمرة جعنٍ شَب ا أساس

أو باىيؽة اىعامَة مخ + عضٗت؛ قَادة واعَة وجمهور ، َحمه اىنظرَة وقسً َطبقها
ا ما نقرأ أو نسمع جحذَر اىمثقفَن ىيجماهَر من اىجحرك َسَر وراء اىقَادة.  وىذىك مثَر 

جظر اىمثقفَن محذرَنها من اىفشه ْنها ٖ جنصاع أو ٖ جن، بدون قَادة أو نظرَة ثورَة
ا.  ا مجماسم  نون جنظَم  ، ىيجماهَر اىوعٍ نقه اسمه شٍء َوجد ٖفٍ واقع اْمر حجً َموِّ

فاىواقع واضح ومفهوً.  ؛فاىجماهَر ىَست فٍ حاجة إىً اىفيسفة واىنظرَات اىمعقدة
وبعد انجشار وسابه اىجواصه واىجوسع فٍ اىجعيًَ واهجماً اىناس أمثر بمجابعة واقع 

، أصبحت مشامه اىحَاة أوضح. فاىناس جرَد باىفعه اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً، حَاجها
ىمن اىعقبات هابية واىطرَق ، وجحاوه باىفعه جحقَقها، اسجراجَجَات اىثورة اىمسجمرة

 ومه اىمطيوب هو اىمزَد من اىجعاون واٖبجمار واجخاذ قرارات جرَبة. ، ممجد

وعَها مشوه وْنَّ أنَّ اىجماهَر ؼَر واعَة أو  جقوه بؤنَّ  ٍاىفمرة اىجججضمن و
ّٖ   ٍاىمثقفَن َنقيون ىها اىوع جصور اىجماهَر عيً أنها مجرد مفعوه  :من اىخارج؛ أو

ا، به  َ أنَّ هناك  :جروج ىشٍء وهمٍ :وثاىث ا، جدعو ىعٗقة جبعَة بَن اىنخبة واىشعب :وثان
ا ا خاأَدَوىوجَا(  )ونقصد بذىك فمر  ا وفمر  فهً أنه َممن نشر ن ونحنطب ا. صحَح 

" خاطبة"أما نشر أَدَوىوجَا ، واىعمس صحَح، معيومات أو وقابع ؼَر صحَحة ىيخداع
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ا أنَّ هناك شعب ا مجرد فهذا نفسه جفمَر أَدَوىوجٍ ؼَر برٌء. " صحَحة"أو  وىً نر أبد 
ابه َجفاعه مع اىفمر وَخجار حسب ججاربه اىخاصة. أما اىنخب فٗ جمثه ، مجيقٍ  ا أبد  ، أحد 

وىمن دون ، جقودهاحجً وقد ججٗقً نخبة ما مع جموع شعبَة أو ، به جمثه نفسها فقط
جعبر عن نفسها. واىنخب ٖ جعرؾ  - اىمثقفَنومن ضمنها  –أْن جمثيها؛ ْنَّ مه جماعة 

 هٍ َحدد ما ٌفمه امرئ هو اىذ، مصاىح اىجماهَر أمثر منها ْنَّ اىمصاىح نسبَة
به ربما اىعمس صحَح؛ فاىمثقفون اىذَن باجه وأهدافه فٍ اىحَاة. مصيحجه حسب رؼ

َقاه عنهً إنهً أقدر اىناس عيً رفض وجعرَة اْوهاً هً أَضؤ أمثر قابيَة ىجصدَقها 
أىَسوا هً  .(446)وأمثر قابيَة ىيدوجمابَة اىمذهبَة وىٗسجَهاً اَْدَوىوجٍ، وجوىَدها

صناع اىنظرَات واىفيسفات واْبنَة اَْدَوىوجَة؟! وإنَّ نزوع اىمثقفَن ٔضفاء سمات 
 َعمس إنما ،وإصرارهً عيً وجود دور جارَخٍ ىهً، اىقدسَة واىقدرة عيً جحرَك اىعاىً

 حقَقَة اججماعَة قوة بدون اىجؤثَر عن وعجزهً اىمججمع فٍ اىمادٌ بضعفهً شعورهً

  جساندهً.

 

 :موت اىمثقؾ اىمونٍ

هذا اىزمان أصبح َمثه فجرة ظًٗ ىيمثقفَن. فقبه عقد من " :مجب ناقد برَطانٍ
اىزمن مان مفمرون من أمثاه جان بوه سارجر وبرجراند راسه قادرَن عيً اججذاب 

ا عيً اىسَطرة عيً امبراطورَة ، مذىك، اىمثَرَن فٍ اىؽرب. ومان بروجوىت برَخت قادر 
ٌِّ شخصَة من هذا اىوزنثقافَة فٍ شرق  ، أوربا. وأما اِن فمن اىصعب اىجفمَر فٍ أ

وأساجذة اىجامعات ٖ ، فاىمثقفون محجقرون َممن ْفمارها أْن جثَر أقه قدر من اٖنجباه.
واىجامعات ممجظة باىطيبة ْسباب ججعيق بدورة اىمساد اٖقجصادٌ ، َجمجعون باىثقة

 .(447)"اىعاىمٍ

ٖ َوجد جؤثَر َذمر ، خاصة فٍ اىوَٖات اىمجحدة، "اىدَموقراطَة"وفٍ جمَع اىبيدان 
 .(448)ىيمثقفَن فٍ حقه اىسَاسة

ومع جقدً اىمعارؾ واىعيوً ، اىسَاسَة واٖججماعَة" اىعيوً"فمع جوسع اخجصاصات 
جيك اىقَمة اىجٍ مان ، اىمونٍ واىمقصود هو اىمثقؾ اىعمومٍ أو، ىً جعد ىيمثقؾ، اىجقنَة

خاصة أنه ىً َسجطع اىوفاء بوعوده بإقامة مججمع مثاىٍ. وقد ، اىسابقَحظً بها فٍ 
وجحقق سهوىة فٍ اىوصوه إىً ، انجشار مواقع اىجواصه اٖججماعٍفاقً من اْمر 

َنجج ىً َعد اىمثقؾ .. انمسرت سيطة اىمثقؾ وانجهً احجماره ىيمعارؾف، اىمعيومات

                                                             

ٗ  عن محمد سبَٗ، أىجوسَر (446)  .87ص ، مدارات اىحداثة، نق

 ندابون فٍ جوقة إؼرَقَة.  -جهمَش اىمثقفَن ، نقٗ عن خيدون اىشمعة (447)

(448)F.A. Hayek, The Intellectuals and Socialism  
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     زعم ا، واىهواء اىمعنً اىذٌ َحجاج إىَه اىناس حاججهً إىً اىماء
؛ فقد انجهت حاجة (449)

وفٍ اىنهاَة ىً َعد  اىناس إىً اىفمر اىمجرد واىمَجافَزَقا واىجحيَق فٍ عاىً اىٗمجناهٍ.
به أصبحت اىنظرة اىؽاىبة ىه ، اىجمهور َنظر ىيمثقؾ بإعجاب مما مان اْمر من قبه

                َّ جحقَق ممانة. وْن  َسجخدً اىخطاب باسً اىمبادئ ىجمرَر سعَه نحو ، مصاحب مصيحة
أو فٍ دنَا ، سواء فٍ اىعاىً اىمجقدً، فقد فقد اىمثقؾ مصداقَجه، هذا اْمر صحَح

ظهرت اىسجاىَنَة ، إذ رؼً مه وعوده وجبشَره بمججمع اىحرَة واىعداىة، اىجخيؾ
به جحوه معظً ، واسجمرت اىحروب واٖسجؽٗه واىعنصرَة، اىفاشَةمذىك و، وانهارت

ومانت دوه اٖسجقٗه فٍ اىعاىً اىثاىخ أبشع من اٖسجعمار ، مهمشَن سمان اْرض إىً
جبَع آًٖ اىشعوب  هٍنفسه باىنسبة ىشعوبها. مما رأي اىجمهور بعَنَه نخبة اىمثقفَن و

خدعون فٍ خطاب               ُ ىً َعد اىناس َ  وجبرر اىقمع. باخجصار ، ىيرأسماىَة وىيدوىة اىشموىَة
 اىمبشرَن وحاميٍ اىفمرة اىمطيقة.

اىذٌ أعين ، مثه رَجَه دوبرَه، وقد رصد ظاهرة موت اىمثقؾ مثَر من اىمنظرَن
ا ممثقؾ   َّ ٍْ َمجفٍ بدوره "موجه هو شخص بإعٗن جخيَه عن دوره اىنضاىٍ اىجحررٌ ىم

ا بذىك عن إحساسه ، أو معاىً مخجص فٍ حقه من اىحقوه، مماجب صاحب أسيوب معبر 
. مما (450)"َصنعون اىمعانٍ وَبَعون اْوهاًبعدً اىجدوي من وجود اىمثقفَن مسحرة 

فٍ فرنسا إىً إثارة اىجساإٖت واىشموك حوه ممانة اىمثقؾ  1968أدت انجفاضة 
. وقد أثارت اْحداخ سارجر (451)ومشروعَجه موصٍ عيً اىقًَ أو مممثه ىضمَر اىناس

ك فٍ ودفعجه إىً اىجشم، اىذٌ سبق ىه أْن دافع عن اىمثقفَن بصفجهً حاميٍ اىحقَقة
 اىجماهَر أنَّ  هو اٖنجفاضة منذ اىمثقفون امجشفه ما أنَّ قَمجهً. وقد رصد مَشَه فومو 

ا واقعها ىمعرفة إىَهً جحجاج جعد ىً . وبعد (452)منهً أفضه وبشمه وبوضوح جمام 
ا ، 1977اٖنجفاضة اىمبري فٍ مصر فٍ َناَر  وجه اىشاعر اىمصرٌ أحمد فإاد نجً نقد 

ا ىيمثقفَن ىعدً ومن اىمفَد  .(453)جوقعهً أو جصورهً ٖحجماٖت اٖنجفاضة اىهابية مرَر 

                                                             

 مسؤىة اىمثقؾ عند بََر بوردَو.، محمد بقوح (449)

 .41ص ، أوهاً اىنخبة أو نقد اىمثقؾ، عيٍ حرب (450)

 .41- 40ص ص ، نفسه (451)

ٗ  عن بدر اىدَن مصطفً (452)  .56ص ، دروب ما بعد اىحداثة، نق

 قاه اىشاعر:  (453)

 من عٗمات اىقَامة       حد فَهً شاؾ عٗمة      

 َوً جمنجاشر َناَر        قبه ما جهه اىبشاَر      

 بعد ما ظنوها نومة       ىما قامت مصر قومة      

 جيعن اىجوع واىمذىة واىمظاىً واىحمومة؟         

 وقد جمرر هجاء فإاد نجً ىيمثقفَن )مثه قصَدة: َعَش أهه بيدٌ(. 
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ْ             َّ      هنا أن  نشَر إىً أن  ىَنَن ا ّ   َ  اثور        جشاإم ا أظهر قد،        من شهرَن قبه أعين حَن،       واضح 
وهذا  .(454)اىقادمة اىروسَة اىثورة َشهد ىن ربما جَيه   َّ أن  ، 1917 فبراَر ثورة اندٖع

ٌ  حد مان دور اىمثقؾ اىمبَر هامشَ  ا فٍ أحداخ روسَا فٍ وقت جخجمر                    ِّ                              ّ                                اىجوقع َبَن إىً أ
اٌّضمفْٛ ٠ؾبٌْٚٛ فزؼ ِغبالد عذ٠ذح ٠ٚجزىشْٚ  ٚوشد فؼً ثذأفَه اٖنجفاضة اىعظَمة. 

 دْٚ عذٜٚ. ، فٟ ِؾبٌٚخ إلػبدح رض٠ٛك أٔفضُٙ، ٌغخ عذ٠ذح ٌؼشع ٔظش٠بد لذ٠ّخ

ِٚبرذ اٌفىشح ، أزٙذ ِشؽٍخ اٌجؾش ػٓ اٌؾم١مخ ّضمف اٌىٟٛٔ؛ إرٌمذ ِبد ثبٌفؼً اٌ

ا ِٓ اٌّبػٟ.  دٚر٘ت ػظش اٌفٍضفبد اٌشبٍِخ ٚطبس، اٌّطٍمخ  عزءا

 

ْْ ٠فؼً اٌّضمف اٌّزخظض؟  :ِبرا ٠ّىٓ أ

ِّٞ إٔضبْ ِاب ئرا أساد ٌٙزا اٌّضمف ؽّٛؽبرٗ ٚآِبٌٗ. ف، ِضً أ ْْ ٠ٍؼت ثشىً اخز١بسٞ رّب أ

ا فٟ اٌضٛسح  لبدس ػٍٝ اٌذػب٠خ ٚاٌزؾش٠غ ٚصؾ اٌغّب١٘ش اٌّؤٍ٘خ  ٛفٙ، اٌّضزّشحدٚسا

ٚرمذ٠ُ اٌذػُ ، ٌٍضٛسح؛ فؼؼ إٌظبَ ٚٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌؾم١م١خ ػٓ ؽبٌخ اٌّغزّغ

ب لبدس ػٍٝ اال ٛاٌٍٛعضزٟ ٌٍضٛسح. ٚ٘ ؽشوبد االؽزغبط اٌّخزٍفخ. ٚفٟ شزشان فٟ أ٠ؼا

ْ  اٌذػب٠خ ٚاٌزؾش٠غ ٚعذٔباٌخجشح اٌزبس٠خ١خ  ا  بٌؼجلذ إٌّظُ ٚغ١ش إٌّظُ  ،أ ا وج١شا دٚسا

ٕٚ٘ب رمفز أِبِٕب فىشح فٟ اٌزؾؼ١ش اٌؼفٛٞ ٌالٔزفبػبد اٌشؼج١خ اٌؼظ١ّخ فٟ وً ِىبْ. 

ٌىٓ رمَٛ ثبٌذػب٠خ ، ٚاٌزٟ ال رمٛد اٌؾشان اٌغّب١٘شٞ، ئ١خغّبػبد اٌذػباٌاألٔبسو١١ٓ ؽٛي 

 ألفىبس اٌضٛسح ٚرمذَ ِضبّ٘خ ٌٛعضز١خ ٌٍغّب١٘ش. 

 عيً َعمهفَمون مطاىب ا بؤْن ، أراد اىمثقؾ اىمجخصص أْن َمون ىه دور فٍ اىثورةإذا 
نقد أسس اىمججمع و، اىسيطة وجعرَة اىنظاً ومشؾ اىطبَعة اٖسجؽٗىَة ىه فضح

ومساعدة ، وفضح زَؾ ادعاءات اىدوىة واىطبقة اىمسَطرة، واَْدَوىوجَا اىقابمَن
جقدًَ فن و، ضرب اىمثه فٍ مسر قواعد اىنظاًومسر اىمقدسات و، اىجماهَر عيً اىجعيً

اىبحخ وجطوَر وجطوَع ، واىنضاه من أجه منظومة عٗج أفضه، اىجعيًَونشر، جدَد
وعيَه قبه ذىك أْن َمشؾ عن وضعه هو فٍ اىنظاً .. ىمصاىح اىجمهور اىعيمٍ

ٌِّ سيطة َخدً؛ هه َخدً سيطة اىنظاً أً اىسيطة اىمضادة، اٖججماعٍ اىثورة .. وأ
  اىمسجمرة؟

ا نفسه مرسوه ىيحقَقة ، َجخذ وضع اىنبٍ وهواىمثقؾ  وىن َسججَب أحد إىً مقدم 
، َناضه ضد أشماه اىسيطة حَخ َمون أراد أْن َإثر فعيَه أنْ  فإنْ اىمطيقة ىيوجود. 

، ضد مه أشماه اىزَؾ واىجؽََب واىخداع، سواء اىسيطة اىسَاسَة أو اىسيطة اىمعرفَة
  سها اىدوىة.أوعيً روضد أجهزة اىقمع 

                                                             

 راهنَة اىجروجسمَة.، إرنست مانده (454)
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ٌِّ فرد ، وهذه ىَست مهمة أو دور به إممانَة ىيمساهمة فٍ اىحرمة اىثورَة مثه أ
 وعيمه ومقجرحاجه خبراجه فَقدً، مفرد اىجماهَر عمه فٍ - إْن أراد – َشاركفي آخر.
ا َمون أنْ  دون ا أو اىه قابد   من اىدعً َقدً أنْ  َممنه مما. ومبادر ىيمثه مضرب به، زعَم 
 .واىرإي اٖقجراحات قصدن بعَد؛

ا ىيمثقؾ وٖ َممن خيق صورة مثقؾ معَارٌ؛ ، فٍ اىعموً ٖ نسجطَع أْن نحدد دور 
إنما نسجطَع فقط جحيَه وفهً ما َقوً به اىمثقفون باىفعه. أما حخ اىمثقؾ ، حسب اىطيب

ا ف اعيً أْن َمون مثق  َّ ا  - بجعبَر وباىمعنً اىذٌ قصده جرامشٍ - عضو أو ميجزم 
 همجرد نداءات جشب هٍأو أْن َمون مجرد عامه مساعد ىحرمة اىجماهَر ف، )سارجر(

اىمثقؾ َدافع عن رإَجه اىخاصة ومصاىحه من  اىحض عيً اىفضَية؛ فاىواقع َقوه بؤنَّ 
مهمجه " هٍمون اىبعض َجعاطؾ مع فبات اججماعَة معَنة ٖ َعنٍ أنَّ هذه وموقعه. 
جطوع ؼَر ميزً. ما َممن جقدَمه بصدد دور اىمثقفَن هو جحيَه  به مجرد، "اىجارَخَة

ا. ف.. ونقد ٖ أمثر  نصابح جرامشٍ ىيطيَعة أو ىيحزب اىثورٌ ىً جثمر شَب 

وعدً اىجعامه مع ، اىنزوه من عيَابهًَممن فقط أْن نناشد اىمثقفَن اىمجخصصَن 
ومن اىمممن اىمًٗ عن ، اىشعب عيً أنه جماعة من اىجهٗء اىذَن ٖ َدرمون مصاىحهً

به اىمساهمة فٍ ، أو جوجَهه" جوعَجه"أو إقامة عٗقة معه وىَس  جمهوراىحوار مع اى
دون ، من موقع اىجخصص، جقدًَ اىمعيومات ونقه خبرات اىشعوب ىبعضها اىبعض

وٖ ىعب دور حامه اىنظرَة ، ىيجماهَر" اىجارَخَة"اىجورط فٍ اىجعبَر عن اىمصاىح 
  ."ىذاجها"اىثورَة أو مجسد اىطبقة اىممافحة 

، واٖسجعراض فٍ اىمجابة، بهمةاْطروحات اىممما نناشدهً اىجخيٍ عن ابجمار 
 اىذٌ َهدؾ إىً إضفاء اْهمَة عيً عميهً. وجعمد اىؽموض، قعرةواىيؽة اىم

 

 :اىجمهور اىمثقؾ :اىطيَعة هٍحَن جصبح اىجماهَر 

  

به إىً ، خاصة اىبروىَجارَا اىجدَدة إىً أَدَوىوجَا، ٖ جحجاج اىطبقة اىمضطهدة
وىَست مسجفَدة من اسجمرار ، . فهذه اىطبقة ىَست مندمجة فٍ اىنظً اىقابمةَوجوبَا

ٌُّ أفمار جبرَرَة هٍوضعها؛ ىَست مجصاىحة مع حاىجها. ىذىك ف به أفمار ، ٖ جناسبها أ
بحاجة ىيمثقؾ اىعمومٍ & اىمونٍ اىذٌ َصَػ ىها وعَها  ىَست هٍجبشَرَة. ومن هنا ف

، بذاجها وباىعاىً. فوضعها فٍ اىعاىً واضح بما فَه اىمفاَة وٖ َحجاج إىً اىجبرَر
 وجطيعاجها واضحة بما ٖ َحجاج إىً صَاؼات فيسفَة وٖ أطنان من اىمجب اىمعقدة.

به سجخجفٍ هذه ، ً أقهوميما جقدمت معرفة اىناس أصبح احجَاجهً ىيمثقؾ بوجه عا
وَصبح ىيجمنوقراط ممانة أعيً. وسوؾ َمون من اىمممن أْن َمون ، اىحاجة فٍ اىنهاَة

مه اىناس جمنوقراط ومثقفَن. ومع انجشار اىمعارؾ واىجواصه اٖججماعٍ سَخجفٍ 
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جقسًَ اىعمه بَن اىمثقفَن واىجمهور؛ اىمنجج واىمسجهيك أو اىمجيقٍ ىيثقافة. هذا اىججاوز 
حَخ ٖ َمون هناك من َسجثمر عقيه فَحرك ، شرط ىجحقَق نجاحات ثورَة مسجمرة

 اىجموع حسبما َرٌ وَوقفها فٍ اىيحظة اىجٍ ججحقق فَها أحٗمه.

ومع جحوه اىجمهور أو مثَر منه إىً مثقفَن سَذوب اىمثقؾ اىمجخصص فٍ اىجموع 
 وهو ما َحدخ باىجدرَج اِن باىفعه. ، وَفقد شعوره بؤهمَجه

وسوؾ َجً فٍ اىنهاَة اىجوقؾ عن جقدَس اْشخاص واىنظرَات وحجً اىشعارات؛ 
.. زعماء اىثورة، شباب اىثورة، خطَب اىثورة، أَقونة اىثورة :سجخجفٍ جعبَرات مثه

 إىخ. 

           

********************** 

 وجعرؾ، جعٍ إممانَاجها وإممانَات خصومها، دون أْن جصبح اىجماهَر مدرمة ىذاجها‘
فين ججممن من جحقَق إنجازات ، وجقود نفسها بنفسها، اىطرَق اىمناسب ىجحقَق اىنصر

ا  ‘.عيً طرَق اىثورة أبد 

 

 

 اىعاىً اىمعاصرحاىة  - اىعاىً اىَوً :عشر بعسااىفصه اى

 

 

 حيقاجها اسجحممت فيما ضاقت  

 جفرج ٖ أظنها ومنت فرجت  

 

 إدرَس اىشافعٍ بن محمد  

 

 

 

  ٖ  :اىثورات اىعيمَة –أو

مفَية بجؽَر وجه اىحَاة عيً اْرض ، َمر اىعاىً بثورات عيمَة فٍ عدة مجاٖت
 :جشمه هٍوذىك بعد انفجار ثورة اىمعيومات واىممبَوجر. و، خٗه عقود
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ثً مرت بمرحية ، عاً باخجراع اىطباعة 500اىجٍ بدأت منذ  :ثورة اىمعيومات - 1
وانجهت باىمَمروفَيً واىبطاقات ، أنجاج اىمنظً ىيمعيوماتفٍ صورة ، ما قبه اىدَجَجاه

. أصبح إنجاج (455)ثً دخيت مرحية اىدَجَجاه بعد نهاَة اىحرب اىعاىمَة اىثانَة، اىذمَة
به صارت اىمعيومات واىبرامج جشمه اىجزء اْمبر ، اىسوفت وَر من أهً فروع أنجاج

اىنانو اىجٍ وفرت فٍ حجً اىمواد  خاصة مع جمنوىوجَا، من قَمة اىبضابع واىخدمات
، واْدوَة اىطبَة واىجقنَات أىمجرونَات صناعةوطورت فٍ ، اىخاً وخفضت وزنها

اْمثر وفرة مجاٖت اىعمه وقد أصبحت  .واْهً فٍ إنجاج مواد مخيقة ذات صفات فرَدة
، باىممبَوجرحجً أنَّ أنجاج اىفنٍ صار َسجعَن ، اىبحخ اىعيمٍ وإنجاج اىمعيومات هٍ

ا ا فٍ . وصار انجقاه اىمعيومات أسهه وأرخص وأسرع مثَر  ا ضخم  وقد حقق هذا ارجفاع 
بجانب أنه أدي ٖرجفاع معده اىبطاىة. وقد أثر هذا عيً ، إنجاجَة اىعامه ورأس اىماه

فصارت نسبة اىجمنوقراط أعيً بمثَر من ذٌ قبه. وقد صار ، جرمَب اىطبقة اىعامية
فٍ َقع  اىوَٖات اىمجحدة صار فٍف، فٍ اىبيدان اىمجقدمة ؽَر أهمَة جذمرباىعمه اىَدوٌ 

بجمارات سد فٍ اٖىمنه ؼَر مطيوب فٍ اىقطاعات اىجٍ ىها نصَب اْ، مإخرة اٖقجصاد
ومذىك ، مما أجاح ىيمرأة نسبة مشارمة أعيً فٍ اىعمه. وهذا (456)ونمو أنجاجَة

ا وقوةومن أهً .. ْصحاب اٖحجَاجات اىخاصة ، آثار هذه اىثورة جعه اىجَوش أمثر جقدم 
ا. وفٍ نفس اىوقت جممن اىمواطنون من اىوصوه ىيمعيومات  واىحرب أمثر جدمَر 

اىثورة من  وجحفز مهمما سهه مشؾ اىفساد وخداع اىحمومات واىسَاسََن. ، بسهوىة
ا اىعوىمة ، به وبَنما ججعزز اىعوىمة اىرأسماىَة واىعوىمة اْخري.اىمعيوماجَة  ججقوي أَض 

( فَجً جباده اىمعيومات بَن اْفراد عيً وفاَرفومس وىَنوساىٗسيطوَة )مثاه وَمَبَدَا 
، وهنا جيعب مواقع اىجواصه اٖججماعٍ وإممانَات اىنشر أىمجرونٍ، نطاق عاىمٍ

  ٖ ا فعا  به مانت هذه اىجقنَات أساس قَاً أوه، وعميَات اخجراق اىمواقع اىمحظورة دور 
وجٗ ذىك بنفس اْسيوب انجفاضات واسعة ، ثورة إىمجرونَة فٍ اىجارَخ؛ اىربَع اىعربٍ

. وقد (457)فٍ مه من جرمَا واىبرزَه واىهند وأومرانَا وهونج مونج 2014- 2013فٍ 
ا فٍ قراراجها ومسجقبيها ا ومإثر   َ ، أصبح صراع اىمعيومات بَن اىدوه واىمإسسات ضار

اجسعت وسججسع اىججارة أىمجرونَة وسوؾ جسود فٍ مما ، بما فٍ ذىك اىشرمات
(. (458)بَن شرمات 22.4منها ، 2018جرَيَون دوٖر عاً  25.3اىمسجقبه )بيؽت 

 وحجً اىبورصات أصبح من اىمممن أْن ججحوه إىً مجرد جطبَق إىمجرونٍ. 

                                                             

Boyd Rayward, Information Revolutions, the Information Society, and the 
Future of the History of Information Science (455)  

(456)Brink Lindsey, The End of the Working Class  

(457)Paul Mason, postcapitalism, A Guide to Our Future, p. 13  

 اىعَن أخبارَة، 2018/4/16أثنَن ، عن وماىة اْنباء اىموَجَة (458)
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ازادت أنجاجَة سنو، وقد أدت هذه اىثورة إىً ارجفاع أنجاجَة بشدة؛ وممثاه  َّ 
أما منذ عاً  1995 - 1973فٍ اىوَٖات اىمجحدة بَن عاً  َّ ا% وسط1.4بنسبة 
ا وسببه جمنوىوجَا وهو معده مرجفع جّد   َّ ا% سنو2.9فقد ازدادت بمعده  1995

 .(459)ىمجرونَةاىمعيومات واٖجصاٖت واىججارة أ

اىمممن نسخها ىمن من ، فإنجاجها ىه جميفجه، أما عن اىسوفت وَر وقواعد اىبَانات
 مما َهبط بقَمجها إىً ما َقرب من اىصفر.، إىً ما ٖنهاَة بدون جميفة جذمر

ىقد أصبح اِن من اىمممن أْن جمون هناك عمية إىمجرونَة عاىمَة واحدة منفصية عن 
مع جحوَه اىبنوك إىً مجرد جطبَق ، اىدوىة )َسجخدً اىمََٗن اىَوً عمية بَجموَن(

، نَها. مما أصبحت نهاَة عصر اىورق وشَمة فٍ مه اىمجاٖتوإؼٗق مبا، إىمجرونٍ
وقد صار جزء مبَر من اىعمٗت مجرد .. إىً ممجبات، إىً جعامٗت حمومَة، من جعيًَ

عشرة فٍ اىمابة من إجماىٍ  2006فنسبة اىعمٗت قد بيؽت فٍ ، أرقاً عيً اىممبَوجر
جرَيَون  60بنوك )اىرقً اىميٍ واىباقٍ مجرد أرقاً عيً اىممبَوجر باى، اىمعروض منها
(. فيو ذهب مثَر من اىمودعَن ىسحب (460)جرَيَون فٍ صورة عمية 6دوٖر منها 

ا.  أمواىهً من اىبنوك فٍ َوً واحد سجعين مافة اىبنوك إفٗسها فور 

مما جججه ، وقد ضعفت اىصٗت اىمباشرة بَن اىناس ىحساب اىصٗت أىمجرونَة
 اْسر إىً اىجفمك.

وصار مه فرد أقدر عيً جطوَر ، عيًَ فقد صار من اىمممن أْن َجً باىممبَوجرأما اىج
 مما َبشر بذوبان اىفجوة بَن اىناس وانجهاء احجمار اىسيطة اىمعرفَة.، معيوماجه

مما ، جحقق جقارب أو جعارؾ ثقافٍ عيً مسجوي اىعاىًأْن َمما أصبح من اىمممن 
 َعزز جباده اىثقافات وجفاعيها.

وسٗح ، اىثورة اىمعيوماجَة سٗح ذو حدَن؛ سٗح اىدوىة واىطبقات اىمسَطرةىمن 
واىحرب ، وما جزاه اىَد اىعيَا ىيطرؾ اْوه، اىشعوب واىقوي اٖججماعَة اْضعؾ
 وبَن مه منهما واىشعوب واىطبقات اْدنً.، مسجمرة بَن اىشرمات اىمبري واىدوىة

ٌِّ عمه مجمرر :((461)اىروبوت )اىثورة اىصناعَة اىرابعة - 2 أو ، وهو َسجخدً فٍ أ
وَجعامه مع اىجزبَات اىجٍ ٖ َجممن اىعامه من رإَجها ، أو َجً فٍ مناخ صعب، خطَر

مما أنه سرَع ودقَق. هذه ، بوضوح. وهو ٖ َحجاج ىٕضاءة وٖ ىجعدَه مناخ اىعمه
وَخفض ، اىبرمجةمثه ، وجفجح مجاٖت ىيعمه اْمثر مهارة، اىجمنوىوجَا جوفر اىعماىة

                                                             

 دراسة حاىة اىدوه اىعربَة. -اىعاىمَة ىمجرونَة مؤداة ىيجنافس فٍ اْسواق اىججارة أ، بن داودَة وهَبة (459)

(460)Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, P.164  

ثً اىثورة اىجمنوىوجَة ، 19اىثورات اىثٗخ اىسابقة هٍ: إحٗه اىمامَنات محه اىعمه اىَدوٌ فٍ اىقرن اىـ  (461)
 ثً ثورة اىممبَوجر بعد اىحرب اىعاىَة اىثانَة.، 19اىممثية فٍ أنجاج اىضخً فٍ نهاَة اىقرن اىـ 
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ا، جماىَؾ أنجاج. واىروبوت ٖ َرجمب أخطاء  َّ بحَخ ، وَسجطَع جنحَة اىعمه اىَدوٌ نهاب
 َجفرغ اىبشر ىيعمه اىذهنٍ.

، وأعماه اىحرب، وأعماه اىزراعة، وهو َسجطَع أْن َقوً بمثَر من أعماه اىصناعة 
دخه فٍ اىجراحات أصبح اىروبوت َ وقد ومخجيؾ أنشطة اىخدمات.، وبؤعماه اىحراسة

بأضافة إىً اْعماه ، جحت إشراؾ اىطبَب، ىيجهاز اىعصبٍ واىقيب واىعظاًاىدقَقة 
ونقه اىمعدات. وقد بيؽت مبَعات اىروبوت فٍ ، مثه جعقًَ اىؽرؾ، اىَدوَة باىمسجشفَات
ا سَجحوه مه من اىممرض (462)ميَار دوٖر 7.24 2015مجاه اىطب عاً   َّ . وجدرَج

 مبرمج وموجه عاىٍ اىمفاءة.واىطبَب إىً 

ا ، (463)به أصبح هناك روبوت َشبه أنسان؛ َمشٍ وَجميً وَممن أْن َصبح أنَس 
ا ىمبار اىسن واْشخاص اىمعزوىَن وىيمقعدَن وذوٌ اىحاجات اىخاصة ، ومساعد 

ا ا، عموم   َّ ٗ  منزى وحجً ممارسة اىيعب مع اىبشر. به أصبح هناك روبوت ، وعام
 مما َهدد حجً باخجفاء مهنة اىدعارة!، (464)ىممارسة اىجنس

أىؾ  115بَنما مانت ، وحدة 381.335 :2017 وقد بيؽت مبَعات اىروبوت فٍ
 .(465)وجنجشر هذه اىججارة أمثر فٍ اىبيدان اِسَوَة، 2008 - 2005بَن  َّ اوحدة سنو

 ىقد صارت اىبروىَجارَا اىجقيَدَة مهددة باىفناء.  

ٗ  بناء عيً برمجة  :اىطابعة اىثٗثَة - 3 ا مام هذه عبارة عن آىة جنجج منجج 
 مما، اىجرمَب معقدة مجداخية أجزاء طباعة عيً اىقدرة ججَح جمنوىوجَا هٍوإىمجرونَة. 

 مع، مخجيفة وفَزَابَة مَمانَمَة وبمواصفات، مجعددة مواد من أجزاء صناعة َممن
ا جشبه نماذجوجنجج هذه اىجمنوىوجَا . اىبعض بعضها مع جرمَبها  وميمس منظر مثَر 
وأقه ، وأقه جميفة وضمن مزاَاها أنها أمثر دقة وأسرع .ىيمنجج اْوىٍ اىنموذج ووظَفة

ا ىيمواد اىخاً واىطاقة  وَممن .اْخري أنجاج أساىَب من اٖسجعماه فٍ وأسهه، اسجهٗم 
ٌّ  اسجخدامها فٍ إنجاج  .ىيجصنَع اىمرادة اىمادة مانت ومهما شمه أ

، وأنشاءات، اىهندسة، اىمجوهرات فٍ - حجً اِن - اىجقنَة هذه سجخدًوج
ا وَممن، اىطبَة واىصناعات، اىطابرات، اْحذَة، اىسَارات  مثه أطعمة جصنَع أَض 
 .اىمصنع واىيحً واىمعجنات اىجبن

                                                             

Top 6 Robotic Applications in Medicine (462) 

Here's What Sophia, the First Robot Citizen, Thinks About Gender and (463) 
Consciousness 

(464)Nael Shokry and others, Our Sexual Future With Robots  

(465) Executive Summary World Robotics 2018 Industrial Robots 
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ا اىمممن من اْخَرة اىسنوات وقد أصبح فٍ  َّ  فٍ اْبعاد ثٗثَة اىطباعة جطبَق ماى
 وهذه، اىشخصٍ ىٗسجخداً اىمنزه فٍ به وجسجخدً .اىصؽَرة واىمجوسطة اىمشارَع

 ٔنجاج ججطور أنْ  اىمنجظر من ىمن، اىبٗسجَك منجوجات ب اجقرَ - اِن حجً - فقط جنجج
 .(466)أخري أشَاء

جسجخدً اِن فٍ اىجدرَب عيً دراسة اىجشرَح واىجدرَب عيً اىجراحة )َممنها  هٍو
وحجً جصنَع أعضاء وأجهزة ىيزراعة داخه ، (467)جصنَع جثة ىجدرَب اىطٗب(

 .(468)اىجسً

وباىجؤمَد أنَّه سَمون ىهذه اىجمنوىوجَا جؽَرات اججماعَة جذرَة. وضمن اىجؽَرات 
وباىجاىٍ ، َإدٌ إىً جقيَه حجً اىمخزون اىسيعٍمما ، أنجاج حسب اىطيب :اىمجوقعة

مما ، وجقيَه اىعميَات اىوسَطة بَن اىمنجج اىمباشر واىمسجهيك، قطاعٍ اىجخزَن واىنقه
أصبح مما . مما سجمون عيً حساب اىعماىة ؼَر اىماهرة. (469)سَقيه من عدد اىوسطاء

ٖ  من جصنَع  عدد من اْجزاء ثً من اىمممن جصنَع معدات معقدة فٍ عميَة واحدة بد
  وىيعماىة اىَدوَة.، . وهذه ضربة ىصناعة اىججمَع(470)جرمَبها

، حَخ َجً اسجخداً نفس اىمعدة ىعميَات مجعددة، وسوؾ َمون اىجصنَع أمثر مرونة
ا بدون   َّ مما َقيه من حجً رأس اىماه اىدابً فٍ اىصناعة. وهذا اْمر قد جحقق جزب

 اىطابعة اىثٗثَة.

فسوؾ َمون هناك مجاه ، وجعجمد عيً اىممبَوجر واىبرمجة، اىجطوروْنها فابقة 
أوسع ىيجمنوقراط ذوٌ اىمفاءة اىمرجفعة. وىن جحجاج اىشرمات إىً نقه رإوس أمواىها 

 إىً اىبيدان ذات اىعماىة اْرخص.

ا؛ سَصبح هناك شؤن أمبر ىيمشروعات   َّ اىخٗصة أنَّ جرمَب اىطبقات سَجؽَر جذر
وىيمنجج عيً حساب ، وىيعماىة عاىَة اىمسجوي، ج اىمنزىٍ اىشخصٍاىصؽَرة وىٕنجا

ا من اىجحرر واٖمجفاء اىذاجٍ ا ، اىجاجر. وهذا اىجوجه َمنح اْفراد مزَد   َّ واٖنسٗخ جزب
 من اقجصاد اىسوق.

                                                             

Rose Eveleth, Our three - dimensional future: how 3D printing will shape the 
(466) global economy 

(467) Three -dimensional printing: review of application in medicine and hepatic 
surgery 

(468) Guk Bae Kim and others, Three -Dimensional Printing: Basic Principles 
and Applications in Medicine and Radiology 

(469) Rose Eveleth, Op. cit 

 نفسه. (470)
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هذا ممون آخر ىيثورة اىعيمَة اىحاىَة. وأهً محجوي ىهذا  :اىمَمروبَوىوجٍ - 4
، اْمر هو اىجعامه مع اىجَنات. وقد نجح اىعيماء باىفعه فٍ اسجنساخ مواد مهمة ىيؽاَة

وميها مسجخدمة عيً ، ومذَبات اىجيطات وعشرات أخري، مثه أنسَوىَن اىبشرٌ
وأصبح هناك اىمثَر من ، باىفعهنطاق واسع فٍ اىطب اىَوً. أما اسجنساخ اىمابنات فبدأ 

، واْعضاء، وهو عمه روجَنٍ اِن، اىحَوانات اىمسجنسخة. َضاؾ اسجنساخ اىجَنات
ا  هٍو، وهو فٍ مجاه اىبحخ حجً اِن. أما اسجنساخ اىخَٗا اىجذعَة فؤصبح ناجح 

َممن أْن جسجخدً فٍ عٗج مثَر من اْمراض اىخطَرة. وجسجخدً اىهندسة اىوراثَة عيً 
% من اْراضٍ اىزراعَة 12طاق واسع ٔنجاج حاصٗت زراعَة ذات مواصفات جَدة )ن

وجعدَه اىصفات اىوراثَة ىبعض اىحَوانات ، ((471)2015جسجخدً فَها هذه اىجقنَة عاً 
وىَس من اىمسجبعد أْن .. (472)منها اىخنازَر واىساىمون واىبعوض، واسجنساخ أخري

ا اِن ىعٗج اْمراضوهو ، جسجخدً فٍ جعدَه جَنات أنسان  َّ ىمن قد ، ما َجً بحث
َسجعمه ٖحق ا فٍ صناعة إنسان سوبر. وهناك من َجخوفون من اسجخداً اىطؽاة 

به وإعادة إنجاج إنسان ، (473)ىيهندسة اىوراثَة ىخيق جنود ٖ َخافون وعماه مطَعَن
أنسان ٖ  . وهناك من َزعمون أنَّ سعادة(474)نَندرجاه واسجخدامه فٍ اْعماه اىحقَرة

، Serotonin (475)به بهرمون اىسَروجونَن فحسب، عٗقة ىها بوضعه اٖججماعٍ
ا.  َّ  مما قد َدفع عيماء اىنظاً إىً معاىجة نزعات اىجمرد واىثورة مَماو

حَن مان أنسان ، خٗصة اْمر أنَّ اىثورة اىبَوىوجَة اىمسجمرة منذ عهود سحَقة
وجحسَن ، بشر بزَادة إنجاجَة اىنباجات واىحَواناتج، َخصٍ اىثَران ىجقيَه عدوانَجها

ومذىك بإطاىة عمر أنسان وجحسَن صحجه وجؽََر صفاجه اىوراثَة. وفٍ مجاه ، سٗىجها
ورفع ، اٖقجصاد حققت باىفعه وسجحقق اىمثَر من جحسَن سٖٗت اىحَوان واىنبات

وجصنَع حقن ، أنجاجَة. وَممن أْن نجصور فٍ اىمسجقبه جعدَه ذامرة أنسان
ا، أو نقيها باىممبَوجر إىً اىذهن اىبشرٌ ىيمعيومات ا خاىد  ا أ، وجعه أنسان مابن  ومحاَد 

ا  َّ ا ىٓمراض، جنس َّ ا ، مع اىقضاء عيً اْمراض اىجَنَة، ومقاوم  ومعاىجة اىباقٍ جذر
ومن اىطمع واىجشع؛ من ، وبسهوىة. ىمن سَظه اىجخوؾ من اىمجسيطَن واىطؽاة

اسجخداً اىسوبرمان ىنا معبَد أو حَوانات ججارب. وهذا َجطيب اىعمه عيً ضبط اْبحاخ 
 اىعيمَة ومقاومة محاوٖت اسجخدامها فٍ خدمة اىدوىة واىطبقات اىمسَطرة. 

                                                             

(471)Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects, p.73  

COGEM TOPIC REPORT - CGM/120111 -01, genetically modified animals: a 
wanted and unwanted reality, Summary (472) 

(473)Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind, P.356  Yuval Noah 

(474) Ibid., p. 358 

(475) Ibid., p. 346 
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، واىطاقة اىشمسَة، وطاقة اىرَاح، جشمه اىطاقة اىمابَة هٍو :اىطاقة اىمججددة - 5
ا اٖندماج اىنووٌ. ، وطاقة اٖنشطار اىنووٌ، واىهَدروجَنَة، حَوَةواىطاقة اى وأخَر 

اىجٍ جموه اٖسجثمارات  هٍوجعمه بعض اىحمومات عيً دفع اسجخداً هذه اىطاقة و
 – 15اىخاصة بها. فَهدؾ اٖجحاد اْوروبٍ إىً زَادة نسبجها من اىطاقة اىميَة إىً 

ميَار دوٖر حجً  700ن إىً اسجثمر وجهدؾ اىَابا، % فٍ منجصؾ هذا اىقرن20
 460إىً  2030ومن اىمقرر أْن جصه جمية اٖسجثمارات اىسنوَة ىيعاىً عاً ، 2030

زاعمة أنَّ اىزَادة ، . ىمن شرمات اىبجروه واىؽاز جقاوً هذا اىجوجه(476)ميَار دوٖر
اىشرمات اىمجوقعة فٍ اسجهٗك اىطاقة سوؾ َُسد من اىبجروه واىؽاز. وفٍ اىحقَقة هذه 

ا أعيً من اىطاقة اْحفورَة مما أنَّ مشارَع اىطاقة اىمججددة مازاىت مرجفعة ، جحقق عابد 
. (477)حَخ اىجميفة أقه، عمس اىحاه فٍ اىصَن، وقد حققت خسابر فٍ اىؽرب، اىجميفة

بَنما ججخوؾ اىحمومات من زَادة اٖحجَاجات من اىطاقة مع نفاذ احجَاطٍ اىبجروه 
َة. إذن َسَر اىصراع بَن شرمات اىطاقة اْحفورَة واىحمومات اىجٍ واىؽاز فٍ اىنها

 ومن اٖنبعاخ اىحرارٌ. ، ججخوؾ من نفاذ اىبجروه واىؽاز

جوقؾ اسجخداً اىطاقة اْحفورَة وَسود اسجخداً اىطاقة َفٍ اىنهاَة سوؾ 
اجها مجً َبدأ إنج - ومنها اىطاقة اىشمسَة. وسوؾ جوفر اىطاقة اٖندماجَة، اىمججددة
ا   َّ ممَات ٖ جنفذ من اىطاقة اىرخَصة. وهذه اىطاقة سججوىد من مفاعٗت نووَة  –ججار

ا، اندماجَة جعمه باىهَدروجَن بَنما جمون اىطاقة اىناججة هابية. ، بممَات ضبَية جّد 
َ ا فٍ إنشاء مفاعه ججرَبٍ مبَر من هذا اىنوع فٍ فرنسا ٌوَجر ا ، اىعمه حاى جمهَد 

بَنما جوجد عشرات أخري ، (478)دوىة 35جشارك فٍ إنشابه ، اىججارٌ فَما بعدىٕنجاج 
منه ىمنها صؽَرة وىيججربة فقط. مما أنَّ اىسَارات اىجٍ جعمه باىمهرباء أو اىهَدروجَن 

 بدأت فٍ اىظهور.

، أما عن اِثار اٖججماعَة ىجعمًَ اىطاقة اىمججددة فججيخص فٍ جقيَه جيوخ اىبَبة
وججَح ، اىبحر بممَات هابية جحه مشمية نقص اىمَاه اىمجوقعة فٍ اىعاىً وفٍ جحيَة ماء

، زراعة مساحات ضخمة من اْراضٍ. بأضافة إىً إضعاؾ اقجصادَات اىبجروه واىؽاز
وخيق فبة من ، وخيق فبات من اىباحثَن واىجمنوقراط فٍ مجاه اىطاقة اىمججددة

من اىمإمد أنَّ جعمًَ اسجخداً  َة.خاصة اىطاقة اىشمس، اىمسجثمرَن فٍ هذا اىمجاه
وسجبقً فرص اىبقاء ىيعماىة عاىَة ، اىروبوت سَإدٌ إىً اخجفاء اىعمه اىَدوٌ باىجدرَج

وباىجاىٍ فقد جصبح شعوب بؤمميها خارج اىحضارة اىحدَثة. مذىك سجقه اىعماىة ، اىمهارة
، اىطفَيَة مبدَهونمو اىمهن ، مما َهدد بانفجار مجزاَد ىيبطاىة، اىمطيوبة ىيمشارَع

                                                             

György Csomós, Relationship between Large Oil Companies and the 
Renewable Energy Sector (476) 

(477)Mariel Rosriguez, The Social and Economic Impacts of Clean Energy  

(478) ?WHAT IS ITER 
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% 50وجدت دراسة حدَثة أنَّ ، فحسب أَمونومَستٖمجصاص اىصراع اٖججماعٍ. 
 .(479)دوىة 32من اىوظابؾ معرضة ىخطر اْجمجة فٍ 

 

*********************** 

جعمًَ اسجخداً جمنوىوجَا اىمعيومات من ، وقد جرجب عيً جطور وسابه أنجاج
انخفاض ساعات اىعمه فٍ اىمجوسط فٍ معظً اىبيدان. .. واىروبوت واىطابعة اىثٗثَة

، ساعة 3111مانت ساعات اىعمه اىسنوَة ىيعماه فٍ اىبيدان اىمجقدمة  4541فٍ ف

فٍ  4611، فٍ اىوَٖات اىمجحدة 4491، فٍ اىَابان 1111واِن انخفضت إىً 

فٍ  1700إىً  1950ساعة عاً  2200برَطانَا فقد انخفضت من  أما فٍ .(480)أىمانَا
فون وعقد صفقات شراء َججضمن أنشطة شخصَة مثه اسجخداً اىجي، اىوقت اىحاىٍ

وسجبقً فرص اىبقاء ، سَإدٌ إىً اخجفاء اىعمه اىَدوٌ باىجدرَج. مما (481)شخصَة
اىحضارة اىحدَثة. مذىك وباىجاىٍ فقد جصبح شعوب بؤمميها خارج ، ىيعماىة عاىَة اىمهارة

ونمو اىمهن ، مما َهدد بانفجار مجزاَد ىيبطاىة، سجقه اىعماىة اىمطيوبة ىيمشارَع
وجدت دراسة ، فحسب أَمونومَستٖمجصاص اىصراع اٖججماعٍ. ، اىطفَيَة مبدَه

 . (482)دوىة 32% من اىوظابؾ معرضة ىخطر اْجمجة فٍ 50حدَثة أنَّ 

َممن ببساطة أْن ، واىطابعة اىثٗثَة، واىجمنوىوجَا اىرقمَة، ومع انجشار اىروبوت
به سجحجاج فقط إىً سوفت ، جصبح مافة اىمصانع وحجً اىقطاعات اىخدمَة بٗ عماه

به َممن أْن َقوً أصحاب اْعماه بمه هذا ، وعمه إشرافٍ من بعَد، وَر ومبرمجَن
وقد جرجب باىفعه عيً  ىها. أو َصبحوا مجرد مابنات طفَيَة ٖ ضرورة، اىعمه بؤنفسهً

اىجؽيب وبهذه اىجمنوىوجَا اىمجقدمة َممن ، هذا اىجطور ارجفاع مجواصه فٍ إنجاجَة اىعمه
 واىروبوتن اىطابعة اىثٗثَة وجإمِّ ، باجباع مبدأ أنجاج حسب اىطيب، عيً فوضً اىسوق

جقيَص اىفوضً وبذىك َجً ، ودراسات اىجدوي وشبمة اىجواصه عبر أنجرنت هذه اِىَة
وقد وصه اىعاىً باىفعه  زون اىسيعٍ أقه ما َممن.خوجعه اىم، وجقيَه اىفابض اىمهدر

؛ اىذٌ َعنٍ اىجحوه من Post Fordism" مابعد اىفوردَة"بـ  َُسمًما إىً مرحية 
إىً إنجاج أنماط عدَدة من ، أنجاج اىضخً اىنمطٍ اىمنظً بدقة فٍ خطوط إنجاج ثابجة

ا عيً اىجطور اىذٌ حدخ فٍ ، اىمجؽَرة مجطيبات اىسوق نفس اىسيعة حسب اعجماد 

                                                             

The Economist, Daily chart, Apr 24th 2018, by THE DATA TEAM, A study finds 
nearly half of jobs are vulnerable to automation (479) 

(480)Carl Davidson, post -capitalist society By Peter Drucker (Reviewed)  

(481)Paul Mason, Time for postcapitalism, 1st July 2019  

The Economist, Daily chart, Apr 24th 2018, by THE DATA TEAM, A study finds 
nearly half of jobs are vulnerable to automation (482) 
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اىمعرفة واسجخداً اىممبَوجر فٍ اىصناعة. وبذىك أصبح اىمخزون اىضخً من اىخامات 
وجً ، وأصبح إنجاج اىسيعة َجً حسب حاجات اىمسجهيمَن، واىمنججات ؼَر ضرورٌ

مقدمة ىنظاً أنجاج حسب  وهذه، (483)إىؽاء اىفصه بَن اىعمه أدارٌ واىبحثٍ واىمنجج
 اىطيب.

وخروج شعوب مامية من عاىً ، وضمن ما سَجرجب عيً ذىك إزاحة اىعمه اىَدوٌ
وهو ما َحدخ اِن ، مما َنذر بمعده جهمَش واسع اىنطاق؛ فابض بشرٌ، اىحضارة
ا أو مهمشة ضخمة عيً مسجوي اىعاىً؛ اِن جوجد قوي ف باىفعه.  َّ سواء اقجصاد

ا؛ من  َّ إىً ، "ؼَر اىشرعََن"إىً اىمهاجرَن ، عاميَن فٍ اٖقجصاد ؼَر اىرسمٍ اججماع
خارج نطاق سَطرة اىشرمات واىمإسسات أو ٖ َعميون اىعيماء واىباحثَن اىذَن َعميون 

ا من ثورة اىمهمشَن.. واىدوىة . وٖ نسجبعد إىخ. أما قوي اىمججمع اىمنظً فجرجعش هيع 
وبجقيَه ، ونشر اْوببة، باىحروب، ض اىبشرٌقَاً اىرأسماىَة بجصفَة ذاك اىفاب

اىحرب اْهيَة فٍ مات فٍ  مما، اىخصوبة. ىقد قجه فٍ رواندا منذ سنوات ميَون شخص
أىؾ شخص عيً َد  300ه جوفٍ دارفور وحدها ق، نحو خمسة مََٗن شخصاىمونؽو 

واىحرب  وىً َجدخه أحد ىوقؾ اىمذابح. ناهَك عن قجيً حروب اىخيَج، اىنظاً اىسودانٍ
ٌِّ محاوىة من اىعاىً اىمجقدً ىوقؾ اىمذابح، باىمََٗن، فٍ سورَا واىَمن به َجً ، دون أ

 جشجَعها بجقدًَ اىماه واىسٗح.

 

************************ 

ا  َ  :اىقوي اىمهَمنة فٍ عاىً اىَوً :ثان

ٌِّ شٍء  هٍو :اىرأسماىَة اىعاىمَة - 1 أهً ممونات اىقوي اىمهَمنة فٍ اىعاىً قبه أ
ا من اىشرمات مجعددة اىجنسَة هٍآخر. و جحت إدارجها أمثر من ثيخ اىجٍ ، ججشمه أساس 

أرباع اىجمنوىوجَا  ةوجسجحوذ عيً أمثر من ثٗث، أنجاج اىعاىمٍ من اىسيع واىخدمات
مثه اىبنك ، ومنظماجها اىدوىَة، (484)واٖسجثمار اْجنبٍ اىمجدفق عيً اىصعَد اىعاىمٍ

وبقَة اىجمجٗت اىدوىَة ، ومنظمة اىججارة اىعاىمَة، وصندوق اىنقد اىدوىٍ، اىدوىٍ
 وأهًشامية اىجَوش. ، وأجهزة اىدوه، وامجداداجها فٍ اْجهزة اَْدَوىوجَة، اىمخجيفة
سَادة رأس  - نمو وانجشار سَطرة اىشرمات مجعددة اىجنسَة :اىرأسماىَةهذه خصابص 

نحو  اىبيدان اىرأسماىَة اىمبري اججاه –رأس اىماه اىوهمٍ ضخامة  –اىماه اىماىٍ 
إنجاج  :اىرأسماىَة جزداد طفَيَةاىعوىمة. مما أنَّ  –جمرمز اىثروة  –اٖقجصاد اىرَعٍ 

ٌِّ إضافة حقَقَة " اىموضة"حسب أجَاه مجعاقبة من اىمنججات  حرمان  –بدون أ

                                                             

 .293 - 263ص ص ، اىفصه اىسابع: ما بعد اىفوردَة، اىرأسماىَةمؤزق  –نهاَة اىعمه ، جَرمٍ رَفمَن (483)

 .2011، اىشرمات مجعددة اىجنسَات، أحمد اىسَد مردٌ (484)
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إنجاج  – اىسيع قصَرة اىعمر –اْسعار اٖحجمارَة  –ن اىسوفت وَر اىمنججات اىقدَمة م
 أعضاء ججارة - أمواه ؼسَه - جحوَه اىرَاضة من أىعاب إىً صناعة - وبَع اىمخدرات

وججحاىؾ .. اىدَون شراء - مضاربات اىبورصة - اىنقد فٍ اسجثمار - سٗح سمسرة -
عصابات دوىَة ، فٍ دوه عربَة مثه عابٗت حاممة، مع هذه اىرأسماىَة قوي أخري
 .. رأسماىَة مومبرادورَة فٍ اىعاىً اىمجخيؾ، مبري جمارس اىجرَمة بؤنواعها

ا من اٖسجقٗه عن اىدوىة. ف جسجطَع أْن  هٍوقد حققت اىشرمات مجعددة اىجنسَة قدر 
وإفساد ، وجحوَه رإوس اْمواه، جججاوز اىدوىة فٍ صورة اىجهرب من اىضرابب

حَخ ، خاصة فٍ بيدان اىعاىً اىمجخيؾ، اىحمومَة بؽرض جسهَه جٗعباجهاأدارات 
ججممن جيك اىشرمات من عقد صفقات ؼَر شفافة واىجهرب من اىجزاماجها. مما أنها 

وباىطبع جعمه ىصاىح أصحاب ، ججفاوض مع اىدوه اىمخجيفة خارج إشراؾ اىدوىة اًْ
ٌِّ جهة أخري. به وفٍ اىدوىة اًْ ججعامه مع اىبَروقراطَة واىسيطات من  اْسهً قبه أ

. وفٍ نفس اىوقت َجعاون اىطرفان ىما فَه مصيحة مشجرمة. (485)خٗه جماعات ضؽط
ا فٍ جقوَة دوىها؛ فف ، باخجراق اىدوه اْخري هٍجيعب اىشرمات مجعددة اىجنسَة دور 

عيً جممَن مثيما جعمه اىدوىة اًْ ، جوسع نفوذ اىدوىة اًْ فٍ اىعاىً، خاصة اىمجخيفة
جيك اىشرمات من اٖنجشار وعقد اىصفقات اىمربحة ىها واىمجحفة ىيدوه اْخري. ومع 
ذىك مازاىت ىيدوىة أهمَة مبَرة ىيرأسماىَة؛ فاىمشارَع ؼَر اىمربحة أو اىجٍ جفَد 

مثه اىجعيًَ أىزامٍ واىعناَة اىصحَة جقوً بها اىدوىة. ، اىمججمع عيً اىمدي اىطوَه
خبػؼخ ، وّب رضبػذ اٌذٌٚخ ِؤصضبد أخشٜجحقَق اْمن ومنع اىجرَمة. بأضافة إىً 

إٌخ. ثً ٕ٘بن .. ٚإػال١ِخ، ٚصمبف١خ، ٚرؼ١ّ١ٍخ، ِٓ ِؤصضبد د١ٕ٠خ، ٌٙب أٚ ٌشأس اٌّبي

اٌزٟ رجش ثشاِظ ػجش ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ، ثشأصّب١ٌخ اٌشلبثخ ٠ُضّٝا٢ْ ِب 

وباىجاىٍ ، جصرفات اْشخاص وجحدد مَوىهًجراقب ، وجبَعها ىيحمومات، ٚاٌّٛثب٠الد
ججربة  BBC ـ)حضر مراسه اىاىوسَية اىمثيٍ ىجوجَههً واىسَطرة عيً عقوىهً 

جهزة من ميَون نسمة جممنت فَها اْ 4.7ىمراقبة سمان مدَنة صَنَة مإىفة من 
ىمن هذا ٖ َمنع من حدوخ  (.(486)دقابق فقط 7جسجَه وجصنَؾ نشاطات اىسمان خٗه 

ا إدارة خٗفا ت بَنها وبَن اىدوىة اًْ وصراع عيً اىمصاىح واىنفوذ. وقد شهدنا مإخر 
، اىربَس جرامب جفرض اىقَود وجعَق اىعوىمة وجعَق جصدَر رأس اىماه إىً اىصَن

. اىوَٖات اىمجحدةواىهدؾ هو إضعاؾ اىصَن وجقوَة ، وجحارب اىعماىة ؼَر اىرسمَة
فاىسَاسة فٍ هذه اىحاىة حممت اٖقجصاد. فهناك إذن صراع بَن اىشرمات واىدوىة اًْ 

 حوه اىمصاىح واىنفوذ. 

                                                             

(485) Steve Kapfer, Multinational Corporations and the Erosion of State 
Sovereignty p. 9 

 .2ج ، عصر رأسماىَة اىرقابة، قصٍ اىصافٍ (486)
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قوَت شومة بَروقراطَة اىدوىة فٍ اىؽرب بعد اْخذ بنظرَة مَنز  :اىبَروقراطَة - 2
ب ثً ظهور دوىة اىرفاه بعد اىحر، اىجٍ دعت ىجدخه اىدوىة فٍ اٖقجصاد عيً نطاق واسع

شامية بَروقراطَة اىقطاع  –اىعاىمَة اىثانَة. ومن اىمهً أْن نرصد أنَّ اىبَروقراطَة ممه 
اىمهَمنة؛ ىَست مجرد خادً فٍ معظً بيدان اىعاىً قد صارت ضمن اىقوي  - اىخاص

فخٗه  .(487)حجً فٍ أعجً بيد رأسماىٍ، به صاحبة مصاىح مبري ومجمَزة، ىيرأسماىَة
ارجفعت رواجب ، "معهد اىدراسات اٖقجصادَة" حسب، اِنإىً  1970اىفجرة من 

بَنما انخفضت أجور ، قهأضعاؾ عيً اْ جسعةا أمرَمفٍ  وممافآت اىمدراء اىجنفَذََن
 ةمع اْخذ بنظر اٖعجبار مسجوي اىجضخً أو ببساطة ؼٗء اىمعَش، اىعماه إىً اىثيخ

ا ىما َقدمونه من مات واسجناد  مدراء بعض اىشرواىقدرة اىشرابَة ىيدوٖر. مما اسجطاع 
امعيومات مفبرمة عن  فاىشرمة اىعاىمَة ىيجؤمَن ، شرماجهً انجزاع درجات جقًََ عاىَة جد 

AIG  ًََبقَت ججمجع بجق  ٗ اىميمة  إنَّ به  !(488)حجً قبه َومَن من انهَارها AAمث
َة اىَوً جعود ْصحاب اْسهً فٍ اىشرمات اىعمٗقة مرَماىفصه فٍ جوجَه اىسَاسة اْ

  .(489)ومن بَن هإٖء عدد من جنراٖت اىجَش )عسمرة أدارة(، اىجنسَة مجعددة

وَقؾ وراء صعود قوة اىبَروقراطَة عدة عوامه. منها نمو قوة مبار أدراََن 
ا وأهمَة ومدور فٍ اٖقجصاد  َّ باىدوىة  ونمو قطاع من أنجيجَنسَا مرجبط، عدد

، وجفاقً أزمات اىرأسماىَة وباىجاىٍ احجَاجها اىمجزاَد ىجدخه اىدوىة، وباىشرمات اىمبري
بجقدًَ اىمعونات ، مما أدي إىً نمو دور اْخَرة فٍ امجصاص اىصراع اىطبقٍ

، وضبط حرمة اىسوق، وإنقاذ اىمشارَع اىرأسماىَة اىمبري من اىخراب، اٖججماعَة
اوفجح أسواق خارجَة.  ا ضخم  ٖ جحقق اْمن ، ىقد أصبحت اىدوىة اىحدَثة أخطبوط 

من ، به جدس أنفها فٍ اىمججمع ميه، واىدفاع مثيما دعا اىيَبراىَون اىعظاً فٍ اىماضٍ
حجً مشارمة اىطبقة اىمسَطرة فٍ اىنهب ، أوه إعداد اْفرد ىقبوه اىطاعة واٖىجزاً

  فاْوضاع أبشع.، ىة اىقمعَةحَخ جوجد اىدو، واىسيب. أما فٍ اىعاىً اىمجخيؾ

ىقد أصبح هذا اىمصطيح واسع اٖنجشار. وهو َشَر إىً سطوة  :اىدوىة اىعمَقة - 3
حجً فٍ اىوَٖات ، شامية اىبَروقراطَة اىعسمرَة، اىقوي اىمجنفذة من بَروقراطَة اىدوىة

، . وهو مصطيح سك فٍ جرمَا(490)اىمجحدة حَخ َشمو اىربَس جرامب من هذه اىظاهرة
واىجَش واْمن واىقضاء ، وقد عنوا به منظومة من اىعناصر اىمجنفذة فٍ اىمخابرات

                                                             

ا عن اىبَروقراطَة اْهذه دراسة شَ (487)  THE BUREAUCRACY: It is what youَة: مَرمقة جّد 
know not who you know 

 طَؾ مارمس اىذٌ ٖ َنجهٍ.، قصٍ اىصافٍ (488)

 قراءة فٍ خيفَات اْزمة اىماىَة اىراهنة. -اىرأسماىَة من اىجطور إىً اْزمة ، محمد مراد (489)

(490) Jon D. Michaels, The American Deep State واىماجب َنفٍ هذه اىصفة ىيبَروقراطَة .
 مجهما إدارة جرامب باىفساد واىفشه.، َةمَرماْ



277 
 

وخاصة اىدوىة ، . وفٍ اىدوه اىمجخيفة َمون ثقه اىبَروقراطَة(491)واىجرَمة اىمنظمة
ا حجً عيً  هٍبه فٍ بعض اىبيدان ، أمبر من ثقيها فٍ اىؽرب، اىعمَقة  َّ اىجٍ جسَطر فعي

 (492)مثه اىجَش اىصَنٍ، ش من َجصرؾ مشرمة اقجصادَةاٖقجصاد. وهناك من اىجَو
ا اىجَش اْ، (493)واىجَش اىمصرٌ  َّ  - مشرَك فٍ اىمجمع اىصناعٍ، ٍمرَموجزب

ومذىك جَش ، اىعسمرٌ –اىعيمٍ  –اىمجمع اىصناعٍ  :أو باْحري، (494)اىعسمرٌ
اىدوىة اىعمَقة  مَة أْن جراعٍ اىقوي اىثورَة أنَّ . هذه اىحقَقة جشَر إىً أه(495)مَانمار

خطَرة. فاىبَروقراطَة طفَيَة ومعادَة  هٍف" عمَقة"وْنها ، عدو فٍ حد ذاجها هٍ
ا مصدر ىيفساد واىجبدَد وجخرَب عمه اىنظاً. وجعد اىدوىة  هٍو، ىيثورة وىيجقدً عموم 

ا ىرجاىها إىً طبقة رجاه اْعماه مجهاز جحافظ بمه قوجها عيً  هٍوىذىك ف، معبر 
 اٖنقساً اىطبقٍ فٍ اىمججمع.

********************** 

ا  :اىيَبراىَة اىجدَدة واىعوىمة :ثاىث 

ا ىيؽرب اىرأسماىٍ ا ومهدد   َّ ، بعد اىحرب اىعاىمَة اىثانَة ظهر اىمعسمر اٖشجرامٍ قو
فة إىً موجة اىنمو مما اسجندت اىحرمات اىعماىَة فٍ اىؽرب إىً هذا اىجهدَد. بأضا

مما دفع اىرأسماىَة إىً جقدًَ بعض اىفجات ىيطبقات اىفقَرة ، اىسرَع بعد نهاَة اىحرب
، فٍ اىؽرب. ومذىك جممن اىفقراء من اىحصوه عيً بعض اىمماسب فٍ اىعاىً اىثاىخ

ا ىيجوازن اىدوىٍ وانجشار اىشَوعَة عيً شامية ، فقد ظهرت دوىة اىرعاَة هناك، اسجناد 
 رَة فٍ مصر. اىناص

عادت اىرأسماىَة إىً إحماً ، وفشه اْنظمة اىدوىجَة، ىمن مع انجهاء اىحرب اىباردة
ومن هنا ظهرت اىيَبراىَة اىجدَدة. وهذه ججيخص فٍ جخيً ، قبضجها عيً اىمججمع

وجخيَها عن ميمَجها ، ىيفقراء وعن جدخيها فٍ آىَات اىسوق ٍاىدوىة عن دورها اىحماب
 وجحوَه اىعاىً إىً سوق واحدة. ، باىخصخصة

وضمن آىَات اىيَبراىَة اىجدَدة سَاسة اىعوىمة. وهذه ججً بقَادة حيؾ وثَق من مه 
من اىشرمات مجعددة اىجنسَة وأجهزة اىدوه اىرأسماىَة اىمبري واىمإسسات اٖقجصادَة 

واىجوزَع وعميَات أنجاج ، جشمه جرابط وجشابك اىمإسسات اىماىَة هٍاىدوىَة. و
، واىعوىمة اىسَاسَة، واىثقافات، وحرَة جداوه اىمعيومات، وعوىمة اٖجصاٖت، واىجباده

                                                             

(491)Mike Lofgren, Anatomy of the Deep State  

(492) Marie Horrigan, The Red Army's role in China's economy 

 جنراٖت اىذهب وجحيَٗت.، محمد حسنٍ (493)

(494) JAMES Q. WILSON, The Rise of the Bureaucratic State 

 اىشرمات اىمبري هٍ اىجٍ جحمً اىعاىً. (495)
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سَاسة  هٍو، بإطٗق حرَة انجقاه رأس اىماه واىبضابع عبر اىحدود بدون حواجز
، وحقوق اىمرأة، مثه حرَة اىجعبَر واىحرَات اىسَاسَة، جشجع ىبرىة اىمججمعات اىمؽيقة

اوحقوق أنسان ع ىصاىح ، وججاوز اْفمار اىقومَة وفمرة اٖسجقٗه اىوطنٍ، إىخ.. موم 
. وقد ارجبطت سَاسة اىيَبراىَة اىجدَدة بسَاسة اىعوىمة. (496)اعجبار اىعاىً وحدة واحدة

فٍ اىواقع ما جً هو جممَن اىشرمات مجعددة اىجنسَة من اىجهرب من بعض اىجزاماجها 
ىمنها ٖ جسمح بحرَة انجقاه اىبشر ، إىً دوه عدَدةومد سَطرجها ، اىماىَة ججاه اىدوىة
به اىعمس حدخ جشدَد عيً انجقاه اىبشر ، مثه دوه اٖجحاد اْوروبٍ، إٖ بَن دوه بعَنها

 من اىبيدان اىفقَرة إىً اىبيدان اىؽنَة.

ٖ   :ومان من نجابج جيك اىسَاسة هجرة رإوس اْمواه من اىؽرب إىً اىدوه  :أو
ا ، بعد أْن سيمت طرَق اقجصاد اىسوق ،رخَصة اىعماىة؛ اىصَن خاصة مما شمه ضؽط 

 وظابؾ ربع َقارب ما اأمرَم فقدت 2007و 1991 عامٍ بَنعيً عماه اىؽرب )
وعيً اىصناعات اىمحيَة فٍ اىدوه ، ((497)اىصَن فٍ اىعمه أجر انخفاض بسبب اىجصنَع

ا ساهمت فٍ جطوَر اىعماىة وزَادة اىفقَرة. ومان ضمن آثارها اجساع اىفقر.  ىمنها أَض 
َ اأنجاجَة. و وجرمَبها فٍ ، أصبح َجً جصنَع أجزاء اىمنججات فٍ بيدان مجعددة :ثان
ىٗسجفادة من مخجيؾ عوامه أنجاج اىجٍ ججباَن جميفجها من بيد ِخر. ، بيدان أخري

فٍ اىبيدان اىمجخيفة أو انجقاه ميمَجها " اىوطنَة"إفٗس مثَر من اىشرمات  :ثاىث ا
اىيشرمات مجعددة اىجنسَة.  به وجهمَش ، زَادة أعداد اىمهمشَن بدرجة هابية :رابع 

بيؽت نسبجه فٍ بعض بيدان ظه فٍ مه ممان )شعوب بؤمميها. وضمن ذىك نمو اقجصاد اى
وقد دفع اىفقر اىناس إىً اىهجرة ؼَر اىشرعَة من . ((498)%26- 20أوربا اىؽربَة 
ا من اىضؽط عيً اىعماىة فٍ اىؽرب، اىبيدان اىفقَرة ا ، مما سبب مزَد  ٗ  مهم  ومان عام

افٍ انجشار اىنزعات اىعنصرَة واىعنصرَة اىمضادة ىدَهً.  ازدَاد جرمَز اىثروات  :خامس 
اوباىجاىٍ ىرأس اىماه اىوهمٍ. ، واىنمو اىهابه ىٕبجمان، فٍ أَدٌ قيَية ومن  سادس 

ا انجشار اىصراعات واىحروب فٍ مخجيؾ مناطق اىعاىً.  انجابجها أَض  انجشار  :سابع 
ا فٍ ، اىفساد اىماىٍ وأدارٌ واْخٗقٍ واىصناعٍ واىججارٌ فٍ مه ممان خصوص 

واىجهرب من ، واىنصب، ىمنه َجً بمهارة أمثر فٍ اىعاىً اىمجقدً. فاىؽش، اىمجخيؾاىعاىً 
ميها ظواهر واسعة اٖنجشار. وَجرجب عيً مه ذىك ، وجقدًَ وأخذ اىرشاوي، اىضرابب

، واسجؽٗه اىضعفاء من جانب قوي اىجسيط، إهدار جزء من ثروات اىبشر وطاقاجهً

                                                             

(496)8 types of Globalization  

ا عن اٖقجصاد اىعاىمٍ اىحاىٍ، أرَج حماد (497)  ماذا جحجاج اىرأسماىَة حجً جنجو؟.. مقدمة قصَرة جّد 

وفٍ آسَا ، % من حجً اٖقجصاد اىمي60ٍَشمه اقجصاد اىظه فٍ اىدوه أفرَقَة وجنوب اىصحراء أمثر من  (498)
% وفٍ اىدوه 50وفٍ اىممسَك بحدود ، من عدد اىعاميَن فٍ اٖقجصاد اىرسمٍ 40% - 60% بنسبة ججراوح بَن

% وفٍ فنيندا 10 - 23إسبانَا بَن وفٍ ، %20 – 26اْوروبَة َخجيؾ من دوىة إىً أخري. ففٍ إَطاىَا بحدود 
اقجصاد اىظه أو اٖقجصاد ، %. حَان سيمان35 - 40%. أما فٍ سورَة فَجراوح بَن 2 - 4وهٍ أقه اىدوه بَن 

 اىخفٍ.
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عمية اىردَبة ىيعمية اىجَدة؛ فاىشرمات اْمبر وطرد اى، وازدَات اىجفاوت اٖججماعٍ
واْمثر صية باىدوىة جسجطَع إزاحة شرمات أمثر مفاءة من اىسوق. وضمن أشماه 

نظاً  –اٖججار فٍ اْطفاه  –ججارة اْعضاء  –اىدعارة  :اٖججار فٍ اىبشر، اىفساد
اىمعنً اىحرفٍ به ومازاىت أشماه من اىعبودَة واىقنانة ب، اىمفاىة فٍ بيدان عربَة

اىمزَد من نهب اىعاىً اىثاىخ. وَجً هذا بطرق  :ثامن ا. (499)موجودة فٍ اىؽرب واىشرق
اىجحاَه ىجحوَه اْمواه فٍ ، اىصفقات اىمجحفة، ؼَر مباشرة؛ اىقروض اىمشروطة

صورة أرباح أو مقابه واردات بؤسعار ؼَر حقَقَة. وٖ ججورع اىشرمات مجعددة اىجنسَة 
حجً ، عن اىجعاون اىوثَق فٍ رشوة اىمسإوىَن فٍ اىعاىً اىثاىخ وخداعهًودوىها اًْ 

ا، باسجخداً اىعاهرات ا، به وحجً قجيهً أحَان   َّ أو جدبَر اٖنقٗبات ، أو ؼزو بٗدهً عسمر
ا. (500)اىعسمرَة ضدهً منها انجشار جعاطٍ ، هناك آثار أخري فٍ اىعاىً اىثاىخ :جاسع 

وجؽَر اىعادات ، وجؽَرات فٍ اىيؽة اىمسجعمية، رةوانجشار أمراض خطَ، اىمخدرات
 .(501)واىجقاىَد

 

********************** 

ا  :إهدار اىثروات :رابع 

جحقق سَاسات اىدوه فٍ هذا اىعصر خسابر جسَمة ىيبشرَة؛ وضمن آىَات ذىك 
اىحروب أقيَمَة وحروب اىوماىة اىمسجمرة. وضمن خسابر اىبشرَة من هذه 

ٌِّ طرؾ، اىجسيح اىصراعات مصارَؾ واىجٍ ، اىجٍ ربما جزَد عن اْرباح اىمجحققة ْ
. وخسابر اىحروب اىعسمرَة جمفٍ ىجحقَق نقٗت 2018ميَار دوٖر عاً  1822بيؽت 

، ضخمة فٍ مسجوَات اىمعَشة. جضاؾ اىخسابر اىجٍ جنجً عن منافسة اىشرمات
اٖحجباس اىحرارٌ  بخٗؾ جخرَب اىبَبة )من ذىك، وخسابر بسبب حجز اىجمنوىوجَا

اىناجج عن اسجخداً اىفحً واىبجروه ممصادر ىيطاقة اىرخَصة ْنَّ اىطاقة اىنظَفة مازاىت 
مجعددة من " مارمات"اسجثمار أمواه طابية ٔنجاج ، إنجاج سيع سرَعة اىجيؾ، مميفة(

                                                             

ا مفزعة: ، سامح سعَد عبود (499) ا من أشماه اىقنانة وذمر أرقام  اىقنانة فٍ عاىً اىَوً. وقد اسجعرض اىباحخ مثَر 
ا  700.000 واْطفاه اىذَن ججً اىمجاجرة بهً ججعدٌ عدد اىنساء   َّ منهً اىٍ اىوَٖات اىمجحدة   50.000 َذهب ، سنو

ذمرت اىجقدَرات اىواردة فٍ  -ججارة أنسان أصبحت صناعة ججيب سبعة بََٗن دوٖر سنوَا  -َة وحدها مَرماْ
رجه وامرأة  900.000و 800.000ما َجراوح بَن َة أنَّ مَرماىدراسة اىسنوَة اىجٍ أجرجها وزارة اىخارجَة اْ

ميَون إنسان َرزحون جحت وطؤة اىعبودَة فٍ  30هناك  -وطفه َجً اٖججار بهً معبَد عبر اىحدود اىدوىَة مه عاً 
 فٍ بٗد عدة منها اىسودان ومورَجانَا واىنَجر.، شجً أنحاء اىعاىً

ىعميَات اىقذرة اىجٍ ججحاىؾ فَها أجهزة اىشرمات مع أجهزة جقدً اعجرافات جون برمنز أمثية بٗ حصر ىجيك ا (500)
 اعجرافات قرصان اقجصاد. –اىدوىة أمبرَاىَة. اٖؼجَاه اٖقجصادٌ ىٓمً 

(501)Fairooz Mustafa Hamdi, The Impact of Globalization in the Developing 
Countries 
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طابية فٍ صناعة اىسٗح وجخزَنه ونقيه وصَانجه. به  سجثمر أمواهٌ مما جُ ، نفس اىسيعة
وجشجع اىدمار حجً جعَد جسيَح اىدوه ، جسعً اىشرمات اىعاىمَة إىً إشعاه اىحروب

 وبنابها من جدَد.

منها أعًٗ ، َضاؾ إىً هذه اىخسابر ما َفقد من اىثروات فٍ أنشطة طفَيَة عدَدة
أو ، إما بسبب صعوبات اىجصرَؾ، واىزراعةاىطاقات اىعاطية فٍ اىصناعة ، اىمباىػ فَه

ىيمحافظة عيً اْسعار. ومذىك أسراؾ اىسفهٍ ىمثَر من اْؼنَاء واىحماً اىفاسدَن؛ 
ا أو فَيٗ 50فما معنً أْن َمجيك شخص واحد  ا؟! وما ، قصر  ومجً َقًَ فَها جمَع 

وما فابدة بناء  ،ضرورة أْن جمجيك حمومة فقَرة مجموعة من اىطابرات اىرباسَة اىفخَمة
آٖؾ من دور اىعبادة اىفخمة فٍ مه ممان. ناهَك عن جخزَن اْسيحة اىقدَمة اىجٍ ٖ 

وجمدَس اىذهب واىمجوهرات. ما قَمة أْن َجمسك حامً باىسيطة مقابه ، َممن اسجخدامها
ذبح اِٖؾ من شعبه وجدمَر بنَجه اْساسَة؟ وىماذا مه هذا اىعداء اىبشع بَن جماعات 

مع أنهً َممن أْن َجفاهموا ىما فَه مصيحة ، ة عيً أساس اىدَن أو اىقومَةبشرَ
 اىجمَع؟

مثَر  :نمط اٖسجهٗك اىضار باىصحة واىبَبة واىثروةوضمن مضاعفات اىرأسماىَة 
قصَرة ، مؽشوشة، خاصة فٍ اىبيدان اىمجخيفة، من اىمنججات اىمعروضة فٍ اْسواق

ا ما جمون خطر، ردَبة، اىعمر ة عيً صحة وحَاة اىمسجخدمَن. مما أنَّ نشر ومثَر 
أنجاج ججمون من احجمارات من شرمات  مبري اتشبمَجً بواسطة ْنظمة اىؽذابَة ا

وصناعة  وأجهزة إعًٗ وأطباء وأخصابٍَ جؽذَةمن خبراء و، وشرمات جوزَعاىؽذابٍ 
هذه اىجهات وٖ اىحمومات  ٍوخبراء فٍ اىدعاَة واىعٗقات اىعامة. وٖ جراع، اىنشر

ا(. فَجً إنجاج وجوزَع أطعمة   هٍصحة اىناس إٖ بضؽوط اىرأٌ اىعاً )فٍ أوروبا أساس 
اىيحوً  –سمر اىفرمجوز  –اىزَوت اىمهدرجة ونصؾ اىمهدرجة  :منها، أقرب ىيسموً

منججات أىبان مؽشوشة باىزَوت اىمهدرجة  –اْؼذَة اىمحفوظة واىمعيبة  –اىمصنعة 
ا ما( )واى اىوجبات اىسرَعة اىميَبة باىنشوَات  –صَنَون ؼشوها باىسَرامَك َوم 

واىيحوً ، اىحيوي واىشوموٖجه اىمخيوطة باىزَوت اىمهدرجة –وأنواع ردَبة من اىيحً 
ا  هٍو، مما ججً جؽذَة اىحَوانات باْعٗؾ، اىميَبة باىهرمونات ؼَر صحَة وجنجج ىحم 

ا )شامية اىطَور واْسماك بخٗؾ اىسجابر واىمخدرات واىخمور. وَجب أٖ ننسً ، (ردَب 
ا ما جضر بصحة اىناس اىبدنَة واىعقيَة، اْدوَة اىجٍ ٖ ىزوً ىها ٗ   –منها ، به مثَر   - مث

ا بإصرار ىجنٍ اْرباح.  معظً أدوَة عٗج اىسمنة. به وَجً اىجروَج ىهذه اىمنججات جمَع 
، منها بعض أنواع اىمٗبس اىرخَصة، بأضافة ىيمٗبس اىضارة ىيجيد واىصحة اىعامة

 .. أحذَة اىمعب اىعاىٍ ىينساء، واْحذَة اىمصنوعة من جيود ردَبة

َخ فٍ مه ما هو جافه أو ضار؛ فجهود وىقد ضَع اىبشر جهودهً عيً مر اىجار
ٗ  ٖ َممن جخَيها" عيوً"اىمسيمَن واىمسَحََن فٍ  ومان َممن أْن جسجخدً ، اىدَن مث

فٍ جطوَر اىحَاة. وىقد جسبب جهاز اىدوىة منذ نشؤجه فٍ إهدار ماٖ حصر ىه من 
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ٖ  من معاىج" اىجرَمة"اىثروات عيً اىمراقبة واىسَطرة واىقمع وممافحة  ة أسبابها( )بد
 وجرؾ اىحماً واىجَوش ومهنجهً.، وإظهار اىجاه ومظاهر اىسيطان

سواء من جانب اىدوه أو اىحماً ، إنَّ اىسعٍ إىً جحقَق اىممانة واىقوة إىً آخر مدي
هو اىذٌ َفسر هذا اىسفه. فحجً ، مع اىجشع واىطمع، أو اْثرَاء أو اىجماعات اىعقابدَة
ا ٖ َبرر هذا اىجبدَدجحقَق أعيً معده ىيربح أو اىف وَممن بشٍء من ، ابدة اىمادَة عموم 

اىحممة جحقَق أرباح أمثر مع اىمحافظة عيً اىثروة اىبشرَة واٖسجقرار. فرؼً وجود 
مثه اىجعاون ىخفض اٖحجباس ، أشماه من اىجعاون بَن اْفراد واىطبقات واىدوه

 ً اىصاىح اىعاً ىٕنسانَة.إٖ أنَّ اْنانَة جسَطر أمثر من اىمحافظة عي، اىحرارٌ

 

********************** 

ا   :اٖؼجراب أو اٖسجٗب :خامس 

 :منها، بؤشماه مجعددة، وعن إنسانَجه، اىفرد فٍ اىعاىً اىَوً مؽجرب عن نفسه

ا أماً منججاجه نجاج عميه َجحوه أماً ، اٖؼجراب اٖقجصادٌ؛ حَخ َقؾ اىفرد ؼرَب 
، فٍ صورة رأسماه، وَجً اسجخدامه ضده باىذات، واىيصعَنَه إىً اِخر اىطفَيٍ 

ا من أجه ، وسٗح. وحجً اىمسجِؽه ىَس هو اىذٌ َجحمً فَما نهبه به َجد نفسه ممرس 
وإنجاح مشارَعه. ، واىجفوق فٍ اىسوق، وجحقَق مزَد من أرقاً اىثروة، جنمَة رأسماىه

ا - فهو رؼً عدً حاججه  َّ نفسَة؛ جإججها حاىة اىمنافسة ىدَه حاجة ، ىمه ذىك - ماد
مآىَة ، اىمصحوبة باىجشع فميما شعر فٍ نفسه باىضعؾ إزاء منافسَه ازداد جشعه ىيماه
رؼً أنه ، جعوَضَة. مما َنظر اىناس إىً اىسوق مما ىو مان سيطة جفرض نفسها عيَهً

اىجٍ جبدو ىهً ومؤنها قوانَن اْشَاء؛ " قوانَنه"فَخضعون ىه وىـ ، من صناعجهً
ٖ َممنهً جؽََرها. به وَنظرون إىً اىنقود مما ىو مانت أشَاء ذات قوة قادرة ، فَزَاء

به وقد أصبحت مجرد أوراق وأرقاً عيً ، رؼً أنها مجرد وسَط ىيجباده، عيً مه شٍء
 إٖ أنهً أصبحوا َجعاميون معها مؤنها إىه مقدس. ، اىممبَوجر ٖ قَمة ىها فٍ اىواقع

فاىعٗقات اٖججماعَة واىجقاىَد جمون سيطة فوق اىبشر رؼً  اٖؼجراب اٖججماعٍ؛ 
ٌْ مارمس  اىحاضر اىوقت وحجً باسجمرار ىقد راح اىبشر" :أنها من إنجاجهً. وعيً رأ

 وىقد. َمونوه أنْ  َجب وعما ماهَجهً وعن أنفسهً عن خاطبة َصطنعون جصورات
اوف عٗقاجهً نّظموا  خرجت أوهاً وىقد. اىخ.. اىعادٌ نسانأو هللا عن ْفمارهً ق 
 وهذا هو .(502)"مخيوقاجهً أماً َنحنون بهً اىخاىقون فإذا، عن سَطرجهً هذه عقوىهً

به قد َجبنً اىمرء .. اىفمرة َخيقها أنسان ثً َخضع نفسه ىها :اٖؼجراب فٍ اىفمر
ا معادَة ىه وْفماره اْصيَة؛ أو جحجقره ، شؤنهامثه جبنٍ اىمرأة ْفمار جقيه من ، أفمار 

                                                             

(502)The German Ideology, Introduction  
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واىمضطهد اىذٌ َجحمس ىمضطهدَه وَناضه فٍ سبَيهً ، فجقاوً جحررها بنفسها
َ ا ىمن َعارض  ْنه ، "فمرجه"بحماسة. واىشخص اىمسجيب فٍ هذه اىحاىة َمون معاد

 َذمره باسجٗبه وعجزه. 

ا ومشاعر ؼرَبة وؼَر  وقد أثبت اىجنوًَ اىمؽناطَسٍ أنَّ اىفرد َممن أْن َجيقً أفمار 
ا بَنما هو َؤمه بطاطا، فقة معهمجوا وعيً مسجوي ، مثه اىشعور بؤنه َؤمه جفاح 

ججعه اىمرء َشعر باىرضا ، فَجً زرع مَمات مضيية، اىمججمعات َحدخ اىشٍء نفسه
واىيذة بَنما هو مطحون ىصاىح مسجؽيَه. به قد َقجنع بعض اىناس أنهً َقوىون رأَهً 

وهذا نوع آخر ، عجه ببراعة فٍ أذهانهًاىخاص بَنما َمون هو فَروس فمرٌ جمت زرا
ا اٖؼجراب اىدَنٍ.، من اٖؼجراب اىفمرٌ  وهو َشبه جمام 

بحَخ أصبحت ، "أهه اىسَاسة"حَن جرك اىناس اىسَاسة ىـ  :اٖؼجراب اىسَاسٍ
ا مهنة فٍ مثَر من اْحَان" اىنضاه"به وصار ، مهنة ا ، أَض  ومؤن اْفراد قد وميوا عدد 

ٗ  منهً باىقَاً بعم فجخيً اىفرد عن سيطجه أو مشارمجه فٍ اىسيطة ، ه َخصهً أص
اىسَاسَة ىمن َقمعه باسمه. وفٍ اىجمثَه نري اٖؼجراب اىسَاسٍ باىعَن اىمجردة؛ 

َعمه ىنفسه  –بحمً اىطبَعة اىبشرَة  - رؼً أنه، فاىناس جخجار من َجميً وَفعه باسمها
ٌِّ شٍء. أما فٍ اىدوىة اىدَموقراطَة فَجحقق اٖؼجراب اىسَاسٍ بشمه مامه؛  قبه أ

وأجهزة جقدً ، "اىوطن"وأجهزة ىيدفاع عن ، عمومَة؛ قانون ودسجور" حقوق"فجججسد 
ا ، خدمات عامة. فَبدو جهاز اىدوىة ومؤنه قوة محاَدة ىجحقَق اىصاىح اىعاً ووجوده قدر 

ا من مه فرد فٍ اىمججمع أْن َبدٌ وضرو، ممجوب ا رة ٖ فماك منها. وَصبح مطيوب 
ا أنها ججسد روح اْمة واىضمَر اىعاً. وَبدو اْمر مثيما ، اىخضوع ىهذه اِىة مجصور 

حدخ مع خيق أىه؛ ففٍ اىدوىة وضع اىناس جصوراجهً عن مفاهًَ اىحق واىعده واىقوة 
ا هٍثر عمق ا؛ فاىحامَة. به َمون اٖؼجراب فٍ اىدوىة أم  َّ فٍ ، جمارس قمع اىمججمع فعي

به من أنشؤجها باىقوة جماعة ، عٗوة عيً أنها ىَست من خيق اىناس، اىواقع اىمعاش
 معَنة منهً. 

إنَّ أعٗمٍ َبَع  :مثه، وهناك أشمه مجعددة أخري ٖؼجراب اىفرد عن نفسه
َبدٌ ماٖ َبطن من مشاعر واىحامً ، ابجسامجه ىيجمهور وضمَره ىيرأسماىٍ أو ىيدوىة

واهجمامات. اىماهن مذىك َقوه ىَس مٗمٍ به إنَّ هللا هو اىذٌ َقوه. اىعامه واىعاىً َبَع 
ىست أنا به  :مه منهما مهارجه مع احجفاظه بؤفماره وقناعاجه ىنفسه. اىموظؾ َقوه

رسون اىممبَوجر هو اىذٌ َقوه. به وحجً فٍ اىفن واىرَاضة؛ فقد صار عموً اىناس َما
وهناك شمه فرَد ىٗؼجراب منجشر فٍ اىعاىً اىَوً؛ ، مه ذىك من خٗه نخب مجخصصة

ا بؤفمار معَنة ىمنه َجمسك بها ْنها جحفظ ىه ، ذىك اىمثقؾ أو اىسَاسٍ اىذٌ ىً َعد مقجنع 
وبدونها سَجحوه إىً شخص عادٌ. ىقد جحوىت أفماره إىً صنً ، ممانجه اٖججماعَة

 عجز عن إبداع أفمار أخري.وهو َشعر باى، َعبده
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حسب رؼبة ، اىعيً َعجمد عيً اىجموَه من أجه اىبرهنة عيً صحة فرضَة مامما أنَّ 
ا ما َطيب حجً نجابج ، وَجً جحدَد مجاه اىبحخ حسب رؼبة اىمموه، اىمموه اىذٌ مثَر 
ا.، معَنة  وهذا َدفع اىباحخ ىيعمه فٍ اىمجاه اْمثر رواج 

، وأْن َبجسً ىيزبابن، جعيًَ اىفرد أْن َظهر اىحب ىيناسفٍ اىمججمع اىمعاصر َجً و
ا ْنه (503)"هو"فجمون مشاعر ىَست مشاعره ، وأْن َجاميهً . فقد َفعه اىمرء شَب 

ا ىمعجقد أو جقاىَد، وىَس ْنه َرَده" واجب" . .. أو ىشروط اىعمه فٍ اىسوق، خضوع 
ا.   َّ ا آى ا وواجب  جنمَط اىفرد حسب مقاََس َحددها مما َجً فهمذا جصَر اٖبجسامة جصنع 

وَرجدٌ أزَاء  ، وفٍ اىجيوس واىمشٍ، ن طرَقة معَنة فٍ مخاطبة اِخرَنقَّ يَ اىنظاً؛ فَُ 
وعيَه ، وَحجفه أو حجً َبدٌ اىحزن بطرق مقررة سيف ا، معَنة فٍ مخجيؾ اىمناسبات

اىناس من مما َحرً مثَر من .. َجناوه طعامه فٍ اْمامن اىعامة حسب "أجَمَت" أنْ 
مثه ، إبداء آرابهً ْنهً ميزمون باىجعبَر عن رأٌ اىمإسسات اىجٍ َنجمون إىَها

، وموادر اْحزاب، واىقضاة فٍ محاممهً وحجً مع اىرأٌ اىعاً، اىمعيمَن فٍ مدارسهً
  إىخ... ورجاه اىدَن

ىَس مه ما َحقق اىسعادة وهو مزَؾ ْنَّ ، مزَؾ باىسعادةاىشعور َوجد مثَر من اى
 جُسمًبه وهناك حاىة مرضَة ، ؛ فاىمخدرات جفعه ذىكؼجرابحرر أنسان من اَٖ

manic depression.  ا ، ما َصنعها اىفرد وهو حر هٍاىسعادة اىفعيَة ىمن مدرم 
وفٍ جحقق قدراجه. وعيً ، ججبدي فٍ صحجه اىبدنَة واىنفسَة هٍو، محقق ا ىذاجه، ىنفسه

عندما ٖ َمون صفة ممَزة ىحسن حاه اىشخص ، فأحساس اىذاجٍ باىسعادة"رأٌ فروً 
ىَس أمثر من فمرة وهمَة عن أحساس وٖ عٗقة ىه اىبجة باىسعادة ، اىميٍ

. ومما َده عيً انجشار اىسعادة اىزابفة انجشار اْمراض اىنفسَة وانجشار (504)"اىحقَقَة
شخصَات واى، واىشخصَات اىنرجسَة، اىمازوخَة –اىنزعات اىسَموباجَة واىسادَة 

 :2017وأرهاق اىمزمن. فقد بيػ عدد اىمصابَن باٖمجباب حجً ، اىممسورة اىمهزومة
فقد بيػ عدد ، . بجانب اٖنجشار اىمبَر ىيمخدرات واىمحوىَات(505)ميَون شخص 300

وبيؽت ، 2016ميَون شخص عاً  168حاٖت اٖضطرابات اىشخصَة من هذه اىمواد 
. مذىك ازداد (506)2017من سمان اىعاىً عاً % 0.9نسبة مجعاطٍ اىمخدرات فقط 

مآىَة ىجحقَق اْمان ، اىمَه إىً اىجدَن اىشميٍ فٍ اىعقود اْخَرة عيً مسجوي اىعاىً
 اىداخيٍ ىيفرد. 

                                                             

 . 195ص ، اىخوؾ من اىحرَة، وًإرَك فر (503)

 . 213ص ، أنسان من أجه ذاجه، إرَك فروً (504)

(505)World Health Organization, Depression  

(506) Hannah Ritchie and Max Roser, Substance Use 



284 
 

إنسان ، إنَّ أنسان اىمعاصر :(507)حسب جسمَة إرَك فروً، اؼجراب اىجمنوىوجَا
عن عزىة فقد أصبح أمثر  ؛وحَد ىيؽاَة، ىمنه فٍ اىوقت نفسه، اججماعٍ بجدارة

َيعب وهنا ، خابؾ من اىوحدة وفٍ اىوقت نفسه، اىجقارب معهًفهو خابؾ من ، اِخرَن
فَجحقق اىمَه اٖججماعٍ ، دور مسر اىوحدة دون جحقَق اىجقارب" اىجواصه اٖججماعٍ"

. َجً هذا اىجواصه اٖججماعٍ من خٗه "أصدقابه"ىيفرد دون أْن َجعامه مباشرة مع 
َري نفسه اِن فٍ  - مما ٖحظ مارمَوز - ىقد صار اىفرد أنجرنت واىجيَفون اىمحموه.

به ذهب هَدجر ، إىخ.. فٍ ججهَزات مطابخه –أجهزة اىهاٌ فاٌ  –اىسَارة  :منججاجه
. ىمن هه اىمشمية فٍ (508)إىً اعجبار اىجقنَة مَجافَزَقا ْنها جسَطر عيً أنسان

وىمن حَن ، باىجؤمَد اْشَاء َممن اسجخدامها ىفابدة وراحة اىناساْشَاء أً فٍ اىوعٍ؟ 
ا من أجه اْشَاء فَمون مؽجرب ا. أنسان طوه عمره َمجيك  َصبح اىمرء هو اىذٌ ممرس 

 إٖ فٍ اىعصر اىرأسماىٍ." مَجافَزَقا"ىمنها ىً جصبح ، جقنَة ما

 وسوؾ َجٍء اىمًٗ عنه بعد.، وهناك اٖؼجراب اىدَنٍ

َممن جعيَه اٖؼجراب بؤنواعه بشعور أنسان باىضعؾ فٍ مواجهة مه من اىطبَعة 
اىناس َعمه فٍ ؼَر واىمججمع اىذٌ َضطر إىً اٖندماج فَه واىخضوع ىه. فمثَر من 

وَخضع ىمنظومات أخٗقَة ٖ ججسق مع ، حسب حاىة اىسوق، جخصصه أو فَما ٖ َحبه
 وأؼيب اىناس ٖ َحقق طموحاجه بسبب انؽٗق اىمجاه أمامه. ، اىضمَر أنسانٍ اىعاً

ا حقَق إنَّ  ا؛ ىَس شخص  ااىفرد اىمعاصر ىَس إٖ نفر   ىَس نفسه. :وباىجحدَد، َّ 

  

************************* 

ا   :نظاً فٍ أزمة :سادس 

اعجاد اىنظاً اىرأسماىٍ عيً اْزمات اىدورَة اىناججة عن اىفرق بَن اىقدرة عيً 
أما  .جعاش اقجصادٌناْزمات اىسابقة مانت ججبع باأنجاج واىقدرة عيً اٖسجهٗك. ىمن 

اْجور جنخفض واىبطاىة واىرمود فٍ ازدَاد ف ؛يً َحدخ هذا اٖنجعاشف 1114منذ أزمة 
 اىجعاون منظمةومن اىمجوقع حسب جقدَر  .(509)واىفروق اىطبقَة أمثر من ذٌ قبه

ا  واىجنمَة ا فٍ اىبيدان اىمجقدمة ىيخمسَن عام  أْن َسجمر معده اىنمو منخفض 
 .(510)اىقادمة

                                                             

 نحو جمنوىوجَا مإنسنة. ، ثورة اْمه (507)

 هاَدجر واىمَجافَزَقا.، خاىَد اىقاسمٍ (508)

 (509) ?Nigel Warren 04 April 2014, Why does Capitalism go into crisis  

 (510)Paul Mason, Postcapitalism, A Guide to Our Future, p. 5  
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، بطاىةاى، نمماشاٖ، جضخًاى، مساداى، رموداى :وججمثه اْزمة اىرأسماىَة فٍ
إفٗس ، جباطإ معدٖت اىنمو، مجاعات، أزمة مدَونَة وإفقار، جقشفَةاىسَاسات اى

جحوه رأس اىماه اىصناعٍ إىً رأس ، اىماه ـ جباطإ سرعة دوران رأس شرمات ماىَة
)فابض نقدٌ  جرامً رأس اىماه اىمامن، انخفاض معدٖت اىربح بسبب ماه ماىٍ وخدمٍ

، ازدَاد حجً اقجصاد اىظه، عوىمة رأس اىماه اىماىٍ، ؼَر موظؾ فٍ اىعميَة أنجاجَة(
بيها ازدَاد بحجً َقا وارجفاع حصة اىقطاع اىخاص من اىناجج اىمحيٍ أجماىٍ دون أنْ 

بأضافة إىً اٖجساع اىمسجمر ىظاهرة جهمَش اىسمان. فبَنما  .(511)اىضرابب واىرسوً
ا ما حد إعداً ، مانت اىرأسماىَة فٍ بداَجها جحارب اىجهمَش حجً باىقوة )بيػ اْمر َوم 

 هٍأصبحت ، ((512)عٗوة عيً مَهً باىنار وجيدهً واسجعبادهً، فٍ إنجيجرا اىمشردَن
 اىجٍ جنججه.

ٌْ ، اىمساد اىجضخمٍ :وقبه هذه اْزمة ظهرت نوبات من نوع جدَد من اْزمات أ
وهذا راجع ٖرجفاع جماىَؾ أنجاج وعجز اىسوق عن ، مساد اْسواق مع ارجفاع اْسعار

ٖ   1114اسجَعاب اىمنججات. واىجدَد فٍ اْزمة اْخَرة منذ  أنها مزمنة وىَست  :هو أو
َ ا َقؾ خيفها ىَس فابض أنجاج اىضخً فحسب، عابرة مسابقاجها فابض رأس به ، وثان

ا مما أدي إىً انخفاض معده اىربح. وفٍ نفس اىوقت اىذٌ أصبح رأس اىماه ، اىماه أَض 
ارجفعت قًَ دَون اىدوه وأصبحت جعانٍ من ، اىخاص ٖ َجد أسواق ا مافَة ىٗسجثمار

مما جعيها عاجزة عن اىجدخه اىفعاه ىجنشَط اىسوق. وىً َإد ضخها ، وىةنقص اىسَ

إٖ إىً جنشَط محدود ، عيً حساب اىطبقات اىعامية 1114ْمواه طابية فٍ أزمة 
 ىمنها ىً جمنع إفٗس مثَر من مبرَات اىبنوك واىشرمات.، ىٓسواق

  :وَممن جيخَص عوامه امجداد هذه اْزمة فٍ

وهو باىجعرَؾ اىماه اىذٌ ٖ جقابيه  :واىثروة اىوهمَة اىوهمٍ رأس اىماهجضخً  - 
سجبقً ممَة مبَرة ، سيع أو خدمات فعيَة؛ فيو جً شراء مه ما فٍ اىسوق باىماه اىمجوفر

من اْمواه ٖ ججد ما جشجرَه. هذا هو ببساطة رأس اىماه اىوهمٍ. وهو مصطيح من 
. وقد (513)اىمجوفرة من اٖبجمان بمافة أشماىهوَقصد به اْمواه ، ابجمار ماره مارمس

اىمضاربات و ط واىرهن اىعقارٌَاىبَع باىجقسجموَه يجوسع فٍ اٖبجمان وجرامً نجَجة ى
هذا اىرأسماه َدور باىجباده مع . زادت عن اىحد اىذٌ َممن اسجَعابهواىجٍ ، اىماىَة

َإدٌ اىسيع. وىمنه ٖ َممن أْن َسجخدً فٍ شراء ، وحدات أخري من رأس اىماه
اىذٌ ٖ َقابيه نمو ، اىماىٍ إىً مزَد من هذا اىجضخً ٖبجماناٖسجخداً اىواسع ىبطاقات ا

ا خاطب ا بوجود مزَد من ، معاده فٍ أنجاج. مما جوجد أرباح وهمَة جعطٍ انطباع 

                                                             

 واقع اىطبقة اىعامية فٍ سَاق جطور اىنظاً اىرأسماىٍ.، معجز حَسو (511)

 .186- 185ص ص ، 179، 177ص ، دراسات فٍ جطور اىرأسماىَة، مورَس دوب (512)

 (513)Capital, Vol. III, Chapters 25 & 32  
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خسابرها ىَست حقَقَة ْنها ٖ جمثه سوي مجرد و - ممثاه - ؤرباح اىبورصةاىثروات؛ ف
. ودَون معظً اىدوه أمبر من مجموع إنجاجها ىً آخرإاىنقود من رأسماىٍ  انجقاه

اجارَخاىقومٍ.   ما جبيػ( وخاصة حمومَة) دَون قَمة مجموع اىمجحدة ىيوَٖات مان َّ 
 اىدَن بيػ اىثمانَنَات أواخر فٍ ىمن. أجماىٍ اىمحيٍ اىناجج من% 180 - 100 بَن

 مما%. 300 حواىٍ بيػ حَن، 2009 عاً حجً اىنمو فٍ واسجمر، %200 أجماىٍ
 دَون مسجوَات اىجنوبَة ومورَا وإَطاىَا وفرنسا وإسبانَا وبرَطانَا اىَابان من ىمه أنَّ 
 إىً باىنسبةوحجً اىصَن ارجفعت دَونها . أجماىٍ اىمحيٍ اىناجج من% 300 عن جزَد
 دَون) أجماىٍ اىدَن أما، %46.2 إىً، 2008 عاً منذ، أجماىٍ اىمحيٍ اىناجج
 دوٖر جرَيَون 6 من، هابه بشمه جضاعؾ قدف( واْسر اْعماه وقطاع واىبنوك اىدوىة
 عاً نهاَة مع دوٖر جرَيَون 28 حواىٍ إىً، 2008 ىعاً اىماىَة اْزمة انطٗق عند

 إىً% 140 من، أجماىٍ اىمحيٍ اىناجج إىً باىنسبة، اىدَن وقد ارجفعت قَمة. 2016
 اىدَن وَبيػ%. 300وقد َمون قد وصه إىً ، اىفجرة نفس فٍ% 260 من َقرب ما

ٌْ  ٍأمرَم دوٖر جرَيَون 217 اِن اىعاىمٍ ، أجماىٍ اىعاىمٍ اىناجج من% 327 أ
مما أنَّ ممَة اىدوٖرات اىمجداوىة  . فماذا َعنٍ ذىك؟(514)اىجارَخ فٍ اْعيً اىمعده وهو

امرَمجفوق اىناجج اىقوٌ اْ فجسجطَع اىوَٖات اىمجحدة إصدار اىدوٖرات ، ٍ مثَر 
بدَون  َُسمًمما َفسر ما ، (515)1971واسجخدامها منذ إىؽاء اجفاق برَجون وودز عاً 

ٌِّ اىجزاً بدفع مقابيها من اىذهب، َة اىهابيةمرَماىحمومة اْ قد فعيت ذىك  هٍو، بدون أ
جنهار سعر قَمة اىدوٖر. وهذا َجً فٍ حدود معَنة حجً ٖ ، 2008باىفعه عقب أزمة 

ا هابٗ خٗه اىعقود اْخَرة بما َعنٍ اىنمو اىؽَر مسبوق ، وقد شهدت أسواق اىماه نمّو 
فٍ سوق اىمضاربات  اىَومٍوصه حجً اىجعامه  1995عاً ففٍ ىرأس اىماه اىوهمٍ. 

اىدوىَة فٍ حَن أنَّ حجً اىججارة ، اىماىَة إىً أمثر من جرَيَون دوٖر )أىؾ ميَار دوٖر(
ا ىً َزد مثَر   ا واسجَراد  وهذا َعنٍ . (516)اىسنةجرَيَون من اىدوٖرات فٍ  4ا عن جصدَر 
امرة حجً اىمبادٖت اىججارَة سنو 91أمثر من مان أنَّ حجً اىمضاربات باىماه  فٍ ذىك  َّ 

وفقط ، من قَمة اىمعامٗت اىنقدَة فٍ اىعاىً %98وقد بيؽت نسبة اىمضاربة اىجارَخ. 
وٖ جزَد اىججارة اىدوىَة فٍ منججات ، (517)جنطوٌ عيً قًَ اٖسجخداً اىفعيٍ 2%

صوه اىماىَة فٍ اْ زادتمذىك . (518)% من حجً ججارة اْوراق اىماىَة1حقَقَة عن 
 َُسمًومنها جزء مبَر ، عدة أضعاؾ فٍ عقد واحد دَون وإبجمان ممه فٍ صورةاىعاىً 

                                                             

 عاً اْزمة اىرأسماىَة. 2018منظورات عاىمَة: ، اىجَار اىمارمسٍ اْممٍ (514)

عيً إنشاء صندوق اىنقد اىدوىٍ واىبنك اىدوىٍ ، 1944جً فٍ اىوَٖات اىمجحدة عاً ، دوىة 44اجفاق بَن  (515)
 دوٖر مقابه أوقَة اىذهب. 35اً اىعمٗت اىربَسَة مع جحدَد مما جقرر جثبَت سعر اىدوٖر أم، ىٕنشاء واىجعمَر

 اىرأسماىَة من اىجطور إىً اْزمة قراءة فٍ خيفَات اْزمة اىماىَة اىراهنة.، محمد مراد (516)

(517)Encyclopedia of Marxism, Fictitious Capital  

(518) Andy Blunden, Fictitious Capital 
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 هٍف، وهمٍْنها عبارة عن رأس ماه ، Toxic Assets(519)اىمسمومة باْصوه
.، اىعقارٌ اىرهن مسندات، أخري بؤصوه مدعومة ماىَة مشجقات وقد              وىَست أصوٖ 

 .(520)2019فٍ  دوٖر جرَيَون 167بيؽت قَمة جيك اْصوه 

جممن اىمشمية اْوىً هنا فٍ أنَّ رأس اىماه اىماىٍ َنمو عيً حساب رأس اىماه 
مما ، جزء من أرباح اىرأسماىَة اىصناعَة وجهود اىعماهوَحصه أصحابه عيً ، اىمنجج

ا" :وَممن أْن نضَؾ، (521)واىحروب، مثه أعًٗ، َخيق أنشطة طفَيَة من " نجوم 
، وإعٗمََن، مبار عارضٍ وعارضات اْزَاء، ومبار اىفنانَن، مثه اىرَاضََن، ورق

مما َجً ، مجعمد ومخططإىخ. وَجً جصنَع هذه اىنجوً بشمه .. وسَاسََن، ورجاه دَن
وجقدًَ مثه ، واىجروَج ىمنججات معَنة، زَادة مبَعات اىجذامر :اسجخدامهً ىعدة أؼراض

عيَا ىيشباب جمجص طاقجاجه وجقدً ىه اْمه فٍ امجٗك اىثروة. واىمشمية اىثانَة أنه فٍ 
َحدخ ىمن عند ىحظة معَنة ، حَن أنَّ رأس اىماه اىوهمٍ َخيق أنشطة اقجصادَة مجزاَدة

حَخ إنَّ اىسوق ، به مه اْسواق، اٖنفجار وجنهار اْسواق؛ ىَس فقط أسواق اىطفَيََن
ٖ جمَز بَن رأس اىماه اىوهمٍ ورأس اىماه اىمنجج. ومن أمثية هذه اْزمات مارثة 

به ، ؛ انفجار اىفقاعة اىعقارَة. هذه اىطفَيَة اىرأسماىَة ٖ جنهب اىعماه فحسب2008
 واىجطور اىجقنٍ ومسجوي معَشة عموً اىناس.، جعَق نمو أنجاج

به عٗقة اججماعَة بَن ، وىَس رأس اىماه اىوهمٍ )وٖ اىمنجج( مجرد ثروة
مسجؽيَن وىصوص وعاميَن. فنزح ومراممة هذا اىمً َنقه جهود اىعاميَن إىً جماعات 

، نصابَن، من فنانَن ورَاضََن وإعٗمََن" نجوً"، رجاه بنوك، من مضاربَن، طفَيَة
رجاه جَش وأمن ، وججار مخدرات، وسطاء سٗح، حماً مجسيطَن، ؼشاشَن
هإٖء هً جه أثرَاء اىعاىً اِن. وججوفر اىمعطَات حوه درجة جمرمز اىثروة .. محجرفَن

وبشمه مجزاَد؛ وبقدر ما جنمو قوة اىرأسماىَة ، فٍ أَدٌ قية اىقية عيً مسجوي اىعاىً
 ىجانب اِخر. اىطفَيَة َنمو اىجهمَش عيً ا

فبدون اىبنوك ، ىمن مع ذىك فرأس اىماه اىوهمٍ ضرورٌ ىعمه اقجصاد اىسوق
ونظاً اٖبجمان واىبورصة جقه فرص اٖسجثمار. ىمن حَن َصه حجمه إىً ما ذمر أعٗه 

 َنقيب دوره إىً ضده؛ اْزمة اىدابمة؛ جصبح هناك مارثة.

ماه اى انخفض إجماىٍ جموَن رأس :اْمواه اىخامية أو فابض رأس اىماهرإوس  - 
 ،% من اىناجج اىمحيٍ أجماى20ٍفٍ اٖجحاد اْوروبٍ واىوَٖات اىمجحدة إىً أقه من 

َ  مرَماىشرمات اْمما جميك  .وذىك ىيمرة اْوىً منذ اىسجَنَات جرَيَون  1.9ا َة حاى
واىجٍ ، "ىَةىيشرمات ؼَر اىما"اْصوه اىسابية مذىك سجيت دوٖر من اْمواه اىخامية. 

                                                             

(519) What Are Toxic Assets? Definition And Meaning 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         حجً اْصوه اىماىَة اىعاىمَة.  .. جرَيَون دوٖر  1 67 (520)

(521)Ibid.  
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اسع، جشمه اىعمية اىصعبة واىودابع اْجنبَة وأسهً اىصنادَق اىمشجرمة َّ   ر  ا َبيػ قَاس
 .(522)2017جرَيَون دوٖر فٍ اىربع اىثاىخ من عاً  2.4

جوسعت ، إزاء جحقق فابض إنجاجٍ ضخً بعد اىطفرات اىمبري فٍ اىجمنوىوجَا - 
مما زاد من حجً ، فٍ منح اىقروض مما جوسعت اىبنوك، اىشرمات فٍ اىبَع باىجقسط

 وفاقً أزمة فَض رأس اىماه.، رأس اىماه اىوهمٍ

 :ومان رد فعه اىرأسماىَة عيً أزمجها َجيخص فٍ

مسجوَات اٖسجَعاب فٍ اىمبري شرمات ىيأنجاج اىجراممٍ اىهابه حَن فاق  - 
ا اىشرمات إىً اىعمه عيً خيق سوق عاىمَة واحدة  اندفعت هذه، اْسواق اىجقيَدَة مثَر 

جدمج فَها اْسواق اىوطنَة أو اىقومَة وفٍ اٖججاه اىذٌ ججفيت فَه اىججارة اىدوىَة من 
 وهو ما حقق بعض اٖنفراج اىمإقت ىٓزمة.. (523)مه اىقَود واىعوابق

ْزمة مما ىجً ا، امجصت اْسواق اىصَنَة ممَات هابية من رأس اىماه اىفابض - 
ا فٍ  ا بدأ َحقق انخفاض  ا. ىمن مان هذا إىً حَن فقط؛ فاٖقجصاد اىصَنٍ أَض   َّ جزب

 معدٖت اىنمو.

 ٍمرَمأعين اىربَس اْ، ٍ اىمجدهورمرَمحَن أصبحت اىعوىمة مهددة ىٗقجصاد اْ - 
ٖ  أمرَم"سَاسجه  ا شعار أمرَم. فبَنما جزعمت اقجصاد بٗده جعبَر عن أزمة هٍو" ا أو

ٖ  من ، أصبحت اِن جفرض ضرابب جمرمَة ىحماَة صناعجها، اىعوىمة من قبه وبد
ا َفصيها عن اىممسَك مما جً إىؽاء اجفاقَة اىشرامة .. عوىمة اىعماىة راحت جبنٍ سور 

فقد  .(524)(TTIP)واجفاقَة اىشرامة اْطيسَة ىيججارة واٖسجثمار  (TPP) عبر اىهادٌ
ا مانت  ّٗ  اىعوىمة أَض  ثً ، ٍمرَماْ ا ىمشمية اىفابض من أنجاج ورأس اىماهمإقج   ح

 انقيبت إىً ضدها.

آىَات ىزَادة  هٍو .اىجوسع فٍ اٖسجهٗك اىجرفٍ واىسفه واْنشطة اىطفَيَة - 
 ؼنَاء وجوظَؾ جزء من اىعاطيَن.اسجهٗك اْ

هما جعبَر عن اْزمة اىيذان ، اىجوسع فٍ أقراض واىبَع باىجقسَطمزَد من  - 
 فٍ اىوقت نفسه. وسبب ىها

وفرض شرابه عيً دوه  هجنشَط إنجاجو ىزَادة مبَعات اىسٗحىحروب جشجَع ا - 
مما حدخ فٍ ، ىجدمَر اىبنَة اْساسَة وإعادة بنابهاو، مصر(واىسعودَة مثه جابعة )

 .اىعراقَوؼوسٗفَا و

                                                             

 .2018ماَو ، عاً اْزمة اىرأسماىَة 2018منظورات عاىمَة: ، اىجَار اىمارمسٍ اْممٍ (522)

 قراءة فٍ خيفَات اْزمة اىماىَة اىراهنة. -اىرأسماىَة من اىجطور إىً اْزمة ، محمد مراد (523)

 نفسه. (524)
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مانت هناك محاوىة ىجنفَذ مشروع اىشرق اْوسط اىجدَد ىفجح اىمنطقة مسوق  - 
  ىمن اىمشروع قد فشه حجً اِن.، مبري ىيسيع ورأس اىماه اىفابض

 

ومع مه هذه أجراءات مازاىت اْزمة مجفاقمة. واىواضح أنَّ عميَة جراحَة مبري 
 وهذا أمر وارد باىجؤمَد.، باجت مطيوبة ىيخروج منها

 

************************* 

ا  :اىجهمَش واىبروىَجارَا اىجدَدة :سابع 

  

 ما هو اىجهمَش؟

 

فهو َشمه فبات مجعددة ومحاور مثَرة. ، "جهمَشاى"ىَس من اىسهه جحدَد مفهوً 
ا أمرَم اْنجيو. فوَخجيؾ معناه من بيد ِخر، درجات مجباَنةأنواع و همما أن ان عموم 

وَهجمون بجحدَده بمسجوي ، ىيمعاناة اىمادَة ومشامه اْفرادَرمزون عيً اىفقر مسبب 
وبأقصاء ، معَن من اىدخه. أما فٍ أوروربا فهناك اهجماً باىفقر ؼَر اىماىٍ

وباىفعه ، (526). وفٍ إثَوبَا َعجبرون اىفقر مرادف ا ىٕقصاء اٖججماعٍ(525)اٖججماعٍ
أقصاء؛ فاىفقراء ٖ َممنهً َإدٌ اىفقر اىشدَد فٍ مه اىحاٖت إىً درجة ما من 

وٖ اىعمه فٍ مجاٖت مثَرة. ، وٖ ارجَاد أمامن مميفة، اسجهٗك سيع وخدمات معَنة
وميما ازداد اىفقر ميما عجز اىمرء عن اٖندماج فٍ اىمججمع. وعند اىفقر اىمدقع َصبح 
 ،اىناس عاجزَن عن اىجعامه مع اىجَار اىربَسٍ فٍ اىمججمع؛ اىطبقات اىمجوسطة

 وَجعرضون ىيحرمان من ضرورَات اىحَاة.

ا  فاىمصطيح َشَر إىً شٍء شدَد اىجعقَد وأحواه مجداخية. فيَس اْمر واضح 
وٖ َصؾ مجموعة ، "اِخر"و" نحن"أو اىعٗقة بَن ، "اٖؼجراب"وضوح مفهوً مثه 

. فاىجهمَش مصطيح (527)مججانسة من اىناس مقابه مرمز موحد ومجسيط ومحظوظ

                                                             

(525)Silver H, Miller SM (2003). A Social Exclusion: The European Approach  

to Social Disadvantage 

Tamiru Berafe, Assessing the causes and effects of social exclusion: The (526) 
case of ‘pot makers’ in Yem Special Woreda in Sothern Nation, Nationalities 

and Peoples Regional State in Ethiopia 

(527)Richie Howitt, Marginalisation in Theory and Practice  
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ا ىّخر، اىفقرَججاوز  أو ٖ جمون هناك عٗقة بَنهما فٍ بعض ، وقد َمون أحدهما سبب 
اىحاٖت. وقد َشمه اىجهمَش طبقات اججماعَة مجناقضة؛ ففٍ اقجصاد اىظه َمون مه من 
اىعامه وصاحب اىعمه ضمن اىمهمشَن. وفٍ بعض اىحاٖت َمون هناك ارجباط بَن مهنة 

مما اىحاه باىنسبة ىيَهود فٍ شرق ، جمََز ضدهمافَمون هناك ، وجماعة إثنَة بعَنها
أوروبا فٍ اىماضٍ. وفٍ اىحاضر جوجد هذه اىظاهرة فٍ إثَوبَا باىنسبة ىصناع 

وهو ، مما َخجص اىبنؽاىَون بؤعماه اىنظافة فٍ اىسعودَة ودوه اىخيَج، (528)اْوانٍ
ون فقد َم - 1 :وجوجد جحدَدات أخري َضَؾ إىً مفهوً اىجهمَش أمر معروؾ.

 - 2، وذوٌ اىمَوه اٖنجحارَة، واىمسنَن، مثه اىمعاقَن، أقصاء ضد جماعات بعَنها
، إىخ.. اٖبجمان، اىجعيًَ، اىعمه اىدابً، مثه اىسمن، أو َمون أقصاء من مجاٖت معَنة

مثه اىبطاىة وافجقاد اىمهارات ، أو عيً أساس اىمشمٗت اىمرجبطة بعميَة أقصاء - 3
اىعميَات  - 4أو ، وارجفاع معده اىجرَمة وانحٗه اْسر وسوء اىحاىة اىصحَةواىفقر 

اْدوات  - 5، مثه اىعوامه اٖقجصادَة واىسَاسَة واٖججماعَة، اىجٍ جإدٌ إىً اىجهمَش
 . (529)مثه سَاسات اىحمومة، اىجٍ جإدٌ إىً أقصاء

، وقد َمون اىشخص نفسه مهمش ا فٍ ناحَة، اىجهمَش إذن هو مجرد موقع اججماعٍ
ا من جانب آخر، مثه اىحقوق اىدَنَة مثه مونه رجبة فٍ اىجَش أو شدَد ، ومندمج 

اَش  وجهم ادابم   امما أنَّ هناك جهمَش   اىثراء. حَخ َجً إدماج أو اندماج ، (530)ا مإقج 
اىبعض وجهمَش آخرَن طوه اىوقت. وقد َجً جهمَش جماعة من اىناس فٍ بيد ما بَنما 
ٖ جمون مذىك فٍ بيد آخر )مثاه وضع اىفيطسنََن فٍ إسرابَه واىضفة اىؽربَة مقابه 

ا اىٗجَنَة(. مما َخجيؾ نوع ودرجة اىجهمَش ىنفس اىفبة من بيد أمرَموضعهً فٍ 
ٗ   –ِخر؛ فجهمَش اىنساء   فٍ بيد َخجيؾ عنه فٍ بيد آخر.  - مث

وَنطوٌ اىجهمَش أو أقصاء اٖججماعٍ عيً اىحرمان من حقوق أو فرص أو 
بر اىفرد موارد َجمجع بها أفراد اىجماعة وجمون ضرورَة ىيجماسك اٖججماعٍ. ىذىك َعج

ا؛ ، نصؾ أو ربع مواطن، اىمهمش شبه مواطن أو شخص ناقص اىمواطنة عموم 
Denizen.  ومان َسجعمه فٍ روما اىقدَمة وصف ا " مقًَ"هذا اىيفظ َعنٍ باىضبط

 .(531)ىٓجانب اىمقَمَن فٍ اىدوىة اىرومانَة

ثً ، اٖججماعَةواىجعرَؾ اىمبمر ىٕقصاء اٖججماعٍ أو ىيجهمَش هو مسر اىرابطة 
هو حرمان أفراد أو جماعات من اىمشارمة فٍ اىمججمع اىذٌ ، جطور إىً جعرَؾ أعرض

                                                             

(528) Tamiru Berafe, Op. cit, 

Jelena Helemäe, Notion of Social Exclusion and its ts application to studies of 
Youth (529) 

 (530) Tamiru Berafe, Op. cit, 

 (531)Guy Standing, The pericariat, p. 14  
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 .(532)إىخ.. اىدَنٍ، اىعرقٍ، حرمان اىبعض عيً أساس انجمابهً أثنٍأو ، َعَشون فَه
 ؛ن هً من ىَسوا مندمجَن باىجَار اىربَسٍ ىيمججمعَاىمهمشوَممن أْن نقوه ببساطة إنَّ 

وضمن ذىك عميَات  فٍ هذا اىمجاه أو ذاك.، اىخاضع ىينظاً، "اىمعجرؾ به"اىقسً 
باىجمََز ضد فبات معَنة من اىمججمع. واْمر اىشابع أنَّ اىمهمشَن ، اىجهمَش اىمجعمدة

هً من َجً اىزج بهً إىً موقع ؼَر مهً أو ضعَؾ؛ ىمن هذا مفهوً ٖ َجفق مع واقع أنَّ 
مما أنَّ بعض فباجهً ، ىبيدان عدَدة ٍمن اىناجج اىقوماىمهمشَن َساهمون بنسب عاىَة 

قد أصبحت قنبية موقوجه قادرة عيً جفجَر اىثورات. وَنطوٌ اىجهمَش عيً عدً 
؛ اقجصادَة، به َخيق جراجبَة اججماعَة عيً أسس مجباَنة، اىمساواة بَن اىناس

 واججماعَة، وثقافَة، ودَنَة..إىخ.

ٖ  بعَنه أو  وعيً ذىك فهناك درجات وأشماه من ، أمثروَشمه اىجهمَش مجا
وباىجاىٍ هناك عناصر مهمشة بدرجات مجباَنة وبؤشماه مخجيفة. فهناك ، اىجهمَش

ٌِّ هوَة رسمَة، أطفاه اىشوارعمعظً مثه ، باىطبع مهمشون بشمه مامه ىمن ، بٗ أ
أو  بدرجة بَسٍن عن اىجَار اىرَخارج، ؼاىبَة اىمهمشَن هً فٍ اىواقع أشباه مهمشَن

 .. وثقافٍ، وسَاسٍ، واججماعٍ، وفٍ مجاه أو آخر. فهناك جهمَش اقجصادٌ، أخري

، وىَس هناك ارجباط مطيق بَن اىجهمَش واىفقر؛ فقيَه من اىمهمشَن ىَسوا فقراء
ا من  ً" عميه"فاىبعض َجمسب جَد  ومثَر من ، سواء اىمسموح به قانون ا أو اىمجّر 

ا. اىمهمشَن مجعيً وَسجخدً اٖنجرنت   َّ وٖ َنجظً فٍ عمه محدد أو منجظً أو مسجه رسم
ا مثقفون ٌِّ مإسسات ثقافَة رسمَة  –باىمعنً اىضَق ىيميمة  - هناك أَض  َقفون خارج أ

مما أنَّ اىجمََز جهمَش ثقافٍ.  :أو ؼَر رسمَة وَنججون بشمه عشوابٍ وبٗ مقابه
ا.ٍإىخ ٖ َفرق بَن فقَر وؼن.. أو ضد مرضً ومشوهَن، اىعنصرٌ  ، إٖ نادر 

ِٙبعشْٚ غ١ش  :ٚػّٓ لطبػبد اٌّّٙش١ٓ ٚأشجبٖ اٌّّٙش١ٓ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ

شؼٛة  –اٌؼبٍِْٛ فٟ الزظبد اٌظً  –اٌؼبؽٍْٛ  - إٌضبء –أؽفبي اٌشٛاسع  - ششػ١١ٓ

األل١ٍبد اٌؼشل١خ ٚاٌضمبف١خ ِضً اٌضٛد فٟ ثؼغ  - وجبس اٌضٓ - ثأوٍّٙب )اٌؼبٌُ اٌشاثغ(

 - اٌّظبثْٛ ثبألِشاع اٌؼم١ٍخ - اٌّؼبلْٛ –أطؾبة اٌزوبء رؾذ اٌّزٛصؾ  - اٌجالد

 –ثؼغ أطؾبة اٌّٛا٘ت ٚاٌؼجبلشح  –اٌّظبثْٛ ثبٌزٛؽذ  - اٌّذِْٕٛ – ١ اباٌّؼبلْٛ رٕ٘

عابٗت اىمسجونَن أو اىخارجَن من  - اٌز٠ٓ ال ِأٜٚ ٌُٙ –اٌّؼذِْٛ  –اٌّشْٛ٘ٛ 
مثه إقصاء اىيَبراىََن أو اىشَوعََن أو ، ىيسابدحاميو أفمار سَاسَة مخاىفة  –اىسجن 

 جماعات أسًٗ اىسَاسٍ.

 :وأمبر فبات ومجاٖت اىمهمشَن بدرجة من اىدرجات جشمه

خاصة فَما َجعيق باىعمه ، َجً اىجمََز ضد اىنساء فٍ معظً دوه اىعاىً :* اىنساء
بخٗؾ اىجحرش اىذٌ َجبرهن عيً اىجقوقع واٖنعزاه إىً حد أو آخر. ، وشروط اىزواج

                                                             

(532) Richie Howitt, Op. cit . 
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ا أقه من اىرجاه فٍ معظً اىبيدان حجً فٍ اىَابان اىجٍ جعد من أمثر ، وججيقً اىنساء أجور 
% من اىنساء 44مانت  2010دوه اىعاىً فٍ فرق اْجور بَن اىرجاه واىنساء )فٍ 

(. ومع انجشار اىصناعة فٍ اىعاىً (533)رَحصين عيً أجر َقه عن اىحد اْدنً ىٓجو
اىثاىخ صارت اىنساء أمثر جاذبَة ىهذه اىصناعة بفضه إممانَة قبوىهن ْجور أقه وعمه 

 .(534)ؼَر دابً

ب فٟ اٌجٍذاْ اٌفم١شح :* أؽفبي اٌشٛاسع أٚ ، األة ٚاألَ ٛٚوض١ش ُِٕٙ ِغٌٙٛ، خظٛطا

رفىىٙب إٌٝ اٌٍغٛء ٌٍشبسع. ُِٕٚٙ ِٓ أٚ دفؼُٙ فمش اٌؼبئٍخ اٌّذلغ أٚ ، فمذٚا ػبئالرُٙ

ثبإلػبفخ ، ػبثشحأٚ ٠ّبسصْٛ أػّبالا خذ١ِخ ، صٛاء فٟ ِظبٔغ أٚ ِؾالد، ٠ّبسس اٌؼًّ

 إٌٝ االٔخشاؽ فٟ ػبٌُ اٌغش٠ّخ.

ٚ٘زٖ عّبػبد ػخّخ ٌٍغب٠خ ِٕٚزششح فٟ ؽٛي األسع  :* عّبػبد ثال ِأٜٚ

 ثّب ف١ٙب أغٕٝ ثٍذاْ اٌؼبٌُ.، ٚػشػٙب

أو اْسود؛ اْنشطة اٖقجصادَة ، أو اٖقجصاد اىمسججر :اقجصاد اىظهن فٍ َاىعامي*  
فٗ جخضع ىٕحصاء ، وىمنها خارج سَطرة اىدوىة، اىجٍ َمارسها أفراد أو مإسسات

وٖ جعرؾ اىحمومات قَمجها اىفعيَة وٖ جدخه فٍ حسابات ، واىمراقبة بشمه رسمٍ
 َخضع اىعاميون بها ىنظاً اْجور وٖ، اىناجج اىقومٍ وٖ جدفع ضرابب وٖ رسوً

 بَع من اٖقجصادَة اىعٗقات أشماه مافة به جوجدوأو نظً اىجؤمَن اىمخجيفة. ، اىقانونٍ
 أنواع مه فَه وجوجد، وفورٌ باِجه بَع - ومقاَضة نقدَة جعامٗت- ابجمان – وشراء
ا اىجباده أشماه أمثر َجضمنو، واىجرَمة اىفساد  ججارة) حداثة وأمثرها( اىمقاَضة) قدم 

ا أمثرها إىً( اىعمه قوة) اىسيع أبسط ومن، (إىمجرونَة  وأسيحة، (535)مخدرات) جعقَد 
 - اىورش واىمصانع ؼَر اىمرخصة - اىخدمة اىمنزىَة :من ذىك، بقَمة ؼَر معروفة(

وؼاىبَة هذه اىمجه عماىة اىعماىة اىموسمَة. ، اىججارة اىجابية وججارة اْرصفة اىمجنقية
ومنهً من ، ىمنها ىَست مندمجة فٍ اىمججمع اىرسمٍ، منججة ىيسيع واىخدمات اىمعجادة

  أو مهاجرون أو ٖجبون.، هً من أبناء اىمججمع

، واىمحررون، واىمدرسون، اىممرضون، وَقوً به أمثر :* اىعمه من اىمنزه
ا ْ          فَمفٍ أن  نعرؾ أنه،                                     ومصممو اىرسومات. وهذا َزداد انجشار  % 43مان  2017حجً         

                                                             

(533) Guy Standing, Op. cit., p. 61 

(534)Ibid., p. 60  

وقد ساعد فٍ انجشار هذه اْعماه وجود ، % من اىناجج اىعاىم5ٍ- 2قدر اىبنك اىدوىٍ حجً ججارة اىمخدرات بـ  (535)
ٌْ اىجنات اىضرَبَةoffshoreاىمصارؾ اىمجخصصة أو مرامز )اْوفشور  حَخ َوجد فٍ اىعاىً أمثر من ، ( أ

اْوفشور هٍ اىبنوك اقجصاد اىظه أو اٖقجصاد اىخفٍ. ميحوظة: بنوك ، مصرؾ مجخصص بذىك. حَان سيمان 1500
ا فٍ بيدان ذات ضرابب منخفضة ، وهٍ جمون موجودة خارج بيد إقامة اىُمودع، اىخارجَة أو اىبنوك اىحرة وجمون ؼاىب 

ا ما جمون منخرطة أو ٖ جخضع ىيرقابة اىدوىَة. وجسهه ، فٍ نشاط اىسوق اىسوداء واىجرابً اىمنظمة وهذه مثَر 
 عميَات اىجهرب اىضرَبٍ وؼسَه اْمواه.
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، (536)وىو ىجزء من اىوقت ىجحسَن دخوىهً، ََن َعميون من اىمنزهمرَممن اىعماه اْ
و ، % من اىجقنََن فٍ اىعاىً َعميون من اىمنزه مرة فٍ اْسبوع عيً اْقه70   َّ وأن  
 .(537)2018% َعميون نصؾ اْسبوع حجً 53

ٚاٌـ ، ٚخبطخ فٟ أٚسٚثب، ِضً اٌغغش فٟ ِخزٍف اٌجٍذاْ :* األل١ٍبد اٌؼشل١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ

ٚاٌٍّؾذْٚ فٟ ، ٚاٌّض١ؾ١ْٛ فٟ ِظش، ٚاٌـ ِٕجٛرْٚ فٟ إٌٙذ، فٟ اٌى٠ٛذ، ثذْٚ

ٚاٌش١ؼخ ، ٚا١ٌٙٛد ِٓ أطً إص١ٛثٟ ٚاٌفٍضط١ٕ١ْٛ فٟ إصشائ١ً، اٌجٍذاْ اإلصال١ِخ ثبٌزاد

 إٌخ... فٟ اٌضؼٛد٠خ ٚاٌضٕخ فٟ إ٠شاْ

وهً فبة ضخمة ومنجشرة فٍ أرجاء  :* اىٗجبَن واىمهاجرَن ؼَر اىشرعََن
اىفقر واىفارون من ، واىمجعرضون ىٗضطهاد اىسَاسٍ، اْرض. منهً ٖجبو اىحروب

 .. واىبطاىة

 ا واسجراىَا خاصة.أمرَمفٍ  :* اىسمان اْصيََن

مؤشخاص َرجدون مٗبس باىَة وَسمنون ، اىخٗصة أنَّ اىصورة اىنمطَة ىيمهمشَن
ىً جعد صاىحة. به ، وجسجخدمهً اىسيطة ضد اىثورات، قوت َومهً ناىشوارع وٖ َجدو

 فعاه فٍ اىمججمع اىمعاصر.مثَر منها و، ات مثَرة ومجنوعةَشمه اىمهمشون اِن قطاع

  :Dark webواىمظيً ، Deep web* أنجرنت اىعمَق 

، هذه مواقع عيً أنجرنت ٖ َممن اىوصوه إىَها من خٗه محرمات اىبحخ اىمعروفة
 اىبروجوموٖت جسجخدً ٖ هٍوجحجاج إىً محرمات بحخ خاصة ٖ جظهر هوَة اىمجصه. و

 مثه اىمعهودة اىنطاقات امجدادات جسجخدً ٖ أنها مما، إىَها اىوصوه َصعب ما، اىمعروفة

"com "أو "net" ،مثه، أخري نطاقات جسجخدً به: "onion "و"bit" ،هٍو 
 .(538)مؽيقة نطاقات امجدادات

فَقدر حجمها بـ ، وجسَطر أنجرنت اىعمَقة عيً اىجزء اْمبر من شبمة أنجرنت 

بَنما جشمه  .(539)اىممشوؾ( من اىشبمة مرة حجً اىجزء اىسطحٍ )أو 911- 111

 .(540)% من اىشبمة اىعنمبوجَة41أنجرنت اىمظيمة أمثر من 

 .مشروع واىباقٍ، منه% 95 به، مشروع ؼَر اىمواقع هذه محجوي مه وىَس

                                                             

 (536)  Taysha Murtaugh, 18 Work From Home Jobs That Bring in Cash 

Ryan Browne, 70% of people globally work remotely at least once a week,  (537) 

study says 

 % من محجوي أنجرنت محجوب عنك.80اىشبمة اىعمَقة:  (538)

(539) Gabriel Weimann, Going Darker? The Challenge of Dark Net Terrorism 

 من محجوي أنجرنت محجوب عنك.% 80اىشبمة اىعمَقة:  (540)
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وجبَع مه ، Bitcoin بَجموَن :جمارس اىججارة أىمجرونَة باىعمية اىمشفرة هٍو
وبَانات اعجماد ، ونقود مزَفة، وأسيحة ومخدرات، من أرقاً بطاقات ابجمان، شٍء

وبرامج جممنك من اخجراق حسابات ، مسروقة Netflixوحسابات نَفيَمس ، دبيوماسَة
ا عيً مصاىح  اِخرَن. ومه فبة من هذه ىها سعرها. وباىطبع جشمه هذه اىمواقع خطر 

 . (541)اىشرمات واٖقجصاد ممه

جيك اىمواقع. ومذىك َسجخدمها أرهابَون  وَيجؤ اىهامرز إىً جسوَق منججاجهً عبر
وفٍ نشر دعاَاجهً واىجواصه فَما بَنهً ، (542)فٍ ججنَد اْعضاء وجيقٍ طيبات اىجطوع

 .(543)وىيجخطَط ىعميَاهً بجانب اىججنَد

ا اىمظيً أنجرنت وَسجخدً  ؼَر اىججارة مثه، مشروعة ؼَر أنشطة فٍ أَض 
اجنس ىيمراهقَن أعًٗ وسابه وجباده، واىمنجدَات، اىمشروعة  ىجعيًَ مواقعوجوجد ، َّ 
 ، (544)ومواقع مخجصة فٍ ججارة اْعضاء، واىمجفجرات اىسٗح صناعة

مما أنها جخفٍ هوَة اىمشارمَن ، هذه اىمواقع ٖ جسجطَع اىحمومات رصدها بسهوىة
 بها.

 :اىجهمَش فٍ اىعاىً اىمعاصر عدهم

 ميَار 1.4وسَبيػ ، ميَار نسمة 2007- 2006* بيػ عدد سمان مدن اىصفَح فٍ 
 .(545)حسب اْمً اىمجحدة، 2020 فٍ نسمة

َشمه  .2005ميَون نسمة فٍ عاً  100قدر عدد اىمجشردَن حوه اىعاىً بحواىٍ * 
 .(546) % من اىمشردَن فٍ اىعاىً اىؽرب80ٍ - 75اىذمور نسبة 

 %10.7وقد انخفض إىً ، 1990% من سمان اىعاىً عاً 35* شمه اىفقر اىمدقع 
 .(547)2013عاً 

* وفق ا ىٓمً اىمجحدة َعَش ثيخ سمان اىعاىً فٍ مسجوي منخفض ىيجنمَة 
 .(548)اىبشرَة

                                                             

(541) Darren Guccione, What is the dark web? How to access it and what you'll 
find 

 Sam Edwards, Terrorism recruitment on the dark web, 19ججد بعض اىجفاصَه هنا:  (542)
March 2019 

(543) Gabriel Weimann, Going Darker? The Challenge of Dark Net Terrorism 

 من وَمَبَدَا. (544)

 .2020ميَار نسمة فٍ  1,4عدد سمان مدن اىصفَح فٍ اىعاىً سَبيػ ، شبمة اىنبؤ اىمعيوماجَة (545)

 جحت عنوان: جشرد.، وَمَبَدَا (546)

(547) The World Bank, End poverty in all its forms everywhere 
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خمسة فٍ  2018بيػ معده اىبطاىة فٍ اىعاىً فٍ  :حسب منظمة اىعمه اىدوىَة* 
 .(549)ميَار( فٍ عمه ؼَر رسمٍ 2% من اىعماىة )61ىمن هناك ، اىمابة

 َعانون طفه ميَون 150 من وأمثر اىجوع من َعانون شخص ميَون 821وجد * 
 .(550)2017بإحصابَات عاً  اىجقزً من

صندوق اىنقد اىدوىٍ خٗه اىفجرة من  اهأظهرت نجابج اىمسح أحصابٍ اىذٌ أجر* 
اٖقجصاد اىخفٍ منسبة من اىناجج اىمحيٍ أجماىٍ فٍ    َّ أن   2000وحجً  1988

وفٍ اىدوه اىشرقَة ، %44إىً  35اىمجوسط مان فٍ اىدوه اىنامَة َجراوح ما بَن 
وفٍ دوه منظمة اىجعاون اٖقجصادٌ واىجنمَة َجراوح ما ، %30إىً  21َجراوح ما بَن 

 ىقطاع اىمهَمه ؼَراىقطاع                              أما فٍ اىصَن فقدر حدَث ا حجً  .(551)%16إىً  14بَن 
 .(552)أجماىٍ اىمحيٍ اىناجج من% 80 و% 30 بـ اىمصرفٍ اىظه

. مما بيػ عدد (553)ميَون شخص 32 ـب 2011فٍ  اىمهمشَن فٍ مصرعدد قدر * 
ا 83.4فٍ اىهند بـ  - حسب وَمَبَدَا - أفراد طوابؾ اىمنبوذَن وهً َصنفون فٍ ، ميَون 

. بخٗؾ اىٗجبَن من (554)اىهنود ؼَر رسمََن% من اىعماه 91.9و، عداد اىمهمشَن
 .. سورَا واىعراق وؼَرهما. ناهَك عن جهمَش معظً سمان اىَمن بسبب اىحرب واىفقر

، %50قدرت نسبة اىنساء اىعامٗت فٍ عمه مإقت فٍ اىَابان بـ  2008* فٍ 
، % من اىرجاه35% من اىنساء و 57وفٍ مورَا اىجنوبَة ، %20واىرجاه بـؤقه من 

% واىذٌ َمون فَه أجر 40وفٍ برَطانَا بيؽت نسبة اىنساء فٍ عمه جزبٍ اىوقت 
، "قرن فٍ بَوجمن"بَنما جرفع اىحمومة شعار ، اىساعة أقه من ساعة اىعمه بدواً مامه
 .(555)% من اىوظابؾ ذات اىعمه جزبٍ اىوقت80أما فٍ فرنسا وأىمانَا فجقوً اىنساء بـ 

ا 15- 12 * بيػ عدد اىؽجر فٍ أوروبا فقط َجدون صعوبة فٍ اىخروج من ، ميَون 
هوَجهً وصعوبة أخري فٍ اٖندماج باىجَار اىعاً. وهً فٍ اىعموً َعانون من اىفقر 

ونقص اىخدمات اىعامة من مَاه ، وانخفاض مجوسط أعمارهً، واىبطاىة وسوء اىجؽذَة
                                                                                                                                                                                                    

(548) United Nations Development Programme, World’s most marginalized still 
left behind by global development priorities: UNDP report, Mar 21, 2017 

(549)Lisa Schlein, Global Unemployment Has Reached Lowest Level in a 
Decade  

 ىٓمً اىمجحدة.جقرَر جدَد ، عدد اىجَاع فٍ اىعاىً َواصه اٖرجفاع، منظمة اىصحة اىعاىمَة (550)

 اقجصاد اىظه ظاهرة من ظواهراىجخيؾ فٍ اىبيدان اىنامَة.، ماجدة جامر (551)

 عاً اْزمة اىرأسماىَة. 2018منظورات عاىمَة: ، اىجَار اىمارمسٍ اْممٍ (552)

 اىقَادٌ فٍ اىحزب اىمصرٌ اىدَموقراطٍ اٖججماعٍ.، نبَه اىقط (553)

(554)Srija & Shrinivas V. Shirke, An Analysis of the Informal Labor, p. 41 

)561) Guy Standing, Op. cit., pp. 61 -62  
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، (556)ةإىخ. وهً َخضعون ىمإسسات خاصة مسجقية عن اىمإسسات اىرسمَ.. ومهرباء
. (557)رؼً محاوٖت اىحمومات ىيجقيَه منها، وَجعرضون ْشماه من اىجمََز اىعنصرٌ

. (558)%74وجد أنَّ نسبة اىبطاىة بَنهً فٍ عموً أوروبا بيؽت  2011فٍ دراسة عاً ف
( وجد أنه من بَن اىقادرَن عيً اىعمه هناك 2007وفٍ دراسة صربَة )نشرت فٍ 

مما صرح ربَس ، (559)فقط من اىنساء %1.5و ، % فقط من اىرجاه َعميون3
ورفض اىجراجع عن  %90جشَموسيوفامَا أنَّ نسبة اىبطاىة بَن اىؽجر فٍ بٗده 

  .(560)ذىك

من بَن اْمثر  :2017مارس  21حسب برنامج اْمً اىمجحدة أنمابٍ فٍ 
ا ىيعزه اىممنهج ا، ىَس فقط اٖقجصادٌ،                     جعرض   :                          به اٖججماعٍ واىثقافٍ أَض 

% من 15% من سمان اىعاىً و5) اىسمان اْصيَون، سمان اىرَؾ، اىمرأة
أصحاب اىمَوه ، اىٗجبون، اىمهاجرون، اىمعاقون، اْقيَات أثنَة، فقرابه(

ا               . واْمبر حجم     ب افٍ مه بٗد اىعاىً جقرَ LGBT communityاىجنسَة اىخاصة 
ضرورة  –أعماه معَنة اٖسجبعاد من  –اىخجان  –هً فبة اىنساء )اىزواج بأمراه 

دٌٚخ ٠ضزجؼذْ ِٓ اٌؼًّ  100ٚفٟ ، دوىة 18موافقة اىزوج قبه اٖىجحاق باىعمه فٍ 

ثضجت عٕضٙٓ
ساس أميَون فرد َجعرضون ىيجمََز عيً  250وهناك  - (561)

 .(562)عرقٍ

ا أن  نعرؾ أن  عشرات اىمََٗن من عماه اىصناعة فٍ اىصَن  ْ         َّ                                        من اىمهً جد        ّ           
ٌ  ؼطاء                                                                   ِّ      وبقَة دوه اىعاىً اىثاىخ اىجاذبة ىٗسجثمارات اْجنبَة َعميون بدون أ

ٌ  حماَة قانونَة. مما جصه ساعات عمه إىً  بدون ،    ّ   َومَ  اساعة  14            ِّ                                      جؤمَنٍ أو أ
وأحَانا ، وٖ ججمجع اىنساء بإجازات وضع،                           وأحَان ا َنامون فٍ اىمصانع، إجازات

. واْجور ضبَية ىيؽاَة. وهناك اىمثَر من حاٖت                                                                         باىحق فٍ اىحمه وأنجاب أصٗ 
 .(563)اٖنجحار اىمسجية فٍ جيك اىمناطق

                                                             

Pavel Ciaian and other, Causes of Social Marginalization: The Role of Social 
(556) Mobility Barriers for Roma, pp. 1 -2  

 (557) Ibid., pp. 15 -21 

 (558)Roma survey – Data in focus - Poverty and employment: the situation of 
Roma in 11 EU Member States, p.23 

 (559) Cedomir Sagric, and others, Social Marginalization And Health 

 .2018امجوبر  8، صحَفة اىمدابن أىمجرونَة (560)

(561) United Nations Development Program, Mars 21, 2017 

(562) Ibid. 

 اىبروىَجارَا اىعاىمَة اىطبقة اىوحَدة اىقادرة عيً إنهاء اىرأسماىَة واٖسجؽٗه. مقاه:  (563)
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 :بوجه عاً ظاهرة اىجهمَش عوامه 

 :فٍ اىعصر اىحدَخ –من اىقبَية أو اىفرار اىطرد  :اىبشرٌظاهرة قدَمة قدً اىنوع اى
من نشاط اججماعٍ معَن أو من عدد من اْنشطة واىمجاٖت أو اٖنسحاب اىطرد 

اٖججماعَة. وهذا قد َجً بشمه ممنهج أو نجَجة ِىَات عمه اىنظاً اٖججماعٍ نفسه. 
ن اىمشارمة فٍ اسجخداً اىذٌ َدفع اىناس إىً اىعجز ع، وضمن اِىَات اىعوز اىشدَد

 إممانَات اىمججمع.

مان معده هدً اىمججمع اىقدًَ )قبه اىرأسماىٍ( أعيً من معده بناء اىمججمع وقد 
جَن واسجراىَا مرَماىجدَد. فٍ أوروبا جً حه هذه اىمشمية عن طرَق اىهجرة إىً اْ

فقد ، ومناطق أخري. أما فٍ اىبيدان اىجٍ اسجعمرت وسارت فٍ طرَق نمو اىجخيؾ
  ٗ ا ىَس قيَ انخفاض معده  :اسجفحيت اىمشمية وما زاىت. مما ىعب اىنمو اىمرمب دور 

. مذىك "اٖنفجار اىسمانٍ"مما أدي إىً ، فاه دون اسجَعاب اىثقافة اىحدَثةوفَات اْط
َجً اىجؽيب ، أدي جقدً قوي أنجاج إىً خيق فابض سمانٍ َجضخً عيً مسجوي اىعاىً

إىً حد ما. إٖ أنَّ جقدً  وباىجاىٍ َحدخ جوازن، بانخفاض معده اىمواىَدعيَه فٍ اىؽرب 
اىجٍ جمون ، ىصاىح عماىة اىخدمات، قوي أنجاج قد أدي ٖنخفاض نسبة عماه اىصناعة

. أما فٍ وهذا مما َفاقً من ظاهرة اىجهمَش، وحجً طفَيَة، فٍ جزء منها خدمات عابرة
َد ؼَر مجوازن مع معده خيق فرص عمه. وهذا اىعاىً اىمجخيؾ فمازاه معده اىمواى

ضمن أهً عوامه اىهجرة ؼَر اىشرعَة وما َجرجب عيَها من ظاهرة اىمهمشَن فٍ 
َفاقً من سوء ، باىنمو اىردٌء َُسمًأو ما ، اىؽرب. َضاؾ نمط اىجنمَة فٍ اىعاىً اىثاىخ

 ر واجساع مداه.قمما َزَد من حدة اىف، جوزَع اىثروة ىصاىح اىقية

ا فساد اىحمومات وجخيؾ اىرأسماىَة اىمحيَة فٍ بيدان اىعاىً اىثاىخهنا وقد ، ك أَض 
اىجٍ أخرجت قطاعات واسعة من اىسمان ، فاقً من اىجهمَش اجباع سَاسة اىنَوىَبراىَة

من اىعمه ومن مظية اىضمانات اٖججماعَة. إذ انجهً عصر دوىة اىرعاَة فٍ اىعاىً 
 اىعصر اىذهبٍ ىيفقراء.  ؛اىثاىخ

ْسباب ، وفٍ اىؽرب فشه اىنظاً فٍ اسجَعاب اْجَاه اىجدَدة من اىمهاجرَن اىقدامً
 مما خيق جَوب ا ومناطق مهمشة ججسع مع اىوقت.، ثقافَة بشمه أساسٍ

ا بشمه أو آخر من أشماه  ا ومصحوب   َّ فٍ معظً اىحاٖت َمون اىجهمَش إجبار
ا؛واىقهر. ىمن أحَا، اىجمََز  َّ فهناك من َخجار بنفسه اىجهمَش إزاء ما  ن ا ما َمون اخجَار

، وىدوافع مجعددة، (564)فٍ إطار رفض اىسَاق اىمججمعٍ، هو مفروض عيَه من اىخارج
أو ، أو ٖمجساب خبرة معَنة، منها اىرؼبة فٍ مجرد جحقَق زَادة فٍ اىدخه اْصيٍ

مرَن اىعمه فٍ اقجصاد اىظه . وهناك اخجَار بعض اىمسجث(565).. ىيجعوَض عن اىفشه
                                                             

 اىمهمشَن.اىشباب ، سَؾ اىدَن عيٍ (564)

(565)Guy Standing, The pericariat, p. 59  
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ومثه جهمَش بعض اىنساء ْنفسهن فٍ بعض اىبٗد وبعض اْوساط ، ىجعظًَ أرباحهً
، وهناك من َخجارون حَاة اىبدو اىرحه فَنجقيون من بيد ِخر، بحجج دَنَة أو ؼَرها

ا.  وباىطبع عاىً اىجرَمة اىمنظمة عموم 

حَخ َجرٌ بناء ، واسعة اىنطاقنموذج ىعميَة جهمَش ممنهجة ممصر ىدَنا مثاه 
مصَؾ ومشجً مرجبطان بها ، عاصمة جدَدة :مصر جدَدة منفصية عن بقَة اىبٗد

أسعارها باىؽة اٖرجفاع بحَخ ججذب فقط ، ججمجع بخدمات مجطورة، بطرق سرَعة
وفٍ مصر اىقدَمة َجً إنشاء مشارَع جخدً اْؼنَاء مع طحن اىفقراء ، اىطبقات اىثرَة
مع جرك بقَة اىبيد فٍ حاىة من  سطً. منح مسجمرة ىيجَش ورجاه اْعماهواىطبقة اىو
، مما َجً حرمان قطاعات واسعة من اىشعب من اىجمجع بشواطا اىنهر واىبحار اىخراب.

. مما َجً "اىسَادَة"مع قصر اسجخدامها عيً فبات معَنة من اْؼنَاء أو اىجهات 
مثه وظابؾ اىقاضٍ ، من وظابؾ معَنة حرمان فبات وشرابح اججماعَة وطبقات بؤمميها

 واىضابط واىدبيوماسٍ. 

  :عوامه انجشار اقجصاد اىظه

 :فٍ اىبيدان اىمجخيفة

 .عدً عداىة وشفافَة اىنظاً اىضرَبٍ*  

 .فساد اىحمومات*  

 .جماىَؾ اىجراخَص وجعقد إجراءاجها وما َصاحبها من فرض إجاوات* 

 .اىضمان واىجؤمَنات اٖججماعَة ومعاشات اىجقاعدارجفاع نسبة مساهمة اْفراد فٍ * 

 .انخفاض اْجور فٍ اىقطاع اىرسمٍ* 

 .اىبطاىة اىواسعة*  

 اٖقجصادَات اىدوىجَة.خاصة فٍ ، اىبطاىة اىمقنعة*  

إنجاجَة اىعامه فٍ اٖقجصاد اىخفٍ قد جمون * وضمن عوامه انجشار اقجصاد اىظه  
ا ٖرجفاع حوافز اىعمه اىخفٍ وجؤقيً           وذىك نظر  ، ا       أحَان  أعيً منها فٍ اٖقجصاد اىظاهر 

 .(566)اىعامه مع ظروؾ اىعمه وارجَاحه ىها

ا هابية بدون جؤسَس هناك مسجثمرون َعميون بشمه ؼَر رسمٍ وَحققون أرباح  *  
 .عيً رأسهً مسجثمرون فٍ اىقطاع اىعقارٌ، شرمات وٖ دفع رسوً وٖ ضرابب

وحرمانهً ، ىظاهرة اقجصاد اىظه؛ فبخٗؾ اسجؽٗه اىعماهباىجؤمَد هناك جانب مظيً 
صناعات  ما نراها فٍمثي، ظاهرة اىؽش اىججارٌهناك ، اىجؤمَن واىعمه اىنقابٍمن 

                                                             

 اىمرجع اىسابق.، ماجدة جامر (566)
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وهذا نشاط ٖ َخضع ىيمواصفات وشروط أنجاج واىجخزَن اىسيَمة. ، "جحت اىسيً"
َّ   - وباىجاىٍ جمون مميفة، ا قصَرة اىعمرَقدً سيع   وهو ا عيً وقد جشمه خطر   – اعمي

مثه إعٗنات اْدوَة ، ظاهرة أعٗن اىمنفيت ؼَر اىقانونٍ جضاؾ اىبَبة.اىصحة و
. ومن نافية اىقوه أنَّ اقجصاد اىمخدرات واٖججار فٍ اىبشر واىوصفات اىطبَة واىسحرَة

وجحوَه جزء مهً من اىثروة ، وبقَة اْنشطة اىطفَيَة جساهً فٍ جدمَر صحة اىناس
ا ، اٖججماعَة إىً اىمسَطرَن عيً هذه اْنشطة وجوجَه جزء من اىجهد اىبشرٌ بعَد 
مذىك َجعه اقجصاد اىظه حصر اىناجج  عن اْنشطة اىمنججة واىمفَدة ىعموً اىناس.

  ٗ خزَنة  مما َحرً، وَجعه دراسات اىجدوي ىيمشارَع اىرأسماىَة صعبة، اىقومٍ مسجحَ
 اىرسوً.من حصَية من اىضرابب و اىدوىة

 :فٍ اىبيدان اىمجقدمة

فضمن أهً عوامه انجشار اقجصاد اىظه ، بخٗؾ عوامه وجود اىنشاط أجرامٍ 
وانخفاض ، وجماعات مهمشة أخري من نفس اىبيد، وجود مهاجرَن ؼَر شرعََن

أجور اىمهمشَن اىذٌ َشجع أصحاب اْعماه عيً جوظَفهً. مما ساهمت اىعوىمة 
مما أدي ىنمو ظاهرة اىعمه فٍ ، ىة فٍ سوق اىعمه فٍ اىؽرباىرأسماىَة فٍ جحقَق سَو

 اىظه.

 

 :مضاعفات اىجهمَش

ا مثه معظً أطفاه اىشوارع ججعرض ىٗنجهاك خارج ، * اىجماعات اىمهمشة جمام 
 اىقانون.

ومعه اىجرَمة ، * اىفقر أحد نواجج اىجهمَش باىنسبة ىيؽاىبَة اىعظمً من اىمهمشَن
اوطب، بؤنواعها  اىمشامه اْسرَة. ع 

* ججعرض بعض اْقيَات اىدَنَة إىً حرمانها من إقامة أمامن اىعبادة أو من طقوس 
ومصر إىً حد ما. مما َجعرض اىٗدَنَون فٍ ، مثيما اىحاه فٍ اىسعودَة، اىعبادة نفسها

وأحَانا َدخيون اىسجن أو َجً ، بعض اىبيدان إىً اٖضطهاد سواء من اىمججمع أو اىدوىة
 امهً بجهً مثه اىمفر أو ازدراء اْدَان.إعد

 * عماه اىظه ٖ َجمجعون بؽطاء جؤمَنٍ.

ومن قوانَن ، * جعانٍ اىنساء فٍ مثَر من اىبيدان من صعوبة اىحصوه عيً عمه
واىجحرش اىجنسٍ بمه ، به ومن اىعنؾ اْسرٌ، جمََزَة بخصوص اىزواج واىطٗق

 أشماىه.

* َجعرض اىٗجبون واىمهاجرون ؼَر اىشرعََن وحجً اىشرعَون ىيجمََز فٍ مثَر 
ا إىً اىعنؾ بما فَه  من بٗد اىعاىً. سواء من قبه اىحمومات أو اىمججمع اىمدنٍ. وأحَان 
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واىجصرفات اىعنصرَة فٍ ، اىقجه. من أمثية ذىك ما جقوً به اىجماعات اىنازَة فٍ أىمانَا
ومذىك فٍ اىوَٖات ، رؼً جمجعهً بوضع قانونٍ، ىسورََنمصر ضد اْفرَقََن وا

 اىمجحدة.

بوعزَزٌ اىوما حادخ ، * َجعرض اىباعة اىجابيون واىموسمَون ٖضطهاد اىشرطة
ا عيً اضطهاد اىشرطة( ومحسن فمرٌ )قامت اىشرطة ، فٍ جونس )أحرق نفسه احججاج 

 بفرمه داخه عربة ىيقمامة( فٍ اىمؽرب إٖ مثاىَن.

فٍ ، وحجً اىسجن، ىمَوه اىجنسَة اىخاصة َعانون من اىجمََز واٖعجداءات* ذوو ا
 عدد من اىبيدان.

فَحرً ، * ٖ َساهً اقجصاد اىظه فٍ حصَية اىضرابب واىرسوً واىجؤمَن عيً اىعماه
 اىمججمع من أمواه طابية.

ا ما َنجج اقجصاد اىظه منججات ردَبة وضارة باىصحة أو اىسٗمة.  * مثَر 

ومصادر اىمَاه واىصرؾ اىصحٍ واىمهرباء َإدٌ إىً ، اىسمن اىمٗبً* ؼَاب 
اىمجرجب عيً ضعؾ حصَية مثَر ، ضعؾ أداء مبات اىمََٗن من اىناس فٍ أنحاء اىعاىً
 منهً من اىعيً واىمهارة وضعؾ مسجواهً اىصحٍ.

 * أضرار ججارة اىمخدرات.

ضمنها انجشار ، ْنواع* مما جوجد مضاعفات نفسَة خطَرة نجَجة ىيجهمَش من مه ا
 واٖمجباب.، واىعدوانَة، اىشخصَات اىسَموباجَة

 

 :اىطبقة اىعاميةدور جراجع 

ا ىمه من نضاىها اٖقجصادٌ واىسَاسٍ  ا مبَر  حققت اىطبقة اىعامية فٍ أوروبا صعود 
وقد شهدت ، حجً اىحرب اىعاىمَة اْوىً 1871بارَس فٍ  مومَونةفٍ اىفجرة اىجاىَة ى

ا ىيحرمة اٖشجرامَة بمخجيؾ جوجهاجهاجيك  ا واضح  مما شهدت جمون اىعاىمَة ، اىفجرة نمّو 
 . (567)اىثانَة

، ومع اججاه اْحزاب اىشجرامَة ىٓممَة اىثانَة إىً أصٗحَة، ىمن منذ جيك اىحرب
حجً فٍ ، به جراجع بشمه فادح بعمق، مطبقة هاوعَ قوىً َو بدأ جراجع اىحرمة اىعماىَة.

اْحزاب اىعماىَة فٍ أوروبا مع وقد جبيور هذا فٍ وقوؾ  .(568)منظرَن مارمسََننظر 
دون اعجراض ميموس من ، "اىدفاع عن اىوطن"بدعوي ، دخوه اىحرب اىعاىمَة اْوىً

                                                             

(567)William A. Pelz, A People's History of Modern Europe, pp. 83 -102  

، 2011 –نص مفصه  -اىبروىَجارَا اىعاىمَة اىطبقة اىوحَدة اىقادرة عيً إنهاء اىرأسماىَة واٖسجؽٗه!  (568)
INTERNATIONALIST COMMUNIST UNION 
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 سنوات منذأنه  - فٍ اىمرجع اىسابق – جماهَر اىعماه أنفسهً. وَري نفس اىباحخ
، انعمست قد اْمور فإنَّ ، اىسجاىَنَة وظهور اىدَمقراطَة اٖشجرامَة موقؾ وبعد 1920

 اىطبقة بؤنَّ  اىقوه وَممن به، اىعامية اىطبقة مصاىح جمثه سَاسَة أحزاب اىَوً وجدج ٗف
 عيً جؤثَر ىها وىَس اىسَاسَة اىساحة عيً طبقة أو محزب جظهر ىً عقود ومنذ اىعامية

  ضد اىفاشَة.اىطبقة اىعامية اْوروبَة ىً جقؾ ومن اىمعروؾ أنَّ  .(569)حداخاْ

ا عن اىربَع اىعربٍ. صحَح أنه   َّ واىمٗحظ بوضوح أنَّ اىطبقة اىعامية ؼابت سَاس
ا ، حدثت مشارمة من قبه عماه مؤفراد فٍ اٖحججاجات  َّ ا سَاس ىمن ىً َقدً اىعماه جهد 

ا   َّ فٍ أنحاء اىعاىً فٍ اىوقت فٍ صورة عمه منظً أو جماعٍ. مما أنها شبه ؼاببة سَاس
 اىحاىٍ.

ا  وَممن أْن نحدد أهً عوامه ارجخاء اىحرمة اىعماىَة فٍ اىؽرب وفٍ اىعاىً عموم 
 :فٍ

فٍ اىفجرة من ، * حققت اىطبقة اىعامية نجاحات مبَرة فَما َجعيق بشروط اىعمه
مرة مما دفعها ىنبذ ف، ( وحجً ما قبه اىحرب اىعاىمَة اْوى1880ً)وخاصة من  1871

به واىجحاىؾ مع اىرأسماىَة. فأصٗحَة قد حققت ، اىثورة واٖججاه ىيعمه أصٗحٍ
أما اىعمه اىثورٌ فباء باىفشه. وقد ساهمت حرمة اٖسجعمار فٍ ، مماسب عيً اْرض

فصارت أقدر عيً رفع أجور اىعماه ومنحهً بعض ، ارجفاع معده أرباح اىرأسماىَة
جحت ضؽط اجساع نطاق ، ىمَة اىثانَة فظهرت دوىة اىرفاهاىمزاَا. أما بعد اىحرب اىعا

به حجً إىً ، اْنظمة اٖشجرامَة. مه هذا دفع اىطبقة اىعامية ىَس إىً اىخمود فحسب
حجً فٍ عموً اىعاىً اىثاىخ. وقد جحدخ مثَر من زعماء اٖشجرامَة ، اٖندماج فٍ اىنظاً
 مثه مفمرٌ مدرسة فرانمفورت(.اىجٍ أصابت اىمثَرَن بأحباط )، عن هذه اىظاهرة

به ومثَر من ، * بعد صعود اىسجاىَنَة بمه بشاعاجها أصَب بأحباط ىَس فقط اىعماه
اىمثقفَن اىمارمسََن؛ فإذا مان هذا هو مصَر ثورة اىعماه وذاك هو نجاج اىعمه 

 أصٗحٍ فمن َمسب؟!

جقرَب ا. وهناك * جراجع عدد عماه اىصناعة ىصاىح عماه اىخدمات فٍ مه اىبيدان 
ٌْ أنهً عماه ، اىمثَر من هإٖء اْخَرَن َقدمون خدمات عابرة باىساعة أو باىَوً. أ

مإقجون؛ أشباه بروىَجارَا. مما اسجؽنت اىصناعة اىثقَية عن اىعماىة اىَدوَة فٍ اىبيدان 
مما قيص من ، مما أصبحت هذه اىصناعة أمثر أهمَة فٍ اٖقجصاد ممه، اىمجقدمة

اىعماىَة اىضخمة اىجٍ مانت جوجد فٍ اىمصانع اىقدَمة. مما انجشرت اْعماه اىججمعات 
 اىخدمَة اىطفَيَة نجَجة ٖجساع اىبطاىة اىناجمة عن اْجمجة.

                                                             

 نفسه. (569)
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بعد ظهور منافسَن من اىمهاجرَن ، من عماه إىً مهمشَنمن اىجحوه  * اىخوؾ
قد أصبح اىعامه واجساع ظاهرة اىجهمَش فٍ اىعاىً اىثاىخ. ى، واىٗجبَن فٍ اىؽرب

من وظَفة وجؤمَنات وإعانة بطاىة فٍ بيدان ، اىرسمٍ )ؼَر اىمهمش( َميك ما َفقده
مثَرة. وحجً مع جراجع اىرفاه فٍ عصر اىنَوىَبراىَة مازاه هناك فرق مبَر فٍ اىدخه 

 واىمزاَا بَن اىعامه واىمهمش.

د عَْ بعد فشه اىثورات اٖشجرامَة بُ  اىؽربضعفت اىحرمة اىعماىَة فٍ مه بيدان * 
 .نهاَة اىحرب اىعاىمَة اْوىً

مما ، اىعماه فٍ أَدٌ عناصر انجهازَة ومجحاىفة مع أصحاب اْعماه ةسقطت قَاد* 
ا رونقها" اىطبقة اىسَاسَة"و هًحزابأفقدت  بسبب فشيها ، وحجً مشروعَجها، عموم 

باخجصار جبرقرطت .. اىعقود اْخَرةوانمشاؾ انجهازَجها واىجصاقها باىدوىة خٗه 
َحذر اىسيطات فٍ ف" اىعماىٍ"باىَسار اٖشجرامٍ أو  َُسمًما به إنَّ  اىحرمة اىعماىَة.

ا مما " ؼَر اىشرعَة"ومن اىهجرة ، مه ممان فٍ اىعاىً مما َسمَه ثورة اىجَاع فزع 
ا ىينظاً؛ فيَ َشمهَعجبره فوضً. و  َّ ا اسجراجَج  َّ س هناك مانع أْن َجً هذا اىَسار احجَاط

ا أو ، جصعَده فٍ ىحظات اىخطر ٔنقاذ اىدوىة وىو باىجضحَة ببعض اىفبات اْشد فساد 
ٖ  وبشاعة حزب اىججمع اىَسارٌ موقؾ جذمر نهنا و من اىطبقة اىمسَطرة. اسجؽٗ

َدَن اىججمع أعماه " :؛ َقوه1977فٍ  اىجَاعأثناء انجفاضة  (570)وربَسهاىمصرٌ 
، "واىجخرَب؛ فاىجخرَب ىَس إٖ وسَية منحطة وؼَر مجحضرة ىيجعبَراىشؽب 

َة مرَمعميَات جخرَب قامت بها عناصر مخجيفة من عمٗء اىمخابرات اىمرمزَة اْ"و
ا ىمخطط َسجهدؾ إىصاق هذه اىعميَة باىقوي اىوطنَة  واىرأسماىَة اىطفَيَة طبق 

اىسَاسَة فٍ مصر وجمَع اْطراؾ إىً إننا ندعو مه اىقوي "؛ "واىدَمقراطَة واىجقدمَة
ساهً أعضاء اىججمع فٍ بعض اىمحافظات "؛ وقد "اىجمسك باىشرعَة واحجراً اىقانون

اىجٍ  بجرجَب مع اْجهزة اىمسبوىةفٍ اىمحافظة عيً سيمَة اىمظاهرات ومان ذىك 
 . )اىجشدَد من عندنا("رحبت بذىك

 

 :ممونات اىمهمشَن

  :اىبروىَجارَا اىرثةحثاىة اىبروىَجارَا أو 

ا عن ووصؾ به مجية من اىبشر مخجيفة جمام  ، سمه مارمس وهو مصطيح
ججمَز ، وجمارس مهن ا طفَيَةجعَش عيً هامش اىمججمع ، اىبروىَجارَا اىصناعَة

وهو ىً َضً اىعماه اىمطرودَن واىذَن أصَبوا اىحرمات اىثورَة. ضد بأجراً وبدورها 
به قصر مصطيحه ، إىً هذه اىفبة، أو مبار اىسن اىمقعدَن، بعاهات جمنعهً من اىعمه

                                                             

ٗ  عن أحمد صادق سعد (570)  حاججنا إىً اسجراجَجَة اشجرامَة جدَدة.، نق
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، اىمحجاىَن، اىنشاىَن، اىهاربَن من اىسجون، اىجنود اىمسرحَن، اىمجسمعَن :عيً
، واىحماىَن، واىمجسوىَن، مدمنٍ اىقمار، اىقوادَن وأصحاب اىمواخَر، واىمشعوذَن

. وٖ (571)اىمعادنوىحامٍ ، وسنانٍ اىسمامَن، وجماعٍ اْسماه، وضاربٍ اْرؼن
، ندرٌ ىماذا اعجبر اىحماىَن وسنانٍ اىسمامَن وىحامٍ اىمعادن ضمن حثاىة اىبروىَجارَا

  بمواقفهً اىمعادَة ىيثورات فٍ عصره. - ربما إٖ

َممن أْن نصنؾ حثاىة اىبروىَجارَا بؤنها فبات َؽيب عيَها طابع طفَيٍ أو إجرامٍ أو 
ومحجرفٍ ، وججار اىمخدرات واىجنود اىمرجزقةمثه اىيصوص واىنصابَن ، مٗهما
واىذَن ، واىمقامرَن. أما مٗك اقجصاد اىجرَمة )ؼسَه اْمواه(، قوادَناىو، اىجسوه

ا وىو باىخسارة ىيجؽطَة عيً مصادر أمواه ؼَر مقننة  َّ ا شمي  َّ ا اقجصاد ، َمارسون نشاط 
اىمهربة من اىجمارك واىرسوً  اىججارة فٍ اىسيع اىمسروقة أو ومن َعميون فٍ

حثاىة فهإٖء َممن اعجبارهً من .. اىمسب ؼَر اىمشروعواىجهرَب واٖججار باىبشر و
 .اىبورجوازَة

اىشبَحة فٍ سورَا  :وهذه اىفبة قابية ىٗسجخداً بواسطة اىسيطة ىقمع اىثورات
 .. اىسودان فٍ واىرباطة، واىبٗطجة فٍ اىَمن، واىبيطجَة فٍ مصر

 :اىجدَدة اىبروىَجارَا

فهً َشميون اىمهمشون َضمون فبات مخجيفة بأضافة إىً حثاىة اىبروىَجارَا.  ىمنْ 
. مما واىعماه اىموسمََن مثه عماه اىَومَة وعماه اىظه، نسبة ميموسة من اىعماه

امََٗن َوجد   َّ ا وسَاس  َّ ومثيهً من اىعماه اىمهمشَن ، من اىمجعيمَن اىمهمشَن اقجصاد
ا  َّ . مما َوجد مثقفون مهمشون اىدوىةاىخاص وقطاع قطاع اىواىعماه اىمإقجون فٍ ، نقاب

. ومثيما َوجد إعًٗ "اىرسمَة" وؼَر معجرؾ بهً من قبه مإسسات اىدوىة واىمججمع
ا، رسمٍ َوجد إعًٗ ؼَر رسمٍ ومما جوجد أحزاب ، عيً صفحات أنجرنت أساس 

به قد نجد ، ىشباب اىمسَس وؼَر اىمسَسجوجد ججمعات عشوابَة من ا، ومنظمات
اأو عاطيَن مجعيمَن جعيَم  ، عيماء وباحثَن معزوىَن عن مججمع اىبحخ اىعيمٍ  َ ، ا عاى

وهإٖء موجودون بؤعداد ضخمة ، (572)"قوة اىعمه اىمعرفٍ"جهً أً اىزَن بنشَخة سمَّ 
فاىمإسسات اىعيمَة واىبحثَة  بأضافة إىً فبات أخري مما سنري.فٍ اىعاىً اىثاىخ. 

ا ىسَاسجها  .جفضه أهه اىثقة؛ من َسَرون جبع 

ا أنَّ بعضهً ، ٖ َممن جمع مه اىمهمشَن وأشباه اىمهمشَن فٍ سية واحدة خصوص 
اىبروىَجارَا مهمش برؼبجه مما أشرنا. ىمن َممن جحدَد قطاع معَن منهً نسمَه 

ٖ  أو َعميون ىداىجدَدة فٍ اىصناعات  :ي أنفسهً فٍ اقجصاد اىظه. وهً من َعميون عما
واىعماىة اىمإقجة سواء ، اىخدمات اىعابرة، ججار اْرصفة، واىعماىة اىموسمَة، اىمخجيفة

                                                             

(571)The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1852, V  

 قراءات فيسفَة فٍ اىثورة اىجونسَة. (572)
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مطاعً اىوجبات اىسرَعة وسٗسه اىمقاهٍ مثه ، فٍ اىمشارَع اىرأسماىَة أو اىحمومَة
وهو اىمنجشر ، اىجزبٍواىعمه باىدواً ، اىطيباتومرامز خدمة اىعمٗء ومهمات جوصَه 

؛ فَمون "اىعمه جحت اىطيب" َُسمًىيؽاَة باىنسبة ىينساء. وهناك نوع من هذه اْعماه 
ا ىطيب صاحب اىعمه وَحصه عيً أجر عن ساعات اىعمه اىفعيَة فحسب  اىعامه منجظر 

ٌِّ نوع (573)سابقٍ أوبر( :)مثاه . هذا اىقطاع من اىناس َعانٍ معظمه من اىفقر وؼَاب أ
ا ، اىجؤمَنمن  ا مبَر  ا من اضطهاد اىدوىة. وججضمن اىبروىَجارَا اىجدَدة قسم   َُسمًومثَر 

 هٍو، 2004                            ّ       ميمة أدخيت إىً اىيؽة أنجيَزَ ة عاً  هٍو :Precariat اىبرَمارَا
اىجٍ  Precariousوميمة اىبرَمارَوس  Proletariatجمزج بَن ميمة اىبروىَجارَا 

جشَر إىً فبات من اىعماه جيجحق بعمه مإقت أو جزبٍ  هٍو اىمإقت. جعنٍ اىمجزعزع أو
وىٓمن ، وىيجرقٍ فٍ اىعمه، وٖسجقرار اىوظَفة، ىيحَاةوجفجقد ىيدخه اىمافٍ ، اىوقت

وبدون ، ثناء اىعمه )أعماه خطرة أو ىمدد طوَية أو اىعمه اىيَيٍ ىينساءأواىسٗمة 
وٖ ججمجع بحقوق ، ىمهارةوبدون فرصة ٖمجساب مزَد من ا، جعوَض عن إصابة اىعمه(

. وجضً هذه اىفبة مبات اىمََٗن من اىعماه فٍ مخجيؾ اىعمه اىجماعٍ مثه حق أضراب
               اىعاطيَن جمام ا، خاصة فٍ اىعاىً اىثاىخ. وَضَؾ اْىمان ىيجعرَؾ اىسابق، اىبيدان

(574) .
اىعاىً اىثاىخ بسبب انجشار اىجصنَع فٍ ، وقد انجشرت ظاهرة اىبرَمارَا بعد بدء اىعوىمة

وانجقاه اىعماه من بيد ىبيد فٍ ، وباىجاىٍ انجقاه اىمََٗن من اىرَؾ إىً اىمدن بسرعة
ظاهرة ، مما خيق سَوىة شدَدة فٍ سوق اىعمه. ومن اىسمات اىفرَدة ىيبرَمارَا، اىؽرب

حَخ َنجمٍ اىعامه إىً اىشرمة ، (575)أو اىمواطن اىصناعٍ، اىمواطن حسب اىوظَفة
 عاىمَة بحق فٍ طرَق اىجموَن." طبقة" هٍوىذىك ف، اىجنسَة وىَس إىً بيد مااىمجعددة 

وهذا اىشمه ىيعمه اىعابر َدفعنا إىً إعادة اىنظر فٍ مفهوً اٖسجؽٗه اىذٌ َجعرض 
، قد َمون شدَد اىصؽر، به جزء منها، ىه اىبرَمارٌ. فهو ٖ َبَع قوة عميه ىجهة واحدة

ْ                    وباىجاىٍ نري أن  إعادة جوصَؾ طبَعة ، قَمة قوة عميهفٗ َممن اعجبار هذا اْجر هو                
. ففٍ حاىة "فابض اىقَمة"واىذٌ سماه مارمس بـ " اىرأسماىٍ"اىفابض اىذٌ َجحصيه 

هه حصه صاحب اىعمه عيً اىربح من اىبرَمارٌ  -      مثٗ   - عامه اىدىَفرٌ أو سابق أوبر
ٌ  من نفسه أً من اىزبون اىذٌ دفع مقابه اىخدمة؟ وهه َعجبر فا              ٍّ    بض قَمة فٍ أ

 اىحاىجَن؟. 

به جزء من اىبروىَجارَا ، (576)جزء من اىطبقة اىعامية هٍوٖ نعجقد أنَّ اىبرَمارَا 
فإذا مان اىعماه بوجه عاً َجعرضون ىيبطاىة واٖضطرار ىقبوه عمه مإقت فٍ  .اىجدَدة

                                                             

(573)Ricardo Antunes,The New Service Proletariat  

Guy Standing, Defining the precariat (574)  

Daniel Fleming, Guy Standing (2009) Work after Globalization. Building (575) 
Occupational Citizenship (review) 

 (576)Ibid.  
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ما جخص  هٍ، فنحن نجميً عن حاىة جهمَش مزمنة وىَست عارضة، فجرات معَنة
ا من أفرادها ، اىبرَمارَا. فهذه جعَش حاىة عدً أمان دابً أو طوَه اىمدي خاصة أنَّ مثَر 

َخجار هذا اىنوع من اىعمه برؼبجه وٖ َود جؽََره. وهً فٍ هذا َجشابهون مع بقَة 
مثه اىباعة اىجابيَن واىعماه اىذَن َعميون ىدي اىزبابن باىقطعة أو ، اىبروىَجارَا اىجدَدة

ىَومَة أو باىمقاوىة. وهذه اىوضعَة اىمزمنة من انعداً اْمان واىعجز عن جخطَط با
 فإنَّ شإون اىحَاة اىخاصة ورسً خطط ىيمسجقبه ىها انعماسات قوَة عيً نفسَة اىمرء. 

، فٍ انجظار عميَة مدفوعة اْجر، بعض هإٖء َخرج من بَجه بدون إفطار وبدون نقود
ا ىفعه ومن هإٖء َوجد مََٗن فٍ أن حاء اىعاىً. إنه شخص َمره حَاجه وَمون مسجعّد 

ٌِّ شٍء ىججاوز محنجه.   أ

، فاىبعض من أفرادها عماهمارمسٍ؛  ؼَرطبقة بمعنً  اىبروىَجارَا اىجدَدةشمه ج
واىبعض َعمه من اىمنزه مثه بعض مبرمجٍ ، واىبعض َعد صاحب عمه خاص

وضعها عيً أساس . ىمن نصنفها مطبقة (577)وؼَرهً اىمثَر، اىممبَوجر وججار أنجرنت
 –جضً  هٍف. وطاقجها اىثورَة، وعٗقجها اىضعَفة باىمججمع اىرسمٍ، ؼَر اىمسجقر

عشرات اىمََٗن من باعة اْرصفة ومن أصحاب  –بأضافة إىً عماه مؤجورَن 
مثه عماه اىصَانة من ، ومن اىفنََن اىذَن َعميون باىقطعة ىدي زبابن، اىورش اىصؽَرة

مخجيؾ اىجخصصات. مما جضً خدً اىمنازه وحراس اىمبانٍ وأطفاه اىشوارع ومََٗن 
ومه هذه اىقطاعات ٖ َممن اعجبارها من اىبروىَجارَا؛ فما هو فابض .. بدون مؤوي

؟  ٗ ومَؾ جسجؽه اىرأسماىَة أطفاه وسمان  اىقَمة اىذٌ َدفعه اىباعة اىجابيون مث
ٌِّ عمه َؤ  جٍ باىصدفة؟ اىشوارع اىمجعَشَن عيً أ

ا ، وعيً حساب عماه اىصناعة باىذات، جنمو بسرعة" اىطبقة"هذه  وجشمه جهدَد 
 :ىينظً اىقابمة. وججسً بـ

 اٖججماعَة. –حَخ إنها شدَدة اىدَنامَمَة من اىناحَة اٖقجصادَة ، * اجساع اْفق

ٗ  مجحررة من اىقانون واىعرؾ  هٍف، * اٖسجعداد ىيجحرر من ثوابت اىمججمع أص
 بدرجات.

* اىمَه إىً اىجحرر من اَْدَوىوجَا ىصاىح اىَوجوبَا )باىمعنً اىذٌ جناوىناه فٍ فصه 
 اَْدَوىوجَا(.

 * مراهَة اىدوىة.

 فؽاىبَة أفرادها ٖ َميمون ما َفقدونه سوي معاناجهً.، * اىمَه إىً اىعنؾ

                                                             

(577) Best 40 International Work from Home Jobs (Work from Anywhere in the 
World Online) 



306 
 

مثقفَن اىذَن َجَدون اسجخداً اىممبَوجر * بها نسبة مإثرة من اىمجعيمَن واى
 وأنجرنت.

ودَموقراطَة ، اىمَه إىً اىجعددَة واىقَادة اىمإقجة، * اىمَه إىً اىفمر اىٗسيطوٌ
اىجفوَض. هذا بفضه جعدد اْنشطة ومجاٖت اىعمه ومسجوَاجه. وقد شاهدنا ذىك فٍ 

فٍ  اىجدَدة اىبروىَجارَاوفٍ انجفاضات ، حرمات اْنارمََن اىمعجمجة عيً هذه اىطبقة
 أنحاء اىعاىً.

 :ىيبروىَجارَا اىجدَدة اىطاقة اىثورَة

اىبروىَجارَا اىجٍ وصفها مارمس وإنجيز مانت فٍ حاه قرَب من اىبروىَجارَا 
ٌِّ جؤمَن  –فقر شدَد  :اىجدَدة ا  –بٗ عٗج  –بٗ أ مثَر منهً  –ساعات عمه طوَية جّد 

 –عماىة اْطفاه  –أجور اىنساء أقه بمثَر  –َجعرضون ٔصابات اىعمه دون جعوَض 
درجت عيً جحطًَ اِٖت وجدمَر ، إىخ. وفٍ بداَات جمونها.. مسامن ؼَر آدمَة

ىمن اسجطاعت اىرأسماىَة اسجَعاب جيك اىبروىَجارَا وجدجَنها. إٖ أنَّ ، اىمصانع
ٗ  إىً اىثورة اىرأسماىَة اىمعاصرة قد أ عادت إنجاج بروىَجارَا جدَدة أمثر قوة ومَ

 اىجدَدة ىبروىَجارَاوبعد جدجَن اىبروىَجارَا وظهور ا .نزعة جدمَرَة عاىَةوجحمه 
فاىَوً ىدَنا  .قوة ججزاَد باسجمرار هٍأصبحنا أماً واقع جدَد. فاىبروىَجارَا اىجدَدة 

، وَشميون ؼاىبَة فٍ مثَر من اىمججمعات، "اىطبقة"ميَارات اىبشر َنجمون إىً هذه 
خاصة فٍ اىعاىً اىمجخيؾ. قد أثبجت جيك ، وَسَطرون عيً قطاع ضخً من اٖقجصاد

ٖ   هٍف اىبروىَجارَا أنها اىجحدٌ اْوه واْقوي ىينظاً فٍ مافة اىبيدان؛ قوَة جحمه مَو
ىقيب اىنظاً وجدمَر  به اىمَه، اىجدمَرَة ٖ جعنٍ مجرد اىمَه ىيجخرَبفنزعجها . ىيجؽََر

ٌِّ قاىب. وبقدر ما جشمه  ا من اىهَمنة عيً  هذهأ اىقوي جماعات ضؽط وجحقق قدر 
وعناصر من اىطبقة مثه اىعماه واىطٗب ، ىحرمجهاجنضً قوي أخري ، اىمججمع اىمدنٍ

مما أنَّ اىبروىَجارَا اىجدَدة جقؾ خارج ىعبة اىدَموقراطَة  واىفٗحَن اىفقراء. اىوسطً
ٗ  حق اىجصوَت أو إممانَجهاىجمث وآخرون ىَس هناك ، َيَة؛ فمثَر من أفرادها ٖ َميك أص

فمصاىحهً أمبر من أْن ججحميها اىطبقات ، من َسجطَع جمثَيهً من داخه اىنظاً اىرسمٍ
 اىمسَطرة؛ فمن َنجخبون إذن؟

 هٍَة إذ أنَّ حَاجها اىَوم ؛من اىشعور اىباىػ بأحباط واٖؼجراب هذه اىطبقةجعانٍ 
ة عبجعبَر إرَك فروً. هذا اىمابوس َوىد عندها نز" ؼَر معاشة"حَاة  ؛مجرد معاناة
ٌِّ نوع من اْمان ؛جدمَرَة هابية فقد جرموا ىمصَرهً ، فؤبناإها َنجابهً اىشعور بؽَاب أ

اىفقر واىمرض وقمع اىدوىة واسجؽٗه اىمججمع  :اىعدو وراإهً وأمامهً، دون سند
اىطاقة هذه طبقة جنزؾ طوه اىوقت وٖ ججد طرَقة ىوقؾ هذا اىنزؾ.  هٍاىرسمٍ. ف

ا ىرعب اىمججمع اىرسمٍ بمه طبقاجهاىجدمَرَة اىمبَرة جعيجهً  مثيما جعيجهً ، مصدر 
باىجهدَد بفجح باب اىهجرة ؼَر ، ا ىيردع فٍ أَدٌ بعض اىحمومات ضد اىؽربسٗح  

 اىشرعَة. 
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، فهً قادرون عيً إشعاه اىثورات، ثورَة مبَرةإٖ أنهً من جانب آخر ىدَهً طاقة 
فٍ  اشارموحسب اىظرؾ. فقد ، وعيً مواجهة اىدوىة وجحرَك اىعماه وبقَة اىجماهَر

، عامه َدوٌ، أمٍ :عيٍ ٖبوانت . وىدَنا مثاهفٍ ثورة اىجزابرو، اىثورة اىصَنَة
نجان فٍ س سجن، سجن فٍ أصٗحَة بجهمة اىجخرَب اىمجعمد ؛مٗمً، مزارع َدوٌ

، ثمانَة أشهر بسبب ممارسة اىدعارة ومقاومة اىقبض عيَهو، ةأصٗحَة بسبب اىسرق
ىمنه .. )ربما مان شخصَة سَموباجَة( َعشق اىماهوَسٍء ىّخرَن بشمه دابً مان 

ٗ  وضمن قادة اىثورة. وٖ َممن جؽافه دورهً فٍ ثورات اىربَع اىعربٍ ٗ  بط ، صار مناض
اىشباب اىمجعيً اىبرَمارٌ فٍ جونس ومصر وفٍ اىجزابر فٍ اىوقت  ابجداء من انجفاضات

، 2011َناَر  28من ذىك انجفاضة اىؽضب فٍ مصر فٍ ، وحجً عنؾ اىجَاع، اىراهن
اىجٍ دمرت جهاز اْمن. وحدَث ا مانوا اىجسد اىربَسٍ ٖنجفاضة اىسجرات اىصفراء فٍ 

أمثر من فٍ  بمظاهراتاىمجبوعة ، 2001واعجصاً ووه سجرَت فٍ سبجمبر ، فرنسا
. وٖ ننسً هنا انجفاضات فبات فٍ اىوَٖات اىمجحدة 100منها ، اىعاىً فٍمدَنة  1500

مهمشة فٍ إشعاه وقَادة وجشمَه اىجسً اىربَسٍ فٍ انجفاضات سابقة؛ فٍ اىوَٖات 
ا، ومثَر منهً مهمشون، اىسود انجفضحَن ، 1968 أبرَه فٍ اىمجحدة  عيً احججاج 
 عنَفة اٖنجفاضة مانت، اىمدنٍ اىعصَان أنصار من مان اىذٌ، مَنج ىوثر مارجن اؼجَاه
انجفاضة جنود ، 1977ومذىك فٍ مصر؛ َناَر  .َةأمرَم مدَنة 200 من أمثر وشميت

انجفاضة اىمهمشَن فٍ و. 2008انجفاضة اىمحية فٍ أبرَه ، 1986اْمن اىمرمزٌ عاً 
اجسمت اىجٍ ، 2005اىمهمشَن فٍ فرنسا أمجوبر انجفاضة . و2011ىندن فٍ أؼسطس 

جماعات مجعددة اْصوه ومانت مقجصرة عيً بعض اىضواحٍ اىجٍ جسمنها ، باىعنؾ
واىثقافات. واىقسً اْمبر من هذه اىفبات َنحدر من أصوه عربَة وأفرَقَة ومعهً أبناء 

ا، جنسَات عدَدة أخري جشمه ظاهرة اججماعَة  هٍف .وفَها فرنسَون مثَرون أَض 
 . (578)ظاهرة اىمحرومَن اىذَن جرمهً قطار اىجقدً اٖقجصادٌ واٖججماعٍ هٍ، حقَقَة

، طبقات أخري وراءهاوما بعدها  2011فٍ أحداخ  اىجدَدة ىبروىَجارَاات جرَّ وقد 
اىشرارة  بوعزَزٌ نفسه )مهمش(اىإحراق مثه عماه اىصناعة واىفٗحَن. وىقد مان 

ومان قجه بابع اىسمك اىمججوه محسن فمرٌ فٍ اىمؽرب ، اىربَع اىعربٍ تأشعياىجٍ 
ا ىدور 2017شرارة أشعيت انجفاضة واسعة عاً   اىبروىَجارَا. واىحدثان َقدمان رمز 

ا؛ اىمرحية  اىمضطهدة يجحرَك بقَة اىقوفٍ  اىجدَدة )مع مٗحظة أنَّ ميَهما مان مجعيم 
 ودبيوً فٍ عيً اىبحار ىيثانٍ(. ، اىثانوَة ىٓوه

أشباه  مثَر منهً، وقد أدَرت ثورات اىربَع اىعربٍ وفٍ قيبها شبان مجعيمون
 اىجدَدة اىبروىَجارَامما َده عيً قدرة ، أعيً جمنوىوجَا حجً اِن، بأنجرنت، مهمشَن

وٖ يَس مه اىمهمشَن ضعفاء وٖ فقراء ف عيً جعاطٍ واسجخداً اىجمنوىوجَا اىحدَثة.

                                                             

 ثورة اىمهمشَن.، برهان ؼيَون (578)
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ا به   َّ ميهً قيَيو اىحَية وٖ مسجضعفَن. به إنَّ بعض اىفبات اىمهمشة قوَة اقجصاد
 وجنافس بقوة اىمججمع اىرسمٍ. 

بقَة اىجماعات اىمهمشة  جحجاج اىبروىَجارَا اىجدَدة إىً جرومع مه طاقجها اىثورَة 
واىجمنوقراط وىَجارَا راىبإىخ. بجانب .. اْقيَات اىدَنَة واىنساء :وشبه اىمهمشة

فاْخَرة جسجطَع ممارسة ضؽوط قاسَة عيً اىنظاً  ؛وراءها)اىبروىَجارَا اىمثقفة( 
رؼً اٖنجشار اىمسجمر ، عيً اىعمود اىفقرٌ ىٗقجصادحجً اِن بحمً سَطرجها 

 .اْنشطة اٖقجصادَةىيبرَمارَا فٍ مخجيؾ 

اىبروىَجارَا اىجدَدة بحمً جموَنها اىموزاَمٍ وجباَن أعماىها ومسجوَاجها ٖ جحمه 
ا إىً جحقَق مابه ، امحدد   انظام    َّ حقهً فٍ اىحرَة  ه أبناإهاَعجبر جمَه موضوع

ا فٍ انجفاضات اىربَع . ؛ اسجرجَجَات اىثورة اىمسجمرةواىرفاهَة وقد ظهر هذا واضح 
به طرحت وبإىحاح فمرة جفمَك ، حَخ ىً جطرح فمرة اٖسجَٗء عيً اىدوىة، اىعربٍ
 :هٍْمنَة وإعادة جوزَع اىثروة وإىؽاء اىفساد. مانت شعارات اىثورة اىمصرَة اىدوىة ا
ومان اخجَار َوً عَد اىشرطة ىبدء ، مرامة إنسانَة –عداىة اججماعَة  –حرَة  - عَش

ا ىه مؽزاه  ضد اىجهاز اْمنٍ.  :اىجحرك أمر 

وبَروقراطَة مه اىقوي اٖججماعَة اىرسمَة من بورجوازَة وعماه وفٗحَن 
ا فٍ نهاَة اْمر  –وىً نر اىبروىَجارَا جطمح ، وؼَرها ىها سقؾ وحدود؛ جرَد نظام 

ا  َّ ثً اٖشجرامَة ، عيً اىنمط اىسوفَجٍ أو اىناصرٌ فٍ أمثر من اشجرامَة اىدوىة - عمي
واىجٍ ٖ جطمح فٍ أمثر من بعض أصٗحات ، اىدَموقراطَة بعد ذىك فٍ اىؽرب

فقد صارت مه اىطبقات اىرسمَة . ح اىعماه فٍ إطار اىنظاً اىرأسماىٍاٖججماعَة ىصاى
اىمهمشون  ىمنْ  .إىخ.. شامية اىرأسماىَة واىبروىَجارَا واىفٗحَن واىموظفَن، محافظة

ٗ  خارج اىنظاً فٗ سقؾ ىهً واىذٌ ، واجساع اىجهمَش عيً مسجوي اىعاىً، هً أص
إىخ هو اْساس اىمادٌ ىيثورة .. ومعدمَنَشمه مجعيمَن وعيماء وباحثَن وأمََن 

اىطبقة اْمثر ثورَة وهذا ما  هٍاىبروىَجارَا اىجدَدة " طبقة"اىمسجمرة. ىذىك جعجبر 
 .فٍ اىمسجقبهذىك وسنري ، َشهده اىعاىً باىفعه

 فيهيًىَست هذه أوه مرة َطرح فَها اىدور اىثورٌ ىيبروىَجارَا اىجدَدة. فقد جبنً 
 هٍ ىذىك وسَية وخَرفَجينج اىعنؾ ماىوسَية اىمٗبمة ىجؽََر اىمججمع إىً اٖشجرامَة. 

، اْحواه جردت فميما. مممن حد أقصً إىً اىقابً اٖججماعٍ واٖخجٗه اىفوضً دفع
 ثورَة وأمثرها اىمججمع بذىك أطاحة عيً اىقادرة اىعناصر أضمن ومان. اِماه جعاظمت

أشار و .(579)به بروىَجارَا اىيصوص وقطاع اىطرق، اىبروىَجارَا اىمجشردة هٍنظره  فٍ
ىمنه ىً ، هربرت مارمَوز إىً اىطاقة اىثورَة ىٓقيَات اىمضطهدة واىطٗب مجهدَد ىينظاً

 مه من فومو عند اىمقاومة ججمثه بإرَنؾ ما أسماه باىدور اىجارَخٍ ىيبروىَجارٌ. مذىك 

                                                             

 محاضرات فٍ جارَخ اىمارمسَة.، رَازانوؾ (579)
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ا اىشواذ وحجً، واىميونَن، أثنَة واىجماعات، اىمهمَّشَن جماعات فٍ ودوىوز  َّ  .جنس
ا جسقطها اىمسَطرة اىقوي ْنَّ  اىقواعد؛ وفٍ، اىنظاً فٍ خرق ا ُجحِدخ اىجماعات هذه  دابم 
ا؛ فقد جنجبه اىقوي اىمسَطرة وجضعها فٍ (580)حساباجها من  َ . ىمن ىَس هذا اىسبب ماف

فٍ  اىبروىَجارَا اىرثة واىمهمشَنوقد سبقت أشارة ىرأٌ بامونَن حوه دور حساباجها. 
 .اٖشجرامَة اىثورة

إما أْن جحاوه وجناضه من أجه اٖندماج فٍ اىمججمع " اىطبقة"من اىمممن ىجيك 
ٗ  بجقنَن أنشطجها واىحصوه عيً  وهذا أمر َزداد صعوبة ، اعجراؾ رسمٍاىرسمٍ؛ مث

أو باٖسجمرار فٍ جقوَة ، اىجدَدة اىبروىَجارَابفضه عجز اىرأسماىَة عن اسجَعاب 
 وباىجاىٍ زَادة اىمنضمَن إىَها. ، نفسها ومحاصرة اىمججمع اىرسمٍ ودفعه إىً اىجفمك

ا؛ فمن اىمممن ىيجماعات اىمهمشة نعجقد أنَّ اىطرَق اىثانٍ هو اىطرَق اىثورٌ حّق  
بما فَها ىجان دفاع شعبَة وقضاء ، إقامة مإسساجها اىخاصة )وهذا َحدخ باىفعه(
وصنادَق مساعدة ، وىجان إؼاثة، عرفٍ وجمعَات جعاونَة اقجصادَة واججماعَة

ومإسسات ، ومشارَع ٖ جهدؾ ىيربح وجمعَات خَرَة، وبنوك ىيفقراء، اججماعَة
ٌْ فٍ اىنهاَة جسجطَع جنظًَ .. ىيجؤمَن اىصحٍ نفسها فٍ مججمع مواٍز مجخيص من جيك أ

اىقوة اىطفَيَة واىبشعة اىمسماة باىدوىة. به ومن اىمممن خيق صٗت عاىمَة بَن 
وحجً جموَن جماعات جدعو ىيسًٗ واىجآخٍ بَن اىشعوب ، جماعات اىمهمشَن اىمنظمة

ع ىمن إذا اجس، ونبذ اىحرب واىعنؾ. وفٍ اىواقع مه هذا َحدخ باىفعه عيً نطاق ضَق
ا خيق أساس  نطاق اىجعاون واىجنظًَ وأدارة اىذاجَة بَن اىسمان من هذا اىنوع َممن جّد 
مجَن ىججاوز اىنظً اىسيطوَة اىقابمة وجموَن مججمع َقوً عيً أدارة اىذاجَة بدون 

 أدوات قمع سيطوَة. 

 :اىجدَدة اىبروىَجارَاجنظًَ 

عناصر جفجقر ىيجنظًَ به واىقدرة عيً  هٍهناك فمرة شابعة جقوه بؤنَّ اىمهمشَن 
باىعشوابَة وانعداً اىرإَا. وهذا اىمًٗ بعَد عن اىصحة.  ًوباىجاىٍ َجسً نشاطه، اىجنظًَ

، فاىجماعات اىمخجيفة من هذه اىفبات ججصه ببعضها بوسابه ؼَر رسمَة وؼَر جقيَدَة
ا َأىجراس اىنوادٌ اىرَاضَة اىمهمشبعض أعضاء مثه   َّ ان سَاس  َّ وجماعات عماه ، وثقاف

وىمن ْنَّ اىمهمشَن ٖ َشميون طبقة  .أنجرنت إعٗمٍَو، اىجراحَه فٍ مخجيؾ اىمناطق
ا  مجبيورة  َّ وٖ َقفون عيً مسافة واحدة من اىنظاً )مهمشون بدرجات( وْنهً اججماع

وىمن  َجمجيوا فٍ إطار منظمة محددة اىمٗمح. فٗ َممن أنْ ، َنجمون إىً فبات مجعددة
جقود هذه  جضمهً جبهة مفجوحة ىيجماعات اىمخجيفة. ومن اىطبَعٍ أنْ  َممن باىطبع أنْ 

ا؛ منظمة سَاسَة جضً مهمشَن   َ اىجبهة جماعات أمثر قدرة عيً اىجنظًَ أو أمثر جماه
  ٖ قادرَن عيً اٖجصاه بمخجيؾ اىشرابح اٖججماعَة ومخجيؾ اىمناطق  مثقفَن وعما

                                                             

 .42ص ، دروب ما بعد اىحداثة، بدر اىدَن مصطفً (580)
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هذه اىمناطق بؤشماه قادرة عيً ججمَع اىسمان حوه أهداؾ عميَة اىعشوابَة واىعمه فٍ 
فٍ اْحَاء جهوٌ؛ ؛ مخجيفةَمون اىجنظًَ عيً أسس  ومحددة. ومن اىطبَعٍ أنْ 

ا ، ومهنٍ أو فبوٌ باىنسبة ْصحاب اىمهن اىثابجة، واىمرامز واىمناطق اىعشوابَة عموم 
 إىخ... فٍ اىمنازه َنواىباعة اىجابيَن واىعاطيَن واىشؽاى حراس اىمنشآتمثه نقابات 

ا عيً أساس موقع اىعمه فٍ حاىة وجود ممان عمه دابً مثه مصانع اىظه. ، وأَض 
ٌِّ وسَ وقد ثبجت ، ة أخرييوَناسب هذه اىطبقة وسابه اٖجصاه أىمجرونَة أمثر من أ

 جيؾ مناطق اىعاىً.فاعيَة هذه اىطرَقة فٍ جنظًَ اٖحججاجات اىمبري فٍ مخ

ٗ  فٍ احججاجات اىبروىَجارَا  ا هاب وفٍ اىعصر اىحاىٍ َيعب اىجنظًَ أىمجرونٍ دور 
ا فٍ حرمة اىسجرات اىصفراء. ومن خٗه اىحوار  ا مإخر  اىجدَدة. ومان هذا واضح 
وطرح اْسبية واىمقجرحات َممن جشمَه برامج عمه وخطط مشجرمة ىمجموعات من 

ه اسجخداً أنجرنت فٍ خيق منظمات إىمجرونَة مما َجً باىفعاىبروىَجارَا اىجدَدة. 
ا، مإقجة  َّ بنفس منطق عمه ، جهدؾ إىً جحقَق هدؾ واحد أو أمثر ثً جنحه جيقاب

َجشمه حسب ، on callاىبرَمارَا. وَممن أْن نسمٍ هذا اىجنظًَ باىجنظًَ جحت اىطيب 
 اىحاجة.

 

 

********************** 

 

ا   :اٖقجصاد اىجعاونٍ :ثامن 

ا، َجسً هذا اٖقجصاد باٖعجماد عيً اىجعاون بَن اىمشارمَن ٗ  مؤجور  ، فٗ َسجخدً عم
مما جدار اىمنشآت بؤسيوب دَموقراطٍ؛ صوت واحد ىيعضو مهما مانت مساهمجه 
اىمادَة. بخٗؾ ذىك ججعدد أنواع وأشماه اىجعاون. وجوجد اىجعاونَات فٍ مه اىمجاٖت بما 

 .(581)واىجعيًَ واىرعاَة اىصحَة، مجاجر واىمزارع واىجؤمَنفَها اىبنوك واىمصانع واى

ا منذ عقود ا مطرد  ا فٍ اٖقجصاد فٍ ، َحقق هذا اىقطاع نمّو  ا مإثر  وأصبح َحجه موقع 

ٖ  فٍ نمو اىعماىة فٍ دوه ؼرب  1114اىعاىً. فقد حققت اىجعاونَات وقت مساد  معد

ونفس ، اىعاً ىٗقجصاد بقدر واضحا اىٗجَنَة أعيً من اىمعده أمرَمأوروبا ومندا و
اىشٍء فٍ معده جموَن رأس اىماه. مما َساهً اىجنسَق بَن اىجعاونَات فٍ جطوَر اىعمه 
ا. مذىك  ا جطوَر اىجمنوىوجَا فٍ اىجعاونَات اْمبر حجم  وفٍ جعزَز اٖبجمار. مما َجً أَض 

                                                             

 Bruno Roelants - Gianluca Salvatori, The 2018 Worldجوجد جفاصَه مثَرة فٍ:  (581)
Cooperative Monitor, Exploring The Cooperative Economy 
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. (582)ىبيدان اىؽربَةَبرز دور اىمرأة فٍ اىمواقع اىقَادَة فٍ اىجعاونَات فٍ عدد من ا

، مإسسة جعاونَة 411اىجٍ جشمه ، فٍ إسبانَا" موندراجون"ونخص باىذمر منطقة 

 .(583)أىؾ شخص 53َعمه بها 

من  أمثر اىجعاونَات وجوىد، فرد بميَار اىعاىً أنحاء فٍ اىجعاونَات أعضاء وَقدر 

. %11 اىجنسَات بنسبة اىمجعددة اىشرمات من اىعاىً؛ أمثر أنحاء فٍ وظَفة ميَون 100
 واىثروة واىؽابات اْسماك اىزراعة وصَد فٍ اىعامية اىجعاونَات أعضاء وَشارك
 واْنشطة اىمخاطر وجقاسً اىجماىَؾ اْرباح وجوفَر وجقاسً أنجاج أنشطة فٍ اىحَوانَة
 فٍ وبابعَن ممشجرَن اىمساومة عيً جحسَن قدرة اْعضاء إىً َإدٌ ما، ىيدخه اىمدرة

 .اىسوق
 4.4 قَمجه مبَعات إجماىٍ عن جعاونَة مسإوىة 311 أفضه مانت، 1114 عاً وفٍ 

ٌْ ، اىعاىً فٍ اقجصاد أمبر حجً عاشر َعاده وهذا. ٍأمرَم دوٖر جرَيَون  وَعاده، مندا أ

اجقرَ  من %11 مسإوىة عن اىجعاونَات جعجبر، اىبرازَه وفٍ .إسبانَا اقجصاد حجً ب 

 .اىزراعَة اىميَة اىصادرات من %6 و، اىزراعٍ اىمحيٍ اىناجج إجماىٍ

ا جخص وموارد وإنجاج اىجعاونَات ونسب أو أعداد اىعاميَن بها فٍ عدد  وهاك أرقام 
 :(584)من اىبيدان

 .جعاونَات فٍ أعضاء اىسمان من %51 مندا – موَبك فٍ

 .جعاونَات فٍ أعضاء اىسمان من %61 فنيندا فٍ

 اىزراعََن اىمنججَن من% 59 و، جعاونَات فٍ أعضاء اىسمان من% 39 فرنسا فٍ

 .جعاونَة مإسسات فٍ أعضاء

 .جعاونَات فٍ أعضاء اىسمان من% 94 اىنروَج فٍ

 41 من أفراد 1 مه ؛اىجعاونَات فٍ عضو ميَون 39 َةمرَماْ اىمجحدة اىوَٖات فٍ
 .جعاونَة جمعَات فٍ أعضاء أفراد

 ميَون 5.4 جبيػ بعضوَة جعاونَة جمعَة 45514 من أمثر هناك اْرجنجَن فٍ

  .عضو

                                                             

Stephen C. Smith -Jonathan Rothbaum, Cooperatives in a Global Economy: 
Key Economic Issues, Recent Trends, and Potential for Development (582) 

(583)Jill Bamburg, Mondragon through a Critical Lens  

 اٖقجصاد اىجعاونٍ واىجنمَة. ، سامح سعَد عبود (584)
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 عدد ججاوز وقد، (%33) جعاونَة جمعَة فٍ عضو هو أفراد 3 من فرد مه مندا فٍ

 نصؾ ماَقارب) عضو مََٗن 9 من أمثر مَبك بمقاطعة اىجعاونَات فٍ اْعضاء

  .(اىسمان

 من %4.14 اىجعاونَات فٍ أعضاء شخص ميَون 3.3 من أمثر موىومبَا فٍ

  .اىسمان

  .جعاونَات فٍ أعضاء اىسمان من %41 من أمثر موسجارَما فٍ

، أسرة 4.164.951 عضوَجها فٍ جضً (Finland S -Group) مجموعة فنيندا فٍ

  .اىفنيندَة اْسر من %61 َمثه ما وهو

ٌْ ، اىجعاونَة واىجمعَات اىمنظمات فٍ أعضاء شخص ميَون 11 هناك، أىمانَا فٍ  أ

 % من اىسمان.19

  .اىجعاونَات فٍ أعضاء أسر 3 مه من فرد اىَابان فٍ

 مَنٍ مواطن ميَون 9.5) جعاونَة جمعَة فٍ عضو أفراد 9 مه من فرد مَنَا فٍ

 رزقهً بجنٍ مباشر ؼَر بشمه مسجفَدون مَنٍ ميَون 11 و مباشر بشمه مسجفَدون

  .اىجعاونَات( خٗه من

  .جعاونَة ومنظمات جمعَات فٍ أعضاء شخص ميَون 135 من أمثر، اىهند فٍ

 جمعَات فٍ أعضاء اىسمان مجموع من %11 أو شخص ميَون 9.9، ماىَزَا فٍ

  .جعاونَة ومنظمات

 جمعَات فٍ أعضاء( شخص ميَون 4.6) اىسمان من %91، سنؽافورة فٍ

 .جعاونَة ومنظمات

 :اىقومَة اٖقجصادَات فٍ معجبرة بنسب اىجعاونَات وجشارك

 وهناك، جعاونَة مإسسات خٗه من جنجج اىدوابَة اىمنججات من %45.9 بيجَما فٍ

 .جعاونَة منظمة أىؾ 31 من أمثر

 .اىجعاونَة باىمإسسات إنجاجه َجً اىمحيٍ اىناجج إجماىٍ من% 35.1 اىبرازَه فٍ

، ومصنعاجها اىيحوً إنجاج من %51 عن مسبوىة اىجعاونَة اىمإسسات فنيندا فٍ

 من% 31.1 و، اىبَض من %91 وإنجاج، اىَومَة اىؽذابَة اىمنججات من %56 وإنجاج

  اىمصرفٍ. اىجعامٗت

 من %61 فٍ َجعامه حَخ، َورو ميَار 444 فٍ َجعامه اىجعاونٍ اىقطاع فرنسا فٍ

 .اىججزبة ججارة من% 19و، واىؽذابٍ اىزراعٍ أنجاج من% 11و، اىمصرفَة اْعماه
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 .اىججزبة ججارة من% 51 فٍ اىجعاونٍ اىقطاع َجعامه اىموَت فٍ

 اىمحيٍ اىناجج نمو معده من %11 فٍ اىجعاونٍ اىقطاع شارك نَوزَٗندا فٍ

 صادرات من% 59و، اىَومَة اىمنججات سوق من% 59 عيً َسَطر حَخ، اٖجماىٍ

 من% 59، اْسمدة سوق من% 51و، اىيحوً سوق من% 51و، اىَومَة اىمنججات

 .اىبقاىة سوق من% 61و، باىجمية اىدوابَة اىمنججات ججارة سوق

 سوق من% 99و، اْىبان سوق من% 56 فٍ اىجعاونٍ اىقطاع َجعامه اىنروَج فٍ

 سوق من %49، اىحبوب سوق من %91، اىبَض سوق من% 51 من وأمثر، اْجبان

 .اىحَاة ؼَر عيً اىجؤمَن سوق من% 31، أوسيو مثه مدن فٍ% 11 اىً وجصه. اىبناء

فجبيػ موارد  َوجد قطاع جعاونٍ مبَر؛، اىمجحدة رأسماىٍ؛ اىوَٖاتأمبر بيد  وفٍ

 . مما جسَطر(585)ميَون شخص 1وَعمه بها ، ميَار دوٖر 911 :1145اىجعاونَات فٍ 

 ماىَفورنَا وَٖة فٍ بَنما، إنجاج اْىبان من اىمابة فٍ 41 نحو عيً جعاونَات اْىبان
 . (586)عاونَاتفٍ ج اىمجخصصة اىمحاصَه منججٍ َنجظً معظً

 

*************************** 

 

اىجطور اىفعاه ىٗقجصاد اىجعاونٍ َشمه محاوىة ىٕفٗت من اىرأسماىَة. وهو ىَس ‘
ا ما، مجرد وجود هامشٍ فٍ اىنظاً  ‘به َشمه مجية اقجصادَة قابية ىيجوؼه واىسَادة َوم 

  

 

 

 ما بعد اىرأسماىَة :عشر ثامناىفصه اى

 

 

 

                                                             

(585) Jill Bamburg, Op. cit. 

 2012أمجوبر/جشرَن اْوه 16، اىفاو، َوً اْؼذَة اىعاىمٍ (586)
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اىجارَخ هٍ مفجرق طرق. وهناك مه ىحظة فٍ 
طرَق واحد ىيسفر من اىماضٍ إىً اىحاضر، 
 ىمن اىطرَق إىً اىمسجقبه مجعدد اىمسارات

 َوفاه نوح هرارٌ
 

 

 

 

مجرد مرحية جارَخَة عابرة هناك ما بعدها. وحسب اىمبدأ  هٍٖ شك أنَّ اىرأسماىَة 
فمن اىمممن أْن ، اىجارَخ جراممٍعيً أساس أنَّ ، اىنجابج جوجد فٍ اىمقدمات :اىبسَط
بناء ، اىسَنارَوهات اىمممنة ٖنجقاه اىرأسماىَة إىً نظاً آخر - فٍ حدود معَنة –نرسً 

عيً اىوضع اىراهن وحرمجه. وإذا أخذنا فٍ اٖعجبار أنَّ أرادة اىبشرَة عامه حاسً فٍ 
ا عيَنا أْن نإَد هذا اىسَنارَو ، اىجحوٖت اىجارَخَة أو ذاك. فٗ نمجفٍ باىجحيَه أصبح ىزام 

واىرصد؛ فٗ َسجطَع أحد أْن َجوقع بدقة جوجه اىقوي اٖججماعَة واىسَاسَة اىمخجيفة 
أو مسار صراعاجها. وعيَنا أْن نؤخذ فٍ اٖعجبار مَوه اىبشر وإممانَاجهً ، فٍ اىمسجقبه

ً نظاً معَن حجً ٖ نجورط فٍ رس، وأممانَات اىموضوعَة ىينظاً اىقابً واججاه حرمجه
وحجً جمون مواقفنا اىعميَة ونضاٖجنا ، عيً اىورق ثً نفاجؤ بنقَضه وهو َجحقق أمامنا

َّ ا ىرسمناه وطاىبنا ، أمثر جدوي. أما إذا مان اىؽرض هو رسً نظاً معَن نعجبره مثاى
اشجرامَة أو بربرَة؛  :قَه، اىناس بجطبَقه أو ىَجحميوا نجابج جقاعسهً. عيً سبَه اىمثاه

َخجر اىناس هذا أو سَمون مصَرهً هو اىبربرَة )وهه هناك بربرَة أمثر مما عاشه في
مَونٍ ووهناك من َدعون اىناس إىً إقامة نظاً جعاونٍ م، اىبشر منذ نشؤجهً؟!(

 .. وإٖ سجسجمر معاناجهً، باعجباره اىمخرج اىوحَد من أزماجهً

، َار نظاً محدد ونهابٍأما فٍ مشروع اىثورة اىمسجمرة فٗ ندعو اىناس إىً اخج
ا نظاً نهابٍ؛ فاىجارَخ بٗ نهاَةْنه  به إىً اسجراجَجَات جحقق ىهً ، ٖ َوجد أبد 

ٌِّ نظاً بما فٍ ذىك ، خطوات من أحٗمهً اىٗمجناهَة. وباىجاىٍ نطاىبهً باىنضاه ضد أ
ٌُّ نظاً سَمون فٍ صاىح فبة معَنة ٗ  خيق فٗ َممن ، اىنظاً اىجاىٍ ىيرأسماىَة. فؤ أص
اىجؽَرات فٍ حاجات  ٌنظاً مثاىٍ َحقق مه اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً. فعيً اْقه جإد

اىبشر وإممانَاجهً ووسابه إنجاجهً إىً جؽَرات فٍ عٗقاجهً ببعضهً وفٍ جباَن 
، مصاىحهً. فيَؤت اىنظاً اىقادً من محصية اىصراعات اٖججماعَة اىحاىَة واىجاىَة

ٖ َممن وضع ىمن  اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً. هٍت اىمضطهدة وىجمن بوصية اىطبقا
مما ٖ َممن اىطمع فٍ حه مه مشامه اىبشرَة وجحقَق  .مخطط مسبق ىينظاً اٖججماعٍ

انجصار اىخَر عيً اىشر إىً اْبد؛ فهذه أوهاً ٖ ججحقق إٖ فٍ أحًٗ اىَقظة وأعماه 
 اىخَاه.
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َعبر عن نزعة مهدؾ هو عمه ٍ أو سَاسٍ ٌِّ نظاً اججماعمما أنَّ جصور محدد ْ
ا رجعَة. حوباىجاىٍ َ، جسيطَة وجعسؾ  مه بذور 

اه َإدٌ إىً منضاه اىع :وىً َعد من اىمممن اٖعجماد عيً اٖسجنجاج اىمارمسٍ
ا. فقد ثبت فشيه حسب ما جناوىناه من قبه.  اٖشجرامَة حجم 

ا   :)مناضه جونسٍ ٖسيطوٌ( شامخ اىرابع طارقضَؾ فقرة ىيصدَق نود أْن نأخَر 
"  ٗ أما اىمًٗ اىمجمرر عن بدَه اىنظاً ومن َسجطَع أْن َقدمه إٖ إذا مان اىمقصود بدَ

اىقابً أو باىرموب عيً حراك ثورٌ ٖنقاذ اىنظاً فذىك ما حققجه وجحققه فٍ اطار اىنظاً 
  ٗ ا سقاط اىنظاً انطٗق  إإذا مان اىمقصود بيورة بدَه اِن ىَصيح بعد  أما... اىمعارضة فع

. هه َممن بيورة بدَه قبه .. ا فٍ اىشعوذة واىمثاىَةفهذا َعد سقوط  من حراك ثورٌ 
ؾ ىمجموعة مجحذىقة أْن جسجعَض عن اىجماهَر اىثابرة إذا انبثاق اْوضاع اىجدَدة؟ مَ

ىً جمن مجسيطة؟ هه َممن فصه عميَة اىهدً عن عميَة اىبناء؟ ومَؾ سججؤهه قوي 
اىبناء ومَؾ سَجوضح ىها طرَق اىبناء دون هدً؟ اىبناء واىهدً هما وجها اىعميَة 

اىمثقفَن ىيجسيط عيً . اىبحخ عن اىبدَه فٍ مه أحواىه سعٍ محموً من .. اىثورَة
ننٍ فوضوٌ أمجد عفوَة أ‘. نعرؾ اىجهمة اىجاهزة وادعاء .. اىجماهَر بشعوذاجها

وىمن اىجماهَر جحرر ذاجها بذاجها وىذاجها بدون وسَط  ؛‘اىجماهَر وباىجاىٍ أخدً اْعداء
إىً  ًض. واذا منت جري فٍ نفسك اْهيَة اىثورَة اىفعيَة ان.. ٖ دوىة وٖ حزب وٖ أفراد

َّةْأوٖد اىحفَانة فٍ ا . واده بدىوك دون جسيط .. حَاء اىشعبَة واىجهات اىداخ
. جنظً .. بيور دروس اىحراك اىثورٌ.. ساهً فٍ بيورة نقد اىنظاً اىقابً.. اىمؽرورَن

مات واىمبادرات بشمه أفقٍ جعاونٍ وساهً فٍ َمعهً بشمه ذاجٍ ونسق مع بقَة اىجنظ
 ."ىَهًإواىجنظَمَة مواحد منهً وجحرَر مبادرجهً اىعميَة 

 

**************************** 

قبه جحدَد اىسَنارَوهات اىمحجمية ىما بعد اىرأسماىَة عيَنا قبه ذىك أْن نحدد 
اىمحجوي اْساسٍ ىهذا اىجحوه. ىً نجد أوضح وأدق من جعرَؾ مارمس ىنمط أنجاج 

ٌْ أنه وهو انجزاع اىرأسماىََن ىيفابض من ، اىرأسماىٍ خٗه شراء قوة عمه اىعماه. أ
اىعماه ووسابه  َبقً، مهما مان اىشمه اٖججماعٍ ىٕنجاج" :َعجمد عيً اىعمه اىمؤجور

ا اىعامٗن اىيذان َشمٗنه َصبح مه منهما عيً ما  وىمن فٍ حاىة انفصاىهما، أنجاج دابم 
 ٍْ وججمَز اىحقب  جسَر عميَة أنجاج َنبؽٍ أْن َجحدا. هو عيَه فقط باىقوة. فيم

بها  ٌاىجٍ َجر اٖقجصادَة اىمخجيفة ىجرمَب اىمججمع عن بعضها حسب اىطرَقة اىخاصة
اجحاد اىعمه اىمؤجور ورأس اىماه.  هٍوطرَقة اٖجحاد فٍ اىرأسماىَة . (587)"هذا اٖجحاد

                                                             

Capital, Vol. II, Chapter 1: The Circuit of Money Capital, II. Second Stage,  (587) 
Function of Productive Capital 
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ٌِّ وعيً ذىك َمون اىنظاً اىذٌ َممن وصفه بؤنه بعد  رأسماىٍ بدون عمه مؤجور قبه أ
ٌِّ ، شٍء آخر. وىقد مجب اىمثَر عن ما بعد اىرأسماىَة وعن اخجفاء اىطبقة اىعامية دون أ

 ىدرجة أنَّ هناك من اعجبر أنَّ اىرأسماىَة قد اخجفت باىفعه، دقة فٍ جحدَد اىمفاهًَ
ا أمثية ىيمشارَع اىجٍ جعجمد فٍ ، "اىبَزَنس"واسجبده بها  عيً أمواه " أسماىهار"مقدم 

جرَيَون دوٖر عاً  27.6مثه اسجثمارات صنادَق اىجقاعد )بيؽت أصوىها ، اىجمهور
واسجثمارات شرمات ، ((588)فقط "جمعَة اىجعاون اٖقجصادٌ واىجنمَة"فٍ دوه  2018
ا من رأسماىها، اىجؤمَن  َّ ا أساس ، مثه أبه، واىمشارَع اىجٍ جشمه اىمعرفة واىشبمات جزء 
 . (589)مَمروسوفت، أمازون، فَسبوك، أىفابَت، وأوبر

وَدور معظً اىمًٗ حوه هذا اىموضوع حوه جطور قوي أنجاج وظهور مشارَع 
وجحوه اىقَمة إىً اىمعرفة اىجٍ ٖ َسجطَع أصحاب رأس اىماه ، جعاونَة داخه اىنظاً

ما بعد  إىخ. ىمن مه هذا َهمه اىجانب اْساسٍ فٍ عميَة اىجحوه إىً.. اىسَطرة عيَها
، فهناك اىمثَر من اىعماه اىمؤجورَن، اىميمَة اىرأسماىَة واىعمه اىمؤجور :اىرأسماىَة

واىجَوش اىمدججة ، واىرأسماىَة ىن جسيً أمواىها ىيشعب طواعَة، وهناك مٗك اْسهً
باىسٗح ىن جؽَر وٖءها ىجصبح جَوش ا شعبَة. نقصد أنَّ عميَة اىجحوه اٖججماعٍ جيك 
ٖبد أْن ججضمن معارك سَاسَة وصدامات عنَفة بَن اىجماهَر )ربما باىجحاىؾ مع طبقة 

 معرمة عيً مصاىح عمٗقة. هٍاىجدَدة( واىرأسماىَة واىدوىة. ف" اىبَزَنس"

نرصد ما َجرٌ من جحوٖت فٍ اىنظاً اىقابً حجً نسجطَع أْن نحدد  مذىك عيَنا أنْ 
 اىسَنارَوهات اىمجوقعة ىجؽَره.

 

*********************** 

نرصد فَما َيٍ اىجحوٖت اْساسَة اىجٍ ججرٌ فٍ اىنظاً اىرأسماىٍ بناء عيً ما 
 :اسجعرضناه فٍ اىفصه اىسابق

 

 واىجعاونَة بفضه جطور اىجمنوىوجَا. * نمو إممانَة انجشار اىمشارَع اىفردَة

ا حَخ جصبح أدارة ، * نمو قوة ونفوذ اىجمنوقراط واىبَروقراط واندماجهما مع 
 .اىجمنوبَروقراط :واىمعيوماجَة اىحدَثة مرجبطان. ونسمٍ هذه اىفبة اىجدَدة

" اىطبقة"مما َنجج عنه افجقاد هذه ، خاصة اىبرَمارَا، * اىنمو اىمجزاَد ىيمهمشَن
فَصبح أمامها طرَق اىعمه اىفردٌ واىجعاونٍ هو ، ىٓمان وىٗرجباط باىمججمع اىرسمٍ

                                                             

(588) Pension fund assets in the OECD area decline in 2018 

(589)John Kay, Moving Beyond Capitalism  
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وَعد انجشار اىجهمَش ماىً جحدخ جؽَرات جذرَة فٍ اىنظاً جإدٌ إىً اسجَعابها. ، اىحه
وإَزان ا بجحوه اججماعٍ عمَق. ىقد ، بهذا اٖجساع عٗمة عيً جحيه اىنظاً اىرأسماىٍ

بما خيقجه من جنمَط اْفراد وجنسَق اىمججمع إىً منجهاها. ، ازَةاىبورجو وصيت اىحداثة
ىً جعد اىرأسماىَة قادرة عيً جوفَر مزَد فيً جعد قادرة عيً اٖسجمرار بنفس اىطرَقة. 

وٖ حجً اىمحافظة عيً اىنسق اٖججماعٍ اىصارً ، من اىحرَة واىرفاهَة ىعموً اىناس
من نفسها أو أْن جواجه احججاجات مجزاَدة من قبه  فؤمامها اِن إما أْن جؽَر اىذٌ خيقجه.
 ، وحجً اىعماه.اىمهمشَن

ا  –* أصبحت اىشرمات مجعددة اىجنسَة ججحمً   َّ وأصبحت ، فٍ اقجصاد اىعاىً –عمي
وججفاوض مع اىدوه ، بما فَها اىدوىة اًْ، ججصرؾ بقدر من اٖسجقٗه عن اىدوه
ا  من هَمنجها عيً اىبيد اىذٌ جحممه. مباشرة. وبذىك فقدت اىدوىة اىقومَة جزء 

من  - جزداد –إىً درجة ، * أدت ثورة اٖجصاٖت وسهوىة اىوصوه إىً اىمعيومات
ا. إنه جنوَر جدَد، وجباده اىخبرات، عوىمة اىثقافة قابً عيً ، واجساع أفق اىبشر عموم 
ح باىفعه واىحوارات اىمسجمرة عيً مواقع اىجواصه اٖججماعٍ. ىقد أصب، وفرة اىمعارؾ

وَزداد عدد اىمنخرطَن فٍ اىحوار أنسانٍ اىعاً حوه مه ، مه شٍء جحت مجهر اىنقد
واىجطوع ىيخدمات اىمجبادىة ، اىقضاَا واىظواهر. مذىك جنجشر مواقع اىمعيومات اىمجانَة

 واىمجانَة من خٗه شبة أنجرنت.

ثروة إىً اىمعيومات. * من أبرز اىجؽَرات اىسابرة فٍ اىعاىً جحوه مخزون اىقَمة واى
وجحوه ممونات اىسيع ، به وبدء أجمجة اىعمه اىذهنٍ، فاىجٗشٍ اىمجزاَد ىيعمه اىَدوٌ

 Know Howمعرفة واىخبرة اىفنَة اىىصاىح ما جحجوَه من  واىخدمات مقًَ مادَة
 :أدي إىً، وعيً حساب اْجزاء اىمادَة

ٖ  أمثر فؤمثر - 1 وجحاوه اىدوه ، جؽَر حساب رأس اىماه. فاىمعرفة جصبح رأسما
 واىشرمات اىمبري احجمارها.

 اضطراب طرَقة جحدَد اْجور. - 2

 صعوبة اىفصه بَن اىعمه ووقت اىفراغ. - 3

 وإىً اْعماه اىطفَيَة.، اججاه اىعماىة اىعادَة إىً اْعماه اىخدمَة اىعابرة - 4

 صعود اىجمنوقراط مما أسيفنا. - 5
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ظاهرة اسجؽناء رأس اىماه  مجوقع عبقرٌ؛ أشار مارمس إىً هذه اىظاهرةوقد 
َ  ، اىمجزاَد عن اىعمه اىبشرٌ اىمباشر ا باىجاىٍ إىً اىقضاء عيً نفسه مإد

  .(590)مرأسماه

 * انجشار أنجرنت وجطور إنجاج اىبرامج أىمجرونَة جعه من أدارة أىمجرونَة
)ىيقطاع اىخاص( واىحمومة أىمجرونَة )خاصة باىدوىة( مشروعَن َجحققان باىفعه فٍ 

وحجً َجحقق هذا فٍ بقَة اىبيدان ببطء. وقد أصبح من اىمممن فٍ ، اىبيدان اىمجقدمة
وجحوَه اىمإسسات اىماىَة إىً ، اىمسجقبه اىقرَب اىجخيص من معظً اىوظابؾ اىممجبَة

مجرد جطبَقات عيً اىممبَوجر. مما أصبح من اىمممن فٍ اىقرَب اىجخيص من مََٗن 
ٗ   on callاىوظابؾ اىخدمَة. مذىك أصبح اىعمه اىعابر وحسب نظاً اٖسجدعاء  قاب

وباىجاىٍ جحوَه مبات اْىوؾ من اىشرمات إىً مجرد جطبَق ، ىيجعمًَ فٍ مافة اىخدمات
ىمجرونٍ. ىقد أصبح اىعاىً َججه إىً جهمَش أدارة ومٗك رأس اىماه ىصاىح إ

  اىجمنوقراط واىبَروقراط.

ا من اٖسجقٗه عن اىطبقة  ا مبَر  * حققت اىبَروقراطَة اىعيَا اىعامة واىخاصة قدر 
شامية اىبَروقراطَة اىعسمرَة. ورؼً أنَّ مبار أدارََن َعدون ضمن أفراد ، اىمسَطرة

إٖ ، إدارة اىنظاً اىرأسماىٍ وجعظًَ أرباحه هٍو، أسماىَة باىوظَفة اىجٍ َقومون بهااىر
ا ىدورهً ودرجة عاىَة من اٖسجقٗه عن رجاه  أنَّ اىعقود اْخَرة قد شهدت نمّو 

وعجز اىدوه عن جوفَر أمواه ىٗسجثمار ، اْعماه. ومع اجساع اْزمة فٍ اىنظاً اىحاىٍ
أمامها إٖ اٖسجَٗء عيً أمواه اىرأسماىََن أو اىجمهور. وهذا ٖ َمون ، اىمعاق اِن

وذاك َدفع اىجمهور إىً اىمجارَس. وخوف ا ، َدفع برأس اىماه إىً اىهروب أو اىجوقؾ
 (591)إىً اىجموَه باىعجز، بما فَها أوروبا واىوَٖات اىمجحدة، من هذا وذاك جيجؤ اىدوه
اىجضخً. وهذه اىسَاسة ىها حدودها  :مضاعفاتوهو حه ىه ، )طبع اىنقود بدون ؼطاء(

 ومضاعفاجها وٖ جحه اىمشمية. 

ا مبَر    ا.* حقق اىقطاع اىجعاونٍ فٍ اٖقجصاد نمّو 

بسبب وفرة ، * َشهد اىسوق فٍ اىبيدان اىمجقدمة انخفاض معده اىربح ومعده اىفابدة
رإوس اْمواه واىرمود اىناجً عن اىفرق بَن قدرة اىنظاً عيً أنجاج دون قدرجه عيً 

باىجناقض بَن قوي وعٗقات أنجاج اىذٌ  َُسمًجصرَؾ واسجهٗك ما َنجج. إنه ما 
وحدة اىفرق فٍ ، حييه مارمس. وهذا ما أدي إىً ازدَاد حدة اىجناقض بَن اىطبقات

فقدت أدت اىعوىمة اىرأسماىَة واجباع ، وه. أما فٍ اىبيدان اىمجخيفةجوزَع اىثروة واىدخ
ٌَّ بصَص من أمه ، اىسَاسة اىنَوىَبراىَة إىً جفاقً اىجناقضات اٖججماعَة واىجٍ ٖ ججد أ

                                                             

(590)The Fragment on Machines  .وقد سبق ذمر مًٗ مارمس فٍ هذا اْمر 

(591) ?Nigel Warren, Why does Capitalism go into crisis 
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فٍ حيها بشمه معزوه عن بقَة اىعاىً بعد اىجشابك اىقوٌ اىذٌ حدخ بَن اٖقجصادَات 
 اىعاىً. واىحمومات وحجً اىشعوب عيً مسجوي

* جرجب عيً اىجؽَرات اٖقجصادَة اىجٍ شهدها اىعاىً فٍ اىعقود اْخَرة صعود واضح 
سواء فٍ اىعاىً اىثاىخ أو اىؽرب ، واىفاشٍ، اىَمَن اْصوىٍ :ىيَمَن من مه صنؾ

 اىمجقدً.

وقد اسجخدً شعار اىحرب عيً أرهاب من ، * انجشرت اىحروب أقيَمَة واْهيَة
، ٍ فٍ اىعاىًمرَمحجة ىشن اىحروب وجوسَع أو جرسَخ اىنفوذ اْ ََنمرَمقبه اْ

 - ىجعوَض اىقوة اٖقجصادَة اىمجدهورة. وعيً اىجانب اِخر ظهر اىجحدٌ اىصَنٍ
 وصارت اىمرة اْرضَة ساحة ىمعارك ىً جحسً بعد بَن اىقوي اىعظمً. ، اىروسٍ

 قد اىعنؾ معده أنَّ  اىواضح فمن اىزمن؛ مدي عيً ثقافجهً جؽََر اىبشر اسجطاع* 
عد نشهد نوىً ، اىجدمَر عيً اىقدرة جطور رؼً، جقيص قد اىحروب ووقت، انخفض

ا وعيً نطاق ضَق مما أصبحت أسيحة اىدمار ، ؼزوات جماثه ؼزوات اىمؽوه إٖ نادر 
ا  َّ  وضؽوط، اىقوي جوازن من وشٍء، اْخٗقَة اىقًَ بعض فهناك. اىشامه محرمة دوى

 وسابه اخجفتمما . اْسري معامية جحسَن وجً، واىدمار اىحروب معده ىجقيَه دوىَة
ٖ   أنَّ  َضاؾ .اىخازوق مثه، اىبشعة أعداً ا هناك. أعداً حمً أىؽت قد مثَرة دو  أَض 
 وأصحاب، اْطفاه حقوق ضمان، واىرجه اىمرأة بَن اىمساواة ىجحقَق مجزاَد اججاه

 مه فيَس.. اىبعَد اىمدي فٍ اىدوىة دور بانجهاء َبشر ما هناك أنَّ  مما. اىخاصة اىحاجات
 .اىضوء بعض هناك به، أسود شٍء

 

**************************** 

 

  :اىرأسماىَة ىججاوزاىسَنارَوهات اىمجوقعة 

 

  :ثورة اىجمنوقراط - 1

ثً قاً اىبعض بإحَاء هذه اىدعوة فٍ  .أوه من دعا ىحمً اىجمنوقراط هو سان سَمون
ََّة"وسموها ، 1919اىوَٖات اىمجحدة منذ  وذىك عيً ، Technocracy" جمنوقراط

من اىجعقَد بحَخ ٖ َممن أْن َفهمها وَسَطر عيَها  هٍ اىحدَثةقجصادَات أساس أنَّ اٖ
. ومان واىمهندسَن واىجمنوقراطََن ىيعيماء جهاَجب أْن جخضع إدارف، رجاه اىسَاسة

مإسس اىفمرة َإمن بإممانَة وجود سَاسة جمنوىوجَة. وقد أصبح هذا اىجوجه حرمة 
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وقد دعً اىدعوة عاىً ثً خبت بعد ذىك. ، (592)ذات باه فٍ اىثٗثَنات من اىقرن اىماضٍ
عيً أساس إممانَة إدارة اىمججمع عيً أساس عيمٍ بحت. وقد ، اٖججماع ماره مانهاًَ

 اسجندت اىدعوة اىمذمورة إىً اىفمرة اىمنادَة بنهاَة اَْدَوىوجَا.

ا عيً اىنخب وإىً منح ، إنَّ اىجطور اىجمنوىوجٍ َمَه إىً جعه اىسَاسة حمر 
ا ، ا أمبر فؤمبر فٍ إدارة اىمججمعاٖسجشارََن اىمحجرفَن دور   مما خيق باىفعه وضع 

ا  َّ ا؛ إذ أصبح اىجمنوبَروقراط قوة مسجقيه نسب وأوضح مثاه عيً ذىك هو اىدور ، جدَد 
مما حوىت اىثورة اىجمنوىوجَة  ٍ.مرَماْ اىعسمرٌ –اىعيمٍ  –ىيمجمع اىصناعٍ اىمهً 

فٍ محجوي أو ممونات رأس اىماه؛ فيً جعد قَمة رأس اىماه ممرمزة فٍ وسابه أنجاج 
ج جنبه فٍ اىمعرفة بشمه أساسٍ. فاىقَمة اِن جُ ، وٖ فٍ اىموارد اىطبَعَة، اىمادَة
ا  ٌْ باىمعرفة وجطبَقها فٍ عم، باىبحخ اىعيمٍ واٖبجمار واىسوفت وَرأساس  ، يَة اىعمهأ

مما َمنح اىعاميَن فٍ مجاه اىبحخ اىعيمٍ واٖبجمار قوة مجزاَدة. فمن َميك اىمعرفة هو 
ٌِّ ممان. وهذه  ماىك رأس اىماه اىحقَقٍ. وهإٖء َسجطَعون حمه رأسماىهً معهً إىً أ

به سَمونون هً أنفسهً ، اىوضعَة جحررهً من اىجبعَة ىيرأسماىََن أصحاب اىمامَنات
 َن اْهً. اىرأسماىَ

 .(593)ىينظاً اىرأسماىٍ اىحاىٍوهذا هو اىجحدٌ اْمبر 

إىً جوقع اىطبقة  درامرٍ مرَماْ اٖقجصادٌ اىماجبهذا اىجؽَر فٍ بنَة اٖقجصاد دفع 
 The (594)اىشخص اىمجعيً اىمونٍما سماه ماىحاممة اىقادمة سجمون ممونة من 

universal educated person  ٌهذا  فٍ نفس اىوقت.وهو اىجقنٍ وأدار
ا عيً اىبحخ فٍ اىمجاٖت اىمجخصصة وَطبق اىنجابج فٍ اىعموً؛                                                                           اىشخص َمون قادر 

واىجنقَب فٍ ، وعيً اىوراثة فٍ عيً اىحفرَات، فَطبق نظرَة اىفوضً عيً اٖقجصاد
بعد ، باىفعهف                                 وهو جصور َبدو ىنا مممن ا جمام ا. .(595)اىبَانات عيً اىجارَخ اٖججماعٍ

،                    ّ                  وجحوه رأس اىماه جزبَ  ا إىً اىسوفت وَر، اىهابه فٍ اىعيوً واىجمنوىوجَااىجطور 
ْ                                   أصبح من اىمممن ىيجمنوبَرقراط اىجدد أن  جمون ىهً اىميمة اىعيَا فٍ اىمججمع وأْن َجً ،                                     

ومراممة اىثروات من خٗه أو جحوَه اىقَمة واىثروة من َد ىَد اىمجباده اٖسجؽٗه 
اىسوق بدون عمه مؤجور. أما بقَة اىسمان فين َمون أمامهً سوي إما اىجحوه إىً 

إىً ، اىمحاماة، اىرعاَة اىصحَة، مثه اىجعيًَ جاٖتفٍ م اَعميوأْن جمنوبَروقراط أو 
ا وفٍ اْعماه اىطفَيَة. وفٍ اىواقع َجميمه اىعيماء ، حَن أجمجة هذه اىوظابؾ أَض 

                                                             

(592)John G. Gunnell, The Technocratic Image and Theory of Technocracy  

(593) Carl Davidson, Post Capitalist Society, by Peter F Drucker 

(594)Paul Mason, postcapitalism, A Guide to Our Future, p 114  

(595) Ibid., p 114 



321 
 

مما َثَر مسؤىة اىعٗقة بَن اىمعرفة ، واىباحثون من خضوعهً ْهداؾ رأس اىماه
 واىسيطة. 

، بنوك اىوقت، اىفردٌ واىجعاونٍ اخجفاء اىعمه اىمؤجور مقابه انجشار رأس اىماه - 2
. (596)أىؾ مجطوع 27مثه وَمَبَدَا حَخ َعمه ، اْعماه اىجطوعَة، اقجصاد اىمشارمة

اْمواه اىمودعة فٍ ، وصنادَق اٖسجثمار، بجانب مشارَع مثه اسجثمار أمواه اىمعاشات
وهذه جحصه عيً فابض َعاد جوزَعه عيً أصحاب هذه ، شرمات جعاونَة ىيجؤمَن

 وٖ نسجطَع وصؾ اىمشرفَن عيً هذه اْنشطة باىرأسماىََن. ، اْمواه

جدخه اىدوىة عيً اىطرَقة  :اشجرامَة اىدوىة جحت حمً اىجمنوقراط واىبَروقراط - 3
أو باىجدخه اىمباشر ٔعادة جوزَع اىناجج وجشؽَه ، اىمَنزَة ىمن عيً نظاق شامه

س اىماه اىوهمٍ واْنشطة أوضرب ر، ومصادرة اىميمَات اىرأسماىَة، اىعاطيَن
، ومن اىمحجمه أْن َجحقق هذا باىجدخه اىمباشر ىيدوه اىقابمة وفرض سَاسجهااىطفَيَة. 

. أو بثورات شعبَة جطَح باىرأسماىَة ىصاىح سَطرة اىجمنوبَروقراط عيً جهاز اىدوىة
ومع جحوه أصحاب ، نمو حجً وقوة اىجمنوقراط، فمن اىنجابج اىمإمدة ىجطور قوي أنجاج

َصبح من اىوارد أْن َجوىً اىجمنوقراط حمً ، رأس اىماه بشمه مجزاَد إىً مابنات طفَيَة
دوىة َسَطرون عيَها. وحَن َصبح اىمججمع وَصادروا رإوس اْمواه ىحساب 

ا أمثر فؤمثر ، اىمهمشون بٗ ممان وٖ فرص ىيجرقٍ سَصبح اىصراع اٖججماعٍ محصور 
 بَنهً وبَن اىطبقة اىحاممة اىجدَدة. 

 ثورات شعبَة َجيوها حه اىدوىة. :اْنظمة اْنارمَة اىمخجيفة - 4

، جقيص وظابؾ اىدوىة :Libertarianismاىسَنارَو اىيَبراىٍ اىجحررٌ  – 5
واىسَادة اىجامة ٖقجصاد ، سها اىجَش اىمحجرؾأوجفمَك معظً مموناجها وعيً ر

إممانَة اىدَموقراطَة اىمباشرة بفضه ثورة و، واىحمومة أىمجرونَة، اىخدمات
 .(597)اٖجصاٖت

 اىحرب اىنووَة وربما نهاَة اىعاىً. - 6

 

************************* 

 

هو نجاح اىرأسماىَة فٍ اىخروج من أزمجها إىً أمد ، شدَد اىواقعَة وهناك سَنارَو
وججمَد ، ضرابب جصاعدَة عاىَةبعَد. وهذا َجطيب قرارات جرَبة. من ذىك فرض 

                                                             

(596)Ibid., p. 11  

(597)Ekaterina Schulmann, The future of the state and the state of the future  
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وجقيَص حجً رأس اىماه اىوهمٍ. وٖسجعادة اٖنجعاش وضمانه عيً ، اىمضاربات
ٖ   :اىمدي اىطوَه حَخ َممن جحوَه ، ىقوةمشروع اىشرق اْوسط اىجدَد بافرض  :أو

، وهذا َجطيب إرضاء اىروس، هذه اىمنطقة إىً سوق مفجوحة ىيججارة واٖسجثمار
وحه اىقضَة ، اسجبداه اىطبقات اىمسَطرة فٍ اىشرق اْوسط بنخب عيمانَة وبراجماجَة

َ ااىفيسطَنَة واىجخيص من اَْدَوىوجَة اىصهَونَة.  جحدَخ أفرَقَا وجحوَيها إىً  :وثان
 :وثاىث ا. ا اىٗجَنَةمرَم، ونفس اىشٍء باىنسبة ْصاىحة ىٗسجثمار واىججارة منطقة

 megastateإعادة إطٗق مشروع اىعوىمة بٗ قَد وٖ شرط. وقد ججمون دوه ضخمة 
، أو ما بعد اىدوىة اىقومَة فٍ ظه هَمنة واجحادات مبري بَن اىشرمات مجعددة اىجنسَة

 وعدَد من اىدوه اىرأسماىَة. 

بطرَقة  –وهناك احجماه أْن جقرر اىرأسماىَة اىعاىمَة اىجخيص من اىفابض اىبشرٌ 
 باىجرافق مع جحدَخ اىشرق اْوسط وأفرَقَا. -أو أخري 

 

*********************** 

بعد اىرأسماىَة ٖ نجصور اخجفاء اىسوق بآىَاجه اىجقيَدَة. أما اىبدَه؛ اىجخطَط 
ا ىو طبق فٍ بيد مبَر. فاىجنافس بَن مخجيؾ أجهزة ، اىمرمزٌ فٗبد أْن َفشه خصوص 

ا من فوضً ، باىوسابه اىسَاسَة، اىدوىة اىسَاسَة واْمنَة وحجً اٖقجصادَة َخيق نوع 
ا فٍ اىبيدان اٖشجرامَة. وباىطبع ٖ َممن أْن  اٖسجثمار وأنجاج. وهذا ما مان واضح 

ومَؾ َممن إىؽاء اىسوق فٍ حاىة  جمون هناك شفافَة فٍ بيد جحممه سيطة مرمزَة.
جحقق وحدة اىعاىً؟ ىَس من اىمجصور أْن َجً اىجخطَط اىمرمزٌ عيً مسجوي اىمعمورة 

اىطيب من جانب مه اىقطاعات عيً مسجوي اىعاىً ممه وعيً  - باىجاىٍ –وجحدَد 
مسجوي اىمناطق اىعدَدة ىيؽاَة. وقد اجضح مه ذىك فٍ ضعؾ مفاءة اٖقجصادَات 

مَة وانهَارها فٍ اىنهاَة. فاىبدَه اىوحَد ىفوضً أنجاج )سواء فٍ اىسوق أو اٖشجرا
وهذا َجطيب مسجوي عاه ىيؽاَة من ، اىجخطَط اىمرمزٌ( هو جعه أنجاج حسب اىطيب

مع جحقَق درجة عاىَة من اىمرونة فٍ اسجخداً اىمعدات ، جطور قوي أنجاج
اٖسجخداً اىمجعدد ىميَهما حجً ٖ َحدخ  بمعنً جحقَق إممانَة، وجمنوىوجَا اىمعيومات

ا. ىذىك نجصور أنَّ   َّ هدر مبَر فٍ اْمواه اىمسجثمرة. هذا أنجاز َجحقق باىفعه جدرَج
ا عيً اقجصاد اىسوق اىمعقين بشمه أو بآخر.  اىنظاً اىقادً سَمون قابم 

 

*********************** 

ٌُّ مفر من اىصراع فٍ مه سَنارَوهات جحوه اىرأسماىَة إىً نظاً ‘ جدَد ٖ َوجد أ
 ‘وسيسية من اىحروب اْهيَة وأقيَمَة، اىطبقٍ واىصداً بَن اىجمهور وجهاز اىدوىة
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 ما اىعمه؟ –آىَات اىثورة اىمسجمرة  :عشر جاسعاىفصه اى

  

 

  

 

 اىوجود أنسانٍ مشروع ٖ َمجمه

 جان بوه سارجر

 

 

 

 

ٌِّ  اِنو هناما اىعمه؟ فَما َخص  :اىسإاهإذا ىً َسجطع اىمرء أجابة عيً  وْ
ٌَّ إجابة.   شخص عادٌ فإنه ٖ َمون قد قدً أ

وٖ حرب ا أهيَة دابمة. به ، ٖ نقصد باىثورة اىمسجمرة انجفاضة شعبَة طوه اىوقت
اىمقصود هو اسجمرار اىعمه من أجه اىمزَد من اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً. فاىثورة 

ٌُّ نظاً اججماعٍ أو سَاسٍ َمون ىه أفق ٖ اىمسجمرة ٖ جهدؾ  إىً إقامة نظاً جدَد؛ فؤ
ا؛ ضد اٖسجقرار باىمعنً اىحرفٍ ، َرَد ججاوزه وباىجاىٍ فاىثورة جسجمر ضد اىنظاً عموم 

 ىميمة اسجقرار. 

وهذا ٖ َمنع من جؽََر اْنظمة اْشد قمعَة وجخيف ا وىو ىصاىح نظاً جدَد أمثر قدرة  
 ٌِّ نقٗت ثورَة. ىمن حجً جسجمر اىثورة ٖ َجب عيً اىثورََن وضع هذا  عيً جحقَق أ

ا بمقاومة اىثورة اىمضادة اىجاىَة.   اىهدؾ مهدفهً اىنهابٍ. به َجب اىبدء فور 

ٌْ أنَّ مما ججضمن أهداف ا بعَدة اىمدي. ، فمرة اسجمرار اىثورة ججضمن اىهنا واِن أ
ا به َجطيب اسجمرار ، ىَست نهاَة اىمطاؾ، أممنإذا ، إزاىة نظاً ىصاىح نظاً أمثر جقدم 

ىجعه اىضؽط عيً اىنظاً اىسَاسٍ ، اىثورة اىعمه من أسفه؛ داخه اىمججمع اىمدنٍ
ا.  مسجمّر 

اٖقجصادَة واٖججماعَة و سَاسَةاىمه اْصعدة؛ سَمفونَة جشمه  هٍاىثورة 
 .عيمَةواى واىثقافَة واىمعرفَة

 اىطموح اىٗمجناهٍ ىيبشر فٍ اىحرَة واىرفاهَةاىثورة اىمسجمرة دعوة جربط بَن و
واىسَاسة اىواقعَة؛ فاىعمه من أجه اىحرَة واىرفاهَة َبدأ من جبنٍ أهداٍؾ ، واىجقدً
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، مع أهداؾ أشمه فٍ اىمدي اىمنظور، واقعَة؛ قابية ىيجحقَق فٍ هذه اىيحظة أو جيك
 ىمنها عميَة ٖ ججوقؾ. 

 وثورة مسجمرة عيً اىذات وعيً مه موضوع.  فنحو جارَخ بٗ نهاَة وجقدً بٗ أفق

 

 :اىطبَعة اٖججماعَة ىيثورة اىمسجمرة

ا؛ ىَس اىجارَخ   َّ فٗ جوجد ٖ حجمَة جارَخَة وٖ مسار ما ىيجارَخ محدد سيف ا. مما ؼاب
أما اٖدعاءات من قبه بعض ٖ جوجد طبقة ىها دور جارَخٍ أو مميفة بمهمة جارَخَة. 

فاىثورات اىجماعات أنها جعمه من أجه مبادئ عيَا فٗ جده عيَه وقابع اىجارَخ باىمرة. 
ا وٖ ، فعه ىجحقَق طموحات ىقوي اججماعَة معَنة هٍ ٗ  مقدس  ٖ أمثر وٖ أقه. ىَست عم

أو ىيجبدَه. جحمه مبادئ مقدسة. فما حددناه من اسجراجَجَات قابية ىيزَادة أو اىنقصان 
ىمنها َممن ، جحقق طموحات اىقوي اٖججماعَة اْمثر حرمان ا منها –فٍ اىعموً  - هٍو

ا عيً أَدٌ اىقوي اْمثر قدرة عيً اىجمرد واىثورة  َّ فٍ اىؽاىب  هٍو، أْن ججحقق جزب
ومن اىمرجح أْن ججر جيك اىبروىَجارَا قوي ، مما جناوىناها من قبه، اىبروىَجارَا اىجدَدة

وفبات ، وعماه اىصناعة، وفقراء اىفٗحَن، مثه اىنساء، اججماعَة أخري عدَدة
 وحجً عناصر بورجوازَة فٍ ظروؾ وفجرات ما... وشرابح من اىطبقة اىوسطً

 :واىمقصود من هذا عادة، جحدَد طبَعة اىثورةوٖ من اىمممن ىَس من اىضرورٌ 
فاىثورة واىبعض َضَؾ: إسٗمَة. أً اشجرامَة؟  ،بورجوازَةدَموقراطَة، ثورة 

ا ىبناء نظاً جدَد به عميَة مسجمرة ىزَادة اىحرَة واىجقدً ، اىمسجمرة ىَست مشروع 
ثورة عيً  هٍفاىثورة  فٍ سَاق جفمَك اىنظً اىقابمة وىَس فٍ إطارها.، واىرفاهَة

وأفقها َجحدد حسب ، قد جزداد مع اىوقتاىجٍ طموحات هذه اىاىوضع اىقابً ىصاىح 
ىً جصنع  :وعيً قوه ماوجسمٍممانَات اىقوي اىمجصارعة ومسار اىصراع اىسَاسٍ. إ

ٌَّ ثورة به صنع ثورجها عماه اىورش وصؽار اىججار وىمنها حصدت ، اىبورجوازَة أ
 :أوقفت اىثورة عند حد معَن. ففٍ فرنسا مان هدؾ اىجماهَر هٍفٍ اىواقع .. اىنجابج

رجوازَة أوقفت اىثورة دون أْن جحقق سوي ىمن اىبو، اىحرَة واىمساواة وأخاء
 وهذا مجرد مثاه. ، خطوات صؽَرة عيً طرَق هذه اِماه

ثورات من  :ىَس من اىضرورٌ جبنٍ نموذج محدد ىجؽََر اىنظاً أو ىيثورة اىمسجمرة
إىخ. به وحجً َممن .. انجفاضات دون اٖسجَٗء عيً اىسيطة، ثورات سَاسَة، أسفه

، هَةفٍ بعض اىبيدان؛ فاىهدؾ هو اىجقدً واىحرَة واىرفا" اىبورجوازَة"جشجَع اىثورة 
 ٌِّ سواء مانت اىدوىة أو اىطبقة ، عقبة أماً هذه اٖسجراجَجَات ٖ نظاً بعَنه؛ ومقاومة أ

ٌِّ نوع ٌِّ اججاه. ، اىمسَطرة من أ  وقوي سَاسَة أو ؼَر سَاسَة من أ

ا؛ ىحظة فٍ اىثورة من اىمممن أْن َمون مشروع برجزة مججمع مجخيؾ   َّ ٗ  جقدم عم
اىمسجمرة. ومن اىمممن أْن َمون إنشاء اىجعاونَات وإقامة أشماه من اىدَموقراطَة 
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ا فٍ مججمع آخر. اىثورة من أسفه أو من ، اىمباشرة واىعمه عيً ججاوز اىرأسماىَة مٗبم 
ا وبؤشماه مخجيفة ميها آىَات ىيثورة  ،حسب ظروؾ مه مججمع ،أعيً أو مٗهما مع 

وحجً ، اىمسجمرة. اىعمه اىسيمٍ واىنضاه اىبرىمانٍ واىعنؾ اىجماهَرٌ واىعصَان اىعاً
ٌُّ نضاٖت أخري، مجرد اىدعاَة ْفمار ثورَة مه هذه اْشماه من اىعمه حسب .. وأ

ظروؾ مه مججمع ومه مجموعة ثورَة ومه ىحظة جصيح ىقطع خطوات ثورَة. فاىجمجَك 
ٍء َقود إىً اسجراجَجَات اىثورة. فمن اىمممن ىثورة جدَدة أْن جطَح مفجوح ىمه ش

باىقطاعات اىرأسماىَة اْمثر طفَيَة؛ رأس اىماه اىوهمٍ واىرأسماىَة اىمسجندة إىً قوة 
اىسٗح )اىوَٖات اىمجحدة(. ومن اىمممن أْن ججً أطاحة باىرأسماىَة ىصاىح 

 :ة إقامة مإسسات شعبَة فٍ اىمججمع اىمدنٍومن اْهً أْن ججواصه عميَ.. اىجمنوقراط
طبَعة هذه اىعميَات  ٍفماذا نسم، إىخ.. جماعات ىخدمة اىبَبة، نقابات، جمعَات أهيَة

 اىثورَة؟! 

برفض مطاىبها أو ، به َجوز أْن جواجه اىثورة اىمسجمرة اىجماهَر اىرجعَة نفسها
مه ما جطيبه اىجماهَر َخدً بجانب اىدعاَة واىشرح اىدإوب. فيَس ، بنقدها، جطيعاجها

وجؤََد ، اىعميَة اىثورَة. فمواقؾ مثه وقؾ جطوَر اِٖت حجً ٖ َفقد اىعماه وظابفهً
ٌَّ ، أو اىجعاطؾ مع أنظمة اىقمع، اىشعارات اىعنصرَة ىمنع هجرة اْجانب ٖ جسجحق أ

ٌِّ شعارات شعبوَة.  جعاطؾ. وهذا َنطبق عيً أ

 

 :َوجوبَا اىثورة اىمسجمرة - اىنظرَة اىثورَة

اىجٍ ، "باىقوة"اىمقصود هنا اىَوجوبَا باىمعنً اىذٌ قصده مانهاًَ؛ اَْدَوىوجَا 
معرقية ىيمزَد من اىجؽََر. ججضمن اىدعوة ، جؽَر اىواقع ثً ججحوه إىً أَدَوىوجَا باىفعه

وجَا جنجقد بصناعة أَدَوى، ىيثورة اىمسجمرة اسجمرار اىثورة فٍ حقه اَْدَوىوجَا مذىك
وَدرك أصحابها ومسجقبيوها أنها رإَة ٖ أمثر. وىجحقَق ذىك ، َوجوبَا مسجمرةنفسها؛ 

أما اىنظرَة ؼَر اىقابية .. جطبَقها هٍٖ َجب اىفصه بَن اىنظرَة واىممارسة؛ فاىنظرَة 
ٖ طابه من ورابها. ونظرَة ، َوجوبَا باىمعنً اىجقيَدٌ اىقدًَ ىيميمة هٍىيجطبَق اىعميٍ 

ٌِّ حاه به مجرد اسجراجَجَات ججحقق وٖ ، اىثورة اىمسجمرة ىَست نظرَة حقَقَة بؤ
ا ىيعمه فحسب، ججحقق بمعنً أنها جسَر نحو اىجحقق دون أْن جمجمه. وٖ ، به جمون مرشد 

ٌَّ نوع من اىفيسفة، ججضمن ٖ مَجافَزَقا ٌَّ منهج بعَنه، وٖ أ به جسجعَن ، وٖ ججبنً أ
 أفمار من اىمثَر َوجد اىمجاب هذا فٍىجٍ جخدً عيً اسجراجَجَاجها. فبمه منججات اىفمر ا

واىيَبراىَة اىجحررَة ، واىبنَوَة، واْنارمَة، واىمارمسَة، اىحداثة بعد مع أفمار ما ججفق
Libertarianism ،جخدً ميها، وؼَرها، وبعض جوجهات عيً اىنفس، واىوجودَة – 

 هٍف .جحقَقها وآىَات اىمسجمرة اىثورة اسجراجَجَات عيً - وبشمه منسجً حسب زعمنا
ٌِّ ؛ فاىحرَة واىجقدً واىرفاهَة مجرد دعوة ىيعمه عيً  ىَست سوي خَارات ٖ جقوً عيً أ

؛ إنها مجرد وٖ هٍ نجَجة نظرَة مونَة، "اىصحَح"اىطرَق  هٍوٖ ، حجمَة هٍوٖ 
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ومع ذىك فٗ َوجد ما َمنع من اسجخداً مخجيؾ اْفمار اىجٍ أنجججها اىبشرَة َوجوبَا. 
ٌِّ منهج أو اقجباس  ٌِّ أفمار، اْحماًواٖسجعانة بؤ دون قوىبجها فٍ صورة نسقَة ، وأ

 بها؛ به باعجبارها أدوات مإقجة شبخاىججقدَسها وٖ حجً بدون و، ومؤنها حقَقة اىوجود
ٌِّ مصداقَة وٖ قَمة ، مواد مسجهيمةأو ، ىفهً وجشخَص اىواقع بٗ قدسَة وٖ ججمجع بؤ

أو مقوٖت صحَحة وضعت من أجه جطبَقها. ، وٖ شعارات َجب اىجمسك بها، معَارَة
به ججعدد اىطرق واْساىَب حسب مه مججمع ، فٗ َوجد طرَق واحد صحَح ىيثورة

 وحسب اىظروؾ. 

جرفض ؼَرها  –عيً اْقه  - ْنها ،مه نظرَة جحمه بذرة محافظة باىضرورةوْنَّ 
جدَدة وٖ ندعو  أَدَوىوجَايً نقدً هنا ف، من اىنظرَات وجعمه عيً ججمَد عمه اىذهن

ا؛ فندعو إىً ججاوز عَنَة ىجبنٍ أهداؾ حجً  محددة اىمٗمح؛ به فعينا اىعمس جمام 
ٌِّ ، ىصاىح اىَوجوبَا، جَاأَدَوىو ومهمه نظرَة وإعادة ججاوز ى جصور  واىجخيٍ عن أ

. به وإىً إعادة اىنفٍ باسجمرار ىمه مبدأ ومه ثبات ومه جصور بما ىنظاً اججماعٍ جدَد
 . مجابفَها ما قدمناه فٍ هذا اى

 ٌِّ  عوابق أو بدَهَات أو معجقدات أو مذاهب.  فهذه دعوة ىيجفمَر اىحر اىمجخيص من أ

ٌُّ نظرَة فٍ جقدًَ حقَقة نهابَة بخصوص جفسَر اىعاىً. فٗ  ٗ  جىً جنجح أ وجد أص
وىن  :ونضَؾ.. شٍء فٍ طرَقه إىً أْن َوجد - مما قاه سارجر - هٍحقَقة نهابَة؛ به 

من قبه اىفٗسفة وعيماء اٖججماع ىجحوَه محاوٖت دابمة ىقد جرت و. اوجد أبد  َ
فشه اىفٗسفة فٍ جفسَر اىعاىً بطرَقة مقبوىة وقد دون جدوي. ، اَْدَوىوجَا إىً عيً
ا وقد بيؽت اىمَجافَزَقا أوجها وموجها عيً َد . بما فَها اىمارمسَة، من اىبشر عموم 

ا هَجه؛ فيً َعد من ضرورة اِن ىيبحخ عن اىمطيق بعد أْن فشيت جي  َّ ك اىعميَة نهاب
ٌُّ دىَه عيً هذا اىمطيق اىمامن وراء اىطبَعة بما فٍ ، بفشه اىفيسفة اىجؤميَة. فٗ َوجد أ

ٌِّ قوانَن أخري سابقة عيً اىطبَعة وٖ " قوانَن"ذىك  اىدَاىمجَك اىمزعومة وٖ أ
باىمٗحظة واىممارسة ، به نحن اىذَن نصَػ ما نجصوره باىججربة عن اىعاىً، اىمججمع

واىججرَد واىجحيَه. فحجً مفهوً اىمادة عيً سبَه اىمثاه هو مجرد ججرَد من عمه 
 اىذهن ىيموجودات اىجزبَة. 

وجؽَرها مثيما ججؽَر موضة اىمٗبس أو ، وما نراه من اىجعدد اىٗنهابٍ ىينظرَات
وإىً اىيؽة  واىيجوء إىً اىؽموض )اىمجعمد فٍ مثَر من اىحاٖت(، جسرَحة اىشعر

واىمًٗ اىؽامض اْقرب إىً ىؽة ، ىشرح أفمار بسَطة وقدَمة" اىعمَقة"اىمقعرة و
إٖ محاوٖت من جانب أبناء أنجيَجَنسَا ٔثبات  هٍما ، اىصوفَة وهذَان اىمجانَن

وفرض سيطجهً اىمعرفَة. ىقد قَه مه ، أو ىخدمة اىسيطة اىسَاسَة واٖججماعَة، اىوجود
وٖ ، يً اٖججماع واىفيسفة دون جدوي. فٗ مهرب من اَْدَوىوجَاشٍء مممن فٍ ع

مجاه ىجفسَر اىعاىً إٖ بشمه نسبٍ؛ منظورٌ. وعيً قوه عبد اىرحمن بدوٌ إنَّ 
وأثقيوا عيً اىعقه ، اىفٗسفة قد جسببوا فٍ إضافة مزَد من اىضٖٗت ىيعقه اىبشرٌ
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وهذا اىؽموض وذاك  .(598)بية ىيجطبَقبخيَط من اىجعاىًَ واىقواعد اىؽامضة أو ؼَر اىقا
عن شعور باىعجز عن إنجاج أفمار واضحة  –حسب جقدَرنا  –اىجقعَر اىيؽوٌ إنما َعبر 

 ؛ حَية دفاعَة جعوَضَة.وذات مؽزي

.. َممن جيخَص اىعاىً فٍ نسق فمرٌ مؽيق ونهابٍ باعجباره اىحقَقة اىنهابَةٗ ف
، ىَس ىها معاٍن مطيقة.. وحجً اىحب ؛واىرفاهَة جقدًواى، مثه اىحرَة اسجراجَجَات حجً

ا وىن جوجد أبد  ، وإذا ناضينا من أجيها جمون فقط فٍ طرَقها إىً أْن جوجد، وٖ حد نهابٍ
جشبه اىبحخ عن اىسراب. إنَّ معرفجنا باىعاىً  فمرة اىبحخ عن اىحقَقةف. ممجمهعيً نحو 

ٌِّ شٍء ججزاَد مع اسجمرار اىجعامه معه ا اىشٍء من جوانب معَنة فنحن ، وبؤ نعرؾ دابم 
ا ما جنقيب معارفنا إىً نقَضها. ٖ َوجد شك أننا نعرؾ ، جزداد بازدَاد اىبحخ به ومثَر 

ا من زاوَة أو زواَا ، اىموجودات ىمننا نعرفها بشمه أعمق وأشمه مع اىوقت ونراها دابم 
أْن َوجد. وهو أَضا شٍء فٍ طرَقه إىً  هٍمجؽَرة. هذا هو معنً اىقوه بؤنَّ اىحقَقة 

ومه ما  ما َبرر فمرة أْن نمؾ عن اٖدعاء بؤننا قد امجيمنا اىحقَقة اىنهابَة واىمطيقة.
أو درجة أو أخري. ىمن هَهات أْن نصه إىً اىحقَقة ، نسجطَعه هو معرفة جانب أو آخر

ا قد نَّ ىمُ اىمطيقة واىنهابَة. فيو عرفنا شَب ا اسمه اىحقَقة اىمطيقة ٖنجهً جارَخ اىعاىً و
 –. ومع ذىك فٗ ؼنً عن عٗقة اىذات باىموضوع (599)جؽيبنا عيً جمَع اىجناقضات

بنً عيً أساس ما فحجً اىجواصه )نظرَة هابرماس اىبدَية ىعٗقة اىذات باىموضوع( َُ 
ىمن ، مصدر اىمعرفة هٍعٗقة اىذات باىموضوع  َقدمة اىناس من عٗقجهً باىموضوع؛

ا جزبَة ونسبَة ومجؽَرة وجعجمد عيً موقع اىذات إزاء اىموضوع.   اىحقابق دابم 

ََّا ، نسقَة خاصة إذا مانت، إنَّ اىجمسك بنظرَة محددة َشبه اىجيوس فٍ اىسجن أ
فهذه جمون مجرد أداة " صحَحة"أما اٖدعاء بوجود نظرَة .. عيً، دَن، فيسفة، مانت

بادعاء ، ومحجرفو اىعمه اىنظرٌ واىسَاسة، اىمججمعجيجؤ ىهذا مإسسات ، ىيسَطرة
جساوٌ  هٍو، وحجً ىجؤت إىَها اىمارمسَة واْنارمَة، سَطرجهً عيً اىعيً اىصحَح

وجرجبط بظهور مهنوت من اىمفمرَن واىزعماء ذوٌ نفوذ معنوٌ ، اىرإَة اىدَنَة ىيعاىً
 سيطوٌ. 

ا ىيمججمع ا ىيخَارات اىمخجيفة وأنْ ، من حقك أْن جقدً مشروع  وىمن أْن ، جقجرح معَار 
جظه وجهة  هٍفهذا خداع ىينفس وىّخرَن؛ ف" اىصحَح"جعجبر مشروعك هو اىمشروع 

َجنبنا " اىصحَحة"وضع اىمعاََرعن واىمطيقة اىبعد عن أحماً اىقَمة وإنَّ نظر ٖ أمثر. 
 اىوقوع فٍ أسر أَدَوىوجَا اىبحخ عن اىحقَقة.

                                                             

 .9- 8ص ص ، نفس اىمرجع (598)

 Ludwig Feuerbach And the End of Classical German، عيً قوه إنجيز (599)
Philosophy, Part I 
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وٖ جوجد ضرورة ، دعوة إىً اىنقد واىنفٍ هٍإنَّ اىدعوة إىً اىثورة اىمسجمرة 
جحدَد اىثورة فٍ أفق نهابٍ. وأوه  ٍْنها ببساطة سجعن ،ىوضع نظرَة نسقَة ىيثورة

ا، اىثورة اىمسجمرة أْن جمون قابية ىينفٍ" نظرَة"رمن فٍ  وهذا ، جنفٍ نفسها مقدم 
وىَس ، بشمه صرَح، جحجوٌ عيً عناصر أَدَوىوجَةَجطيب أْن جمون مقدمة مَوجوبَا 
 منظرَة عيمَة أو حقَقة مطيقة. 

من اىطبَعٍ أنَّ أَمان بشٍء ما ضرورٌ ىنجاحه. وهنا ندعو ىَٕمان باىحرَة 
 واىرفاهَة واىجقدً باىمعانٍ اىمرنة اىجٍ قدمت. 

ا بعَنه اىنظرَات  وٖ أَدَوىوجَا محددة من، ىذىك ىً نجبع فٍ هذا اىمجاب منهج 
مع شرح مفهوً اججهادٌ ىها واىطرَق إىَها. ، ممجفَن بجحدَد أهداؾ بعَنها، اىمعروفة

 وهذا ٖ َنفٍ أنه مجاب فٍ َوجوبَا اىثورة اىمسجمرة.

أما ، اىجارَخ" قوانَن"ىقد حاوىت مه اىنظرَات أْن جسجمد اىعون من اىطبَعَة أو من 
. فٗ َوجد "اىحقَقة"اىناس وىَس عيً  طموحاتشعار اىثورة اىمسجمرة فَعجمد عيً 
فاىثورة اىمسجمرة ، أو مع قوانَنه اىمزعومة، اىوجودواجب عيً أنسان ىيجوافق مع 

ٌِّ منظومة هٍ ججطيع نحو خيق ، ٖ جخضع ىشٍء سوي جطيعات أنسان، جمرد ضد أ
مثه ، وخيق اىَوجوبَا، وإعادة خيق ماهَة أنسان. وإنَّ اىعمه عيً مسر اىضرورة

ا ىيجقدً. ، اىخَاه اىعيمٍ  جشمه حافز 

جقيه من مساحة اَْدَوىوجَا ىصاىح اىَوجوبَا؛ ىمصاىح ، هذه اىنزعة اىعميَة
إنَّ وضع نظرَة ثابجة وموضوعَة ىواقع مجؽَر عمه وهذا هو اىهدؾ. ، َةاىبشر

جنفٍ " نظرَة"ووضع نظرَة ججؽَر مع جؽَر اىواقع َنفَها منذ اىبداَة منظرَة؛ ، مسجحَه
ىَست باىضرورة نسقَة وٖ ، نفسها باسجمرار؛ مجموعة من اٖحجماٖت واىمممنات

ا. فاىمهً هو اىسعٍ ىجحقَ  َّ ومن ثً َنبؽٍ جطوَع ، ق جطيعات اىناسمجرابطة منطق
ا. بهذا اىنهج َممن ، اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً :اىنظرَة ىهذه اىجطيعات واىمزَد منها دابم 

وٖ ، وٖ جقدَس ىيعيً، ىيمرء أْن َجخيص من فَجَشَة اىفمر؛ فٗ فمرة جعنٍ اىحقَقة
ا ا فيجمن ثورة مسجمرة فٍ عاىً اىفمر.. خضوع ىسيطة اىفمر عموم  وىجمن ، أَض 

مما َنزع عنها صفة اىقداسة. هذا ٖ َنفٍ ما جقدمه ، وىوجَا معينة عن طبَعجهاَاَْد
بدىَه جطور اىعيً ، ىمنها ىَست اىحقَقة اىنهابَة، مخجيؾ اىعيوً واْبحاخ من حقابق

 إنه فٍ ثورة مسجمرة. .. باسجمرار

امها ىيسَطرة عيً بؽرض اسجخد" اىعقٗنَة"ىقد جبنت اىبورجوازَة ما سمجه بـ
َمَه إىً جحقَق اىقوة واىممانة  - بوجه عاً - اىمججمع وىَس ىمعرفة اىحقَقة؛ فأنسان

به سَحممه اىبشر ، وىَس ٔعماه اىفمر اىمحض. وىن َممن ىيعقه أْن َحمً اىعاىً
فيجمن اىسَطرة عيً اىعقه وإخضاعه ىطموحات ، بوعَهً وٖ وعَهً ممه طوه اىوقت

ٖ  من خضوعه اِن ىقوي اىقهر واىقمع. فيَمن اىعقه فٍ ، واىرفاهَة واىجقدًاىحرَة  بد
اىثورة عيً اىدوىة ، اىجفمَر خارج اىمإسسات، اىحمً اىذاجٍ، خدمة اىجنظًَ اىذاجٍ
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واىطبقات اىمجحممة فٍ عموً اىبشر. وىنعد إىً اىجنوَر فٍ صَؽجه اْصيَة واىجٍ جً 
 ىقصور؛ اىنابع من ذاجه. اقصورهوَر هو ججاوز اىمرء ىاىجن" :فمما قاه مانط، انجهامها

إىً  اراجع   قصوراى امون هذَعدً قدرة اىمرء عيً اسجخداً فهمه دون قَادة اىؽَر. و وه
به فٍ ؼَاب اىعزً واىجرأة عيً اسجخدامه ، ٖ َممن فٍ ؼَاب اىفهً هاىذات إذا مان سبب
. (600)"هذا إذن هو شعار اىجنوَر.. اىخاصفيجججرأ عيً اسجخداً فهمك ، دون قَادة اىؽَر

ا بَن اىَوجوبَا واَْدَوىوجَا، هذا اىجنوَر َجب أْن َمون عميَة مسجمرة اىجٍ ، صراع 
  سَسجمر إنجاجها وإعادة إنجاجها.

وجصور إممانَة أْن َؤخذ به عموً اىبشر؛ فاىناس جخجار  مجخَهٖ َممن وضع نظاً و
، وموازَن اىقوي اٖججماعَة، اىنظاً اىذٌ َناسب مسجوي جطورها ووعَها وثقافجها

وفٍ اىعادة َفمر اىناس بشمه عفوٌ إىً حد مبَر. ، وجفاعه جماعات اىمصاىح اىمجباَنة
ٌُّ نظ َقاوً جؽَر ، اً هو مابن محافظفٍ أشَاء ىمن اىمجحقق َمون ؼَر ما فمروا فَه. وأ

بحمً مصاىح اىقوي اىمسجفَدة من وجوده. أما اىعمه من أجه اسجراجَجَات ٖ ، نفسه
 جمجمه فَفجح اىباب أماً اسجمرار اىثورة ضد مه نظاً ومه قوة محافظة.

وباىجاىٍ  –مما قاه مارمس  –عيً اىعموً اىمهً هو جؽََر اىعاىً وىَس جفسَره 
وصارً ومحدد اىمٗمح ؼَر ذٌ جدوي. فإذا وضعنا " صحَح"نهج َمون اىبحخ عن م

فين َمون من اىصعب أْن نمجشؾ اىعقبات ، مثه اىحرَة، أماً أعَننا اسجراجَجَات معَنة
واىقوي اىجٍ جقؾ ضد اىحرَة ونعين اىمفاح ضدها. هذه ىَست دعوة ىيجخيٍ عن اىفمر 

ا عن فمرة ، اىنظرٌ اىشامية " اىنظرَة اىثورَة"به دعوة ىيجعامه معه بمه مرونة بعَد 
به َمفٍ وضع مجرد خطوط عرَضة ومرنة وقابية ىيجعدَه وأضافة واىحذؾ ، واىمامية

مؽيق أو َقدً عيً أنه اىنظرَة اىصحَحة واىنهابَة أو  ٌا. فيننبذ مه نسق فمردابم  
اْشخاص وصناعة اِىهة. فإنَّ مجرد صناعة  حقَقة اىعاىً. وىننجه من عصر جقدَس

 اىذهنا ىمه زمان وممان ىهو فٍ حد ذاجه اعجداء عيً حرَة منهج محدد َعجبر صاىح  
 وجقََد ىه ؤمماناجه فٍ اٖبجمار وأبداع. ، اىبشرٌ

بزرع ، إنَّ نقد اَْدَوىوجَا ىصاىح اىَوجوبَا هو أحد محاور اىثورة اىمسجمرة
وأنه من حق اىمرء أْن َضع مه فمرة موضع ، أنَّ مه شٍء قابه ىيجحيَهوجرسَخ فمرة 
وبجوجَه اىنقد ، بجؤََد وحفز ودعً مه أشماه اىجمرد عيً اىثقافة اىسابدة ؛جساإه وشك
ٗ  ، وىيدَن بوجه عاً" ثوابت اْمة"اىجذرٌ ىـ  ٌْ ،  اىدَن اىعيمانٍشام اْفمار اىجٍ  أ

ىمطاىبة برأس من َنجقدها. من اىضرورٌ ىمن أصبحت ثوابت ومقدسات َجً جمفَر وا
؛ حجً عيً اىموجودةَرَد مسر هذا اىرمود أْن َمسر اىجابوهات واىمحرمات فٍ اىثقافة 

واىقوانَن ، وعيً رأسها جابوهات اىجنس واىدَن واىسَاسة، اىمسجوي اىسيومٍ اىَومٍ

                                                             

(600) ?An Answer to the Question: What is Enlightenment 
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اىقومَة  :اىهوَةنقد خطاب بجانب . ومخجيؾ جدخٗت اىدوىة واىمججمع فٍ حرَة اْفراد
 .. واىطبقَة واىدَنَة وأثنَة

فَمفٍ أْن جوجد نزعات محددة اىمٗمح. من اىمممن أْن جندىع اىثورات بدون نظرَة 
ودعوات فمرَة وسَاسَة ، وأقًٗ جدعو ىججاوز اىوضع اىقابً، اىمججمع ثورَة فٍ

جماهَر واعَة بذاجها وىها  وإنَّ  وفوق هذا ميه مبادرات عميَة وىو صؽَرة.، جقدمَة
به وأْن ججبر اىمنظرَن عيً جبنٍ أهدافها ، أهداؾ ٖ ججنازه عنها جسجطَع أْن جؽَر اىواقع

اىعنصر اىحاسً فٍ َوجوبَا اىثورة. من هنا َمون  هٍ. فجطيعات اىناس ًوجؽََر أفماره
 هناك ارجباط عضوٌ بَن اىنظرَة واىممارسة.

فَقوً ، ٖبد أْن جمون نقدَة، جفمَك اىنظً وسيطات اىقهرْنها جدعو ى، وهذه اىَوجوبَا
 :شامية مقدسات اىطبقات اىمسَطرة واىدوىة، أصحابها بمواجهة اَْدَوىوجَا

ا -  ججماعَة اىرجعَة اٖ  َّ ن  إ" :سجه جروجسمٍ مٗحظة رابعة نري أنها واقعَة جمام 
ماَمون اٖنجقاه من اىثورة إىً وبقدر ، مضطرة ٔخفاء نواَاها اىحقَقَة، بجمَع أشماىها
أنه بقدر    ْ أي  ، بقدر ماجعجمد اىرجعَة عيً أعراؾ اىثورة وجقاىَدها، ا          ّ   اىرجعَة حاد   

بقدر ماجضطر ىيجوء إىً اىخداع واٖحجَاط فٍ صراعها ، ماَجعاظً خوفها من اىجماهَر
اىجٍ جفمَك اىشعارات واىمفاهًَ اىجهد اىٗزً ى َجطيبوهذا  .(601)"اىثورة ٍضد ممثي

جعطٍ انطباعات مناقضة ىيهدؾ منها. من ذىك اسجخداً اىدوه ىشعارات حقوق أنسان 
واسجخداً ، واسجخداً أنظمة قمعَة ىشعار اىدَموقراطَة، بؽرض اىهَمنة عيً دوه أخري

 شعارات اىوطنَة واىقومَة ىجبرَر امجَازات رجاٖت اىدوىة واىطبقة اىمجمَزة.

اىسَاسٍ  :ومقاومة ظاهرة عبادة اىفرد، واىعيمانَةاىٗهوجَة ، اىمقدساتنقد  - 
ىصاىح قوي ، ومشؾ اْساس اٖججماعٍ واىمنفعٍ ىهذه اىظواهر.. واىرَاضٍ واىفمرٌ
  اىقهر واٖسجؽٗه.

أو جدعو ىجقدَس فرد ، اْفمار اىجٍ جفسر اىجارَخ عيً أنه من صناعة بطهنقد  - 
ٗ  َصنع اْحداخ ا فٍ جخدَر اىجماهَرجيعب ، زعًَ وجصوَره بط ا خطَر  وباىجاىٍ ، دور 

اىمقجنع بمثه جيك اىدعاوي َقرر انجظار  جمهوردعاوي معادَة ىفمرة اىثورة. فاى هٍف
ظهور زعًَ قوٌ وقادر عيً إحداخ اىجؽََر اىذٌ َرَده. ففٍ انجظار اىمهدٌ َسمن 

 .منقذاىبطه اىاىجارَخ سوؾ َجؽَر فقط حَن َظهر  اىناس وَظيون مقجنعَن أنَّ 

اىجٍ جزعً أنها جقدً ، واىدعوات أصٗحَة واىطوبوَة، نقد اىنظرَات اىشموىَة - 
 حفز اىجفمَر اىنقدٌ وضرب اىمثه فٍ ذىك.مع ، "اىحقَقة"

                                                             

(601)Leon Trotsky, Their Morals and Ours, Stalinism – A Product of the Old 
Society 
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واىجرمَب اىنحوٌ ، جطوَر وضبط اسجخداً اىيؽة. فعدً اىدقة فٍ اسجخداً اىميمات - 
وإىً إصدار أحماً مناقضة ، اىحوارَإدَان إىً سوء اىفهً وصعوبة ، اىمناقض ىيمنطق

مما َصعب من جعيً ، ىيواقع اىميموس. مما جوجد فجوات بَن اىيؽة اىمنطوقة واىمجابة
، وهذا اْمر مما َسجحق اىجفمَر. مما جوجد ظاهرة جعدد معنً اىميمة نفسها، اىيؽات

ا جوجد  قواعد وجعدد اىميمات اىجٍ جده عيً مدىوه واحد. وفٍ اىيؽات اىشابعة جمَع 
مما َجشابه نطق بعض اىميمات بَنما ، نحوَة مضطربة مع مثَر من اٖسجثناءات ىيقواعد
ا مخجيف ا وحرؾ ، وجوجد حروؾ بنفس اىنطق، جمجب بصور مخجيفة وجسجخدً اسجخدام 

عيوً اىطب. ، . ومن اْمثية اىفاضحة عيً عدً دقة اىيؽة(602)..واحد َنطق بطرَقجَن
َُفهً من جيك فهناك جعبَرات مثَرة  جسجخدً ىيدٖىة عيً حاٖت ٖ عٗقة ىها بما 

واىجٍ جده  Arrhythmia أَقاع ؼَاب :اىجعبَرات. وهاك أمثية من طب اىقيب فقط
ٌِّ نشاط مهربٍ ىيقيب ا ىيدٖىة عيً وجود نشاط ، عيً عدً وجود أ  َّ بَنما جسجخدً عمي

ا هو ، مهربٍ ؼَر طبَعٍ  َّ احجشاء  :وجعبَر مثه Dysrhythmiaواىجعبَر اىسيًَ ىؽو
، ىيدٖىة عيً حدوخ موت بجزء من عضية اىقيب infarction Myocardialاىقيب 

ا ىجشخَص حاىة انسداد مفاجا ْحد اىشراََن اىمؽذَة ىعضية اىقيب   َّ بَنما جسجخدً عمي
Ischemic myocardial lesion  ًبَنما َحدخ موت اىعضية فَما بعد إذا ىً جج

ا. ومن أمثية جيك اىضٖٗت فٍ أمور اىشؤن اىعاً وصؾ عٗقة اىمعاىج ة اىفعاىة فور 
ا وشبمة اىجباده اىجٍ ، أمة جُسمًمثه اىروابط اىقومَة اىجٍ ، مججمعَة مما ىو مانت مَان 

فَجً اسجقباه هذه اىعٗقات مؤشَاء موجودة بشمه مسجقه عن اىناس. ، اىسوق ُجسمً
ومنها اىفيسفة باىطبع. إنَّ ، مخجيؾ فروع اىمعرفة ومثه هذا جوجد آٖؾ اْمثية فٍ

جعبر عن فمرة قابيها وحده دون جناوىها  أو، اسجخداً ميمات جصيح ىيدٖٖت اىمجعددة
وؼموض ، واٖسجطراد، واىشروح اىمطوىة بشمه مفجعه، واىججرَد اىشدَد، باىشرح
وجإدٌ إىً ، اىجواصهميها جنجج سوء أو عدً اىفهً وصعوبة أو اسجحاىة ، اْسيوب

، وعزه اىعيً واىفمر واىثقافة عن اىجمهور، جعمَق انقساً اىناس إىً خواص وعموً
 وانجشار اىضٖٗت واْوهاً. فاىيؽة اىجٍ ٖ جصيح ىيجواصه ٖ ضرورة ىها. 

ااىمحرمات فٍ اىبحخ اىعيمٍ؛ خصو مقاومة -  اىعٗج ة اىوراثَة وساىهند ص 
ىصاىح مإسسات  همسر احجمارو، ٔخضاعه ْهداؾ إنسانَةمع اىضؽط ، باىجَنات

ٌِّ جهة  رأسماىَة أو اىدوىة. وهناك باىفعه أنشطة بحثٍ عيمٍ مسجقية ؼَر خاضعة ْ
 رسمَة.

معظً مدارسها فٍ جضيَه اىناس  ومشؾ دور، باىعيوً اٖججماعَة َُسمًنقد ما  - 
نقد اىواقع اىقابً  إىًسات اججماعَة جججه اىدرمع وضع ، وإخضاعهً ىيسيطات اىقمعَة
 . سجهاوىَس إىً اىجوقؾ عند در

                                                             

 ن هذه اىمشامه بشٍء من اىجفصَه.أشار دٌ سوسَر فٍ مجابه "عيً اىيؽة اىعاً" ىيمثَر م (602)
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، ومقاومة مناهج اىجعيًَ اىرجعَة، اىجعيًَ ؼَر اىحمومٍونشر ، محو اْمَة - 
 وسَطرة اْهاىٍ عيً اىمنهج اىجربوٌ فٍ اىمدارس. 

 باىجروَج ىمخجيؾ اىعيوً.، مسر احجمار اىمعرفة - 

 وفضح، ىدفعهما ىيجعبَر اىحر عن اىذات، ىينقد اىفنٍ واْدبٍ أهمَة مبَرة - 
وهذا ىيجسيط.  أو اسجخدامهما مؤدوات ىخدمة قويْؼراض دعابَة  ماجوجَهه تمحاوٖ

 به نقد حر.، ٖ َعنٍ اىمناداة بفرض ضوابط وٖ رقابة

 مع امجناع اىعيماء عن جطوَر اْسيحة. ، بحوخ عيمَة مسجقية ومهنَة - 

وجحوَه صورجها ، وجارَخها اْسود، مشؾ وفضح دور اىدوىة اىطفَيٍ وأصيها - 
 وهو محجواها اىفعيٍ. ، من اىمقدس إىً اىمقدس اىمضاد )اىمقدس اىنجس(

مثه اىجقاىَد اىجٍ ، نقد واىجمرد عيً اىجقاىَد واىعادات ؼَر اىضرورَة ىحَاة اىناس - 
معادة دفع مهر ىيزواج أو ، جعد ضرورَة ىيمججمع وانجفت عوامه نشوبها وسَادجهاىً 

 .. خجان أناخ، اٖحجفاٖت اىدَنَة

فضح ونقد اىدور اَْدَوىوجٍ ىمإسسات اىمججمع اىمدنٍ اىجٍ جظهر نفسها  - 
، من ذىك اىنظً اىهرمَة اىدوىة فٍ اىسَطرة عيً وعٍ اىناس.ومشؾ أساىَب ، محاَدة
وإخضاع اىفرد ىمعاََر مججمعَة جسيطَة. ومن اىمممن إنشاء بدابه ، َط اىبشروجنم

ٖ جقوً عيً اىهرمَة وٖ جنمَط ، ىمإسسات اىمججمع اىمدنٍ مثه دور اىجعيًَ واىعٗج
 اىسيوك. 

ا ىٕعًٗ  -  َّ ٗ  ٖ سيطو جشمه مواقع اىجواصه اٖججماعٍ ومواقع أنجرنت ىينشر بدَ
عضاء وبَن أ، به وهٍ وسَية أثبجت نجاحها فٍ اىجنسَق بَن اىقوي اىثورَة، اىرسمٍ

، اىصحَحةمجموعات اىخدمات اىمجبادىة وؼَرها. مما أنها فعاىة فٍ نشر اىمعيومات 
 وجباده اْفمار واِراء. به وحجً جصيح أداة فعاىة ىممارسة اىدَموقراطَة اىمباشرة.

 

 :فٍ مه ممان فٍ اىعاىً هزجهجفمَك اىنظاً وأج :اْهداؾ اىعامة ىيثورة

، اىدوىة هٍاْدوات اىجٍ جسجخدمها اىطبقات اىمسَطرة فٍ اىصراع اىطبقٍ  - 
ا فٍ جرامً ، واىمإسسات اَْدَوىوجَة  َّ ا جوهر واىميمَة اىخاصة. واىدوىة جيعب دور 

ا ، وفٍ فجح اْسواق اىخارجَة، ودعً اٖحجمارات، رأس اىماه واىثروات اىخاصة عموم 
ا ما جدعً اىفساد وحجً اىجرَمة؛ ومذىك فٍ دعً اْجهزة اَْدَوىوجَة. فَمون من  ومثَر 

ااىطبَعٍ أْن ججً اىمقاومة ضدها جمَ رأس اىشر. ، وعيً رأسها اىدوىة، بؽرض جفمَمها ع 
جنشؤ بمبادرة شعبَة؛ اىجبهة ، ٖ سيطوَة، مضادة" مإسسات"هذه اىمقاومة جحجاج 

 اىثورَة. 
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طيَعة اىطبقة  هٌٍ مٗحظة أنَّ اىدوىة فٍ هذا اىعصر قد أصبحت من اىضرور - 
ٖ  بؤمثر من معنً؛ ، اىمسَطرة صار ىيبَروقراطَة واىدوىة اىعمَقة مصاىح اقجصادَة  :أو

او، وسَاسَة خاصة ومسجقية عن اىرأسماىَة  َ جنظً  –مما أسيفنا  - اىدوىة اىحدَثة :ثان
وحماَة اىفساد واىجرَمة فٍ ، اْسواق وفجح، وجشرؾ عيً عميَة جرامً رأس اىماه

ىيدوىة دور مهً فٍ صناعة  :ثاىث او، معظً اىبيدان مقابه نصَب محجرً من اْرباح
او، اَْدَوىوجَا اىسابدة ونشرها اىسَاسٍ بَن اىعماه  –َدور اىصراع اٖججماعٍ  :رابع 

ا وبَن اىدوىة بشمه أساسٍ ٍ جخطط اىج هٍفاىدوىة ، واىمهمشَن واىفقراء عموم 
به باعجبارها صاحبة اىنظاً. ، ىَست مجرد آىة قمع فٍ َد اىطبقة اىمسَطرة، وجحارب

فاىرأسماىَة مطبقة ٖ جسجطَع أْن جصمد بضع ساعات فٍ اىصراع اىطبقٍ حجً فٍ أمبر 
بيد رأسماىٍ إٖ بمساعدة اىدوىة ودعمها. وفٍ اىبيدان اْمثر جخيف ا وجد هذا اىدور 

ا.   ىيدوىة دابم 

مه ثورة جحمه فٍ جوفها ثورة مضادة؛ فاىقوي اىمشارمة فَها ىها أهداؾ  - 
ىيثورات َمون " اىطبَعٍ"واْهً أنَّ اىهدؾ ، وقد جمون اسجراجَجَاجها مجناقضة، مجباَنة

ٗ  ، ومن هنا ججطيع وجبدأ فٍ بناء نظاً سَاسٍ، اٖسجَٗء عيً سيطة اىدوىة شام
بداَة  هٍن محجرفٍ اىحمً واىسَطرة. وهذه جحت سَطرة نخبة م، مإسسات حمً جدَدة

اىثورة اىمضادة اىجٍ فٍ جوؾ اىثورة نفسها. فجمَه مه من اىقوي اىمشارمة فٍ اىثورة 
وباىجاىٍ جنحَة أو حجً قمع ، إىً وقؾ عميَة اىجؽََر فٍ اىحدود اىجٍ ججفق مع مصاىحها

ىحدود اىجٍ وجمون مضطرة ىوقؾ طموح اىجماهَر عند ا، أو جصفَة اىقوي اْخري
فٗ جضع اٖسجَٗء عيً سيطة  - بحمً معناها نفسه –جٗبمها. أما اىثورة اىمسجمرة 

به اىهدؾ هو اىحرَة واىرفاهَة واىجقدً إىً ماٖ نهاَة. واسجمرار ، اىدوىة هدف ا ىها
ٌِّ نظاً مسجقر ٌِّ نظاً قابً، جحقق هذه اٖسجراجَجَات َجطيب منع قَاً أ  وخيق، وجفمَك أ

ٖ  ، سَاسَة –حاىة سَوىة اججماعَة  –بقدر أممان  - جسمح باىجطور اىحر ىيمججمع. فبد
من وضع هدؾ اٖسجَٗء عيً جهاز اىدوىة مؤفق ىيعمه اىثورٌ َجً وضع اٖسجراجَجَات 

وما ججطيبه من حاىة اىسَوىة اىمذمورة. فاىثورة اىمسجمرة جهدؾ إىً جفمَك مه ، اىثٗخ
وجفمَك مه ما ، بآىَات مثه إضعاؾ اىدوىة، سجَٗء عيَها ىحسابهاسيطة قمعَة وىَس اٖ

وحرمانها من سيطاجها عيً اىمججمع ، َممن من مإسساجها فٍ هذه اىيحظة أو جيك
ا فٍ اىنهاَة. ، ومخجيؾ اىقوي اٖججماعَة اىعمه عيً إزاىة سَطرة مذىك ووإىؽابها جمام 

ىرموز اىجٍ جمون معبودة حجً ا إنزاهو، وطابفة عيً أخري، طبقة عيً أخري
ا  َّ وإزاحة اىعقبات ، من عيَابها ،من زعماء ومفمرَن وعيماء وفنانَن وٖعبَن، جماهَر

همذا جمون اىثورة مسجمرة .. اىجٍ جحرً اىجماهَر من أبداع واىجفوق وإظهار اىمواهب
 باىفعه. 

حسب ظروؾ مه واقع ، مه فعه ثورٌ ضد اْوضاع اىقابمة هٍاىثورة اىمسجمرة  - 
اججماعٍ. إنَّ اىعمه ضد اْنظمة اىدوىجَة )مثه اىنظاً اىصَنٍ وأَرانٍ( وىو بجانب 
اىبورجوازَة هو خطوة فٍ اججاه اىجقدً واىجحرر. واىعمه ضد اىرأسماىَة اىماىَة 
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واٖحجمارَة هو مذىك. به حجً جعجبر اىثورة اىبورجوازَة فٍ مناطق مثه بيدان اىخيَج 
 اىفارسٍ خطوة ضخمة إىً اْماً. اىدَموقراطَة اىجمثَيَة رؼً شميَجها أفضه - اىعربٍ

واىدَموقراطَة اىمباشرة خطوة ىٓماً حَخ جمون ، من حمً اىجَش - بوجه عاً -
ا. وجفمَك مواقع دوىجَة فٍ معظً اىبيدان َحقق خطوة عيً طرَق  اىجماهَر أمثر جقدم 

مثيما قد َمون جؤََد قَاً نظً دوىجَة فٍ ، إذا حيت محيها مبادرات شعبَة، اىحرَة
ٖ جوجد وصفة وعيً مه حاه  إىخ... مججمعات مفممة وبدابَة خطوة عيً طرَق اىجقدً

 به مفاح مجعدد اىمسجوَات.، سحرَة ىجحرَر اىعاىً

نجَجة جباَن اْوضاع فٍ  هٍهذه اىجوجهات اىمجباَنة واىجٍ جبدو مجناقضة إنما 
باىجاىٍ ججباَن مسارات اىعميَة اىثورَة مع وحدة اٖسجراجَجَات و، مخجيؾ مناطق اىعاىً

 اىعامة. 

ىجفمَك وإعادة جفمَك اىعوابق أماً اىحرَة  عميَة مسجمرة هٍاىثورة اىمسجمرة  - 
 :واىجقدً واىرفاهَة ىعموً اىناس. وفٍ اىعموً جوجد فٍ اىعاىً هذه اىعوابق

ا أو جحطَمها إنَّ هدؾ اٖسجَٗء عيً اىدوىة  :جهاز اىدوىة - 1  َّ مان هدف ا جقيَد
بإعادة إنشاء دوىة بجرمًَ وجطوَر اىدوىة أو  – إذا جحقق - ىمن مان َنجهٍ، ىيثورات

أخري. مما أنه أصبح من اىصعب ىيؽاَة أْن جسجوىً حرمة ثورَة عيً جهاز اىدوىة 
ومعها أجهزة جحمً خفَة مجشعبة فٍ ، مهاىمدججة باْسيحة اىثقَية وأسيحة اىدمار اىشا

مه ممان. فاىهدؾ اْسهه واْمثر عميَة وأمثر جحقَق ا ىيحرَات اىعامة هو اىنضاه من 
ا عيً اْقه. ومن نافية اىقوه أنَّ جفمَك جهاز اىدوىة أو ، أجه جفمَك هذا اىجهاز  َّ جدرَج

، حَخ دان شدَدة اىجقدًإٖ فٍ بي مه سيطة قمعَة ٖ َممن أْن َمجمه عيً مسجوي محيٍ
 جَوش شعبَة ؼَر مسجقية عن اىمججمع.وعداىة وَممن جموَن أجهزة إدارة وأمن 

ٖ   ،"اىججربة"فاىدوه اْخري ىن جقؾ ىججفرج عيً   :به سجبادر باىهجوً. وهذا َجطيب أو
ا حصر شعارات جفمَك اىدوىة َ  وثان، عاىمٍورَة ىيعمه عيً مسجوي سعٍ اىقوي اىث

فٍ هذا اىبيد أو ذاك فٍ هذه اىيحظة أو جيك.  فٍ حدود اىمممنوبقَة مإسسات اىقمع 
جسجوىٍ خطوة خطوة عيً مهمات اىدوىة ، جموَن أجهزة شعبَة من أسفه باىجدرَج :ثاىث ا

ا فقد حققت اىجماعات أسٗمَة هذا فٍ مصر بنجاح ىفجرة ، )وهذا ىَس شَب ا فرَد 
 . طوَية(

ا ؼَر قابه ىيجحقَق َممن ، فحجً ٖ جمون اىثورة مجرد شعارات دَماجوجَة وحيم 
 :وضع اْهداؾ اىجاىَة أماً أعَننا

واىمزَد منها. مع وضع دَموقراطَة ، * اىضؽط ىجحقَق إصٗحات دَموقراطَة
، مؤسمً أشماه اىدَموقراطَة اىمعروفة حجً اِن، اىمباشرة، اىجفوَض –اىمجاىس 

 ابه دَموقراطَة اىجمثَه اىوهمَة.مق

 وإنشاء حمومات برىمانَة مفوضة. ، * اىعمه عيً إسقاط اْنظمة اىمسجبدة واىميمَة
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 عيً صعَد عاىمٍ. ، * اىضؽط ىخفض اىنفقات اىعسمرَة ونزع أسيحة اىدمار اىشامه

* اىضؽط ٔىؽاء جَش اىمحجرفَن واٖعجماد اىميٍ عيً نظاً اىججنَد أجبارٌ 
باسجثناء اٖسجعانة بعناصر ، اىمإقت فٍ مه من اىجَش وأجهزة اْمن ىمه اىمسجوَات
ىمن مع جطور اىجمنوىوجَا ، محجرفة ممدربَن فقط. وقد َثَر هذا اسجؽراب اىبعض

وباىجاىٍ َممن ، واْسيحة اىحدَثة أصبح اىجدرَب عيً اىقجاه أسهه وَحجاج وقج ا أقصر
عيً مسجوي عاٍه واٖسجؽناء باىجاىٍ عن اىجَش  بسهوىة أْن َجً جدرَب اىمجندَن

 اىمحجرؾ.

مع  ،* اىنضاه ٔىؽاء اىقضاء اىمحجرؾ واسجبداىه بقضاء شعبٍ )مثه نظاً اىمحيفَن(
  ، به َممن اٖسجؽناء عنهً فٍ اىمسجقبه.اٖمجفاء بقضاة فٍ وظَفة جقنَة فقط

ا حق اىجميك  وممارسة اٖسجثمار * مقاومة جدخه اىدوىة فٍ اٖقجصاد وخصوص 
واىججارة. هذا َجضمن اىضؽط ىخصخصة جمَع ممجيمات اىدوىة إما باىبَع أو بجسيَمها 

 ىيعماه.

، اىمعششة فٍ اْجهزة أدارَة واىفنَة ىيدوىة، "اىدوىة اىعمَقة"جفمَك عناصر * 
بجعمًَ نظاً اىحمومة أىمجرونَة وجعه مبار اىموظفَن مجرد مفوضَن من اىبيدَات أو 

وجفمَك اىعصابات اىمنظمة واىجخيص من محجرفٍ أجراً اىذَن  اىمجاىس اىمحيَة.
 َعدون ضمن ممونات اىدوىة اىعمَقة. 

ا مخطوة أساسَة عيً طرَق اىحرَة. سَظه باىطبع ، * وفٍ اىنهاَة حه اىدوىة جمام 
وَجً فٍ اىنهاَة إخضاع اْجهزة ، وقضاء شعبٍ، هناك جَش وأمن من اىمجندَن

بذىك جنجهٍ اىدوىة مجهاز منفصه عن اىمججمع. وجمون .. َة ىيمجاىس اىشعبَةأدار
اىمنسق اىعاً ىيمججمع. ومع اىعوىمة اىمامية سَمون  هٍاىحمومة اىبرىمانَة اىمفوضة 

ا.  َّ  من اىمممن أْن جخجفٍ اىدوىة مي

جحت ، * جحوَه اىجعيًَ إىً إشراؾ مججمعٍ؛ بجعه اىمدارس واىجامعات أهيَة
 اْهاىٍ ومفوضَهً.إشراؾ 

به ، مه هذه اْهداؾ جصطدً باىجؤمَد برفض ومقاومة اىدوىة واىطبقة اىحاممة
وبمماسة اىقمع ضد من َنادون بها أو َناضيون فٍ سبَه جحقَقها. وهذا َجطيب 

باٖنجفاضات اىمبري واىصدامات وإزاىة اىحمومات اىقابمة ، مواجهات مفجوحة وحاسمة
 بَة وفرض بقَة اْهداؾ اىمذمورة.وفرض سيطة اىمجاىس اىشع

به حرمة شعبَة واسعة جقًَ ، ىَس فٍ هذه اىخطة حزب َرَد اٖسجَٗء عيً اىسيطة
ا.   حمومة مفوضة ججشمه من أسفه إىً أعيً؛ عمس اىخطة اىمارمسَة جمام 

ا  :سواء اىمقدس اىٗهوجٍ أو اىعيمانٍ، اىمقدسات ومإسساجها - 2 وهذا َجطيب مفاح 
  َّ مع مفاح سَاسٍ ٔجبار اىدوىة ، ا ضد اىٗهوت واىنظرَات اىعنصرَة واىقومَةأَدَوىوج
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فٍ سَاق اىعمه عيً ، وفرض اىعيمنة اىمامية، عيً اىجخيٍ عن دعً اىمإسسات اىدَنَة
 جفمَك اىدوىة نفسها. 

وعيً رأسها قطاع اىدوىة اٖقجصادٌ. وإىؽاء اْنظمة  :اٖحجمارات اىرأسماىَة - 3
وحه اىمارجَٗت واىجروسجات واىمنظمات ، سجثمار اىفردٌ واىجعاونٍاىجٍ جعَق اٖ
جفمَك اىدوىة. واٖقجصاد اىبدَه وهذا َصبح أسهه بعد ، اىدوىَةاىرأسماىَة اٖقجصادَة 

ا جطبَق نظاً آخر إٖ باىقوةاقجصاد اىسوق اىحرةهو بمه وضوح   َّ ٌْ ، . ٖ َممن عمي أ
مثيما ، مما نعَشها. ىقد انجهً عصر اشجرامَة اىدوىةفججمرر مؤساة اىعاىً ، بسيطة قمعَة

وىَعمه من َشاء عند ، جعفنت اىرأسماىَة. فيججمون مشارَع فردَة وجعاونَة ورأسماىَة
ومع جحرَر اىناس ، وحَن َخجفٍ اىنظاً اىرأسماىٍ، حسب رؼبجه، نفسه أو عند ؼَره

ا؛ مجناسق ا مع من اىدوىة وأجهزة اىقمع سَمون هناك نظاً آخر َخيقه اىناس   َّ جيقاب
 ثقافاجهً ومع مسجوي قوي أنجاج اىمجاحة ىهً.

مثه اىمإسسات اىدَنَة واٖقجصاد ، اْنشطة واىمإسسات اىطفَيَة بوجه عاً - 4
وفرض اىضرابب عيً أرباح اىبورصة وجحجًَ ، وأؼيب اىجداوىٍ، اىوهمٍ، اىطفَيٍ

  حق أرخ. وإىؽاء، وقطاع اىمخدرات، وأعٗنٍ، اىجداوه بها

 اَْدَوىوجَا. - 5

ا عيً حرَة اْفراد. أما اْسرة فجخيق  :نظاً اىزواج اىرسمٍ - 6 هذا َشمه قَد 
فجمون اىفروق اٖججماعَة ، ىٓبناء، أو اىعمس، وجورَخ اىممانة واىقوة، اىؽَرة واىطمع

، ة وحرةمدمرة ىنفسَة اىنشء. َنبؽٍ إذن أْن جصبح اىعٗقات بَن اىمرأة واىرجه مفجوح
خاصة ، مع إىؽاء اىزواج اىرسمٍ. مما َجب أْن َصبح اْطفاه مسإوىَة اىمججمع ممه

 فججً جربَجهً داخه اْسرة ىمن بجوجَه مجخصصَن فٍ اىجربَة.، من اىناحَة اىمادَة

 

 :قضَة اىجنظًَ اىثورٌ

ٌُّ سابقة ىجنظًَ َجبنً اىثورة اىمسجمرة. -   ٖ جوجد أ

                              فاىحزب اىثورٌ َقًَ نظام ا عيً َحمه اىجنظًَ صورة اىمججمع اىذٌ َدعو إىَه.  - 
ا عيً صحة هذا اىمًٗ. فاىحزب اىقابً عيً قمع  شاميجه. وقد دىت أحداخ اىجارَخ مرار 

ا ما ىعبت  أعضابه وجسيط قَادجه َصبح سيطة مججبرة بعد أْن َسجوىٍ عيً اىحمً. ومثَر 
ا ا مضاّد  ومن أوضح ، ىيثورات حَن ججاوزت اىجماهَر طموحاجها جيك اْحزاب دور 

ومواقؾ اىمنظمات ، 1917اْمثية موقؾ اىحزب اىبيشفٍ فٍ روسَا بعد ثورة أمجوبر 
ا عبرة فٍ اىثورة أَرانَة ، اىشهَرة فٍ فرنسا 1968اىَسارَة من انجفاضة  وىنا أَض 

ا ما جمَه اىمنظمات اىم حجرفة واىنقابات اىمبرقطة فٍ اىجٍ انجهت بحمً اىمٗىٍ. به مثَر 
فهناك مبات ، ومه أحداخ اىعاىً منذ قرن جده عيً ذىك، اىنهاَة إىً صؾ اىثورة اىمضادة

اْمثية عيً خَانة اىنقابات واْحزاب اىعماىَة ىيشعوب. وىذىك هناك حممة جقوه إنَّ 
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ساحة اىعناصر به فٍ مه اىحاٖت جقرَب ا جخجفٍ من اى، اىثورة جؤمه أبناءها. وفٍ اىعادة
ا ىيمبادئ اىمعينة بعد اىجحوٖت اىمبري فٍ اىجارَخ.   اْمثر ثورَة واْمثر إخٗص 

اىمعجمد عيً محجرفَن ودَموقراطَة اىجمثَه أو ، اىهرمٍ، فاىجنظًَ اىسيطوٌ
. ذىك أنه َمَه إىً اىسَطرة عيً أعضابه وقجه روح اىجمرد داخيهً، دَمجاجورَة اىقَادة

مصاىح ىيقادة واىزعماء فٍ اسجمرار مع اىوقت ججمون مصاىح خاصة ىيجنظًَ ممإسسة؛ 
فمه إنسان َمَه إىً  اسجمرار سيطجهً؛ هَمنجهً عيً اْعضاء وجوجَه اىجنظًَ ىصاىح

ا )من اْمثة اىمهمة ، جحقَق ممانة اججماعَة بشمه أو آخر وٖ َجنازه عنها إٖ مضطر 
انضماً عماه  1905حجً ، ومانوا ميهً مثقفَن، بٗشفة اىروسرفض موادر حزب اى

اىذٌ َشمه اىحزب (. ف(603)اىذٌ فشه فٍ جمرَر رأَه، إىً ىجان اىحزب رؼً ضؽط ىَنَن
من ىذىك َمون ٖ َمثه إٖ نفسه واىقوة اىفاعية فَه. نفسه بنفسه وَجمَز عن جماهَره 

وَيجؤ ىيجفاوض مع ، ىمساوماتاىجنظًَ اىمواءمات وامثه هذا اىطبَعٍ أْن َسجخدً 
فَحمه بذرة مضادة ٖسجمرار ، ىحماَة اسجمراره وجماسمه مخجيؾ اىقوي اىسَاسَة

ٌِّ منظمة أْن  اىثورة منذ اىبداَة. واىضمانة اىوحَدة ىعدً بقرطة )أو برقطة( وجميس أ
َمون أعضاإها فٍ مجميهً عيً قدر ميموس من اىوعٍ وقوة اىشخصَة واىطموح 

واْهً من ذىك أْن ججشمه اىقَادات بمجرد اىجفوَض وىَس ، ىجحقَق أهداؾ جنظَمهً
ٌِّ وقت بواسطة اى، اىجمثَه ٌْ َممن سحب اىثقة منها فٍ أ وأْن جمون مإقجة ، قواعدأ
ا ما ميفجها به اىقواعد. وهذه اىشروط  هٍبه جمون قراراجها ، ومجردة من اىسيطة، دابم 

وشخصَات مقدسة. وفٍ عصرنا اىحاىٍ أصبح من ، جمنع ظهور زعامات مارَزمَة
خاصة أنجرنت. وقد ، اىسهه جحقَق هذه اىدَموقراطَة بفضه سهوىة وسابه اٖجصاه

ا فٍ مَفَة اسجخداً أنجرنت فٍ اىنقاش  2011َناَر  قدمت انجفاضة فٍ مصر نموذج 
 واٖجفاق واىجخطَط.

ا ، وقد أثَرت قضَة اىجنظًَ فٍ اىحرمات اىعماىَة طوه جارَخها به مانت موضوع 
ا.، ىيصراع اىحاد بَن اىمارمسَة واْنارمَة منذ نشؤجهما  به وداخه مه منهما أَض 

اىحزب اىشَوعٍ ىدي عموً اىجوجهات اىمارمسَة َجمَز عيً اىطبقة اىعامية بمونه  - 
َجفوقون عيً " فاىشَوعَونَحمه اىنظرَة اىثورَة؛ اىوعٍ اىسَاسٍ ىيطبقة اىعامية؛ 

وىينجابج اىعامة اْخَرة ، وىيظروؾ، اىمجية اْمبر من اىبروىَجارَا باىفهً اىواضح ىيمسار
ومإسس هذه اىفمرة هو مارمس وإنجيز مما أشرنا من قبه. وفٍ  ."ىحرمة اىبروىَجارَا

 اىنظرةمع اسجبعاد ، اىبَان اىشَوعٍ جً جيخَص عٗقة اىحزب اىشَوعٍ باىبروىَجارَا
ا  عن باىنَابة ججصرؾ اىمؽامرَن من صؽَرة مفرقة اىحزب ىدور اىجآمرَة اىطبقة. وأَض 
 اىسيبَة اىجماهَر وعيً أعيً من اْوامر َصدر اىحزب أنَّ  َطرح اىذٌ اىسيطوٌ اٖججاه
 بقَة جمسب حجً بجعاىَمها جبشر اىجٍ ىيعصبة اىِصرؾ اىدعابٍ اٖججاه ومذىك، اىطاعة

                                                             

 .45ص ، اىمارمسَة واىحزب، جون موىَنو (603)
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عيً ، أمد اىبَان أنَّ اىشَوعََن َدافعون عن اىمصاىح اىميَة ىيطبقة اىعامية .(604) اىعاىً
إىً إعٗبه من شؤن اىمسجوي اىمحيٍ واىعاىمٍ. وهناك إشارات ٖحقة ىمارمس جشَر 

 وىَس، قَادة وخدمة اىبروىَجارَا هٍوظَفة اىحزب " :اىجماهَر عيً حساب اىحزب
جحرَر "، "وضع مبادئ عصبوَة جخصه ىَسجطَع من خٗىها جشمَه اىحرمة اىعماىَة

مدارس  هٍاىنقابات  إنَّ "، "َنجزع بواسطة اىطبقة اىعامية ذاجها اىطبقة اىعامية َجب أنْ 
ففَها َعيً اىعماه أنفسهً وَصَرون اشجرامََن ْنَّ اىصراع مع رأس اىماه  .اٖشجرامَة

هدؾ اىحرمة اىسَاسَة ىيطبقة اىعامية هو  إنَّ " ."َحدخ مه َوً عيً مرأي من عَونهً
ا ىيطبقة ، باىطبع انجزاع اىسيطة اىسَاسَة ىصاىح هذه اىطبقة ا مسبق  وهذا َجطيب جنظَم 

ا إىً نقطة معَن ا من نضاٖجها اٖقجصادَةاىعامية مجطور  وهذا ما انجقده  .(605)"ة ونابع 
ىً َعجرض مارمس عيً ، . بجانب اىجمون اىجيقابٍ ىيحزب(606)(1890إنجيز بعد ذىك )

ا ْقساً مجزاَدة من اىبروىَجارَا إىً أْن منظم  ، مفهوً اىحزب اىواسع اىذٌ َنمو باطراد
نقوه فٍ اىنهاَة إنَّ مارمس ىً َحدد . ونسجطَع أْن (607)َضً فٍ اىنهاَة اىؽاىبَة اىعظمً

 وهو ما سَحدده ىَنَن. ، اىفرق بَن اىحزب واىطبقة بوضوح

 سنذمر أهمها.، عيً َدٌ ىَنَن باىذات، بعد مارمس وإنجيز جمت إضافات جدَدة

عيً أساس مادر من نبذ ىَنَن فمرة اىحزب اىموسع ىصاىح فمرة اىحزب اىقابً  - 
اىنظرَة اىثورَة ٖ َممن اسجَعابها إٖ بواسطة عناصر عاىَة  . وْنَّ اىمحجرفَن اىثورََن

فاىحزب َعجمد بشمه أساسٍ عيً هذه اىعناصر. وْنَّ اىعماه ٖ جسمح ظروفهً ، اىثقافة
مع طيَعة ، َعجمد اىحزب عيً مثقفَن من أصه بورجوازٌ، بجحصَه اىفمر اىمارمسٍ

ىعيمَة. بذىك نصبح أماً طبقة وحزب عماىَة أقدر من بقَة اىعماه عيً فهً اٖشجرامَة ا
وفٍ نفس اىوقت َجعيً من ، َقود اىعماه وَنقه اىوعٍ إىَهً، واٍع؛ طيَعة هذه اىطبقة
ا اىشمه "اىعفوَة اىجٍ وصفها ىَنَن بؤنها  ؛ جيك(609)،(608)عفوَجهً ومبادراجهً     ّ          جوهرَ  

اىجماهَر ؼَر واعَة                                                َّ . فهناك فرضَة مسيً بها فٍ اىنظرَة اىيَنَنَة؛ إن  "اىجنَنٍ ىيوعٍ
رؼً  - وباىجاىٍ فاىعفوَة اىجماهَرَة، "اىواعَة"عمس اىقَادات اىمثقفة و،     ّ   سَاسَ  ا
 ٍاىطبق ٍاىسَاس ٍاىوع وٖ َممن إٖ جقدًَ، جحجاج ىجوجَه اىمثقفَن اىقادة –أهمَجها 

من خارج محَط اىعٗقات بَن ، ٌمن خارج اىصراع اٖقجصاد ٌْ أ، ىيعماه من اىخارج

                                                             

 .13ص ، نفس اىمرجع، جون موىَنو (604)

 .22ص ، 21ص ، 19ص ، 18ص ، نفس اىمرجع، عن جون موىَنو (605)

 . 22ص ، نفس اىمرجع (606)

 .25ص ، اىمرجعنفَس  (607)

 (608)What is to be done? PDF file, p. 18 -20  

Ernest Mandel, The Leninist Theory of Organization, Proletarian class 
struggle and proletarian class consciousness (609)  
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 .َنبورجوازَباىذات من اىمثقفَن اى، من خارج اىطبقة اىعامية ؛اىعماه واىمسجخدمَن
                                                                              وهذا حمً مإبد عيً اىجماهَر بؤنها دابم ا أقه وعَ ا من رجاه اىحزب وأقه قدرة عيً 
اىفهً )فهً ٖ َفهمون اىدَاىمجَك واىمادَة اىجارَخَة مما قاه إرنست مانده!(. بذىك انقيب 

إىً نقَضه. فاىدور  "اىطبقة اىعامية هو فعه اىطبقة اىعامية نفسها جحرر"مبدأ مارمس 
اْهً اِن هو ىيمثقفَن اىبورجوازََن حاميٍ اىنظرَة اىثورَة. همذا َجً اىفصه بَن 

واىمحافظة عيً اىهَرارمَة )اىجشمَه اىهرمٍ( داخه ، اىعمه اىَدوٌ واىعمه اىذهنٍ
جحدَد مصاىح ومصَر اىطبقة اىعامية  اىمعسمر اىثورٌ )اىطبقة واىحزب(. مما أصبح

ا ىه، مهمة اىمثقفَن ٗ  عن اىواقع ٖ نجاج  ا صار اىفمر مسجق وأصبح اىحزب ، وأخَر 
عيَه مهمة اىجؽيؽه فٍ صفوفها وإقناعها  فإنَّ اىطبقة دون أْن جخجاره بنفسها؛ " َمثه"

خاصة ، ارٌ. اىحزب هو اِن حامه اىوعٍ اىسَاسٍ اىبروىَج"ها"ورسً طرَق، بؤفماره
وَصبح اىمرء أمثر ثورَة واشجرامَة ميما اقجرب من جيك اىنواة. وبناء ، نواجه اىصيبة

مهما مان ، عيً هذا اىمنطق جماثر عدد اىمنظمات اىمارمسَة اىجٍ جدعٍ جمثَيها ىيعماه
ْنَّ ميها جميك اىنظرَة ، صؽر حجمها ومهما قيت إممانَجها وقَمجها اىسَاسَة

نبؽٍ جقدَمه ىيبروىَجارَا من خارجها. ومن اْمثية اىفجة عيً ما اىجٍ َ" اىصحَحة"
ا من اىمنظمات  ممَةنقوه أنَّ اْ اىرابعة اىجروجسمَة قد شميت من عدد ضبَه جّد 

رؼً أنها َفجرض أْن جمثه اىطبقة اىعامية ، اىصؽَرة اىهزَية ضعَفة اىصية باىعماه
 .(610)اىعاىمَة

 اىجٍ جعجبر نفسها ثورَة؛، اْحزاب ؼَر اىمارمسَةوقد سارت عيً هذا اىمنواه 
، اىضعؾ واىجشجتو، عيً ذاجهامما أدي إىً ظاهرة انقسامها ، اىَسارَة واىعيمانَة

ىمجرد ، مما ججورط ؼاىبَجها فٍ جؤََد اْنظمة اىرجعَة اىقابمة، واىعزىة عن اىجماهَر
اىعفوَة باىنسبة ىيجنظَمات وهذا ما َفسر قوة اىحرمات  اىمحافظة عيً اسجمرار وجودها.

اىنخبوَة اىموجودة فٍ مه اىبيدان. ومان هذا ظاهرة واضحة فٍ اىثورات اىعربَة 
ٌِّ منظمة ، اْخَرة  ."ثورَة"اىجٍ ىً جخضع ْ

 أدنً َوجد ٖ" :فٍ روسَا 1905أما ىَنَن فقد ؼَر موقفه من اىعفوَة بعد ثورة 
ىمن ، (611)"اىدَمقراطَة اٖشجرامَة روسَا فٍ اىعماه جماهَر سجعيً اىثورة أنَّ  فٍ شك

ا. ا ىذىك جرمَب حزبه مثَر   ىً َجؽَر جبع 

اٖسجَٗء عيً  هٍاىؽاَة اىنهابَة ىٓحزب اىمارمسَة اىثورَة )دون أصٗحََن(  - 
ا –"ها"اىدوىة وإقامة دَمجاجورَة اىبروىَجارَا )أو حزب ٖ فرق(. وقد جصورت  - زعم 

                                                             

ٗ  عن جروجسمٍ نفسه:  (610) واىمنظمات اىجٍ أنشؤوها باججهاد ، "مان أجباعه قيَيَنوصؾ اىحاه إرنست مانده نق
ومانت محطمة باٖنقسامات واٖنشقاقات اىجٍ جعود إىً ضعفها باىذات ، مانت جفجقد بشمه فظَع إىً وسابه مادَة

 . ىَون جروجسمٍ: دراسة فٍ دَنامَة فمره.وعزىجها عن جمهور اىطبقة اىعامية"

ٗ  عن جون موىَنو (611)  .44ص ، اىمارمسَة واىحزب، نق
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اىهدؾ جنجهٍ مه مشامه بنٍ أنسان. وفٍ سبَه جحقَق هذا أنه بمجرد جحقَق هذا 
ٌِّ شٍء ما عدا اىحزب؛ حامه مشعه اىحقَقة.  اىهدؾ ججً اىجضحَة بؤ

وقد جمحورت اىصراعات اىفمرَة بَن مخجيؾ اٖشجرامََن اىثورََن بصدد اىحزب  - 
باىضبط؛ اىذٌ حدخ ، حوه إممانَة ضمان عدً اٖنحراؾ إىً دَمجاجورَة اىحزب واىزعًَ

إذ جبيورت دَمجاجورَة اىبروىَجارَا بعد اىثورات اٖشجرامَة فٍ دَمجاجورَة اىحزب؛ حامه 
 فدَمجاجورَة اىزعًَ.، اىوعٍ

وعيً حجً ، ومدي اىجعوَه عيَها، وقد دارت اىحوارات حوه دور اىعفوَة اىعماىَة
، اىجنظًَ اىهرمٍ وحوه اىجنظًَ اْفقٍ )اْنارمٍ( ىيحزب مقابه، دور اىقَادة فٍ اىثورة

مما ٖ مجاه ىجناوىه فٍ هذا اىمجاب. فاىفمرة اىربَسَة ، وحوه اىمرمزَة اىدَموقراطَة
حوه اىحزب اٖشجرامٍ اىثورٌ ججيخص فٍ طبَعة اىعٗقة بَن اىنخبة واىجماهَر. فإنجاج 

 وإنَّ هناك قية من طٗبع اىعماه جمون قادرة، اىنظرَة اىثورَة هو من اخجصاص اىمثقفَن
 عيً اسجَعاب اىوعٍ اىبروىَجارٌ ومن ثً اىقَادة.

جصورت  اىجٍ، مسمبورجوروزا ىومن أمبر اىمعارضَن ىنظرَة ىَنَن فٍ اىجنظًَ  
  َّ ا جماهَر َّ  اىثورة مسار  َصاحب فَه اىمثّقؾ حرمة اىجماهَر ، ؼَر مخطط مسبق اا ا عفو
  َّ اىعفوَة جزَد اىحاجة إىً . ورأت ورصدت أنَّ اىحرمة ا عيَهادون أْن َمون وص

ا دون أْن َمون ا مهّم  دور   مطاىبة إَاه بؤْن َيعب، ىمنها ىً جنمر دور اىحزب. (612)اىجنظًَ
  َّ وىَس من ، اأساس   باْفمار واىشعارات عيَها هَمارس جؤثَرفاىطبقة اىعامية؛ ا عيً وص

مما أَدت رأٌ اىمناشفة بخصوص عضوَة . اىمبادرات اىعميَةخٗه سيطة جنظَمَة أو 
اىقَادة اىسَاسَة وىَس إصدار اىدعوات  هٍأنَّ اىمهاً اْساسَة ىيحزب اىحزب. ورأت 

 .. مما انجقدت مرمزَة اىحزب اىبيشفٍ .ىهذا اىنضاه ٍىيفعه واىجنظًَ اىفعي

ا مع نظرَة ىَنَن فٍ اىحزب مما طرحها فٍ مجابه  -  ما "واخجيؾ جرامشٍ أَض 
ومان أمثر مرونة بخصوص ، . فقد ثمن اىعفوَة اىعماىَة أمثر بمثَر من ىَنَن"هاىعم

مع اعجبار ، فؤعطً أهمَة جوهرَة ىيعناصر اىجماهَرَة فٍ اىحزب، عضوَة اىحزب
 اىعنصر اْهً. هٍاىقَادة 

ججسق اىنظرَة اىيَنَنَة ىيحزب اىثورٌ مع مصاىح اىمثقفَن واىقادة واىزعماء؛  - 
ا عيً اٖنقساً اىطبقٍ  َّ وجبدأ باٖسجَٗء عيً اىسيطة ، فاىهدؾ هو ثورة جقضٍ نهاب

اىذَن ، بقَادة اٖشجرامََن باىطبع، اشجرامَة اىدوىة ؛اىسَاسَة ثً بناء اٖشجرامَة
 َوً قَامة َحقق أحًٗ اىمظيومَن. .. واٖقجصاد َعرفون اىدَاىمجَك واىمادَة

وقد أخذت اٖججاهات اىمارمسَة اىمعجدىة وأصٗحَة منحً مخجيف ا فٍ مسؤىة 
 اىجنظًَ اىثورٌ. :وما جناوىناه هنا هو ما َعنَنا، اىجنظًَ

                                                             

 أضراب اىجماهَرٌ واىحزب اىسَاسٍ واىنقابات. (612)
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واىهرمَة فٍ ، هً ىدَهً حساسَة من سيطة اىقَادة :مشمية اىجنظًَ عند اْنارمََن - 
ا. عداء  وَحميون ، اىجنظًَ جرفض  بوجه عاًاْنارمَة ىذىك ف ىيسيطة اىمجعاىَة عموم 
أما بدَيها وجنادٌ بـاٖعجماد عيً اىعفوَة اىجماهَرَة. ، اىيَنَنٍ؛ اىطيَعةاىحزب  نظرَة

ا فٍ مشروع ىَنَن ومن عموً ، هو اىجماعة اىدعابَةف ٍيحزب اىطيَعى اىمرفوضة جمام 
ااىمارمسََن. مما  اىدَمقراطَة  ىصاىح مبدأ، جرفض مبدأ اىمرمزَة اىدَموقراطَة خصوص 

ا جرفض مشروع اىمباشرة ؛ "اىدوىة اىحارسة"ىصاىح  دَمجاجورَة اىبروىَجارَا. وأخَر 
واىجمثَه ، جنحصر مهامها فٍ جحقَق اْمن وجنفَذ اىقانون، اجحادَة بٗ مرمزَة إدارَة

مدارس بعض اىمما جسعً ، اىمدنٍ اىمخجيفة واىجنسَق بَن مإسسات اىمججمع، اىخارجٍ
اىمشجرمات مثه ، وإبداىها بشمه جدَد من اىجنظًَ اٖججماعٍ، نارمَة ٔىؽاءها اىفورٌاْ

 .(مومَوناتاىجماهَرَة )اى

وأنَّ ، وججيخص رإَجهً فٍ هذا اْمر فٍ أنَّ اىجنظًَ هو صورة ىيمججمع اىمقبه
ا سَقًَ سيطة قمعَة بعد  َّ ا سيطو ججخذ اىقرارات فٍ اىمجموعات اْنارمَة اىثورة. و جنظَم 

ومساهمة مه فرد جمون طوعَة. ومه عضو ىه اىحق فٍ اىموافقة ، من قبه مه اْعضاء
ٌِّ سَاسة أو فعه ، نفس اىوزن واٖعجبار ًعطَ وأفمار مه عضو جُ ، أو عدً اىموافقة عيً أ

منضمة َممن أْن ججؤثر وٖ قرار َممن أْن َجخذ حجً َمون ىمه عضو فرد أو مجموعة 
 .(613)بهذا اىقرار اىفرصة ىَعبر عن رأَه فٍ اىموضوع محه اىقرار

طرح وىيقَاً باىدعاَة من قبه اىمثقفَن اىثورََن دون ظهور زعماء مجسيطَن 
 وسط اىجماهَرَجب فقط أْن جمارس نفوذها ، "نخبة مسجنَرة"إنشاء بامونَن فمرة 

)أشرنا ْطروحجه من قبه(. وهذا اٖقجراح َجطيب ؛ سرَة ؼَر مربَةبشرط أْن جمون 
وهو أمر َصعب حدوثه عيً نطاق واسع؛ فحجً من ، وجود مثقفَن إَثارََن ىيؽاَة

أْن َعرؾ  –فٍ اىؽاىب اْعً  - َقدمون أنفسهً مشمعة جحجرق من أجه اِخرَن َودون
 .ة ٔدارة اىعاىًواىخوؾ أْن جصبح جيك اىنخبة اىسرَة جمعَة جآمرَ .اىناس هذه اىحقَقة

 

  :اىجبهة اىثورَة اىمجحدة

 جماهَر ثورَةبه إىً ، ٖ جحجاج اىثورات إىً جنظًَ ثورٌ مجماسك وٖ نظرَة ثورَة
ٌِّ شٍء آخر. هذه اىثورَة ججضمن رؼبة جيك اىجماهَر فٍ إحداخ جؽََر جذرٌ  قبه أ

ٗ   - فجمون مسجعدة .ْحواىها واىهوَة ، بثوابت اْمة َُسمًىيدوس باىنعاه عيً ما  –مث
ٌِّ شٍء ومه شٍء، واىمعيوً من اىدَن باىضرورة، اىوطنَة بما فَها ، وقابية ىمناقشة أ

ٌِّ ، اىدَن واْفمار اىثابجة واىجقاىَد واىعادات اىراسخة ٌِّ شخص وأ ومسجعدة ىسحق أ
ٌِّ قوانَن قدَمة. مما ججضمن اىثورَة اىرؼبة فٍ  ٌِّ مإسسة اججماعَة وأ جماعة وأ

 اىحصوه عيً اىحرَة من مه صنؾ واىقضاء عيً اىسيطة اىقابمة. 
                                                             

 ىماذا؟ ومَؾ؟، نظًَ اٖشجرامٍ اىجحررٌاىج، سامح سعَد عبود (613)
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قابد اىثورة  هٍمثه اىروسَة واىفرنسَة مانت اىجماهَر اىثورَة ، فٍ اىثورات اىمبري
اىذٌ مان ، اىفعيٍ. ففٍ روسَا وجدت أحزاب عدَدة منها اىحزب اىبيشفٍ؛ جنظًَ ىَنَن

ا فٍ اىمدن اىمبري مفمم   ا ومجواجد  أىؾ  29وىَس فٍ أرجاء روسَا اىشاسعة )ا وصؽَر 
ا فٍ فبراَر  به ، 1917به ىً َقد اىثورة اىعظمً اىجٍ اندىعت فٍ فبراَر ، (1917عضو 

إنه حقق نموه وجماسمه بعد اٖنجفاضة وجوىٍ حمومة مَرنسمٍ وجشمَه اىسوفَجات 
َن نقوه به ٖ نباىػ ح، ومانت اىجماهَر عيً َساره طوه اىوقت، باىعفوَة اىجماهَرَة

ا فٍ جحجًَ اىثورة اىروسَة ٗ  ، إنه بعد أْن اسجوىً عيً اىسيطة قد ىعب دور  حَن قاً مث
وقمع ، % فقط من عضوَجها24بحه اىجمعَة اىجؤسَسَة اىمنجخبة ْنه حصه عيً 

وحَن قمع نقابات اىعماه واجهً اىثوار ، انجفاضة بحارة مرونشجات اْمثر منه ثورَة
بقَادة  شامية وحادةوفٍ اىنهاَة قاً بثورة مضادة ، ىَسارَةاىَسارََن باىطفوىة ا

ا ىصاىح مافَا اىبَروقراطَة.، سجاىَن  َّ ا شموى  فؤؼيق اىمجاه اىعاً وأقاً نظام 

به َممن ، من اىمممن أْن جندىع اىثورات بدون حزب سَاسٍ مجماسك :اىعفوَةدور 
به ودافعة من ، ومنظماجهامشمية مإسساجها ، أْن ججحرك اىجماهَر بمبادرجها اىخاصة

دعابَة أْن جوجد جماعات  ٍَسمون أنفسهً باىطيَعة اىثورَة إىً اىنمو واٖنجشار. َمف
. به َممن أْن نقوه إنَّ إىخ.. مجناثرة ، ومنظمات سَاسَةثقافَة وجبهات عمه مإقجةو

وٖ أضرابات اىعامة واٖنجفاضات اىشعبَة اىهابية قد قامت فٍ اىجارَخ بدون جخطَط 
ومانت اىجنظَمات جنجشر وَصبح ىها وجود حقَقٍ بعد اندٖع ، دور مباشر ىجنظًَ قابد

وفبراَر ، 1905أو فٍ سَاقها. ومن اْمثية اىشهَرة اىثورة اىفرنسَة وثورجٍ  اىثورة
وؼَرها اىمثَر. ىمن اندىعت ، فٍ مصر 2011، 1919وانجفاضجٍ ، فٍ روسَا 1917

، ودعاَة وجحرَض مجباده بَن اىجماهَر، راممات معَنةبعد ج جيك اٖنجفاضات اىمبري
ودور خاص ىيعناصر اْمثر ثقافة وثورَة فٍ اىدعاَة واىجحرَض. فقد سبق اىثورة 

مما ، اىفرنسَة اىعظمً نضاه طوَه من قبه اىفٗسفة واىمفمرَن ضد اىفمر اىقدًَ
ا ىيعامة، انجشرت اىنوادٌ اىسَاسَة ثً مع اْزمة ، ومارس اىمثقفون دعاَة وجحرَض 

اٖقجصادَة اىحادة وجحرك اىنبٗء ضد اىميك ثً جمرد أعضاء مجيس طبقات اْمة من 
فٍ روسَا بعد دعاَة  1905اىطبقة اىثاىثة حدخ اٖنفجار. مذىك جمت انجفاضة فبراَر 

وبعد جخطَط بعمه مظاهرة مطيبَة ، واىشعبوََن وؼَرهً وجحرَض من اٖشجرامََن
ذىك اىمثَر واىمثَر من اىنضاٖت اىصؽَرة وإنجاج اْدب وانجشار وسبق ، ىقصر اىشجاء

 ، وقد راح1905وقد احجار اىروس فٍ جحدَد محرك انجفاضة اىفيسفات اىحدَثة. 
 جدربوا، مجمرسون، واعون عماه فبراَر انجفاضة قاد "اىذٌ ْمر بؤنَّ اَصؾ  جروجسمٍ
فٍ مصر بعد سنوات من  2011وقامت انجفاضة  .(614)"ىَنَن حزب مدرسة فٍ وجعيموا

وظهرت حرمة + جخطَط ىعمه ، نضاٖت عدَدة ىيطبقة اىوسطً واىمهمشَن واىعماه
فانفجرت اٖنجفاضة. ونقصد من هذا أنَّ اىعفوَة اىجماهَرَة ، مظاهرة َوً عَد اىشرطة

                                                             

 .132ص ، اىجزء اْوه، جارَخ اىثورة اىروسَة (614)
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اىجمعٍ  وجمهَدات مثَرة ججهز اىٗوعٍ، به جنطوٌ عيً جدبَر ما، ىَست عفوَة محضة
. وفٍ اٖنجفاضة قد جمون باىؽة اىصؽر، وججعه اىجموع جاهزة ىٗسججابة ىشرارة ما

وَطيق اىناس من  ىً جمن من قبهجفجح آفاق فج، اىعفوَة َجحوه اىٗوعٍ اىجمعٍ إىً فعه
ماىً نمن نجصوره. وبعد اٖنفجار اىعظًَ جحدخ  اىطاقات وأبداعات واىمواهب اىممنونة

راحت  :جنجج عن جحوه اىٗوعٍ إىً وعٍ )َقوىون، ٍ وعٍ اىناسجؽَرات ثورَة ف
إىً هذا  مدرمة ىذاجهااىمشارمة فٍ اىثورة إذ جصبح اىجماهَر ، وجاءت اىفمرة(اىسمرة 

، جيَها عميَات واعَة ىجحقَق حاىة عصابَة حادة اىعفوَة هٍ نجفاضةفاٖ. اىحد أو ذاك
فاىعفوَة  .اىدعاَة اىسابقة عيَهااىمماسب، وَجحدد أفقها حسب نوعَة وممَة 

  فراغ. وٖ جؤجٍ من، فعه اىٗوعٍ اىجمعٍ هٍاىجماهَرَة 

أما فٍ حاٖت اٖنجفاضات اىعفوَة ؼَر اىمسيحة بؤهداؾ وأفمار ثورَة ففٍ ؼاىب 
ا  – اىحاٖت جنجح فٍ إعادة إنجاج نظاً مماثه وربما ، ىينظاً اىذٌ ثارت ضده -جقرَب 

ا فٍ مسار  . وهنا نجد أنَّ أسوأ ا حاسم  جموَن ومحجوي اىٗوعٍ اىجمعٍ َيعب دور 
اىعفوَة. فاىجمهور َجب أْن َعرؾ وَفهً اىواقع وَدرك ما َرَد حجً جمون اىنجابج فٍ 

وىَس ، ىذا فاىدعاَة اىثورَة ضرورة ٖ ؼنً عنها ىجمون ٖوعٍ جمعٍ ثورٌ صاىحه.
ا. واىؽضب اىجحرَض  طَع مواقع اىجواصه اٖججماعٍ وفٍ عاىمنا اىمعاصر جسجبماؾ أبد 

 أْن جقدً اىدعاَة اىمجبادىة بَن مََٗن اىناس.

ا ما فشيت اٖنجفاضات اىعفوَة ، ىمن هذا هو اىجزء اىمربٍ عيً اىسطح فقط.. مثَر 
ا ٖ جُ  هٍف محً؛ جمهد اىطرَق ىيجؽََر اىٗحق ىينظً واْوضاع اٖججماعَة جحفر آثار 

قد ساهمت فٍ جقوَض أمبراطورَة ، روما رؼً هزَمجهاواٖقجصادَة. فثورة اىعبَد فٍ 
، ىمنها خيقت فمرة اىسوفَجات، فٍ روسَا قد فشيت 1905وثورة ، ق ااىرومانَة ٖح

 .1917ومانت بروفة ىثورة 

اىذٌ َرامً ، خٗصة اْمر أنَّ اٖنجفاضات اىعفوَة جسجمد من اىٗوعٍ اىجمعٍ
، نها جدفع باىجنظًَ بحمً ازدَاد اىحاجة إىَهمما أ، جؤثَرات اىدعاَة من جهات مجعددة

ا ىَست  وسواء نجحت أو فشيت ججرك بصمات ٖ جُمحً فٍ اىمججمع ممه. وأخَر 
ٌِّ شٍء؛ حجً ىو اقجصرت  هٍبه ، اٖنجفاضات اىعفوَة اقجصادَة فقط عمه سَاسٍ قبه أ

سَة وفٍ ؼاىبَجها اىعظمً طرحت شعارات سَا، شعاراجها عيً اْهداؾ اٖقجصادَة
جمون فٍ مثَر من اْحواه ذات ، ججعيق بسيطة اىدوىة. وحجً اىحرمات اىعفوَة اىمحدودة

 فٍ مصر.  1968دوافع وأهداؾ سَاسَة؛ مثه انجفاضجٍ 

فجحقق أهداف ا أمبر ، َزَد من قوة اىحرمة اىجماهَرَة، إٖ أنَّ وجود شمه من اىجنظًَ
مما َمنحها فرصة ىجباده اىخبرات  ،وجقيه من خسابرها فٍ اىصراع اٖججماعٍ اىسَاسٍ

واىمعارؾ. مما أنَّ وجود قَادات ىحرمات اٖحججاج وأضرابات ومخجيؾ أشماه اىنضاه 
أمر ضرورٌ ىجحدَد وجوحَد اْهداؾ وطرَقة اىجحرك؛ ىمن قَادات من قيب اْحداخ؛ 

ه أجهزة من اىجماهَر نفسها؛ جنشؤ فٍ سَاق اىنضاه دون أْن ججحوه إىً آىهة أو أْن جشم
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وٖ َعَنها أحد إٖ ، وأْن ججؽَر باسجمرار مع اسجمرار اىعميَة اىمفاحَة، بَروقراطَة
 اىعفوَة اىجماهَرَة.

هو جنظًَ مجعدد ، باعجبارها اسجراجَجَات ٖ جنجهٍ، اىجنظًَ اىمناسب ىيثورة اىمسجمرة
ذو قَادة مفوضة من جماهَر واعَة بذاجها وباىجاىٍ بؤهدافها. مثه ، اىمسجوَات واىمهاً

َضً مفوضَن منه؛ من اىمنظمات اىشعبَة َنشؤ من قيب اىمججمع اىمدنٍ؛ هذا اىجنظًَ 
.. جمعَات أهيَة من مه صنؾ، اجحادات اىطٗب، نقابات، نواٍد سَاسَة، أحزاب :اىمخجيفة

وَضً مفوضَن ، وَجخيص من أعضاء إىخ. هذا اىجنظًَ َمون مرن ا؛ َقبه أعضاء
ا، مإقجَن ٌِّ وقت. وَمون ىه ، َخجار قَادة مفوضة أَض  ٌِّ مفوض فٍ أ وَممن سحب أ

بجانب برنامج جمجَمٍ ، برنامج عاً َشمه جوجهات اىثورة اىمسجمرة فٍ اىمدي اىمنظور
اسواء مان أمم، حسب ظرؾ ممان وزمن اىمجاه اىذٌ َعمه فَه ا. وَممن َّ   َّ ه أً جهو

ٗ  اىمنظمات ذات ، وضع شروط ىيوابح وأنظمة اىمنظمات اىمشارمة فَه فَرفض مث
فيمٍ َمون هناك ضمانة ٖسجمرار اىجوجه اىثورٌ ىيمنظمات اىشعبَة  اىشمه اىهرمٍ.

وأْن َمون اىجهاز أدارٌ من ، َنبؽٍ أْن جمون اىقَادات مفوضة ومجطوعة ومجؽَرة
ٌْ جمعَات ٖ سيطوَة.، مجطوعَن ومثه هذا اىجنظًَ َٗبً جعدد اىقوي اٖججماعَة  أ

ٌٍّ من اٖقجصادَة.  - اىثورَة وجبعثر بعضها وجفاوجاجها اٖججماعَة مما َمون من حق أ
ٌِّ وقت. وفٍ نفس اىوقت َمون ىيجبهة جفاعه مع  اىمنظمات اىمشارمة اٖنسحاب فٍ أ

وجنسق ، ىها أو ىبعضها وجنمَها وجقدً اىعون، فجإثر فَها، اىجماعات اىجٍ جعبر عنها
فجخجرق مواقع ؼَر مخجرقة وجزرع اىبإر اىثورَة حَخ ، وحجً جنشا اىمزَد منها، بَنها

ا.  َّ  ىً ججواجد جيقاب

بدون جسيط وٖ مقدس وٖ ، أو نواة مججمع جدَد، مججمع موازهذا اىجنظًَ هو  
؛ بإر مقاومة منظمة واسعة مجعددة اىمسجوَات ومفجوحة ومجشابمة.. اسجراجَجَة وهمَة
 مجشابمة ومجوسعة.

، اىمساواة بَن اْعضاء، هذه اىجبهة جحمه نظاً مججمع مرن؛ دَموقراطَة اىجفوَض
حرَة اْفراد. وهذه اىدَموقراطَة جضمن اىجزاً اْعضاء بقرارات اىجبهة ْنها ٖ جمون 

 به قرارت جصدر من مفوضَن. ، أوامر

بفضه ، أو أْن ججبقرط وججميس، اىثورَةوٖ َممن أْن ججمون مصاىح خاصة ىيجبهة 
وبفضه جمونها من أسفه إىً أعيً؛ من منظمات شعبَة ، مرونة اىجموَن واٖنجماء

 موجودة باىفعه إىً جنظًَ سَاسٍ معجمد عيَها.

مما َممن ىيجبهة اىمجحدة جموَن جحاىفات مإقجة مع قوي سَاسَة أو اججماعَة 
 ىجحقَق أهداؾ مشجرمة محددة.، أخري

همذا َمون هناك جنظًَ وقَادة جسجطَع جوجَه عفوَة اىجماهَر بمشارمة جيك 
 فججفاعه اىعفوَة مع اىجنظًَ.، اىجماهَر نفسها
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وهذا اىنوع من اىجنظًَ ٖ َممن أْن َنجح ماىً جصبح اىجماهَر مجقدمة عيً صعَد  
ا وٖ شك  ومجطيعة ىجؽََر ثورٌ حّق ا.، ومدرمة ىيواقع اىذٌ جعَشه، اىثقافة أنَّ هناك أفراد 

وأمثر معرفة باىواقع اٖججماعٍ ، من اىجماهَر جمون أمثر قدرة عيً اىمبادرة واىقَادة
خاصة أنَّ ، واىسَاسٍ. وَضمن نظاً اىجفوَض أٖ َجحوه هإٖء إىً سيطة قمعَة جدَدة

به اىهدؾ هو ، اٖسجَٗء عيً أجهزة اىدوىة ىَس ضمن مشروع اىثورة اىمسجمرة
 جفمَمها. 

، نجاج ىوعٍ اىطبقات اىثورَة هٍواضح من سَاق هذا اىجناوه أنَّ اىجبهة اىثورَة و
به اىجماهَر اىواعَة ، ٖ جنقه اىوعٍ ىيجماهَر هٍومصدر ىوعَها فٍ نفس اىوقت. ف

ثً ججفاعه معه وَجبادٖن اْفمار. فاىطبقة ججحوه من ، اىجٍ جصنع جنظَمها اىثورٌ هٍ
ثً فٍ وعٍ أفرادها ، فٍ اىٗوعٍ اىجمعٍ" ىذاجها"إىً طبقة " فٍ ذاجها"طبقة 

بانجمابهً ىها وبمصاىحهً مطبقة. وإْن جفوَض اىطبقة اىثورَة ىبعض أفرادها عيً نحو 
ا عن وصوىها ىحاىة إدراك ذاجها. أما فٍ  دورٌ ىصَاؼة وجنسَق مواقفها ىَس إٖ جعبَر 

، أنفسهً قادة ىيجماهَرحاىة جموَن حزب بواسطة قية من اىمثقفَن اىثورََن وجعََن 
بذرة فشه اىعميَة اىثورَة وجوقفها عند  هٍف، سواء اىبروىَجارَة اىقدَمة أو اىجدَدة

ا  َّ ا ىنجاح واسجمرار ، حدود هإٖء اىقادة. وهذا اىطرح ىَس جعجَز  َّ ا جوهر به َحدد شرط 
نقاط حجً فٍ حرمجها اىعفوَة. فاىؽرض هو وضع اى، اىثورة؛ أْن جدرك اىجماهَر ذاجها

 حجً ججوقؾ اىدابرة اىمؽيقة من اىثورة إىً اىفشه. ، عيً اىحروؾ

ا حَن نجذمر أنَّ اىجماهَر وقفت عيً َسار   َّ وهذا اىمًٗ اىذٌ َبدو ؼرَب ا َصبح واقع
ا؛ مما حدخ فٍ اىثورجَن اْمبر؛ اىفرنسَة واىروسَة.  اْحزاب اىثورَة مرار 

 

 :جمجَمات اىثورة

وٖ جوجد مقدسات فٍ ، جطيعات اىثورة هو طرَق مشروعمه طرَق َحقق خطوة من 
هذا اىمجاه. ابجداء من محو أمَة فرد واحد حجً اىمشارمة فٍ عصَان عاً أو انجفاضة 

ا باىمشارمة فٍ اىحمومة أو اىبرىمان، ثورَة عاصفة واىعمه ، واىعمه اىنقابٍ، مرور 
، واىعمه اىفردٌ، جيفةوإقامة جبهة عمه جضً ججمعات مخ، وحجً قطع اىطرق، اىحقوقٍ

واخجراق أجهزة ، واخجراق منظمات معادَة، واىعمه اىسرٌ، واىعمه فٍ حزب شرعٍ
ومه أشماه اىفعه بٗ اسجثناء اىجٍ جصب فٍ ، واىعمه اىعشوابٍ، اىدوىة؛ اىعمه اىمنظً

إىً ، إىً اىمجابة، جحقَق خطوة عيً طرَق اىثورة اىمسجمرة؛ من نشاط فٍ اىشارع
، إىخ. مه موقع ومه ىحظة ىها حساباجها اىخاصة.. إىً اىعمه اىفنٍ، ساتاىعمه فٍ مإس

 ٌُّ واىمهً أٖ جقع قوي اىثورة فٍ أسر جنظًَ من اىمحجرفَن وٖ قَادة ميهمة. وٖ َوجد أ
ثابجة " مبادئ"وٖ حوه ، مبرر ٔضاعة اىجهد فٍ اٖخجٗؾ حوه جفاصَه اىجفاصَه

اىجقدً. من اىضرورٌ اىعمه عيً جفمَك  –اىرفاهَة  –بخٗؾ اسجراجَجَات اىحرَة 
واىعمه عيً مسر ، أَدَوىوجَا اىنظاً وزرع مَمات ثقافَة ثورَة جحمه روح اىجمرد
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وٖ جحقق ، اىنظاً فٍ مه مواقعه. وإنَّ اىثورات اىحادة واىشامية جقوً فجؤة وباىصدفة
ا ، مسجوَات اىمادَة واىثقافَةفاىمهً هو جفمَك اىنظاً عيً مه اى، أهدافها باىمامه أبد 

ا، بزرع بإر ثورَة فٍ مه جيك اىمسجوَات ا ٖنفجار عاً أساس  رؼً أنَّ هذا ، ىَس جمهَد 
 . براجماجَة ثورَةاىجؽََر فٍ اىعمق. هذه َممن أْن نسمَها  –اْهً  –ىمن ، مفَد باىطبع

ا إٖ أنها مما س  َّ بق وأشرنا ججً ورؼً أنَّ اٖنجفاضات اىمبري جحدخ فٍ اىؽاىب عفو
جحت جؤثر عمه سابق من اىجحرَض واىدعاَة. وما نود إضافجه اِن هو أنَّ نوع 

اىجٍ جحدد جوجه  هٍ، اىجحرَض واىدعاَة؛ اىمَمات اىجٍ جخجرق اىٗوعٍ اىجمعٍ ىيناس
شعارات اٖنجفاضة. ىذىك َجب عيً جماعات اىدعاَة جحدَد جيك اىمَمات بحَخ جصب فٍ 

 اىثورة اىمسجمرة اىسابق جحيَيها.اججاه جحقَق أهداؾ 

َمون جقدًَ نماذج من اىعمه اىفردٌ أو اىجماعٍ ، وباىنظر إىً مَه اىناس إىً اىجقيَد
ا. من ذىك مبادرات إنشاء جعاونَات ا مإثر  .. أو جمعَات أهيَة مسجقية عن اىدوىة، دافع 

 إىخ. 

ىبرىة اىمججمع ىصاىح بدَه هو ، َممن جيخَص اىخطة اىعامة ىيثورة فٍ جفمَك اىنظاً
. وإزاىة مه اىعقبات أماً اىجقدً وجحقَق رفاهَة اىجموع، واىمزَد منها باسجمرار، ممه

ٌَّ نزوع، وىَس اىهدؾ هو إقامة نظاً جدَد مع نحو إنشاء نظاً جدَد.  به مقاومة أ
ا بنظاً جدَد.  اْخذ فٍ اٖعجبار أنَّ  عمه فٍ مه من وهذا َجطيب اىإزاىة اىنظاً سجؤجٍ حجم 

ا عن جقيَد ، اىبناء اىجحجٍ واىبناء اىفوقٍ فٍ سَمفونَة واحدة. وهذا َخجيؾ جمام 
ٖ  ىَس ىيثورة  ًفٍ وضع برنامج حد أدن" اىثورَة"اْحزاب  وبرنامج حد أقصً. فؤو

ا أقصً َ ا ٖ َجسق مع اسجراجَجَات اىثورة اىعمه فٍ إطار اىنظاً، اىمسجمرة حّد  به ، وثان
ا. ، اىوقت وفٍ مه ممان. فاىخطة واحدةضده طوه   ىمنها جسَر فٍ مسجوََن مع 

 :حرب اىمواقع :اىعمه من أسفه ٔقامة سيطة شعبَة واقجصاد شعبٍ - 1

)وجوجد إشارات فٍ مجابات ماوجسمٍ(.  (615)رامشٍجناوىه ج مفهوً حرب اىمواقع
اىمدنَة اىثورة مواقع فٍ اىدوىة واىمججمع اىمدنٍ وأدارات قوي  جخجرق جعنٍ أنْ  هٍو

ا ومواقع ، اىمإسسات اىجٍ جدَر اىمججمع وجعجمد عيَها اىحمومة نموؼَرها  فجقًَ بإر 
  مما َإدٌ إىً إضعاؾ اىنظاً وجفممه.، فجقيب موازَن اىسيطة ىصاحها، جحت سَطرجها

 اأذرعه تمداىدوىة اىحدَثة اىجٍ هذا اىنوع من اىعمه هو وسَية فعاىة ىيجؽيب عيً 
 إىً مه رمن فٍ اىمججمع.  اْخطبوطَة

ا  َّ ٖ  ح هو نشاط جماعة أخوان اىمسيمَن فٍ اىمججمع ، وقد شاهدنا فٍ مصر مثا
اىمدنٍ. صحَح ىجؤوا إىً هذا اْسيوب ىصاىح جماعجهً ممججمع طابفٍ مواٍز )مثه جمع 

ومصادرة اىباقٍ ىحساب جماعجهً  اىجبرعات ثً صرؾ قيَه منها عيً اىمواطنَن

                                                             

 . 252- 245ص ، مراسات اىسجن (615)
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مما وظفوا اىعمه اىخَرٌ مقابه ضمان ، اىمنفصية عن اىشعب مثه اىدوىة باىضبط
اْصوات اٖنجخابَة(. إٖ أنهً مانوا ناجحَن فٍ اخجراق مإسسات اىمججمع اىمدنٍ مافة 

 وببراعة. وأشارة هنا جعنٍ جمنَك اىعمه وىَس طبَعجه اىرجعَة واىعصبوَة. 

اىجنظًَ اىثورٌ ثً اخجراق  هٍفٍ حاىة اىجبهة اىثورَة ٖ جمون نقطة اىبدء ىمن 
، جمرده عيً اىنظاً، اىعفوَة؛ حرمة اىمججمع اىمدنٍ هٍاىمججمع اىمدنٍ. به نقطة اىبدء 

، وحَن جنمو اىقوي اىثورَة إىً حد احجَاجها ىجنسَق جهودها جنشا اىجبهة اىثورَة
، اىثورَة. فٗ جمون حرب اىمواقع من عمه اىجنظًَ اىثورٌواىجٍ جفوض ىجنظًَ اىعميَة 

 ومن ثً َجً جنظًَ هذه اىحرب وجوسَع نطاقها. ، به من عمه اىعفوَة

واْشماه اىجاىَة ىيعمه من أسفه جمون من فعه اىعفوَة )جماعات صؽَرة وأفراد( 
 :واىجنظًَ

اىرأسماىٍ واحدة من * َشمه إنشاء اىجعاونَات واىمشارَع اىفردَة داخه اىمججمع 
عيً شعبٍ ضؽط  شرط ممارسة، ىجحرر من اىعمه اىمؤجور ورأس اىماهأفضه آىَات ا

وهناك اىمثَر من  أو اىعمه فٍ اقجصاد اىظه.، اىدوه ٔصدار جشرَعات مشجعة ىيجعاونَات
 اىنماذج اىناجحة فٍ أنحاء اىعاىً.

 –بنوك اىفقراء  :اىدوىةجموَن أشماه اقجصادَة واججماعَة مخجيفة خارج سيطة * 
اىصناعات  –اىجمعَة( مثه بنوك بٗ فوابد ) –اىجمعَات اٖسجهٗمَة اىمإقجة أو اىدابمة 

 –اىجعيًَ اىخاص فٍ مواد مثه اىيؽات أو مورسات معَنة جفَد فٍ اىعمه  –اىمنزىَة 
جنظًَ رحٗت ىها  –نوادٌ  –نشرات  –صحؾ محيَة  –مرامز جدرَب مهنٍ مسجقية 

 –جمعَات خَرَة  –فرق مسرحَة محيَة شعبَة  –فرق رَاضَة شعبَة  –ثقافَة  فقرات
فرق من اىمجطوعَن  –دور اىمناسبات اٖججماعَة  –خدمات طبَة خَرَة أو جعاونَة 

اىنضاه من  - اىنضاه اىحقوقٍ - جماعات مجطوعَن ٔصٗح اىطرق اىداخيَة –ىينظافة 
 – اىنضاه من أجه إىؽاء دَون اىفقراء ىيدوىة - أجه وقؾ عقوبة أعداً ووقؾ اىجعذَب

مثه رعاَة اىمسنَن ، جماعات ىجقدًَ اىخدمات اىجطوعَة –جماعات اىعون اىمجباده 
  واىمقعدَن مجان ا.

 * حرمات جحرَر اىمرأة.

 ومذىك أصحاب اىمهن.، * حرمات اىطٗب ىجطوَر اىجعيًَ

وعيً مسجوي اىمهنة ، سرَة أو حجً، نقابات مسجقية وىو صؽَرة :* اىعمه اىنقابٍ
اىحفاظ عيً  –جحسَن شروط اىعمه  - مع اٖنسحاب من نقابات اىسيطة، واْحَاء
مقاومة اْنشطة اىميوثة ىيبَبة أو اىمنججة ىسيع ؼَر صحَة أو اىسيع  –اىمهنَة 
مقاومة اىسيطات اىصحَة اىرسمَة وشرمات اْدوَة  - مقاومة اىفساد - اىمؽشوشة

 واْؼذَة واىدعوة ىجناوه اىطعاً اىصحٍ. 
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أو ، فٍ صورة خدمات جعاونَة، اىرخَصة واىمجانَةجوسَع اىخدمات  * اىعمه عيً
 جطوعَة.

 وعيً حساب معده اىربح. ، * اىنضاه من أجه جخفَض ساعات اىعمه ىمعاىجة اىبطاىة

باىضؽط عيً اىحمومات ىجفمَك اٖحجمارات مثه اىشرمات  :ر* اىعمه ضد اٖحجما
ٖ  ، واىمارجٗت واىجروسجات، مجعددة اىجنسَة وحجً بمقاطعة اىشرمات اْمثر اسجؽٗ

ىيمسجهيمَن واىعماه. واىبدابه اىجعاونَة قادرة عيً جقدًَ اىبدابه اْرخص واْجود 
 بشٍء من اىجهد. 

 

 :اىسَاسٍ ىينظاًاىممون  ضد :اىعمه من أعيً - 2

ْنَّ اىصداً محجً ، ٖ َممن إجراء جحوَه جذرٌ فٍ اىمججمع باىعمه من أسفه فقط
ىن ججقبه ضَاع سيطجها عيً اىمججمع إٖ مرؼمة. فٗ مفر من اىعمه من  هٍف، مع اىدوىة

واىمقصود بها هنا أْن جقوً قوي اىثورة  أو ما سماه جرامشٍ بـ حرب اىحرمة.، أعيً
اىدوىة مباشرة بؽرض جفمَمها. وهناك عدَد من اْشماه اىمممنة ىهذا اىنوع بمهاجمة 

 :من اىمقاومة

* طرد اىدوىة بقدر أممان من مإسسات اىمججمع اىمدنٍ. ومقاطعة اىمإسسات 
ومذىك ، اىسيطوَة بقدر أممان. من ذىك جحرَر اىجمعَات اْهيَة من جسيط اىدوىة

 ىجعَمَة.اىمنظمات اىثقافَة واىسَاسَة وا

جسمَة جنطوٌ عيً  هٍو، وجشجهر باسً اىمقاومة اىسيبَة :* اىمقاومة اىسيمَة
مقاومة اىسيطات بدون اسجخداً اىعنؾ.  هٍفعه إَجابٍ. و هٍجناقض؛ فاىمقاومة بذاجها 

وججدرج حجً جصه ، مثه إضراب فرد واحد عن اىطعاً، وجبدأ من أبسط أشماه اٖحججاج
اىشامه. وضمن أشماىها حمٗت مقاطعة مإسسات أو شرمات أو إىً اىعصَان اىمدنٍ 
مقاطعة اىججنَد حَن َمون هذا  –واٖعجصاً ، أضراب عن اىعمه، سيع وخدمات معَنة

ا اىمظاهرات  –اٖعجصاً فٍ اىمَادَن واىشوارع  –رفض دفع اىضرابب  – مممن 
 .. اىسيمَة

ا جهاز جنجزع حقوق  ، جمردات، * اىثورات اىجزبَة؛ انجفاضات  َّ ا ىيجماهَر وجحطً جزب
وعيً اْقه ، وجإدٌ إىً دور أمبر ىيجماهَر اىمنظمة فٍ إدارة اىبٗد، اىدوىة أو جضعفه

، وإجبار اىنظاً عيً قبوه اىجعاونَات، جحرَر منظماجها وجمعَاجها من سَطرة اىدوىة
 .. وعيً جقيَص حجً ودور أجهزة اىقمع بما فَها اىجَش

وهو َعنٍ اٖمجناع عن اىعمه. فٍ  :)جعجمده اىخطة اْنارمَة ىيثورة( أضراب اىعاً* 
فما ، ؼاىبَة اىحاٖت هو عمه عفوٌ ٖ َممن اىجنبإ به. ىمن هذه اىعفوَة ىَست خاىصة

ا فٍ جشمَه ، َسبقها من أعماه جحرَض ودعاَة من قبه أفراد ومنظمات ا مهّم  جيعب دور 
فجار عند ىحظة جشهد حدث ا َفجر مشاعر اىناس. وَحدخ اٖن، اىٗوعٍ اىجمعٍ ىيجماهَر
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وآخر مثاه هو إضراب اىسودانََن فٍ ، ىمن فٍ حاٖت ما أممن باىفعه جنظًَ إضراب عاً
 جوجه اقجصادٌ اذ أضراب اىعاً. وقد َمون (616)بدعوة منظمات شعبَة 2019َوىَو 

ا  )رؼً أنه فٍ حد ذاجه فعه سَاسٍ(  َّ ا من حَخ ىمن من اىمممن أْن َمون سَاس أَض 
 فبراَر اىروس فٍ إضرابو، اىسودانََن سابق اىذمر إضرابمثه ، اىشعارات واىمطاىب

وقد اسجطاع أضراب اىعاً اىمساهمة فٍ ثورات شرق أوروبا  .1917فبراَر ، 1905
 ."اٖشجرامَة"ضد اْنظمة 

ا أو باسجخداً اىعنؾ، بشمه مخطط وهذا َعنٍ مسر اىقانون :* اىعصَان اىمدنٍ  َّ  سيم
اٖمجناع عن دفع اىضرابب أو  ومن أمثية مسر اىقانون. وعدً اىجعاون مع اىدوىة

ا.. قطع اىطرق، احجٗه منشآت، اٖمجناع عن اىججنَد، اىرسوً  َّ ، إىخ. وهو قد َمون جزب
اأو ، َخص منطقة ما أو َعجرض عيً واقعة محددة عيً مسجوي اىبيد وفٍ أشماه ، عاّم 
 مجعددة. وهو َخجيط بأضراب فٍ حاٖت مثَرة.

جمت بهذا  –ماعدا اىثورة اىروسَة  - مه اىجحوٖت اٖشجرامَة :اىمفاح اىمسيحنبذ * 
صار  اىطرَق )أو عن طرَق اىجَش اىسوفَجٍ فٍ شرق أوروبا(. واىنجَجة مانت أنْ 

َقوً عيً اٖنقساً  انظام  ، حمً حدَدٌ :اىمججمع صورة من اىجنظًَ اىمسيح نفسه
ىمنه ٖ َممن أْن َقًَ ، فهذا خَار َممن أْن َسقط اىنظاً.. سَطرة اىبَروقراطَة، اىطبقٍ

ا آخر ٖ َحقق  ، طموحات اىشعوب فٍ اىحرَة واىرخاء. وىنا مثاه فٍ اىصَنإٖ نظام 
ىبرىة اٖقجصاد واٖسجعانة برأس اىماه يد مجطور إىً حد ما إٖ بعد اىجٍ ىً ججحوه إىً ب

 اىؽربٍ. 

اىجٍ دفعت ، عيً شامية اىثورة اىفرنسَة، من ذىك اٖنجفاضات اىعنَفة :اٖنجفاض* 
ومن  فٍ مصر. 1919وثورة ، اىعاىً ميه إىً اْماً رؼً أنها انجمست بثورة مضادة

اٖسجَٗء عيً مثه ، ىجحقَق أهداؾ شعبَة اىجماهَرٌاىعنؾ سجخدً اىمممن أْن َُ 
ٗ  عن سيطة اىمسامن اىخاىَة ممثاه.  ومذىك فٍ فرض سيطة ىجان أو مجاىس شعبَة بدَ

أو فٍ إنشاء ىجان ىيدفاع اىذاجٍ ، واىمدارس واىجامعات واىمصانع اْحَاءفٍ ، اىدوىة
اىمعجقٗت واىسجون ىجحرَر وفٍ مهاجمة ، ضد اْمن وحيفابه من محجرفٍ أجراً

وفٍ اٖسجَٗء عيً مقرات اْمن ومإسسات اىدوىة ىو سمحت موازَن ، اىمعجقيَن
فقد َجطيب اْمر اسجخداً اىعنؾ  ؛اىثورة ىَست عميَة سيمَة فٍ مه اىظروؾفاىقوي. 

فٍ ىحظات اىجحوٖت اىحادة أو اىجذرَة. ومن اىطبَعٍ أنَّ اىثورة اىمضادة جيجؤ إىً 
ا أْن جرد قوي اىثورة ب ،اىعنؾ  . نفس اْسيوبوباىجاىٍ َمون من اىطبَعٍ أَض 

                                                             

اجقصر دافع اىعصَان اىمدنٍ عيً اىعفوَة:  روزا ىومسمبورجمانت  (616) فإنها ، "إذا مانت اىثورة اىروسَة جعيمنا شَب 
ا وٖ َحدخ نجَجة اىدعاَة‘ َقرر‘ٖ َصطنع وٖ  قبه مه شٍء جعيمنا أْن أضراب اىعاً به هو جيك اىظاهرة ، عفو 

 . اىمرجع اىسابق.اىجارَخَة اىجٍ جنجً بحجمَة جارَخَة عن ظروؾ إججماعَة فٍ ىحظة معَنة"
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ا مما مضً إٖ أنها ، وٖ شك أنَّ اٖنجفاضة اىشامية بهذا اىشمه قد باجت أصعب مثَر 
 مازاىت مممنة فٍ اىبيدان اىصؽَرة وفٍ اىعاىً اىثاىخ. 

َبدأ. فاىدوىة أقوي وسَية ىيثورة فهو محموً عيَه باىفشه قبه أْن مأرهاب  أما* 
ٌِّ جنظًَ مسيح ا من أ  َّ ٗ  َجً ، عسمر نَابة عن "مما أنه ىَس من اىمجصور أْن عم

 ن اىشعب من اىحمً.َممن أْن َممِّ " اىشعب

طاىما اخجيفت اىمنظمات اىَسارَة حوه هذا  :اىبرىمان فٍ اىشرعٍاىسَاسٍ اىعمه  *
اىوصوه إىً اىحمً  أنَّ فؤصبح هناك اىمثَر من اىجوجهات اىجٍ مانت ثورَة جعجقد اْمر. 

وقد سار اىيَندٌ وحزبه فٍ ومن ثً سجقوً بجؽََر اىنظاً. ، عن طرَق اٖنجخابات مممن
إذا ومانت اىنجَجة مذبحة ضخمة ىيشَوعََن. أما ، 1973هذا اىمسار فٍ جشَيٍ عاً 

امان اىهدؾ هو جحوَه اىمججمع ثور عمه ؼَر شرعٍ من وجهة اىجحوَه هو فهذا ، َّ 
إٖ إذا جً جوظَفه فٍ إطار اىحرمة اىثورَة اىعمه اىشرعٍ  فَدفٗ َممن أْن َنظر اىنظاً. 

. وهذه مسؤىة ججوقؾ عيً ظروؾ مه بيد. فقد َإدٌ اىعمه اىعاً اىنشاط اىثورٌوخدمة 
ٍ َساهً فٍ دعً اىشرعٍ إىً مجرد ججمَه وجه اىسيطة وإضفاء مظهر دَموقراط

ىمن حَن جمون قوي اىثورة قادرة عيً جوظَؾ هذا اىعمه فٍ  .اَْدَوىوجَا اىسابدة
خدمة خططها اْصيَة فٗ َمون هناك ما َمنع من اسجخدامه. وٖ َنبؽٍ أْن َؽَب عنا أنَّ 

فإذا ىً جمن قوي اىثورة بقادرة ، اٖنجخابات ججً فٍ إطار دَموقراطَة جمثَيَة خداعَة
جرَد فقط جحقَق مماسب بعَنها  اشرح هذا ىيجماهَر وجوصَه رساىة محجواها أنهعيً 
ا، نجخاباتمن اٖ   .به سجفَد اىنظاً، فين جسجفَد منها شَب 

ا إذا حققت قوي اىثورة  :مبدَه ىيسطة اىقضابَة إنشاء قضاء عرفٍ*  هذا مممن جمام 
ا ا جَد  اىناس عيً اٖحجماً ىيقضاء  حجً َوافق، سواء باْفمار أو باىمإَدَن، انجشار 

ا من اىسمان قد وىَس من جنظًَ فوقٍ. و، اىعرفٍ. هذا اىقضاء َنبؽٍ أْن َمون مخجار 
ىمن ىَس ، اسجطاعت جماعة أخوان اىمسيمَن فٍ مصر إنشاء هذا اىنوع من اىقضاء

به فٍ صورة قضاة مإهيَن من قبه اىجماعة ىهذا اىعمه؛ ، فٍ صورة محامً شعبَة
ا ىهذا اىقضاء ىفض اىخصومات اىطابفَة. أما اىقضاء  .وٌبشمه سيط به جيجؤ اىدوىة مثَر 

ٖ  أْن َشمه فٍ صورة محممة شعبَة ا ، اىعرفٍ ىيثورة فَنبؽٍ أو ا أٖ َمون جابع   َ وثان
ٌِّ مإسسة جابعة ىينظاً ، وثاىث ا أْن َمجيك اىقوة اىٗزمة ىجنفَذ اْحماً، ىيدوىة أو ْ

ا ٖ َصدر أحم ا َٖسجطَع جنفَذها. وأحَر   ام 

 :اىعوىمة أنسانَة – اىعاىمٍاىعمه عيً اىصعَد  -3

وججاوز ، فؤهداؾ مثه حه جهاز اىدوىة .عاىمَةاىثورة اىمسجمرة فٍ اْفق اىبعَد 
وٖ َممن ججاوز اىصراعات  .اىعاىمٍاىعنصرَة واىقومَة ججطيب اىعمه عيً اىصعَد 

فٍ اىواقع؛ فيَمن اىحه هو فٍ اىمواطن اىعاىمٍ اىعنصرَة واىدَنَة طاىما ظه أساسهما 
  فٍ اْفق اىبعَد.، وإىؽاء اىحدود، وحق اٖنجماء أنسانٍ اىعاً
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، اىعوىمة اىرأسماىَة ججحقق )وججعثر( فٍ صورة حرَة انجقاه اىسيع ورأس اىماه
 :فرض بدون حرَة انجقاه اىبشر إٖ فٍ حدود. وىمٍ جصبح عوىمة شامية َجب أْن جشمه

عيً ؼرار اٖنجقاه ، وٖ منع وٖ محظورات اتبدون جؤشَر، اْفراد حرَة انجقاه - 
  .داخه اٖجحاد اْوروبٍ

ٌِّ بيد. -    حرَة اىعمه وأقامة فٍ أ

 حرَة اْفراد فٍ اٖرجباط واىزواج بؽض اىنظر عن اىجنسَة. - 

، "حدودأطباء بٗ "عيً ؼرار منظمة ، حرَة جشمَه منظمات عاىمَة شعبَة - 
مثه أؼاثة ، فٍ مه اىمجاٖت اىمممنة، إىخ اىموجودة باىفعه.. "اىسًٗ اْخضر"

ونقابات ، ومإسسات إعٗمَة، ومساعدة أضرابات وجقدًَ اىعون اىحقوقٍ ىيمعجقيَن
 إىخ... وأحزاب مجعددة اىجنسَة، عاىمَة

، واىجعاونَة جباده اىخبرات واىمعيومات واىجقنَات بَن اىمشارع اىفردَةحرَة  - 
 وحجً إنشاء جعاونَات عابرة اىجنسَة إْن أممن.

 .بنوك عاىمَة ىيفقراء - 

وحجً جبهة ثورَة عاىمَة فٍ اىوقت اىمناسب؛ حَن جنضج اىحرمات اىثورَة  - 
 وَجطيب اىجنسَق بَنها هذه اىجبهة. 

جقًَ  اىجحاىفات اىدوىَة وانجشار اىشرمات عابرة اىقومَة جحجً عيً اىشعوب أنْ ف 
قاعدة جحاىفات مضادة. وإذا جً مد اىعوىمة عيً اسجقامجها َصبح اىعمه عيً اىعودة إىً 

ٖ  من اىعوىمة اْ، اىذهب أو إنشاء عمية عاىمَة نجَجة طبَعَة  َة اىجٍ جحدخ اِنمرَمبد
إقامة اجحاد دوىٍ هو اىنجَجة اىنهابَة ىهذا . وفٍ اْفق اىبعَد جمون )وججراجع(
ىَس باىشٍء اىمسجحَه بعد نجاح إقامة اٖجحاد اْوروبٍ وجوحَد اىعمية  وهو، اىمشروع

وَممن فٍ اىمسجقبه أْن جحه محه ، ومنظمة اْمً اىمجحدة موجودة باىفعهبَن دوىه. 
 مفوضة. محمومة عاىمَة، اىدوه اىقومَة اىقابمة

َممن جؤََد حرمات قومَة أو حقوق طابفَة )مثه حرَة  - إذا ىزً اْمر - مع ذىك
 اىعبادة ىطوابؾ مضطهدة( طاىما َصب فٍ اسجراجَجَات اىثورة. 

َّ   فإنَّ وفٍ سبَه اىدفع باىعوىمة  ا وىو بجقدًَ جنازٖت جسوَة اىنزاعات بَن اىدوه سيم
 وإحٗه اىجعاون محه اىصراع. وباىجاىٍ جقيَص مصروفات اىجسيح، "مإىمة"

 

************************ 

ا ٖ مع مَوه جارَخَة هٍف، مجرد اخجَار هٍاىثورة اىمسجمرة ‘ وٖ مع ، ىَست جوافق 
وٖ حجً باىشٍء ، وانجصار مسارها ىَس باىحجمَة اىجارَخَة، مَوه طبَعَة بشرَة
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فٍ  أنَّ اىقوي اىثورَة من اىمإمدو، وجحقَق اىذاتواىحرَة إنها دعوة ىيجمرد .. اىمإمد
َممن أْن جمون قادرة عيً  مما، َممن أْن جنمو مع اىوقت، سوؾ جمون أقيَة اىبداَة
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02/hadatta.pdf- //www.mominoun.com/pdf1/2016:https 

، اىهَبة اىمصرَة اىعامة ىيمجاب، مجاهد عبد اىمنعً مجاهد :جرجمة، اْسس اْخٗقَة ىيمارمسَة، أوجَن مامنما
 ، 2011، مصر، اىقاهرة
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، ىبنان، بَروت، اىمنظمة اىعربَة ىيجرجمة، عبود ماسوحة :جرجمة، مقاىة اىعبودَة اىطوعَة، إَجَان دو ٖبوَسٍ
 ، 2008، اىطبعة اْوىً

- book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- //www.noor:https
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pdf- %D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

، اىطبعة اْوىً، منشورات اىجمه، عبد اىؽفار مماوٌ :جرجمة وجقدًَ، جؤسَس مَجافَزَقا اْخٗق، إَمانوَه مانط
  ،2002، أىمانَا، موىونَا

- book- download- //www.dar4arab.com/pdf:https
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%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7 

 ، ثورة اىمهمشَن، برهان ؼيَون

//www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/11/27/%D8%AB%D:https
- 9%88%D8%B1%D8%A9
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 ، 2013، اىطبعة اْوىً
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اىطبعة ، ىبنان، بَروت، منشورات دار اِداب، جورج طرابَشٍ :جرجمة، دفاع عن اىمثقفَن، جان بوه سارجر
 ، 1973، اْوىً

- //foulabook.com/ar/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9:https
- %D8%B9%D9%86

pdf- %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86 

، اىطبعة اْوىً، ىينشر واىجوزَعدار شرقَات ، أحمد حسان :جرجمة، اىوضع ما بعد اىحداثٍ، جان فرانسوا ىَوجار
 ، 1994، مصر، اىقاهرة

//ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC:https
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%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf 

 ، دخه إىً مفهوً ما بعد اىحداثةم، جمَه حمداوٌ

//www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/:https 

 ، 2017، اىمميمة اىمجحدة، مإسسة هنداوٌ سٍ آٌ سٍ، دروب ما بعد اىحداثة، بدر اىدَن مصطفً

//www.hindawi.org/books/24142969:https/ 

 منشورات اىممجبة، جعرَب شعبان برمات، أصوه اىفيسفة اىمارمسَة، مورَس مافَن، جٍ بَس - جورج بوىَجزر
 ، اىجزء اْوه، بَروت –صَدا ، اىعصرَة

//www.4shared.com/zip/wrO8E9EHda/online.html:https 

 ، سعَد اىعيَمٍ :جرجمة، اىجزء اْوه، واىممارسة اىثورَة ٍاىمادَة اىجارَخَة واىصراع اىطبق، جورج ٖرَن

 //www.m.ahewar.org/s.asp?aid=333234&r=0:http 

 ، دراسة فٍ نظرَات اىجحمً باىجماهَر.. سَموىوجَا اىجماهَر، جهاد عمر اىخطَب

- //elbadil:https
pss.org/2017/10/30/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8

- %AC%D9%8A%D8%A7
- %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1

- %D9%81%D9%8A- %D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
%D8%A7%D9%84- %D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ 

 ، 2010، مصر، مإسسة هنداوٌ ىيجعيًَ واىثقافة، أحمد فجحٍ زؼيوه :جرجمة، روح اٖججماع، جوسجاؾ ىوبون

//www.hindawi.org/books/94283972:https/ 

 ، 1991، ىبنان، بَروت، دار اىساقٍ، هاشً صاىح :جرجمة وجقدًَ، سَموىوجَة اىجماهَر، جوسجاؾ ىوبون

- book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- //www.noor:https
%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8

- %A9
- %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1

- %D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81- %D9%84%D9%80
pdf- %D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86 

https://foulabook.com/ar/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-pdf
https://foulabook.com/ar/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-pdf
https://foulabook.com/ar/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-pdf
https://foulabook.com/ar/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://ia800609.us.archive.org/35/items/ameadi_20170709_1957/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/
https://www.hindawi.org/books/24142969/
https://www.4shared.com/zip/wrO8E9EHda/online.html
https://www.4shared.com/zip/wrO8E9EHda/online.html
https://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=333234&r=0
https://elbadil-pss.org/2017/10/30/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
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https://elbadil-pss.org/2017/10/30/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://elbadil-pss.org/2017/10/30/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://elbadil-pss.org/2017/10/30/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://elbadil-pss.org/2017/10/30/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://www.hindawi.org/books/94283972/
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86-pdf
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، عاطؾ معجمد –مصطفً اىطنانٍ  :جرجمة، اعجرافات قرصان اقجصاد –اٖؼجَاه اٖقجصادٌ ىٓمً ، جون برمنز
 ، 2012، مصر، اىقاهرة، بااىهَبة اىمصرَة اىعامة ىيمج، شرَؾ دٖور :جقدًَ

//www.4shared.com/office/Syc18uesgm/.html:https 

 ، رإَة نقدَة من اىمنظور اىمارمسٍ –اْنارمَة ، جون موىَنو

 - //revsoc.me/publications/22716/1:https
- %D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9

- D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 ، مرمز اىدراسات اٖشجرامَة، اىمارمسَة واىحزب، جون موىَنو

- //revsoc.me/wp:https

content/uploads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%

- B3%D9%8A%D8%A9

%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8.pdf%D9%88%D8%A7%D9 

 ، إعٗن من أجه اىثورة، اشجرامٍما هو اىجراخ اىمارمسٍ اىحقَقٍ؟ ، جون موىَنو

//www.4shared.com/office/GrfYnFRqgm/.html:https 

 ، رمضان مجوىٍ :هه اىمارمسَة فيسفة حجمَة؟ جرجمة، جون موىَنو

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231667&r=0:http 

 ، نقد مارمسٍ، اىفوضوَة، مونور موسجَك - جون موىَنو

100447975.html- blog.com/article- //syria.frontline.left.over:http 

اىطبعة ، بنؽازٌ، دار اىمجب اىوطنَة، رجب بودبوس :جرجمة، مؤزق اىرأسماىَة –نهاَة اىعمه ، جَرمٍ رَفمَن
 ، 2005، اْوىً

rg/7/items/lamushe_gmail_20161009_2216/%D//ia801208.us.archive.o:https
9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9
%85%D9%84%20%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%
D9%8A%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%86.pdf 

 ، اىدَن واَْدَوىوجَا، حسن سيمان

 //www.diwanalarab.com/spip.php?article2607:https 

 ، اىنظرَة اىنقدَة اىجواصيَة، حسن مصدق

//www.4shared.com/office/6uswJCZhiq/___online.html:https  

 ، اىمثقفون واىسيطة، جَه دوىوزوحوار بَن مَشَه فومو 

//mano222.wordpress. :https
com/2012/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8

- %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9- 8%D9%86
- %D8%A8%D9%8A%D9%86- %D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1

- %D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/ 

 ، ماَمه أىبرت َةمرَماىمناهض ىيرأسماىَة اْ ٌمع اىمفمر اٖقجصادحوار ، اْنارمَة اىمصرَة
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، 3ط ، بَروت، منشورات دار اِداب، محمد عَجانٍ :جرجمة، اىنشاط اىجنسٍ وصراع اىطبقات، راَموت راَش
1986 ، 

//dolohen.com/afu.php?zoneid=1365143&var=938893:https 

، دار اىطيَعة ىيطباعة واىنشر ـ بَروت، أضراب اىجماهَرٌ واىحزب اىسَاسٍ واىنقابات، روزا ىومسمبورج
 ، 1970اىطبعة اْوىً 

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188890&r=0:http 

 ، 1917اىثورة اىروسَة ، روزا ىومسمبورج

//www.4shared.com/office/ZnKLzXWyfi/_online.html:https 

 ، واىنشر ـ بَروتدار اىطيَعة ىيطباعة ، جورج طرابَشٍ :جرجمة، محاضرات فٍ جارَخ اىمارمسَة، رَازانوؾ

//revsoc.me/marxism/30640/32650:https/ 

 ، مـداخـه وإشـماىَــات، جعرَؾ اىمثقؾ، زمٍ اىعيَو

//www.iicss.iq/?id=25&sid=223:https 

 ، فيسفة اىجواصه عند هابرماس، ساىً َفوت

//www.philadelphia.edu.jo/arts/14th/papers/day_1/session_2/salem_y:https
afot.doc 

اىمحروسة ىينشر واىخدمات ، بداَات وجحوٖت، أصه اْنارمَة )أو قراءة نقدَة فٍ اْنارمَة(، سامح سعَد عبود
 . 2017، اىطبعة اْوىً، اىصحفَة

 ، اىجحررَة اٖججاهات اىمارمسَة، سامح سعَد عبود

//www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=570499&ac=1:http  

 ، واىجنمَة ٍاٖقجصاد اىجعاون، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=471709&r=0:http 

 مَؾ؟وىماذا؟ ، اىجنظًَ اٖشجرامٍ اىجحررٌ، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279013&r=0:http  

 ، اىقنانة فٍ عاىً اىَوً، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232146&nm=1:http 

 ، اىٗسيطوَة ىَست عقَدة وٖ َوجوبَا، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130009&r=0:http 

 ، جَارات أنارمَة معاصرة، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=570257&r=0:http 

 ، حوه اىجعاونَات وقواعدها، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=389336&r=0:http 

 ، حوه مفهوً اْنارمَة، سامح سعَد عبود

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=568483&r=0:http 

 ، ما بعد اىمارمسَة.. ما بعد مارمس، سعد محمد رحًَ
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//www.m.ahewar.org/s.asp?aid=245941&r=0:http 

، إَمان أحمد عزبومحمد رمضان داود  :جرجمة، أشهر خمسَن خرافة فٍ عيً اىنفس، سموت ىَنفَيد وآخرون
 ، 2013، مصر، اىقاهرة، دار ميمات عربَة ىيجرجمة واىنشر

//www.hindawi.org/books/51846050:https/ 

اىطبعة ، بَروت، اىدار اىبَضاء، اىمرمز اىثقافٍ اىعربٍ، حوار اىدوىة واىدَن، برهان ؼيَون –سمَر أمَن 
 ، 1996، اْوىً
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D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf 

، اىطبعة اىرابعة، مصر، اىقاهرة، دار اىشروق، محمد عثمان نجاجٍ :جرجمة، اْنا واىهو، سَجموند فروَد
1982 ، 

- book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- //www.noor:https
- %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7
pdf- %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88 

، اىقاهرة، دار اىرشاد، عبد اىمنعً حفنٍ :دراسة وجرجمة، اىحب واىحرب واىحضارة واىموت، سَجموند فروَد
 ، 1992، اىطبعة اْوىً، مصر

- //www.alarabimag.com/books/20145:https
- 84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%

- %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
- %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA.html 

 ، ىبنان، بَروت، دار اىطيَعة ىينشر واىجوزَع، جورج طرابَشٍ :جرجمة، اىطوطً واىحراً، سَجموند فروَد

- //www.noor:https
book.com/book/internal_download/d77861e901c0f5d8ba4b01c185258e63/1 

محمد  :جقدًَ، عبد اىسًٗ اىقفاش، سامٍ محمود عيٍ :جرجمة، اىموجز فٍ اىجحيَه اىنفسٍ، سَجموند فروَد
 ، مصر، اىقاهرة، هَبة اىمجاب، عثمان نجاجٍ

- book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- //www.noor:https
- %D9%81%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2
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- %D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
pdf- 8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%81%D 

 ، 1998، اىطبعة اىرابعة، ىبنان، بَروت، دار اىطيَعة، جورج طرابَشٍ :جرجمة، مسجقبه وهً، سَجموند فروَد

pdf.net/downloading/eynH0c.html- //www.kutub:https  

 ، معاىً فٍ اىطرَق، سَد قطب

- book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- .noor//www:https
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 ، اىشباب اىمهمشَن، سَؾ اىدَن عيٍ

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=391274&r=0:http 

 ، 2020ميَار نسمة فٍ  1.4عدد سمان مدن اىصفَح فٍ اىعاىً سَبيػ ، شبمة اىنبؤ اىمعيوماجَة

//mail.annabaa.org/nbanews/57/359.htm:https 

 ، 2018امجوبر  8، صحَفة اىمدابن أىمجرونَة
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 ، حسن قبَسٍ :جرجمة، أصه اْخٗق وفصيها، فرَدرَك نَجشه
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 .2016، مصر، اىقاهرة، واىخدمات اىصحفَة واىمعيومات

 ، مسؤىة اىمثقؾ عند بََر بوردَو، محمد بقوح

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=560296&r=0:http 

 ، جنراٖت اىذهب وجحيَٗت، محمد حسنٍ

post.html- adil.blogspot.com/2017/02/blog- //modernization:https 

ا عن اىحداثة واىعقه، محمد سبَٗ  ، هابرماس وأهمَجه ىيفمر اىعربٍ - دفاع 

//www.maaber.org/issue_september10/spotlights1.htm:http 

 ، 2009، اىطبعة اْوىً، ىبنان، بَروت، اىشبمة اىعربَة ىٓبحاخ واىنشر، مدارات اىحداثة، ٗمحمد سبَ

kutubpdf.net/download/J6NLYM.html- //www.tahmil:https 

اىدار ، دار جوبقاه ىينشر، دفاجر فيسفَة - اَْدَوىوجَا، وجرجمة(محمد سبَٗ وعبد اىسًٗ بنعبد اىعاىٍ )إعداد 
 ، 2006، اىطبعة اىثانَة، اىمؽرب، اىبَضاء

pdf.net/downloading/UZ98ow.html- //www.kutub:https 

 ، قراءة فٍ خيفَات اْزمة اىماىَة اىراهنة - اْزمةاىرأسماىَة من اىجطور إىً ، محمد مراد

/%D8%A7%D9%84%D8%/AR/CONTENT//WWW.LEBARMY.GOV.LB:HTTPS
- 8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%DB1%D8%A3%D8%B3%D9%85

- 8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D- %D9%85%D9%86
- %D8%A5%D9%84%D9%89

- 8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D
- %D9%81%D9%8A- 8%A1%D8%A9%D9%82%D8%B1%D8%A7%D

- 9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D
- 8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

- A98%A7%D9%84%D9%8A%D8%%D8%A7%D9%84%D9%85%D
A98%A7%D9%87%D9%86%D8%%D8%A7%D9%84%D8%B1%D 

 ، نموذج هابرماس –اىحداثة واىجواصه فٍ اىفيسفة اىنقدَة اىمعاصرة ، حمد نور اىدَن أفاَةم

//www.kutubpdfbook.com/download/6P8QW.html:https 

 ، هَجه فٍ مدرسة فرانمفورت، محسن اىخونٍ

post_18.html- //almudwna.blogspot.com/2016/11/blog:http 

اىطبعة ، ىبنان، بَروت، مرمز دراسات اىوحدة اىعربَة، اىمثقفون فٍ اىحضارة اىعربَة، محمد عابد اىجابرٌ
 ، 2000، اىثانَة

0401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338//ia80:https
/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%
D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%
D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.p
df 

 ، 1999، مصر، اىقاهرة، ٍممجبة مدبوى، فيسفة اْخٗق، مصطفً عبده

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=493023
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=560296&r=0
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=560296&r=0
https://modernization-adil.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
https://modernization-adil.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
https://www.maaber.org/issue_september10/spotlights1.htm
https://www.tahmil-kutubpdf.net/download/J6NLYM.html
https://www.tahmil-kutubpdf.net/download/J6NLYM.html
https://www.kutub-pdf.net/downloading/UZ98ow.html
https://www.kutub-pdf.net/downloading/UZ98ow.html
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.lebarmy.gov.lb/AR/CONTENT/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.kutubpdfbook.com/download/6P8QW.html
https://www.kutubpdfbook.com/download/6P8QW.html
https://almudwna.blogspot.com/2016/11/blog-post_18.html
https://almudwna.blogspot.com/2016/11/blog-post_18.html
https://ia800401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia800401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia800401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia800401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia800401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia800401.us.archive.org/32/items/mobarakibi_gmail_20160515_1338/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf


369 
 

- flsfa- //www.dopdfwn.com/cacnoscana/scanoanya/kutubpdfcafe:https
yf636.pdf 

 ، واقع اىطبقة اىعامية فٍ سَاق جطور اىنظاً اىرأسماىٍ، معجز حَسو

//www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=306245&r=0:http 

 :جرجمة، . جقدًَ جوان راممان1971عاً ، مناظرة بَن نعوً جشومسمٍ ومَشَه فومو حوه اىطبَعة أنسانَة
 ، 2015، بَروت، جونس، اىقاهرة، ىنشردار اىجنوَر ىيطبعة وا، أمَر زمٍ

pdf.net/downloading/zg4dWH.html- //www.kutub:https  

 ، جقرَر جدَد ىٓمً اىمجحدة، عدد اىجَاع فٍ اىعاىً َواصه اٖرجفاع، منظمة اىصحة اىعاىمَة

- hunger- global- 2018- 09- room/detail/11- //www.who.int/ar/news:https
says- report- un- new- - - rise- to- continues 

 ، ىعمىمٍود اىمجاه احدً ومفهىه حى، مهند مصطفً

:1u7f_THwT1YJ://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http
- research.org/wp- mada

content/uploads/2016/12/mohanad.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=eg 

 ، بدون اسً مإىؾ، موجز جارَخ عيً اىنفس واججاهاجه اىنظرَة اْساسَة

- educations/activites- //www.atta3lim.com/sciences:https
11- 20- 11- 14- 11- 2015- educatives/item/1250 

 ، اىجارَخ، اىمججمعات، ةنً اىجحجَاىب، مورَس جودىََه

 //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=611275:http 

 ، رإوؾ عباس حامد :جرجمة، دراسات فٍ جطور اىرأسماىَة، مورَس دوب

//www.raoufabbas.org/Download/Capitalism.pdf:http 

 ، جحوٖت فَيسوؾ عيمانٍ )واىحوار مع اىبابا(، موقع اىرأٌ )ماجب وأمادَمٍ مصرٌ(

4shared.com/office/vueKxlLXiq/_______.htmlhttps://www. 

دار اىجنوَر ، سَد اىبحراوٌ –أمَنة رشَد  :جرجمة، وثابق من اْصوه اىفيسفَة، اَْدَوىوجَا، مَشَه فادَه
 ، 2006، بَروت، ىيطباعة واىنشر واىجوزَع

_.html- //www.4shared.com/office/d1pDpaVogm/:https 

 ، 1990، ىبنان، بَروت، مطاع صفَدٌ :جرجمة، مرمز أنماء اىقومٍ، إرادة اىمعرفة، مَشَه فومو

pdf.net/downloading/Z9XLBM.html- //www.kutub:https 

 ، اىزواوٌ بؽوره :جرجمة، فيسفة اىسيطة، فومومَشَه 

- //hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9:http
- 2- %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9

- %D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/ 

 ، ميَون مصرٌ َعانون اىجهمَش بسبب اىفقر 32 :نبَه اىقط

//elbashayer.com/259653/2011/06/22/143280:https/ 

 ، حجً اْصوه اىماىَة اىعاىمَة.. جرَيَون دوٖر 167، "اىماه"نشرة 

https://www.dopdfwn.com/cacnoscana/scanoanya/kutubpdfcafe-flsfa-yf636.pdf
https://www.dopdfwn.com/cacnoscana/scanoanya/kutubpdfcafe-flsfa-yf636.pdf
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=306245&r=0
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=306245&r=0
https://www.kutub-pdf.net/downloading/zg4dWH.html
https://www.kutub-pdf.net/downloading/zg4dWH.html
https://www.who.int/ar/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-report-says
https://www.who.int/ar/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-report-says
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1u7f_THwT1YJ:mada-research.org/wp-content/uploads/2016/12/mohanad.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=eg
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1u7f_THwT1YJ:mada-research.org/wp-content/uploads/2016/12/mohanad.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=eg
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1u7f_THwT1YJ:mada-research.org/wp-content/uploads/2016/12/mohanad.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=eg
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1u7f_THwT1YJ:mada-research.org/wp-content/uploads/2016/12/mohanad.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=eg
https://www.atta3lim.com/sciences-educations/activites-educatives/item/1250-2015-11-14-11-20-11
https://www.atta3lim.com/sciences-educations/activites-educatives/item/1250-2015-11-14-11-20-11
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=611275
https://www.raoufabbas.org/Download/Capitalism.pdf
https://www.raoufabbas.org/Download/Capitalism.pdf
https://www.4shared.com/office/vueKxlLXiq/_______.html
https://www.4shared.com/office/vueKxlLXiq/_______.html
https://www.4shared.com/office/d1pDpaVogm/-___.html
https://www.4shared.com/office/d1pDpaVogm/-___.html
https://www.kutub-pdf.net/downloading/Z9XLBM.html
https://www.kutub-pdf.net/downloading/Z9XLBM.html
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-2-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-2-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-2-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-2-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/
https://elbashayer.com/259653/2011/06/22/143280/


370 
 

- 7%E2%80%AE//almalnews.com/16:https
- %E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86

- %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE
- %E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85

- %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/ 

 ، نظرَات اىجؽَر اٖججماعٍ )دون اسً اىمإىؾ(

//www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8:https
%D8%B1_%D8%A7%D9%%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A

84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A 

 ، جحوٖت اىفضاء اىعمومٍ فٍ اىفيسفة اىسَاسَة، نور اىدَن عيوش

 //platform.almanhal.com/Files/2/78806:https 

 ، 1975، اىطبعة اىخامسة، اىموَت، اىمطبوعات وماىة، نَجشه، عبد اىرحمن بدوٌ

//www.4shared.com/office/x_yOaeLgda/_.html:https 

، ىبنان، بَروت، اىجنوَر ىيطباعة واىنشر واىجوزَع، مَشَه مَيو :جرجمة، اىدوىةنظرَة ، نَموٖس بوٖنجزاس
 ، 2010، اىطبعة اىثانَة

//docs.google.com/uc?export=download&id=0B6alj0IcJKqiOGRaS2N:https
lB3OU0ZS 

، بَروت، دار ابن خيدون، عاده ؼنًَ :جرجمة، اىسيطة اىسَاسَة واىطبقات اٖججماعَة، نَموٖس بوٖنجزاس
 ، 1983، اىطبعة اىثانَة، ىبنان

//www.4shared.com/office/5d7N37Iyfi/.html:https 

اىهَبة اىمصرَة اىعامة ، افإاد زمرَّ  :جرجمة، هَجه ونشؤة اىنظرَة اٖججماعَة –اىعقه واىثورة ، مارمَوزهربرت 
 ، 1970، مصر، اىقاهرة، ىيجؤىؾ واىنشر

//www.4shared.com/office/7LwLSwpeee/online.html:https 

 ، 1971، بَروت، دار اىعودة، عبد اىيطَؾ شرارة :جرجمة، نحو ثورة جدَدة، هربرت مارمَوز

//www.kutubpdfbook.com/download/AH5C2.html:https 

، بَروت، مرمز دراسات اىوحدة اىعربَة، اىنقد اىحضارٌ ىيمججمع اىعربٍ فٍ نهاَة اىقرن اىعشرَن، هشاً شرابٍ
 ، 1990، ىبنان

//info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82:http
%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%
D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_

8%D9%8A.pdf%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A 

 ، 2012، مصر، اىقاهرة، رإَة ىينشر واىجوزَع، ججاوز اىمارمسَة إىً اىنظرَة اىنقدَة، هشاً عمر اىنور

//www.researchgate.net/publication/327155143_tjawz_almarksyt_aly_:https
alnzryt_alnqdyt 

 ، 2002، ىبنان، بَروت ،مإسسة نوفه ىيطباعة واىنشر، جورج َونس :جرجمة، اىمارمسَة، هنرٌ ىوفَفر

//www.4shared.com/office/5hTnJsXNiq/online.html:https 

https://almalnews.com/167%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
https://almalnews.com/167%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
https://almalnews.com/167%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
https://almalnews.com/167%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
https://almalnews.com/167%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
https://almalnews.com/167%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://platform.almanhal.com/Files/2/78806
https://www.4shared.com/office/x_yOaeLgda/___.html
https://www.4shared.com/office/x_yOaeLgda/___.html
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B6alj0IcJKqiOGRaS2NZSlB3OU0
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B6alj0IcJKqiOGRaS2NZSlB3OU0
https://www.4shared.com/office/5d7N37Iyfi/___.html
https://www.4shared.com/office/5d7N37Iyfi/___.html
https://www.4shared.com/office/7LwLSwpeee/__online.html
https://www.4shared.com/office/7LwLSwpeee/__online.html
https://www.kutubpdfbook.com/download/AH5C2.html
https://www.kutubpdfbook.com/download/AH5C2.html
https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327155143_tjawz_almarksyt_aly_alnzryt_alnqdyt
https://www.researchgate.net/publication/327155143_tjawz_almarksyt_aly_alnzryt_alnqdyt
https://www.4shared.com/office/5hTnJsXNiq/___online.html
https://www.4shared.com/office/5hTnJsXNiq/___online.html


371 
 

، مصر، اىقاهرة، دار اىشروق، سيوي اىمٗ :جرجمة، عيً اىنفس اٖججماعٍ، وٖس إ. ٖمبرت –وىَاً و. ٖمبرت 
 ، 1993، اىطبعة اىثانَة

- //www.noor:https
book.com/book/internal_download/3fcc20613cb3a5bed53fe93ccc86f920/2 

، موىونَا، اىطبعة اْوىً، إبراهًَ اىحَدرٌ :مراجعة، حسن صقر :جرجمة، اىمعرفة واىمصيحة، َورجن هابرماس
 ، 2001، أىمانَا

 kutubpdf.net/download/DZMGTD.html- //www.tahmil:https 

دار اىحوار ىينشر ، جرجمه إىً اىعربَة عن اىجرجمة اىفرنسَة محمد مَٗد، بعد مارمس، هابرماس َورجن
 ، 2002، اىطبعة اْوىً، سورَا، اىٗذقَة، واىجوزَع

 pdf.net/downloading/uieY87.html- //www.kutub:https 

، اىممجبة اىشرقَة، جورج مجورة :جرجمة، مسجقبه اىطبَعة أنسانَة نحو نساىة ىَبراىَة، َورجن هابرماس
 ، 2006، 1ط ، بَروت

Qda/_.html- //www.4shared.com/office/WtDwgf:https 

، دمشق، 1ط ، اْهاىٍ ىيطباعة واىنشر واىجوزَع، ندره اىَازجٍ :جرجمة، عيً اىنفس اىَونجٍ، َوٖند جاموبٍ
1993 ، 

//books.ibtesama.com/dldvll18302.pdf.html:http 

 ، 2012أمجوبر/جشرَن اْوه  16، اىفاو، َوً اْؼذَة اىعاىمٍ

az877a.pdf- //www.fao.org/3/a:http 
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