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 مقدمة  املركز

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يصدرها  التي  السلسلة  هذه  تدخل 

تظهريها،  عىل  املركز  يعكف  معرفية   منظومة  سياق  يف  اإلسرتاتيجية 

مرتكزات  تزل  وملا  شكلت  مفاهيم  ونقد  وتأصيل  درس  اىل  وتهدف 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً اىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية شاملة 

يف  وتأثرياً  وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية 

العلوم اإلنسانية، وال سيام يف حقول الفلسفة، وعلم اإلجتامع، والفكر 

السيايس، وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو التايل:

أوالً: الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية املعارف 

معها  التعامل  وبالتايل  وغاياتها،  مبانيها  وإدراك  اإلنسانية  والعلوم 

كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل النظريات واملناهج 

التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

ناتجة من اضطراب  املعرفية  اإلشكاليات  من  كثرياً  وأن  منها. ال سيام 

الفهم يف تحديد املفاهيم  والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.

االحتدام  ميادين  يف  املفاهيم  توظيف  يؤديه  ما  حقيقة  بيان  ثالثاً: 

آثار  التوظيف من  الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا 

املجتمعات  لها  تتعرض  التي  والقيمية  الثقافية  العوملة  بفعل  سلبية 



العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  عىل  المركز  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي.

 *       *      * 

يتناول  معارصة"  مصطلحات  "سلسلة  من  الحلقة  هذه  يف 

عبايس  مالّ  ومحمد  هرندي  صّفار  سّجاد  اإليرانيان  الباحثان 

إىل  سعت  جديدة  رؤية  من  انطالقاً  واليسار"  "اليمني  مفهوم 

اإلحاطة به من الجانبني النظري والتطبيقي.

ال شّك بأن قراءة إجاملية لتاريخ هذا املصطلح سوف تبنّي لنا 

املساحة الكربى لحضوره يف عامل السياسة والفكر واالجتامع، غري 

أن اإلضاءة عليه عىل النحو الذي عرضته هذه الدراسة يكتسب 

التجارب  إىل  استناداً  الكاتب  بنّي  فقد  خاّصة.  معرفّية  أهمية 

التاريخية يف الغرب والعامل اإلسالمي، ناهيك عن رؤيته النقدية 

لتلك التجارب.

والله ويل التوفيق



     املقدمة

تعترب دراسة اليسار واليمني يف تاريخ الفكر والعمل السيايس من 

السعة بحيث يبدو اختزالها يف كتاب صغري يبتعد عن اجرتار البديهات، 

أمراً يف غاية التعقيد. وهذه هي الغاية التي نرمي إليها يف هذا الكتاب. 

حيث سعينا إىل بيان الخصائص العامة لتاريخ اليسار واليمني يف حقل 

ميكن  هنا  ومن  مبّسط.  بأسلوب  السيايس  والعمل  والفكر  املعرفة 

اعتباره مصدراً أولياً لعامة الراغبني يف التعرّف عىل األبحاث واألفكار 

عن  استغنينا  املحرتم،  القارئ  عىل  النص  قراءة  ولتسهيل  السياسية. 

اإلحاالت الجزئية، واكتفينا بذكر اإلحاالت الهاّمة ـ التي من شأنها أن 

تنفع القارئ يف متابعة جذور البحث ـ يف الهامش. يتعرض موضوع 

للثورة  التاريخية  باملرحلة  ويبدأ  واليمني،  اليسار  تيار  الكتاب ألفكار 

بعض  ويف  تدريجي.  نحو  عىل  قدماً  ذلك  بعد  ليميض  اإلسالمية، 

الفصول  اشتملت  بينام  الفكري،  النقاش  عىل  الرتكيز  تّم  الفصول 

األخرى عىل الحجم األكرب من التيارات التاريخية للنشاط السيايس. 

التوازن بني هذين  ولكن كان هناك ـ يف املجموع ـ سعي إىل إقامة 

األمرين. وال بد من التنويه إىل أن اإلطار العام لهذا الكتاب عبارة عن 

التلفيق بني األفكار الواردة يف السلسلة الرائعة لـ "إريك هابزبازم" حول 

التاريخ يف أربعة مجلّدات، والكتاب القيّم لـ "حسني بشريية" بعنوان 
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الرئيسة  الفكرة  أن  بيد  بيستم(]]].  قرن  در  سيايس  هاي  انديشه  )تاريخ 

لهذا الكتاب والنتيجة التي سينتهي إليها تختلف عن هذين الكتابني. 

ال  التي  الهامة  املسائل  بعض  نواجه  السيايس،  بالفكر  يتعلق  وفيام 

لنا  اليمني، كام مل يسمح  أو  اليسار  إدراجها بيرس ضمن خانة  ميكن 

املسائل  تلك  أهم  بني  ومن  التفاصيل.  يف  بالدخول  الكتاب  حجم 

هي مسألة الدميقراطية، فعمدنا إىل بيان نسبة هذه املسألة إىل هذين 

املفهومني يف نهاية الكتاب.

]]] - تاريخ اآلراء السياسية يف القرن العرشين.  
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البداية

توماسو كامبانيال )1568 ـ 1639(

ولد جيوفاين كامبانيال]]] عام 568] م يف قرية استيلوا من مقاطعة 

قلورية )أو كاالبريا( الواقعة إىل الجنوب من إيطاليا، ألرسة إيطالية أمية 

وفقرية، حيث كان والده يعمل رقّاعاً. بيد أن مخايل النبوغ التي ظهرت 

عليه منذ الصغر، عملت عىل تغيري مجرى حياته، وعملت عىل تحديد 

الرابعة عرش،  الرهبنة الدومينيكانية يف سن  انتسب إىل  مصريه. حيث 

"توما  أو  أكويناس"]]]  "توماس  إىل  نسبة  توماسو  اسم  لنفسه  واختار 

األكويني"، فأصبح معروفاً باسم "توماسو كامبانيال"]]].

أصبح  ما  ورسعان  ونهم،  بولع  الكتب  يقرأ  الشاب  توماسو  كان 

ملاّمً يف الالهوت، وعلم الهيئة )النجوم(، والطب، واملنطق، واللغة، 

والسياسة، وسائر العلوم التي كانت سائدة يف عرصه. ويف سن مبكرة 

جداً خاض يف معرتك الفيلسوف العريق )أعني بذلك أرسطو طاليس(. 

الذي  الوحيد  النظام  هو  طاليس  ألرسطو  الفلسفي  النظام  كان  حيث 

آمنت به الكنيسة، وأضفت عليه الرشعية؛ فكان التفكري األرسطي وحده 

هو النظام الفكري املرشوع يف ذلك العرص. بيد أن توماسينو كامبانيال 

[[[ - Giovane Campanella.

[2[ - Tommas Aquinas.

[3[ - Tommaso Campanella.
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إىل  ميالً  وأبدى  النظام،  بهذا  ومرشوعيته  التفكري  حرص  عىل  مترّد 

ألّف  وقد  تلسيو"]]].  "برناردينو  لفيسلوف آخر اسمه  التجريبية  األفكار 

أول كتاب له يف سن الرابعة والعرشين، يف الدفاع عن هذا الفيلسوف، 

وقال فيه: "إن كل يشء يف هذا الوجود يرتبط بالحس والتجربة". وقد 

كلفه اعرتاضه عىل أرسطو طاليس ـ يف نهاية املطاف ـ غالياً؛ إذ واجه 

تقريباً[  ]لثالثة عقود  السجن  به يف  زُّج  ثم  الكنيسة،  قبل  معارضة من 

بسبب أفكاره التي مل ترق للكنيسة.

كاالبريا،  رأسه  مسقط  إىل  عاد  السجن،  من  رساحه  إطالق  وبعد 

ورسعان ما أدخلته شخصيته املغامرة يف مؤامرة ضّد املحتلني لبالده 

من اإلسبان. بيد أن اثنني من زمالئه وشيا به؛ ليتّم إلقاء القبض عليه ثانية، 

املرّة. حيث أمىض سنوات طويلة  املؤبّد هذه  بالسجن  عليه  وحكم 

يف أصعب الظروف التي تعرّض فيها ألبشع أنواع التعذيب والوحشية، 

حتى وصف حياته أثناء فرتة السجن قائالً: "اليوم أكملت السنة الثانية 

عرشة من مّدة السجن، وقد قضيت طوال الفرتة املنرصمة يف عذاب 

مستمر، وأشعر باألمل يف جميع أعضاء جسدي، فقد تّم وسمي بالنار 

حتى اآلن سبع مرّات، ومىض عيّل سنوات مل أر فيها ضوء الشمس. 

األمر  لحمي"]]].  ومتزّق  عظامي،  وتحطم  عضاليت،  بتفتت  أشعر 

التخيل  السجن، وأعلن  باعرتافاته يف  إىل االدالء  الذي اضطرّه أخرياً 

عن عقائده يك ينجو من الحرق بالنار، وبعد تعذيب طويل تّم إطالق 

رساحه، وهو يحمل جسامً نحيالً منهكاً تنخره األمراض.

لقد أمىض كامبيال أغلب سنواته السبعة والعرشين سنة من مجموع 

[[[ - Bernardino Telesio.

]2] - انظر: رينيه سدي يور، سوسياليسم ها، ص 74]، ترجمه إىل الفارسية: هوشنك مهدوي، 

نرش نو، طهران، 366] هـ ش.
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توزعت بني سجني  للغاية  قاسية  البالغ سبعني سنة يف ظروف  عمره 

"نابل" و"روما". ولكنه عىل الرغم من ذلك كتب يف هذه الفرتة العصيبة 

تأثرياً وشهرة، واألهم من بني تلك األعامل عىل  بالذات أكرث أعامله 

اإلطالق كتاب "مدينة الشمس".

قام كامبانيال بتأليف كتاب "مدينة الشمس" سنة ]60] للميالد، يف 

واحد من سجون نابل باللغة الالتينية، ليطبع بعد ذلك بواحد وعرشين 

سنة يف فرانكفورت ضمن مجموعة أخرى من مؤلفاته الفلسفية للمرّة 

األوىل، ثم ترجم إىل اللغة اإليطالية عام ]64] للميالد. وقد حاز هذا 

املدينة  إن  العامل.  يف  اليوطوبيا  أدبيات  ضمن  هامة  مكانة  الكتاب 

الفاضلة التي عمل كامبانيال عىل رشح أبعادها يف هذا الكتاب، مدينة 

تتألف من سبع دوائر متحدة املركز، ال وجود فيها للملكية الخاصة. 

ويف الحقيقة ميكن القول إن مدينة الشمس أشبه ما تكون بالصومعة 

الكبرية؛ فهي مثل الصوامع التي تكون فيها جميع األموال ـ ومن بينها: 

البيوت وأماكن النوم، واملهاجع، وسائر أنواع اإلثاث األخرى ـ مشاعة 

بني الجميع. بيد أن الدولة تعمل عىل تغيري حيازة هذا األثاث بعد مرور 

كل ستة أشهر، فتعمل عىل استبدال األثاث بني األفراد، يك ال يتكرّس 

من  االستفادة  مّدة  طول  بسبب  االستمالكية  النزعة  مفهوم  عندهم 

اليشء الواحد. إن الدولة يف "مدينة الشمس" ترشف إرشافاً دقيقاً عىل 

املواطنني  اعرتاف  للحصول عىل  تفصيلياً  برنامجاً  كل يشء، وتضع 

حيث  ـ  ذلك  من  الرغم  عىل  ولكن  آرائهم.  عىل  واالطالع  بذنوبهم، 

يكون أعضاء الدولة بأجمعهم من الصلحاء واألخيار ـ ال يحتمل يف 

هذه املدينة حصول أدىن شائبة من األثرة واالستبداد.

إن جميع األمور يف مدينة الشمس حسنة وتجري عىل خري ما يُرام! 
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فال وجود للرسقة والجرمية والفساد األخالقي والعالقات املشبوهة وغري 

بحّب ورغبة،  اليوم  أربع ساعات يف  املدينة  يعمل سكان  املرشوعة. 

ليقضوا بعدها اليوم بتناول األطعمة بشكل جامعي. إن سكان هذه املدينة 

ـ بسبب شغفهم وشّدة حبّهم للعمل ـ ال يصابون باألمراض، فال يعرفون 

معنى الروماتيزم وأوجاع الظهر والقولون، وحيث يراعون األمور الصحية 

ال يكون هناك لألمراض املعدية من أثر بينهم. والقضاة الوديعون فيها 

الخلق،  وسوء  الكسل،  مثل:  طفيفة  ُجنح  بسبب  إال  الناس  يدينون  ال 

بالغة  الجنح  هذه  عىل  العقوبات  تكون  ما  وغالباً  والبذاءة.  والغضب، 

القسوة؛ إذ قد تصل إىل حّد النبذ والحرمان من األكل مع سائر املواطنني.

الطوبائية  التوصيفات  يف  االسرتسال  ميكن  حال،  كل  وعىل 

لكامبانيال إىل أبعد من ذلك. إال أن األهم من خياله الجامح هي اآلمال 

املتجّذرة التي يقّدم كامبانيال حلوله للوصول إليها. وعىل الرغم من 

أن الطوبائيني من أمثال كامبانيال ليسوا بالكرث، بيد أن اآلمال واألماين 

أفراد  من  الكاثرة  الكرثة  أذهان  يف  مركوزة  يطرحونها  التي  الجوهرية 

البرش. ومع غض النظر قليالً، يجب القول: إن مسار الخيال الجامح 

واملشوب بالتنجيم والتبصري لكامبانيال، ميكن الوصول من خالله إىل 

مصادر الكثري من "املسائل" الهاّمة التي أنفق العلامء واملفكرون الكثري 

من أعامرهم يف دراستها والبحث عن حلولها، وهي مسائل من قبيل: 

"آفات امللكية الخاصة"، و"جور وطغيان األثرياء والحكام"، هاجس 

سنة  أربعمئة  من  يقرب  ما  مييض  حيث  واليوم  الناس.  بني  "العدل" 

عىل وفاة كامبانيال، فإن جميع أولئك الذين كانوا وال يزالون يحملون 

وأسطوري  عام  مصطلح  عليهم  يطلق  املسائل،  هذه  حّل  هاجس 

وغريب، وهو مصطلح "اليسار". وسوف نفّصل هذا املفهوم الحقاً.
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انتقل  للميالد،   [6[9 سنة  السجن  من  رساحه  إطالق  وبعد 

توماسينو كامبانيالً إىل روما، لينشغل بعلم الفلك والنجوم لكونه أقل 

خطراً عىل حياته. بيد أنه مل متض سوى خمس سنوات عىل حياته 

بؤرة  يف  أتباعه  أحد  ضّد  حاكها  مؤامرة  أوقعته  حتى  هناك،  الوادعة 

وهناك  إيطاليا ولجأ إىل فرنسا.  الخطر مجّدداً. فهرب هذه املرّة من 

الرابع عرشن  البالط املهيب لجاللة امللك لويس  متكن من دخول 

بالكاردينال ريشيليو. والتقى 

له  منح  شهري  راتب  عىل  األخرية  عمره  سنوات  كامبانيال  عاش 

يف  أونوية"  "سانت  صومعة  يف  عمره  بقية  ليعيش  الفرنيس،  البالط 

باريس. وعىل الرغم من أن تلك الصومعة كانت يف حينها مكاناً هادئاً 

ومناسباً للجسد الجريح والروح املرهقة لهذا الكاهن الهرم واملتمرّد، 

إال أنه مل ميض عىل وفاته سوى مئة وخمسني سنة، حتى تحّولت تلك 

الصومة لتغدوا سكناً لرجال زلزلوا أركان األرض: إنهم اليعاقبة]]]!

اليسار واليمني: نحو الفصل والتفكيك

ولكن من هم اليعاقبة؟ إن أول جواب يخطر عىل الذهن يف هذا 

الثورة  بأحداث  الصلة  ذات  الجامعات  أشهر  من  "إنهم  هو:  الشأن 

من  اتخذوا  الذين  اليعاقبة  عىل  التعرّف  أردنا  إذا  أننا  بيد  الفرنسية". 

الثورة  أن ندرس  لتجّمعهم، وجب علينا  أونويه" مقرّاً  صومعة "سانت 

الكثري  عن  متّخضت  التي  الثورة  وهي  الكربى"،  "الثورة  أو  الفرنسية 

املفاهيم التي سادت عاملنا املعارص، ومنها مفهومي اليسار واليمني.

]]] - اليعاقبة جمع اليعقويب )Jacobin(: جامعة سياسية متطرّفة ُعرفت بنشاطها اإلرهايب خالل 

الثورة الفرنسية. وقد اكتسبت هذه الجامعة اسمها بسبب إقامة أعضائها يف صومعة )جاكوبوس(. 

املعرّب.
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والتبويب.  التاميز  حصيلة  اإلدراك  إن  املنطق:  علامء  يقول 

عليه إىل طبقات  التعرّف  نروم  الذي  نقّسم املحيط  ما مل  أننا  مبعنى 

ومجموعات متاميزة، لن تتجاوز معرفتنا لذلك املحيط حدود بعض 

الكليات القليلة جداً. ويف الحقيقة فإن اإلدراك إمنا يبسط وجوده يف 

الذهن إثر املقارنة بني األشياء. بيد أن املسألة الهامة يف البني هي أن 

لكل تبويب وتقسيم تأثريه الخاص يف الوعي واإلدراك.

أن  منك  طلب  أنه  لنفرتض  املسألة:  لتوضيح  مثاالً  هنا  لنذكر 

تكتب تقريراً عن وضع املسافرين عىل منت طائرة يف رحلة بني طهران 

تراه  الذي  بالشكل  التقرير  كتابة  يف  الخيار  لك  ترك  وقد  والقاهرة. 

مناسباً. إنك يف مثل هذه الحالة رسعان ما ستدرك أنك قبل كل يشء 

مضطر ـ عىل كل حال ـ إىل تصنيف املسافرين إىل طبقات قبل تقديم 

أي توصيف لهم. وقد يقوم تقسيمك األويل لهم عىل أساس الذكور 

بكل  الخاصة  التفاصيل  من  املزيد  يف  ذلك  بعد  لتدخل  واإلناث. 

الرجال  التي متيّز  الصنفني، وما هي الخصوصيات  صنف من هذين 

من النساء أو العكس. أو قد ترى من األفضل تقسيم املسافرين عىل 

اإليرانية  الجنسية  يحملون  املسافرين  جل  ويكون  املواطنة،  أساس 

واملرصية. وبعد ذلك يتفّرع بك هذا التصنيف إىل املزيد من التفاصيل 

وما  اإليرانيني  واملواطنني  وخصائصهم،  املرصيني  املواطنني  بشأن 

ميتازون به من غريهم.

وبعد الفراغ من كتابة التقرير، ستلقي نظرة عليه، وستدرك حينها أن 

تقسيمك األويل قد ترك بتأثريه عىل بيان التفاصيل الالحقة. فإن قّسمت 

املعلومات  جميع  ستكون  واإلناث،  الذكور  أساس  عىل  املسافرين 

وإن  "الجنس".  مبسألة  وثيقة  صلة  ذات  التقسيم  هذا  عىل  املرتتبة 
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املعلومات  جميع  ستكون  الوطنية،  الهوية  عىل  قامئاً  تقسيمك  كان 

وثيق  بشكل  مرتبطة  التقسيم،  هذا  عىل  املرتتبة  والجزئية  التفصيلية 

هذا  ذكر  قبل  إليه  أرشنا  ما  وهذا  والهوية.  بالوطنية  املتعلقة  باألمور 

خاصاً.  وإدراكاً  وعياً  يستتبع  الخاص  التقسيم  نوع  أن  املثال. مبعنى 

يف  وتجاربك  واإلناث،  الذكور  بشأن  السابقة  معلوماتك  جميع  فإن 

ترتك  سوف  ذلك،  إىل  وما  بالوالدين  املتعلقة  األمور  وحتى  الحياة، 

االعتبار،  بنظر  الوطنية  الهوية  أخذت  وإذا  تقريرك،  كتابة  تأثريها عىل 

فإن كل ما تعرفه بشأن الثقافة والتاريخ واملجتمع املرصي واإليراين، 

سوف ترتك بتأثريها عىل توصيفك.

التقسيم والتبويب إمنا يجدينا إذا كنا يف  وعىل هذا األساس فإن 

مقام الحصول عىل بعض املعلومات بشأن محيط ما. وميكن تصّور 

نكون مسبوقني مبعرفة  أن ال  األوىل  الحالة  الوضع يف حالتني،  هذا 

الثانية أن تكون املعلومات  أبداً، والحالة  املحيط وال نعلم عنه شيئاً 

التي نحملها عنه قدمية وبالية وغري مجدية، بحيث نكون معها بحاجة 

معلومات  إىل  والوصول  املحيط،  ذلك  عن  معلومتنا  تحديث  إىل 

جديدة. وبهذا املعنى يكون لكل تقسيم وتبويب بداية ونقطة انطالق. 

أو بعبارة أخرى: إن لكل تقسيم تاريخاً.

بعد هذه املقدمة نعود إىل ُصلب بحثنا، وهو تقسيم التيارات إىل: 

زاخراً  تاريخاً  التقسيم  لهذا  إن  فنقول:  مييني".  و"تيار  يساري"  "تيار 

التقسيم،  لهذا  اطالق  ونقطة  بداية  نجعل  أن  أردنا  وإذا  باملنعطفات. 

انتصار  عام  أي:  للميالد،   [789 العام  إىل  النقطة  تلك  تعود  فسوف 

الثورة الفرنسية.



الثورة الكبرى

الفصل الثاني



الفصل الثاين:

الثورة الكربى

قبل اندالع الثورة الفرنسية كانت فرنسا تحكمها ساللة ملكية تحمل 

اسم "لويس"، وقد امتدت سلطة هذه الساللة لقرون من الزمن. وكانت 

الثورة الفرنسية قد تفّجرت يف عهد امللك "لويس السادس عرش". كان 

نوع الحكم من الناحية السياسية يف فرنسا ذا طبيعة استبدادية ومركزية 

شديدة. حيث كانت جميع مقاليد األمور بيد شخص امللك، إىل الحدّ 

)تاريخ  كتابه  يف  ماليه(  )آلرب  الكبري  الفرنيس  املؤّرخ  معه  قال  الذي 

القرن الثامن عرش والثورة الفرنسية الكربى وإمرباطورية نابليون(، نقالً 

عن )دون فورجان( سنة ]78] للميالد: "مل تكون يف فرنسا طبقة رجال 

ورعية  يأمر،  هناك سلطان  كان  ثالثة.  طبقة  نبالء، وال  طبقة  دين، وال 

تطيع فحسب"]]]. وإن النظرية السياسية التي كانت قامئة ـ منذ القرون 

الوسطى ـ عىل أساس "الحق اإللهي"، متنح هذا الحق إىل امللك يف 

فرنسا، وتطلق له العنان ليفعل ما يشاء.

لذلك  السياسية  األدبيات  مفردة يف  أهم  أن  ندرك  هنا سوف  من 

تدوينها يف  تّم  التي  الرسائل  فإن جميع  "امللك".  العرص هي مفردة 

الزمنية، كانت تدور حول هذا  السياسية حتى تلك املرحلة  الفلسفة 

الجيد؟ وما هي صفاته؟"  القائل: "من هو امللك  السؤال املحوري 

]]] - انظر: آلرب ماليه وجول آيزاك، تاريخ قرن هيجدهم، انقالب كبري فرانسه وامرباتوري نابلئون، 

ترجمه إىل الفارسية: رشيد ياسمي، ص ]34، طهران، 345] هـ.
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وأما سائر الطبقات االجتامعية فال يكون لها موضع من اإلعراب إال 

يف حدود تنظيم عالقاتها مع امللك.

وعىل هذا األساس كان بناء السلطة يف تلك املرحلة يف األساس 

بناء عمودياً، مبعنى أن امللك كان يحتل أعىل مكانة يف سلم السلطة، 

ثم يأيت بعده رجال الدين، ثم النبالء أو األرشاف، ويف قعر العمود عامة 

الناس أو الرعية. وإذا أردنا بيان ذلك بعبارة أخرى، قلنا: إن بناء السلطة 

يتخذ شكالً هرمياً مؤلفاً من أربع طوابق، وهي: "األعىل"، و"العايل"، 

و"املتوسط"، و"الداين". وأما يف مسار الثورة الفرنسية، فقد انهار هذا 

الهرم والسلم الطبقي العمودي، وتحول إىل مجرد تصنيف أفقي مؤلف 

من طرفني: "يسار" و"ميني".

السلطة املهرتئة

ـ عىل  فرنسا  يف  الطبقي  النظام  كان  الفرنسية،  الثورة  أعتاب  عىل 

ما تقّدم ذكره ـ يتألف من ثالث طبقات رئيسة. فمن بني مجوع سكان 

فرنسا البالغ عددهم خمسة وعرشين نسمة، كان أربعة وعرشون مليون 

نسمة منهم يتألفون من: الفالحني والحرفيني والعامل الذين يشغلون 

الطبقة الثالثة، وأما املليون نسمة املتبقية فهي تتألف من رجال الدين 

والنبالء، وسكان املدن من التجار، وهؤالء وإن كانوا من املصنفني 

سيئاً.  مادياً  وضعاً  يعانون  يكونوا  مل  ولكنهم  الثالثة،  الطبقة  ضمن 

الربجوازيون  وكان  "الربجوازية".  بالطبقة  تعرف  الطبقة  هذه  وكانت 

املرفهون نسبياً والذين كانوا يعرفون بوصفهم من أهل العلم واملعرفة، 

هم من أكرث الفئات االجتامعية الفرنسية طليعية، وكام سرنى، فإن أفراد 

هذه الطبقة لعبوا الدور األهم يف مسار الثورة الفرنسية. وقد أخذ هؤالء 



اليمين واليسار: رؤية أبستمولوجية نقدية للمفهوم  24

الرسمية  املسيحية  مع  عالقتهم  أوارص  يفكون  االعتقادية  الناحية  من 

قبيل:  من  مبادئ  نحو  بشدة  يندفعون  كانوا  املقابل  ويف  بالتدريج، 

"التنوير" املتمثلة بأمور مثل: )الحرية، واإلنسانية، والعقل(]]].

القساوسة  وهام:  جامعتني،  إىل  ينقسمون  الدين  رجال  وكان 

الرشعيون  القساوسة  وكان  الرشعيني.  غري  والقساوسة  الرشعيني، 

السيد  كنائس  من  واحدة  إىل  رسمياً  ينتسبون  الذين  الدين  رجال  من 

الرشعيني  غري  القساوسة  من  أفضل  مبكانة  يتمتعون  وهم  املسيح، 

املنشرتين بشكل عام يف القرى واألرياف.

وكانت  ومثقفني.  فرسان  إىل  عام  بشكل  ينقسمون  النبالء  وكان 

الجامعة األوىل من النبالء ينحدرون من سلسلة من النبالء التقليديني 

أنفسهم  عىل  يخلعون  الذين  األرشاف  من  يتألفون  حيث  املتقدمني، 

القسم  أما  ذلك.  إىل  وما  والكونت  واملركيز  الدوق  قبيل:  من  ألقاباً، 

الثاين من النبالء فهم يستمدون نبلهم من السالطني، ويحصلون عىل 

وظائف ومناصب يف البالط املليك]]].

كانت السلطة الفرنسية وعىل رأسها "لويس السادس عرش"، ترى 

أصالة لوجود سلسلة املراتب يف إدارة الدولة، وكان يذهب إىل االعتقاد 

بأن الله قد منح البرش قدرات غري متكافئة، وعليه فمن "الطبيعي" أن يتم 

تقسيم املناصب واملواهب االجتامعية واملادية بشكل غري متساوي، 

وإن العمل عىل خالف هذه القاعدة، ميثل خروجاً عىل اإلرادة اإللهية.

لبلدان أخرى مثل إنجلرتا ـ  ويف هذا اإلطار كانت فرنسا ـ خالفاً 

]]] - انظر: إريك هابزبام، عرص انقالب )عرص الثورة(، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، 

ص 27، نرش ما، طهران، 374] هـ ش.

]2] - انظر: آلرب ماليه وجول آيزاك، تاريخ قرن هيجدهم، انقالب كبري فرانسه وامرباتوري نابلئون، 

ترجمه إىل الفارسية: رشيد ياسمي، ص 355 ـ 360.
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تقوم عىل اتحاد وثيق للغاية بني السلطة والكنيسة]]]. فكانت الكنيسة 

تضفي الرشعية السياسية عىل سلطة امللك، وكان امللك يف املقابل 

يدعم الكنيسة مالياً، من خالل تخصيص "حق العرش"]]] لها.

تواجه  الفرنسية  الدولة  كانت  الثورة،  سبقت  التي  السنوات  يف 

الكثري من املشاكل. ومن بني هذه املشاكل الهامة هي الحروب التي 

اندلعت بني بريطانيا وفرنسا. وقد تحّدث أريك هابزبام ـ أكرب مؤرخ 

مبعنى  ـ  الدويل  التنافس  "إن  قائالً:  الحروب  هذه  حول  ـ  معارص 

الحرب حول مصادر بلد ما ـ تدخل البلد يف اختبار ال ميكن مقارنته 

بأي معيار واختبار آخر. وعندما ال تكون الدول قادرة عىل اجتياز هذا 

االختبار، تتضعضع أركانها وتبدأ بالتّصدع، ثم تنهار. ومن بني أنواع 

هذه املنافسات الكربى يف جزء رئيس من القرن الثامن عرش للميالد، 

الذي ميثل يف معنى  بريطانيا وفرنسا،  نزاع وجدل بني  ما حدث من 

فرنسا  ألن  الحديثة؛  واألنظمة  القدمية  األنظمة  بني  النزاع  معانيه  من 

االستعامرية  إمرباطوريتها  ويف  التجارة  يف  الرسيع  ازدهارها  رغم 

واألبرز  األقوى  السلطة  ميثل  ـ  بريطانيا  يستفز  كان  الذي  األمر  ـ 

التقليدية  للسلطة  الخالص  النموذج  تأثرياً، وباختصار: ميثل  واألكرث 

الحديث  االجتامعي  النظام  تفّوق  يربز  املطلقة. ومل  واإلرستقراطية 

عىل القديم يف أي موضع من املواضع، مثلام تجىل يف هذا النزاع 

الفرنيس ـ الربيطاين"]]].

الفارسية:  إىل  ترجمه  نابليون،  عرص  الحضارة(،  )قصة  متدن  تاريخ  ديورانت،  ول  انظر:   -  [[[

إسامعيل دولت شاهي وآخرون، ج ]]، ص 4، نرش علمي فرهنگي، طهران، 374] هـ ش.

]2] - حق العرش من جميع املحاصيل واألرباح كان يدفع إىل رجال الدين كرضائب تصب يف 

مصلحة الكنيسة.

]3] - انظر: إريك هابزبام، عرص انقالب )عرص الثورة(، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، 

ص 29 ـ 30.
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من  إنجلرتا  عىل  ـ  عام  بشكل  ـ  فرنسا  تفّوق  من  الرغم  وعىل 

حيث الرثوة وعدد السكان، إال أن هذه الحروب املتواصلة قد أثقلت 

زاخرة  ـ  أخرى  ناحية  من  ـ  الداخلية  األوضاع  كانت  كام  كاهلها. 

إلدارة  االجتامعية  املنظومة  تكن  مل  حيث  واالضطراب.  بالفوىض 

خمسة  قبل  البالد  يف  سائدة  كانت  التي  تلك  عن  تختلف  املجتمع 

الفرنسية قوانينها وأساليبها  قرون. حيث كان لكل والية من الواليات 

البلد إىل  والقوانني يف هذا  األنظمة  إذ يصل عدد  الخاصة.  وموازينا 

85] نظاماً]4]! كام كان الجهاز القضايئ يعاين بدوره من تشتت يصل 

إىل حّد املرض واللعنة. فحتى ما قبل أعوام قليلة من الثورة كان يتم 

تعذيب  لعمليات  إخضاعهم  من خالل  املتهمني  من  االعرتاف  انتزاع 

البالط  وبطانة  وكان اآلالف من حاشية  والقسوة.  الوحشية  ممعن يف 

نفسه  الوقت  يف  وكانوا  حدود،  دون  واإلرساف  التبذير  يف  غارقني 

ميعنون يف مضاعفة الرضائب عىل الفقراء من الناس ملصلحة السلطة 

والكنيسة. كل ذلك وضع الشعب الفرنيس عىل شفري االنفجار.

إن الذي مثل الرضبة األخرية التي قصمت ظهر السلطة الفرنسية، هي 

حروب االستقالل يف الواليات املتحدة األمريكية. فقد كانت بريطانيا 

وفرنسا خصني تقلييدين لدودين لبعضهام، وكان الفرنسيون يندحرون 

االستقالل  حرب  يف  أما  الحروب.  تلك  أغلب  يف  الربيطانيني  أمام 

األمرييك فقد عمدت فرنسا إىل تحشيد كل طاقاتها لنرصة األمريكيني، 

وبالتايل متكنت أغلب املستعمرات اإلنجليزية يف أمريكا من الحصول 

هذه  أن  بيد  مدّوية.  خسارة  بريطانيا  تكبّدت  وبذلك  االستقالل،  عىل 

الحرب وتبعاتها مثلت عىل املقلب اآلخر نهاية السلطة الفرنسية. فبعد 

]4] - انظر: آلرب ماليه وجول آيزاك، تاريخ قرن هيجدهم، انقالب كبري فرانسه وامرباتوري نابلئون، 

ترجمه إىل الفارسية: رشيد ياسمي، ص 340 ـ 350.
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نهاية الحرب زادت نفقات السلطة الفرنسية عىل أرباحها مبقدار عرشين 

باملئة، وذهبت جميع جهود تحسني الوضع االقتصادي أدراج الرياح.

ويف نهاية املطاف أمر امللك الفرنيس ـ لغرض إيجاد حل لألزمة 

الكبرية التي وجد نفسه غارقاً فيها ـ بانعقاد مجلس مىض عىل انعقاد 

ما  أو  "العموم"  مجلس  وهو  أال  سنة،  وسبعني  مئة  له  اجتامع  آخر 

اصطلح عليه حينها بـ )األوتوجيرنو(]]].

بداية الثورة

لقد صدر تعميم عىل جميع رجال الدين والنبالء والبارزين من عامة 

الناس يف عموم الواليات واملقاطعات الفرنسية، إىل ترشيح أنفسهم 

لالجتامع يف هذا املجلس. بيد أن األمر الذي يستحق االلتفات هو أن 

ماهية هؤالء األعضاء كانت تختلف عن سابقتها إىل حّد كبري. بعبارة 

أخرى: إذا تجاوزنا رجال الدين، فإن الكثري من النبالء يف تلك الحقبة 

ديورانت  يذهب ول  الربجوازيني.  الطليعية من  الطبقة  مع  تواطأوا  قد 

تحولوا  قد  الفرنسيني  النبالء  من   95% من  يقرب  ما  بأن  االعتقاد  إىل 

بالتدريج إىل برجوازيني. حيث ربطوا ألقابهم بالرثوة الجديدة والعقول 

مصالح  هناك  كانت  وبالتايل  املتوسطة]]]،  للطبقة  واملثرية  املفكرة 

مشرتكة تربط ما بني الطبقتني.

وعىل كل حال فقد صدر األمر بانعقاد مجلس العموم يف الثامن من 

]]] - كان هذا املجلس الترشيعي الخاص، والذي حمل اسم )Etat-Genraux( يتألف أعضاؤه 

من ثالث طبقات، وهم: طبقة النبالء من الربجوازيني واإلقطاعيني والذين ينتخبهم امللك، وطبقة 

تحديد  والتجار. وكان من مهامته  والحرفيني  والعامل  املزارعني  العوام من  الدين، وطبقة  رجال 

امليزانيات ونفقات الجيش واملرتزقة ونفقات الكنائس وغريها. وقد تأسس بأمر من ملك فرنسا 

)فيليب الرابع( عام 302] م. املعرّب.

الفارسية:  إىل  ترجمه  نابليون،  عرص  الحضارة(،  )قصة  متدن  تاريخ  ديورانت،  ول  انظر:   -  [2[

إسامعيل دولت شاهي وآخرون، ج ]]، ص 5.
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ديسمرب ـ أيلول من عام 788] للميالد، ليقّدم املشورة للملك، وميّد له 

يد العون يف حل مشاكل البالد. بيد أن هذا املجلس ـ باإلضافة إىل ما 

ذكر ـ كان يختلف عن سابقه يف أمور أخرى أيضاً. فقد أذعن امللك 

بسبب  ـ  الثالثة  للطبقة  يكون  بأن  "نيكر"  الرضائب  وزير  تحت إرصار 

كرثة أعداد أفرادهاـ  حضور ومتثيل وأصوات مساوية للطبقتني األوليني 

يف املجلس املقبل. األمر اآلخر أنه تّم التساهل يف رشوط الرتشيح 

واملشاركة يف االنتخابات بحيث ميكن للمزيد من األفراد واملواطنني 

أن يشاركوا يف هذه االنتخابات؛ حيث يُسمح ملن أكمل سن السابعة 

والعرشين، وسدد ما يُستحق عليه من الرضائب مهام كان مقدارها يف 

العام املايض، أن يشارك يف االنتخابات. واألمر الثالث واألهم هو أن 

امللك قد أضاف إىل دعوته طلباً يفرض عىل كل مجلس منتخب بأن 

التي  الشكاوى والطلبات واملشاكل  "مدّونة" تتضمن جميع  له  يرسل 

تعاين منها كل طبقة يف أي مقاطعة من مقاطعات البالد. وقد كانت هذه 

املدونات مبنزلة األفاعي التي قام امللك لويس السادس عرش برتبيتها 

وتنشئتها يف كّمه؛ إذ شكلت البذور األوىل ملراحل الثورة الفرنسية.

الدين  رجل  ـ  سييس"  "أبيه  لعب  التاريخية  املرحلة  هذه  ويف 

الفرنيس املؤثر ـ دوراً بارزاً. حيث أعد مدّونة تدعو إىل رضورة مواكبة 

رجال الدين لعامة الناس. إذ كان يرى أن الفرنسيني من الطبقة الثالثة 

باسم  الحديث  ميكنهم  نسمة  مليون  وعرشين  أربعة  عددهم  والبالغ 

تسمية  حول  املمثلني  بني  الجدل  احتدم  وقد  حالها.  ولسان  فرنسا 

املجلس، وناقشوا بند "ما إذا كان يجب تسميته باملجلس الوطني"، 

العموم  مجلس  استقالل  يعني  التسمية  هذه  لصالح  التصويت  وكان 

واألوتوجيرنو عن ملك فرنسا. وبالفعل فقد أجري التصويت، وكانت 
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بالنفي.  صوتاً   90 مقابل  يف  باإليجاب،  نائباً   490 صّوت  أن  النتيجة 

فتعّهد املمثلون بإقامة امللكية الدستورية بديالً عن السلطة االستبدادية 

املطلقة للملك لويس السادس عرش. ومن هنا ميكن القول إن الثورة 

ـ  يونيو  من  عرش  السابع  يف  بدأت  قد  السياسية  الناحية  من  الفرنسية 

حزيران عام 789] للميالد]]].

بل كان  باملعنى املتعارف،  "قائد"  الفرنسية  للثورة  وبهذا مل يكن 

وقد  الربجوازيني.  مصطلح  عليهم  أطلق  الذين  من  جامعة  يتزعمها 

تبلورت أفكارهم من الليربالية التقليدية "الفالسفة" )الكتاب ومشاهري 

يف  الربجوازية  مطالبهم  واتضحت  التنوير(،  عرص  يف  املستنريين 

وقد  السنة.  تلك  يف  صدر  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 

به،  املساس  ميكن  ال  ومقدساً  طبيعياً  حقاً  الخاصة  امللكية  اعتربوا 

السلطة  رأس  عىل  امللك  وحضور  املليك  النظام  باستمرار  وطالبوا 

بعقيدتهم  متسكوا  ـ  نفسه  الوقت  يف  ـ  ولكنهم  الفرنسية،  السياسية 

القائلة بأن جميع الناس يولدون أحراراً وسواسية، ويجب التعامل مع 

جميع أفراد البرش تحت سقف القانون بالتساوي.

مل يوافق امللك عىل ما متّت املصادقة عليه، وأطلق مبوجبه عىل 

املجلس عنوان املجلس الوطني، وأصدر أمراً بإغالق املنافذ املؤدية 

بينهم،  فيام  املمثلون  تعاهد  املقابل  املمثلني. ويف  إقامة  محل  إىل 

وأقسموا عىل عدم مبارحة أماكنهم ما مل يتم تغيري الدستور. ويف نهاية 

املطاف أذعن امللك ملطالبهم يف الخامس من يونيو ـ حزيران، أي: 

الدستورية.  امللكية  نظام  بتطبيق  وقبل  االستفتاء،  من  أيام  بعد مثانية 

"مجلس  اسم  نفسه  عىل  املنترص  املجلس  أطلق  الحني  ذلك  ومنذ 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 9] ـ 20.
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أيلول،  ـ  ديسمرب  الثالثني من  املؤسسني". وكان هذا املجلس حتى 

حيث تواجد امللك يف املجلس للمصادقة عىل الدستور الجديد، أي 

مبا يقرب من سنتني وأربعة أشهر، هو الذي يدير دفة األمور يف فرنسا.

وبعد شهر واحد من تأسيس املجلس، هجم املواطنون يف باريس 

بالسجناء  الخاصة  السجون  أشهر  من  بوصفها  الباستيل  قلعة  عىل 

حتى  حجارة،  حجارة  حجارتها  واقتلعوا  رعباً،  وأكرثها  السياسيني 

بوصفه  ـ  الباستيل  االستيالء عىل  مثل  وقد  عليها.  أحكموا سيطرتهم 

منوذجاً لالستبداد املليك ـ ذروة االنتصار الكامل للثورة الفرنسية.

مجلس املؤسسني

لقد كان مجلس املؤسسني هو الحاضنة التي أنجبت مفهوم اليسار 

واليمني. ففي الجلسات األوىل لهذا املجلس كان املمثلون يصنفون 

عىل أساس الطبقة التي ينتمون إليها، أو عىل طبق مجاورتهم للحوزة 

االنتخابية. ولكن مل ميض طويل وقت حتى بدأ تصنيف املمثلني يتم 

عىل أساس تشابه األفكار والعقائد السياسية. وبذلك تشكلت األحزاب 

السياسية األوىل، فكان أنصار اإلصالح الذين يعرفون أنفسهم بأصدقاء 

الشعب يجلسون إىل يسار رئيس املجلس، بينام يجلس الذين مييلون 

إىل النظام املليك السابق  ـ والذين يعرفون بالنبالء أو اإلرستقراطني 

من  مجموعة  التيارين  هذين  بني  وكان  املجلس.  رئيس  ميني  إىل  ـ 

شعار  رفعوا  حيث  الوسط  يف  يجلسون  الذين  املستقلني  املمثلني 

الحياد وعدم االنحياز. وكان هؤالء الحياديون أنفسهم ينقسمون فيام 

بينهم إىل الوسط اليساري والوسط اليميني.  وكان ميني الوسط يتألف 

من أنصار مونتسكيو، وكانوا يطالبون بوجوب أن تقوم يف فرنسا حكومة 
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دستورية شبيهة بالسلطة الدستورية يف إنجلرتا، وأن يكون لها مجلس 

أقرب  عقائدهم  فكانت  الوسط  يسار  وأما  للعموم.  ومجلس  لألعيان 

إىل سلوك اليساريني، وكانوا يقولون بأن سياسة املجلسني املتبعة يف 

إنجلرتا تتباين مع أصل املساواة الوطنية]]]. ولكننا إذا ألقينا نظرة عامة 

واالتساع  باالزدياد  آخذة  لليسار  هيمنة  أوضاع املجلس، سنجد  عىل 

التدريجي مبرور األيام.

وحّل  املؤسسني،  مجلس  حل  تّم  للدستور،  امللك  توقيع  وبعد 

محله املجلس الترشيعي. ويف هذا املجلس واصل التياران الرئيسان 

يف املجلس السابق )مجلس املؤسسني( نشاطهام. فكان إىل اليمني 

والقوانني  الحقوق  احرتام  رضورة  يرى  الذي  الدستورية  الحركة  تيار 

إىل  وكان  امللك،  بصالحيات  يتعلق  فيام  الدستور  عليها  ينص  التي 

صالحيات  إلغاء  يف  باإلرساع  يطالبون  الذين  الجمهوريون  اليسار 

منصب ترشيفي  السادس عرش مجرّد  لويس  منصب  واعتبار  امللك. 

ال أكرث. وقد شكل هؤالء الجمهوريني تجمعاً لهم يف صومعة "سانت 

أونويه" حيث كانوا يعقدون اجتامعاتهم هناك، حيث عرفوا باليعاقبة.

العامل عىل أعتاب الثورة الفرنسية

يف تلك الحقبة كانت فرنسا باإلضافة إىل بريطانيا تشكالن القوتني 

الجذري  التحول  بعد  الطبيعي  من  وكان  املنطقة،  تلك  يف  العظمتني 

والعميق الذي شهدته فرنسا أن ينعكس ذلك عىل األوضاع يف عموم 

األوربية  الدول  من  دولة  أي  حكام  من  أحد  يكن  مل  األوربية.  القارّة 

سعيداً باألحداث واملتغريات يف فرنسا، وأخذوا يرون خطراً يف تسلل 

]]] - انظر: آلرب ماليه وجول آيزاك، تاريخ قرن هيجدهم، انقالب كبري فرانسه وامرباتوري نابلئون، 

ترجمه إىل الفارسية: رشيد ياسمي، ص 400 ـ 405، طهران، 345] هـ.
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العقائد الثورية إىل بلدانهم. وبالتدريج أخذت الحروب الشاملة تندلع 

بني الثوار الفرنسيني وسائر األمم األوربية. بيد أن الثوار كانوا ميتلكون ـ 

باإلضافة إىل الفنون والخطط القتالية ـ عنرص التضحية والفداء، فكانوا 

لذلك يخرجون منترصين من جميع هذه املعارك، ويرتكون وراءهم بذور 

النزعة الثورية مغروسة يف وعي الكثري من األمم األوربية. وبغض النظر 

عن بريطانياـ  التي كانت يف رصاع تقليدي مع فرنسا فيام يتعلق باملسائل 

لفرنسا. ومن أهم  االقتصادية ـ ظهرت دول أخرى جاهرت مبخالفتها 

تلك الدول هي النمسا، حيث كان لها وشائج وأوارص وثيقة مع امللك 

الفرنيس لويس السادس عرش واألرسة امللكية الحاكمة يف فرنسا عموماً، 

وقد عرف هؤالء النمساويني بالبوربون، وقد وجدوا يف الثورة الفرنسية 

ضد امللك الفرنيس خطراً وتهديداً كبرياً عىل مصالحهم.

يف  الفرنيس  الشعب  وجد  وحيث  الحروب.  اندلعت  ما  ورسعان 

هجوم النمسا وبروسيا عىل بالدهم تلبية الستغاثة لويس السادس عرش، 

بغية إعادته إىل السلطة، فاقم ذلك من حقدهم عىل لويس السادس عرش 

وسلطته، وكانوا لذلك يزدادون متسكاً وتشبّثاً بأفكارهم الثورية.

ويف املجلس الترشيعي احتدم الخالف بني اليساريني حول أولوية 

والسالم  الصلح  طريق  سلوك  أو  عاملية  حروب  يف  فرنسا  تدخل  أن 

بني  لالنتباه  ملفت  اصطفاف  ظهور  إىل  أدى  الذي  األمر  والهدنة. 

اليساريني أنفسهم، حتى أخذ اليساريون املتطرّفون الذين يدعون إىل 

خوض الحرب، يصفون املخالفني للحرب من اليساريني باليمينيني. 

اليساريني  املتطرفون من  فيه  أخذ  نشهد مساراً  الربهة  وبدأنا يف هذه 

يطردون زمالءهم من ربقة اليسار ويدفعون بهم دفعاً إىل التيار اآلخر. 

وقد تكررت هذه الظاهرة مراراً طوال تاريخ الرصاع املحتدم بني اليسار 
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واليمني. وعليه ال بد من الرتكيز عىل هذه الظاهرة أكرث.

إن األمر الذي يجب أخذه بنظر االعتبار يف هذا الشأن هو أن اليسار 

واليمني ليسا من املصطلحات املطلقة. إمنا اليسار واليمني يعكسان 

املوقع واملوقف الذي تتخذه الجامعة السياسية يف مرحلة من املراحل. 

ومن املحتمل أن تبادر تلك الجامعة نفسها إىل تغيري موقفها يف فرتة 

ومرحلة زمنية أخرى. وعليه يكون كل من مفهوم اليسار ومفهوم اليمني 

مفهوماً نسبياً، بيد أن هذه النسبية ال تعني أنها أموراً جوفاء ال تأثري لها. إن 

اليسار واليمني ال يقدمان مجموعتني من النظريات الثابتة، بل هام طيفان 

أو "محوران" ينتقالن من جيل إىل جيل آخر]]].

الثورة بني األخذ والرد

"لويس  انتقل  وبروسيا،  والنمسا  فرنسا  بني  الحروب  فرتة  يف 

السادس عرش" من محل استقراره الدائم يف فرساي الواقعة يف ضاحية 

باريس، ليسكن يف قرص التولريي يف قلب باريس. وكان هذا القرص 

محجوزاً  الفرنيس  امللك  كان  أدق:  وبعبارة  اليعاقبة،  قبل  من  مراقباً 

يف هذا القرص. وكان اليعقابة هم الذين يديرون شؤون باريس، وكان 

"دانتون" اليعقويب الشهري محافظاً لباريس. وقد شهدت تلك السنوات 

ـ عالوة عىل األزمات والفوىض املنترشة يف عموم الداخل الفرنيس، 

والحروب االستنزافية الخارجية ـ مجاعة تسبب به الجفاف الذي قىض 

العثور عىل  الزراعية. حتى كان من الصعوبة مبكان  عىل املحاصيل 

الناس.  أقّضت مضاجع  قد  املجاعة  وكانت  باريس،  رغيف خبز يف 

ويف تلك الفرتة حّث اليعاقبة الشعب عىل الثورة، واالتجاه نحو قرص 

]]] - انظر: نوربرت بابيو، چپ وراست أهميت يك تفكيك، ص 6]، ترجمه إىل الفارسية: عيل 

أصغر سعيدي، علم وأدب، طهران، 384] هـ ش.
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التويلري، حيث قتلوا جميع حراس القرص. وحيث كان الثوار يُرجعون 

مبا  يقبلون  يعودوا  الخائن، مل  امللك  مؤامرات  إىل  مشاكلهم  جميع 

دون إقالة امللك وعزله عن السلطة، وحل النظام املليك.

ويف خضّم تلك األحداث، بادر اليمينيون يف املجلس الترشيعيـ  

الذين كان يرصون عىل التأكيد عىل امللكية الدستورية ورضورة حضور 

امللك عىل رأس السلطة السياسية يف البالد، وكانوا ميثلون األغلبية يف 

املجلس ـ إىل االعرتاض مستدلني لذلك بأن النظام الثوري يف فرنسا 

التنفيذية،  والسلطة  الترشيعية،  السلطة  ركائز، وهي:  ثالث  يقوم عىل 

من  التنفيذية  السلطة  يفرغون  الناس  أخذ  وحيث  القضائية.  والسلطة 

محتواها، ال يعود هناك من محل للسلطة الترشيعية من اإلعراب. وعليه 

ال بّد من حل املجلس الترشيعي. ورسعان ما نال هذا القرار ـ سواء 

أكان صائباً أم خاطئاً ـ رضا الناس والتيار اليساري يف املجلس. فأنهى 

املجلس أعامله، وحّل محله أكرث املجالس راديكالية وتطرفا شهدته 

تلك املرحلة من التاريخ البرشي يف األول من أكتوبر من عام ]79] 

للميالد، أال وهو املجلس التنفيذي املعروف بـ "مجلس المدراء".

وخالفاً للمجلس الترشيعي، كانت األكرثية يف "مجلس املدراء" 

قد  الفرتة  تلك  اليسار يف  كان  الحال  وبطبيعة  اليسار،  تيار  يف جانب 

تحّول إىل جامعتني متعارضتني، وهم الجريونديون الحامئم وأغلبهم 

واملحاربني  الصقور  واليعاقبة  الباريسيني،  غري  من  املدن  من سكان 

الذين يرون كل يشء مختزل يف باريس.

سنوات،  ثالث  مدى  عىل  نشاطه  املدراء"  "مجلس  واصل  وقد 

النزاعات  كانت  حيث  دموية.  مراحلها  أسوأ  خاللها  فرنسا  شهدت 

املحاكم  سوق  وكانت  وساق،  قدم  عىل  قامئة  الحسابات  وتصفية 
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للشخص  االتهام  الئحة  تسلم  املحاكم  كانت  حيث  عامرة.  الثورية 

املحكمة  إىل  نفسه  يعرّف  أن  عليه  وكان  العارشة،  الساعة  حدود  يف 

حتى ما قبل الساعة الثانية عرشة، ليصدر عليه الحكم يف متام الساعة 

الثانية، ويف متام الساعة الرابعة يتّم تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وكان 

يف الغالب يتم من خالل قطع الرأس بحّد املقصلة.

ثورة  املرحلة  تلك  يف  العارمة  الشعبية  االنتفاضات  اعتربت  وقد 

فرنسية أخرى، وهي ثورة أكرث "يسارية" بأضعاف مضاعفة عن دستورية 

يف  سائداً  كان  ما  كل  حرق  استعداد  عىل  وكانت  للميالد،   [789 عام 

الذي أصدر قرار عزل امللك،  تلك املرحلة. وكان هذا املجلس هو 

وحل النظام املليك، وتأسيس الجمهورية الفرنسية األوىل بتاريخ الثاين 

والعرشين من أيلوم عام ]79] للميالد]]]. وبعد ذلك بشهرين تّم رضب 

عنق امللك باملقصلة بعد مصادقة املجلس املذكور عىل ذلك.

تحشيد  يف  مهاّمه  أوىل  يرى  اليعاقبة  بزعامة  الجديد  النظام  كان 

الجامهري يف مواجهة الجريونديون واملطالبون بعودة امللكية. وحيث 

كانت جموع الثائرين يف باريس ترتدي رساويل من نوع خاص متيزت 

تلك الجموع بوصف "أصحاب الرساويل". وكانت هذه الجموع هي 

والحانقة  الغاضبة  الجموع  مساندة  عىل  وتعمل  الشارع  تحكم  التي 

الدولة  مركزية  فإن  وعليه  امللكية.  عودة  ودعاة  الرثوة  أصحاب  عىل 

أشد  من  تشكلت  قد  الرساويل  وأصحاب  باليعاقبة  املتمثلة  الجديدة 

تواجه  وكانت  الحقبة،  تلك  يف  املتطرّفة  اليسارية  الحكومات  أنواع 

بطبيعة الحال أعتى املشاكل يف ذلك الحني. حيث شهدت مترّد ستني 

الفارسية:  إىل  ترجمه  نابليون،  عرص  الحضارة(،  )قصة  متدن  تاريخ  ديورانت،  ول  انظر:   -  [[[

إسامعيل دولت شاهي وآخرون، ج ]]، ص 62.
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البالغ عددها مثانني  ـ  الفرنسية  املقاطعات  بني مجموع  من  مقاطعة 

مقاطعة ـ عىل الحكم يف باريس، ولوال وجود اليعاقبة وعىل رأسهم 

قد  فرنسا  يف  الثورية  الدولة  لكانت  روبسبيري،  مثل  متطرف  حقوقي 

انهارت عىل الصعيد العميل.

لقد تم القضاء يف تلك املرحلة عىل البقية الباقية من اإلقطاعيني، 

وأقر نظام التصويت العام بوصفه حقاً من حقوق الشعب والجامهري. 

كام أقر العمل عىل مواجهة الدين، واضمحلت سلطة الكنيسة عملياً، 

تلك  يف  األوىل  للمرة  بها  إلعمل  تّم  التي  األمور  من  الكثري  وكذلك 

املرحلة، حيث ظهر إىل الوجود عامل جديد مل يسبق للشعب أن رأى 

مثيالً له. لقد أقام اليعاقبة أكرث الحكومات مثالية ألنصارهم، وأكرثها 

رعباً وهوالً بالنسبة إىل معارضيهم. وقد شهدت تلك األعوام القضاء 

عىل الكثري من الجريونديون تحت طائلة التناغم مع امللك وبطانته من 

االرستقراطيني. وبعد الفراغ منهم، وصل الدور إىل اليعاقبة املخالفني 

لروبسبيري أنفسهم، بحيث مل تعد املقصلة يف ربيع عام 794] للميالد، 

التي أبقت  اليسار واليمني. حتى كانت الحرب وحدها هي  متيّز بني 

عىل أنصار روبسبيري رغم العزلة التي وجدوا أنفسهم فيها. ويف نهاية 

يف  تعتمد  كانت  التي  ـ  روبسبيري  حكومة  إىل  الدور  وصل  املطاف 

كل أمورها عىل الجامهري ـ لتحيق بها نقمة الجامهري، حيث انقلبت 

عليها شفرة املقصلة التي كانت حتى ذلك الحني هي التي تتحكم بها، 

ليعدم بها يف الثامن والعرشين من حزيران سنة 794] للميالد . وهناك 

كانت الثورة يف أقىص يساريتها قد تخلت عن اليسار إىل األبد]]].

]]] - انظر: إريك هابزبام، عرص انقالب )عرص الثورة(، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، 

ص 90.
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أسلم الفرنسيون مقاليد أمورهمـ  بعد خمس سنوات صاخبة عجاف 

قبل  تدار من  ـ إىل حكومة  باملجاعات والحروب والنزاعات  مفعمة 

لجنة من الحكامء. وأخذ الربجوازيون من حملة أعباء الثورة األوائل 

يعودون إىل السلطة بالتدريج. وعاد االحرتام للملكية الخاصة بعد أن 

اليعاقبة،  اليعاقبة قد انتهكوها. وبدأت الكنيسة تتحّرر من سطوة  كان 

األمن  من  مبزيد  واملذهبية  الدينية  طقوسهم  ميارسون  الناس  وأخذ 

والسكينة. وقد شهدت تلك السنوات بلورة شخصية لقائد عسكري فذ 

اسمه )نابليون بونابارت(، وقريباً سيُسلم العامل قياده إليه. ولكن عىل 

الرغم من اعتبار تاريخ فرنسا يف تلك األعوام واحداً من أهم مراحل 

التاريخ خطراً، بيد أننا نضطر إىل الخروج عنه قليالً، لنتحّدث شيئاً ما 

التي شهدت يف ذات الفرتة ثورة صناعية. وهي ثورة قد  عن بريطانيا 

ترك بتأثريه العميق  أحدثت ـ شأنها شأن الثورة الفرنسية ـ رشخاً كبرياً 

يف تاريخ الفصل بني تيار اليسار وتيار اليمني، حيث أخذنا نشهد هّوة 

بني العامل ورّب العمل، أو الربوليتاريا والربجوازية.

الليربالية التقليدية

قبل كل يشء ال بد من البحث بشأن املفكرين اإلنجليز املؤثرين 

دائرة  يف  للدخول  مقدمة  ذلك  باعتبار  االجتامعية،  العلوم  حقل  يف 

نعود  السبب  الزمنية. ولهذا  الحقبة  تلك  الفكري إلنجلرتا يف  الفضاء 
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إىل سنوات ما قبل الثورة الفرنسية، ليك نعمل عىل ربطها ثانية بالعامل 

الليربالية،  مهد  بوصفها  إنجلرتا  عرفت  لقد  لها.  الالحق  االجتامعي 

الليربالية، حتى  ولكن يجب القول: رغم االستعامل الكثري ملصطلح 

يف الحوارات اليومية املتداولة بني الناس، كان الفرد يضيع يف متاهة 

معانيها املختلفة واملتنّوعة.

تفوق  ظاهرة  الليربالية  اعتبار  إىل  املحققني  من  الكثري  يذهب 

القسم  ألن  بل  أيديولوجيا،  ليست  الليربالية  ألن  ال  األيديولوجيا]]]. 

العامل  يف  املتنوعة  الفكرية  واملدارس  األيديولوجيات  من  األكرب 

األساسية  بقواعدها وأصولها  آمنت  أنها  أو  قد متخضت من رحمها، 

تسمية  يف  الحقيقة  هذه  عىل  الوقوف  وميكن  تلميحاً.  أو  ترصيحاً 

)liberty( بمعنى  الليربالية مشتقة من مفردة  فإن  األيديولوجيا،  هذه 

وجدان  يف  حارضة  الخالص  أو  الحرية  أمنية  كانت  حيث  الحرية، 

كال التيارين )اليسار واليمني(، رغم اختالفهم الجذري يف فهم معنى 

السيايس  الفكر  تاريخ  ناحية  فمن  إليها.  إىل  الوصول  وطرق  الحرية 

التي  الفتية  الطبقة الربجوازية  الليربالية متثل عقيدة  الغرب، كانت  يف 

الحكومات األوروبية املطلقة واملستبدة،  راية املعارضة ضد  رفعت 

وطالبت بتحديدها ضمن أطر القانون والدستور]]]. وعىل هذا األساس 

فإنه رغم إمكان القول: إن الليربالية كانت يف بداية الثورة الفرنسية تعد 

مدرسة ثورية، إال أنها عىل مّر الزمن ويف مواجهة املسائل االجتامعية 

والسياسية، أخذت تعترب ميينية من وجهة نظر اليسار املتطرّف. وعىل 

الرحمن عامل، نرش  عبد  الفارسية:  إىل  ترجمه  نظريه سيايس،  مقدمه  هيوود،  اندرو  انظر:   -  [[[

قومس، طهران، 388] هـ ش.

]2] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 5]، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.
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كل حال فإن الليربالية الراهنة تعّد من أهم املذاهب اليمينية.

يتمتعون  الذين  األفراد  من  مجموعة  املجتمع  ترى  الليربالية  إن 

الخاصة.  مصالحهم  تحصيل  وراء  ويسعون  العمل،  يف  باستقاللية 

ولهذا السبب يذهب الليرباليون إىل االعتقاد بأن العالقات االجتامعية 

طوعياً  أمراً  املثالية  صيغتها  يف  تكون  أن  يجب  املجتمع  أفراد  بني 

بالكامل، وأن يكون لكل شخص الحق يف أن يكون مبأمن من التطبيق 

االعتباطي للسلطة]]].

صورة  خلقوا  الذين  املنظرين  أوائل  من  هابز(  )توماس  كان  وقد 

لإلنسان بوصفه فرداً منفصالً عن املجتمع بالكامل. فحيث كان يعيش 

يف مستهل العرص الجديد، كان يرى أفراد البرش كائنات فردية ونفعية 

ال تسعى إال وراء حاجاتها الخاصة، وال تسري إال بوحي منها، ولكن 

قانون  هناك  يكن  مل  إذا  ـ  اإلنسان  وجود  يف  الذاتية  القسوة  بسبب  ـ 

فإن  هنا  من  بعضهم.  سيأكلون  فإنهم  بينهم،  فيام  الناس  حياة  ينظم 

أفراد املجتمع ـ يف إطار حفظ األمن ـ يضعون قدرتهم الفردية تحت 

ترصّف الحاكم ضمن العقد االجتامعي، يك يتمكن من خالل توظيف 

السلطات الكبرية املمنوحة له من إقامة النظم يف املجتمع. وعليه ال 

بد من إطاعة حكم الحاكم دامئاً، وذلك ألن وجوده رضوري لحفظ 

فإن هابز ال يرى املجتمع والحياة االجتامعية  الناس. من هنا  أرواح 

جزءاً من ذات األفراد ـ كام كان يرى أرسطوطاليس ـ بل هو عقد ثانوي 

يربمونه فيام بينهم تطوعاً.

تراثاً  ترك  قد  اإلنسان  لفردية  )هابز(  فهم  أن  من  الرغم  وعىل 

القى  السلطة  الستبداد  تأييده  أن  إال  الليرباليني،  من  تاله  ملن  قيّامً 

]]] - انظر: باري ستيوارت كالرك، اقتصاد سيايس تطبيقي، ص ]9، ترجمه إىل الفارسية: عباس 

حامتي، نرش كوير، طهران، 389] هـ ش.
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مخالفة من املفكر اإلنجليزي )جون لوك( الذي كان يُعّد يف حينها 

الليرباليني. املنظرين  أهم  من 

"عقد  حصيلة  املجتمع  يرى  ـ  هابز  مثل  ـ  لوك(  )جان  كان  كام 

اجتامعي". إال أنه ـ بخالفه ـ مل يكن ييسء الظن باألشخاص، ويرى 

اكتشاف  التي ميكنهم من خاللها  العقل والتفكري  بقّوة  يتمتعون  أنهم 

لتعريف  صالحة  بيئة  متثل  كام  مصالحهم،  لتلبية  الطبيعية،  القوانني 

الحكومة]]]. كان )جان لوك( ـ خالفاً لهابز ـ يرى رضورة تحديد سلطة 

الشؤون  يف  الدولة  قبل  من  تدخل  كل  ألن  اإلمكان؛  حتى  الدولة 

الخاصة لألشخاص يعمل عىل سلب حرياتهم. لقد استدل )جان لوك( 

يف مقالتني له إلثبات أن امللكية الفردية عىل أنفسهم وأعاملهم حقيقة 

بديهية ثابتة حتى قبل قيام العقد االجتامعي لتأسيس الدولة. وعليه فإن 

الحفاظ عىل هذه امللكية الخاّصة من أهم واجبات الدولة.

االضطرابات  من  الكثري  األعوام،  هذه  طوال  إنجلرتا  شهدت  لقد 

السياسية، حتى متكنت من الدخول يف مرحلة الثورة الصناعية بالتدريج.

الثورة الصناعية

مجموع  فإن  سياسية،  ثورة  برّمتها  الفرنسية  الثورة  اعتربنا  أننا  لو 

املتغرّيات التي تعرف بالثورة الصناعية، هي يف الواقع ثورة اجتامعية 

أحدثت تغيريات جذرية وعميقة يف مجمل بنية حياة البرش. لقد تبلورت 

عدد  ارتفع  فقد  الجوانب.  متعددة  متغريات  ظل  يف  الصناعية  الثورة 

وتضاعفت  الصحية،  األوضاع  تحّسن  نتيجة  ملحوظ  بشكل  السكان 

والواليات  وفرنسا  بريطانيا  من  كل  بني  الرابطة  املواصالت  طرق 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 93.



اليمين واليسار: رؤية أبستمولوجية نقدية للمفهوم  42

املتحدة األمريكية، حيث كانت هذه البلدان تشكل أهم مراكز وعواصم 

الثورة الصناعية واالقتصادية، واتسعت خطوط املالحة البحرية بشكل 

قّوة  تعمل عىل  التي  السفن  أسطول  التحق  ما  مسبوق. ورسعان  غري 

البخار بالسفن الرشاعية القدمية، األمر الذي أسهم ـ بشكل تصاعدي 

ـ يف ترسيع حركة اإلنسان والبضائع وظاهرة الهجرة والتجارة عىل نحو 

مذهل. ويف خضم ذلك كان عامل "الثورات املزدوجة"]]] يشهد مناخاً 

جديداً وغري مسبوق باملرة.

تلك  ففي  الصناعية.  الثورة  هذه  قلب  متثل  بريطانيا  كانت  وقد 

البلدان  سائر  عن  ملحوظاً  اختالفاً  تختلف  بريطانيا  كانت  الحقبة 

والدول األوروبية األخرى، حيث كانت ترتاوح بني ما يشبه األوضاع 

الفرنسية من الثورات املستمرة واالضطرابات املتواصلة، وبني ما يشبه 

وضع أملانيا من املعاناة من األنظمة االجتامعية القدمية والبالية. ففي 

الهادئ، مل  التدريجي  القرنني من اإلعداد  بريطانيا "بعد ما يقرب من 

يكن هناك ما ميكنه أن يشكل عقبة أو عائقاً جوهرياً أمام عنارص االنتاج 

الربيطانية  السياسة  يف ظل  الرثوة"]]].  االقتصادي وتكديس  واالزدهار 

واملتواصل  الهادئ  واالجتذاب  الربملاين،  التمثيل  عىل  القامئة 

ذلك:  من  واألهم  معينها،  ينضب  ال  التي  املستعمرات  من  للرثوات 

ومالتوس،  سميث،  آدم  أمثال:  من  املنظرين  بنظريات  االستعانة 

وسائر  بينها  عميقاً  رشخاً  تحفر  إنجلرتا  كانت  ونظرائهم،  وريكاردو 

]]] - يُصطلح عىل الفرتة ما بني عامي 789] و848] للميالد عرص الثورات املزدوجة. واملراد من 

ذلك: الثورة السياسية الفرنسية، والثورة الصناعية اإلنجليزية، حيث يقوم العامل األورويب الجديد عىل 

ركيزتيهام، وهو ما يعرف بـ "عرص الحداثة" أيضاً. انظر: ألكس كالينيكوس، انديشه انقاليب ماركس، 

ترجمه إىل الفارسية: برويز بابايئ، ص 63 ـ 65، نرش قطرة / آزادمهر، طهران، 383] هـ ش.

]2] - انظر: أريك هابزبام، عرص انقالب، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، ص 8]2، نرش 

ما، طهران، 374] هـ ش.
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البلدان األخرى، حتى بدا من الصعب ردم الهّوة الحاصلة بينها وبني 

سائر الدول. وبطبيعة الحال فإن الرثوة اإلنجليزية مل تكن لينتفع بها 

املاليني من العامل الذين كانوا يكدحون يف مصانعها الحديثة. فلم 

يكن علم االقتصاد السيايس الذي ازدهر يف بريطانيا، لينفتح عليهم أو 

يفتح لهم ذراعيه بحنان.

كبري  كان  لقد  وأصحابه.  العلم  هذا  حول  أكرب  بتفصيل  لنتحدث 

املمثلني لهذا العلم يف تلك املرحلة هو آدم سميث، وهو يف الوقت 

جالسيكو.  جامعة  يف  واالقتصاد  األخالق  علم  أساتذة  كبري  نفسه 

وقد طبع يف عام 776] للميالد ـ وهي السنة التي اندلعت فيها الثورة 

آدم  اعتبار  وميكن  األمم.  ثروة  وأسباب  ماهية  يف  كتاباً  ـ  األمريكية 

سميث امتداداً ملفكرين آخرين من أمثال: أريك هابز بام، وجان لوك، 

واملستنريين اإلسكتلنديني.

أساسياً  سؤاالً  أذهانهم  يف  يحملون  املفكرون  هؤالء  كان  لقد 

يقول: "كيف ميكن الحفاظ عىل النظم االجتامعي يف مجتمع يشهد 

من  نوعاً  عام  بشكل  هناك  بأن  هؤالء  أدرك  وقد  متسارعاً؟"]]].  تغرّياً 

املطالب  وبني  املجتمع،  ألعضاء  الفردية  املصالح  بني  التعارض 

والقرارات الحكومية للدولة. ولذلك كانوا يتساءلون قائلني: يف الرصاع 

املحتدم بني مصالح الفرد واملجتمع، هل يجب تغليب مصلحة الفرد 

املصالح  بني  التوفيق  كان  لقد  العكس؟  أم  العامة  املصلحة  عىل 

الفردية واملصالح العامة بالنسبة إىل آدم سميث مضافاً إىل كونه مسألة 

ولقد كان لهذه الرؤية تأثري كبري عىل  اقتصادية، مسألة أخالقية أيضاً. 

]]] - انظر: دون اسليرت وآخرون، جامعه بازار، ترجمه إىل الفارسية: حسني قاضيان، ص 68، نرش 

ين، طهران، 390] هـ ش.
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الكثري من املفكرين الذين جاؤوا بعده، ومن بينهم أحد أعتى مناوئيه، 

أال وهو "كارل ماركس" أيضاً. ويف الحقيقة يكمن إبداع "آدم سميث" ـ 

الذي لقب بـ "أيب علم االقتصاد الحديث" ـ يف تدوين نظرية للحفاظ 

مبنى  وعىل  االقتصادية،  املصطلحات  أساس  عىل  املجتمع  عىل 

التجاذبات االقتصادية.

يرى "آدم سميث" أن لدى كل فرد ميالً ونزوعاً طبيعياً إىل التجارة، 

تلقائه  من  ينحو  فسوف  العنان،  له  وأطلقنا  الحرية  له  تركنا  لو  بحيث 

ناحية النشاط االقتصادي، وزيادة االنتاج. وكل تاجر يستحوذ عليه دافع 

الربح، وإن هذا الدافع هو الذي يلهمه الجّد والنشاط واملثابرة. وعىل 

هذا األساس رغم أن املحرّك للتجار هي الدوافع األنانية والفردية، إال 

أن هذه النزعة األنانية تعمل يف الوقت نفسه وبتحريك من "أيد خفية" 

تحسني  إىل  بالتايل  وتؤدي  االجتامعية،  الرثوة  وزيادة  مضاعفة  عىل 

األوضاع االقتصادية لعموم أفراد املجتمع]]].

لقد حظيت نظريت "آدم سميث" برتحيب كبري من قبل الكثري من 

هذه  كانت  وقد  إنجلرتا.  يف  املصانع  وأصحاب  الربجوازية  الطبقة 

تدخل  حجم  من  الحد  أجل  من  وجهدها  طاقتها  بكل  تعمل  الطبقة 

يقوم  االقتصادي  العامل  بأن  العتقادهم  وذلك  االقتصاد؛  يف  الدولة 

وأن  الخفية"،  باليد  عليه  اصطلح  ما  )أو  الخاص  منطقه  أساس  عىل 

كل تدّخل من قبل الدولة من شأنه أن يرّض به ويحرفه عن مساره. ويف 

ورأس  الرثوة  بشأن  سميث"  "آدم  لـ  االقتصادية  النظرية  فإن  الحقيقة 

"آدم  يكن  فلم  األخالقية.  بنظريته  واالرتباط  الوثوق  شديدة  املال، 

]]] - انظر: جون سالوين شابريو، ليرباليسم، معنا وتاريخ آن، ترجمه إىل الفارسية: محمد سعيد 

حنايئ كاشاين، ص 22، نرش مركز، طهران، 380] هـ ش.
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االجتامعي  للنظم  ومحددة  واضحة  صيغة  الرأساملية  يرى  سميث" 

واالقتصادي، بل يراها حالة طبيعية يف املجتمع. وكان يرى الرأساملية 

شيئاً مثل "الطبيعة" و"الحسن".

إال أن التاريخ قد أثبت أن هذه النظرية والرؤية ـ رغم قيامها عىل 

أساس انتقاد االستبداد والدكتاتورية، والدعوة إىل "الحرية"ـ  ال تقل يف 

القسوة والهمجية عن أعتى الدكتاتوريات يف العامل. ومنوذج املجاعة 

القرن  بداية  ففي  ذلك.  عىل  ودليل  شاهد  خري  إيرلندا  أصابت  التي 

التاسع عرش للميالد قامت إيرلندا باتباع السياسات الربيطانية؛ فتخلت 

وال  صغرية  مزارع  إىل  وتحّولت  التقليدية،  وصناعتها  زراعتها  عن 

متناهية من مزارع البطاطس. فتحول السكان اإليرلنديون إىل جامعات 

مستأجرة، وكانوا يدفعون أقىص ما ميكن دفعه من اإلجارات ألعداد 

قليلة من أرباب التجارة، الذين كانوا يف األساس يعيشون خارج إيرلندا 

يزرع، ومل تكن هناك  أصالً. وحيث مل يكن هناك من محصول آخر 

أي صناعة أخرى، مل يكن هناك من حيلة للبقاء عىل قيد الحياة إال من 

 [845 خالل اللجوء إىل زراعة البطاطس، وأكل البطاطس. ويف عام 

للميالد أصابت البطاطس آفة أتلفتها. ويف عام 846] للميالد أضحت 

الجفاف  جاء  للميالد   [848 عام  ويف  وتعقيداً،  سوءاً  أكرث  األوضاع 

ليقيض عىل البقية الباقية من مزارع البطاطس، وانعدم الطعام باملرّة.

انهيار  يف  السبب  هي  سياستها  كانت  التي  اإلنجليزية  الدولة  إن 

والسيادة  الهيمنة  من  بتأثري  ـ  تعتقد  كانت  إليرلندا،  التقليدية  البنية 

يف  فعلها  تفعل  الطبيعة  بأن  ـ  "مالتوس"]]]  ونظريات  ألفكار  الكاملة 

]]] - يعترب مالتوس واحداً من علامء االقتصاد السيايس التقليديني يف إنجلرتا، وكان معارصاً لـ )آدم 

سميث(. كان )مالتوس( يف نظريته العامة يجنح إىل االعتقاد بأن النمّو السكاين يف املجتمع يقوم 

عىل أساس النموذج التصاعدي الهنديس أو املتواليات العددية، يف حني أن مصادر الطعام محدودة، 
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بـ  الطبيعة سيعود  الوقوف بوجه  التوازن السكاين إليرلندا، وأن  إعادة 

بريطانيا  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  هذا  بريطانيا.  عىل  قاتلة"  "نتائج 

الحقيقة  يف  وكانت  االقتصادي،  واالزدهار  االنتعاش  ذروة  تعيش 

الفيلسوف  جد  ـ  راسل  جان  اللورد  وكان  ثراًء.  العامل  دول  أكرث  من 

الوجودي "برتراند راسل" ـ رئيساً لوزراء إنجلرتا يف حينها، وقد امتنع 

عن تقديم أبسط املساعدات لإليرلنديني الخاضعني الستعامره، وقال 

يف جواب اإليرلنديني الغاضبني الذين كانوا يرون تصدير فائض الحنطة 

والشعري من مزارعهم وأمام أعينهم، تحت حراسة ومراقبة مشددة من 

الجيش اإلنجليزي: "ال تفكروا يف الوقوف بوجه التصدير؛ ألن الطريق 

الصحيح يتمثل يف الحرية التجارية التاّمة".

ويف الشتاء املرعب والرهيب لعامي 846] ـ 847] للميالد ـ حيث 

بضع  اإليرلندية، عىل  املناطق  بعض  األرس يف  طعام  اقترصت وجبة 

أوراق من اللفت املغيل يف كل يومني ـ كتب ممثل الجيش الربيطاين 

إيرلندة مخاطباً جان راسل: "ال أتصور أن هناك يف عموم أوروبا  يف 

أو  الحرمان،  من  إيرلندة  من  الغربية  املناطق  تعانيه  ما  يتجاهل  قانوناً 

أن يرّص بكل برود عىل مثل هذه السياسة املتّبعة"! وامللفت أن جان 

راسل قال يف مجلس العوام ـ يف الرّد عىل ذلك ـ بكل برود: "نرى أن 

وهي تنمو عىل أساس التصاعد الريايض الطبيعي. وعليه فإن مستقبالً قاتالً يقف يف وجه املجتمع 

النسل. كان مالتوس يعرف بوصفه عاملاً  ناجعة تفيض إىل تحديد  إذا مل يقدم حلوالً  الرأساميل 

متشامئاً؛ ألنه كان يطرب لحدوث الكوارث الطبيعية، من قبيل: الطاعون والزالزل والطوفان والجفاف 

أو الحروب، إذ من شأن هذه األمور أن تعمل عىل خفض أعداد السكان، بل كان يدعو إىل عدم 

تأسيس شبكات الرصف الصحي، وترك املجاري تسري يف الشوارع والطرقات وبني أقدام املارّة، وأن 

يتم التأسيس للمستنقعات التي تعيش عليها الحرشات والهوام يف املناطق السكنية، ويدعو إىل عدم 

تقديم العالج للمرىض، وأن يتم السامح للطبيعة ليك تقوم مبهمتها املذهلة فيام يتعلق بإعادة التوازن 

السكاين إىل الكرة األرضية. ويتعلق الشطر اآلخر من نظريته وخطته بالفقراء والعامل؛ حيث يعتقد 

برضورة تضييق الخناق عليهم اقتصادياً، وتركهم فريسة ألصعب الظروف املعيشية، يك ال يجرأوا 

عىل مجرد التفكري بإنجاب املزيد من األوالد، وإحداث زيادة يف عدد السكان.
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السائدة". ومل  الخاص والتجارة  القطاع  إيكال األمر إىل  من األفضل 

يقدم لهم أي مساعدة، وال حتى قرشاً واحداً. وقد كتب أحد املنظرين 

اإلنجليز يف تلك الحقبة: "كنت عىل الدوام أعيش رعباً قاتالً من النمط 

الفكري الذي يحمله علامء االقتصاد السيايس! .. وقد سمعت أحدهم 

يقول: أخىش أن تقل نتائج املجاعة يف أيرلندة ـ والتي حدثت يف عام 

848] للميالد ـ عن املليون قتيل، وهذا هو العدد األدىن الذي ميكن 

التفاؤل بحدوثه، ملا يرتتب عليه من النتائج اإليجابية".

وبطبيعة الحال كانت النتائج إيجابية إىل حّد كبري. فعىل مدى خمس 

سنوات، عانت إيرلندة من مجاعة قاتلة عىل مرأى من أنظار إنجلرتا التي 

كانت غارقة يف الرثاء الفاحش، وبغض النظر عن هروب مليون نسمة 

من سكان إيرلندا البالغ عددهم سبعة ماليني نسمة، تذهب أكرث التقادير 

ألن  وذلك  املجاعة.  بفعل  قتيل  ونصف  مليون  تسجيل  إىل  تفاؤالً 

السياسة الليربالية تذهب إىل االعتقاد بأن الفقر إمنا يصيب الناس بسبب 

تكاسلهم وتقاعسهم عن العمل، أو يف الحد األقىص قد يحل بسبب 

الكوارث الطبيعةـ  كام حصل إليرلندةـ  إال أن هذا ال يجب عّده مصيبة، 

الوقوف بوجه املواهب والقضاء اإللهي  إلهية، وال ميكن  بل هو هبة 

بقواعد  نرحب  أن  ـ  الراسخ  االعتقاد  منطلق  من  ـ  علينا  بل  املحتوم. 

االنتصار يف العامل الحديث، واملتمثلة بأسس الرأساملية]]].

إىل  بالنسبة  مُيثل  كان  "الحرية"  مفهوم  فإن  ذكرنا،  أن  سبق  كام 

املفكرين يف تلك املرحلة أهم غاية تستحق أن تتظافر جميع الجهود 

التعابري  من  الكثري  هناك  ولكن  تحقيقها.  أجل  من  والعلمية  الفكرية 

]]] - انظر: أريك هابزبام، عرص انقالب، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، ص 200 ـ 0]2؛ 

وانظر أيضاً: أنطوين أربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم، ترجمه إىل الفارسية: عباس مخرب، نرش 

مركز، طهران، 377] هـ ش.
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بالنسبة  الحرية  كانت  فقد  املفهوم.  هذا  وإفادة  بيان  يف  املختلفة 

السيايس  االقتصاد  علامء  من  بوصفهم  يُعرفون  الذين  املفكرين  إىل 

ونظرائهم(،  ومالتوس،  وريكاردو،  )سميث،  أمثال:  من  التقليدي، 

تعني التحلل من القيود والقوانني الحكومية، واالستقالل يف النشاط 

القرارات  بأن  االعتقاد  إىل  يذهبون  كانوا  وقد  الشخيص.  االقتصادي 

الحكومية حتى إذا مل تقم عىل أساس من إرادة فرد واحد، بل كانت 

قامئة عىل أساس موافقة أغلب املواطنني، تبقى مسألة غري إجامعية. 

وعليه سيكون يف تطبيقها عىل الجميع سلباً لحرية تلك املجموعة من 

لهذه املسألة وجه آخر،  يوافقوا عليها. كام كان  الذين مل  املواطنني 

وهو أن األغنياء واملنتجني الصناعيني يف جميع املجتمعات يشكلون 

طبقة قليلة من مجموع املجتمع. ولذلك فإن مصالحهم تكون ـ عىل 

علامء  ذهب  فقد  هنا  من  الجامهري.  مصالح  مع  متعارضة  ـ  الدوام 

االقتصاد السيايس من التقليديني إىل االعتقاد بأن الدولة إذا تدخلت 

يف املسائل االقتصادية، فإن ذلك سيحمل يف طياته احتامل تعريض 

مصالح أصحاب الرثاء إىل الخطر. وقد كان هذا األمر بالغ الخطورة 

االقتصاد  تطوير  يف  الرئيسة  العنارص  يعرّض  ألنه  نظرهم؛  وجهة  من 

الرثوة  وتكديس  االنتاج  مجمل  يف  بالتايل  سيرض  وهذا  الخطر،  إىل 

يتوقف  كان  الحرية  ظروف  تحقيق  فإن  الحال  وبطبيعة  ومراكمتها. 

عىل مقدمات يف غاية األهمية، ومن بينها: االعرتاف بـ "حق امللكية 

الكبري  الجدل  مركز  متثل  الخاصة  امللكية  كانت  وقد  الخصوصية". 

املحتدم بني تيار اليسار وتيار اليمني، وهو جدل ال يزال قامئاً.
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امللكية الخاصة

"السه  الـ  قاعد  االقتصاد  يف  يتبعون  الذي  ـ  اليمينيون  كان  لقد 

الشؤون  الدولة يف  تدّخل  أنواع  نوع من  ـ يخالفون أي  الشهرية  فر"]]] 

االقتصادية. حيث يرون أن لدى السوق نظمه التلقايئ الذي يجب أن 

يأخذ مجراه بعيداً عن تدخل الدولة. ويف الحقبة الزمنية موضع البحث 

ـ التي تبدأ من أواخر القرن الثامن عرش للميالد ـ حيث تّم إلغاء أكرث 

القيود املفروضة من قبل الدولة، اكتسبت امللكية الخاصة قّوة عملية 

مل تكتسبها يف أّي مرحلة أخرى. أما الجناح االقتصادي لدى اليسار، 

الذي كان معروفاً يف تلك املرحلة بـ "الراديكالية" فكانـ  خالفاً لليمني 

التنوير، وأن هذه  ـ يرى امللكية الخاصة من مخلفات مرحلة ما قبل 

والدول  الحكومات  تختلف يف يشء عن سلطة  الخاصة ال  امللكية 

اليساريون يذهبون  التنويرية. وكان  املستبدة، وأنها تعارض األهداف 

ـ  الخاصة حيث تحمل يف ذاتها بذور األنا  بأن امللكية  إىل االعتقاد 

الكامنة يف االستبداد ـ فإنها تتناقض مع الصالح العام للمجتمع؛ إذ لو 

كان هدف األفراد يف الحياة مقترصاً عىل ملكيتهم الخاّصة فقط، فإن 

النظم االجتامعي سيأخذ طريقه إىل االنهيار. فصحيح أن جميع األفراد 

يف  الصحيح  ولكن  االنتخاب،  حق  ميتلكون  الظروف  هذه  مثل  يف 

الوقت نفسه أن الجميع ال ميتلكون فرصاً متساوية يف حلبة التنافس. 

فإن الفقراء واملعدمني أو الذين ميتلكون القليل من األموال ال ميكنهم 

الصمود يف وجه أصحاب الرثوات الطائلة. ويف الحقيقة فإن الخوف 

]]] - مصطلح فرنيس )Laissez-faire( يعني االتجاه االقتصادي الذي ال يكون للدولة تدخل فيه 

أبداً، ومن هنا كان هذا االتجاه يُعّد من املباين الفكرية لالقتصاد الحر والليربالية التقليدية. يعترب 

مصطلح الـ )السه فر( جزءاً من العبارة الفرنسية )Laissez passer(، التي تعني: )دع األمور تجري 

عىل طبيعتها(. وبذلك يكون مصطلح الـ )السه فر( يف قبال التخطيط املركزي من قبل الدولة أو 

تدخل الدولة يف توجيه األنشطة االقتصادية مبا يصب يف مصلحتها. املعرّب.
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من املوت جوعاً يدفعهم إىل قبول العمل يف أصعب الظروف القاسية 

امللكية  يف  يرون  اليمينيون  كان  فإذا  وعليه  والظاملة.  واملجحفة 

الخاصة مقدمة للحصول عىل الحرية، كان اليساريون يرون فيها أرضية 

خصبة النعدام العدل وإنتاج الطبقية]]].

]]] - باري ستيوارت كالرك، اقتصاد سيايس تطبيقي، ص 68 ـ ]7.
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كان الوضع الجديد يدفع بالقارّة األوروبية نحو ثورة شاملة، وهي 

السابق  يف  وكام  أتونها.  يف  أوروبا  من  األعظم  بالقسم  قذفت  ثورة 

عادت فرنسا لتقف يف مقدمة املتغرّيات الثورية. لقد تركنا فرنسا منذ 

اعتالء نابلوين بونابرت للسلطة. وعليه نشري إىل متغريات هذا البلد إىل 

عام 849] م الحاسم ضمن خطوط عريضة. استمر نابلون يف حكمه 

إلمرباطوريته من عام 804] إىل عام 5]8] م. وبعد ذلك عاد الحكم 

إىل فرنسا ملكياً تحت سلطة لويس الثامن عرش، واستمر حكمه إىل 

عام 0]8] م، وبعد حكم لويس الثامن عرش، تاله عىل العرش كل من 

شارل العارش، ولويس فيليب األول حتى عام 848] م، حيث تعاقب 

هؤالء امللوك عىل حكم فرنسا.

السياسية  لالضطرابات  ساحة  فرنسا  كانت  الحقبة  هذه  وطوال 

فرنسا  يف  املتنّوعة  السياسية  الجامعات  حصلت  وقد  املتواصلة. 

الفرنسية  الثورة  من  اكتسبتها  التي  التجارب  بعض  ـ  الحال  بطبيعة  ـ 

بالتدريج، األمر الذي انعكس عىل النزاعات لتتحول من النزعة العملية 

البحتة، لتتخذ طابع النقاشات األيديولوجية الجاّدة. وكان ورثة النزعة 

الثورة ينقسمون بشكل رئيس إىل ثالث مجموعات رئيسة، وهي:

] ـ "الليربالية املعتدلة" التي متثل اتجاه الطبقة املتوّسطة العليا، 

وطبقة النبالء الليرباليني.
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2 ـ "الراديكالية ـ الدميقراطية"، التي متثل اتجاه الطبقة املتوسطة 

الدنيا، وقطاع الحرفيني الجدد، واملستنريين، والنبالء املعارضني.

3 ـ "االشرتاكية"]]] التي متثل الطبقة الكادحة واملستضعفة أو طبقة 

العامل يف املصانع، وطبقة الربوليتاريا بشكل عام.

ـ  فرنسية  جذور  ذات  النظري  املستوى  عىل  الليربالية  كانت  لقد 

وكانت  الربيطانية،  األصقاع  من  منبثقة  الراديكالية  وكانت  إسبانية. 

االشرتاكية إنجليزية ـ فرنسية. وعىل املقلب اآلخر كانت األيديولوجية 

كل  يف  عليها  العثور  ميكن  حيث  "املحافظني"  يف  املتمثلة  الرابعة 

مكان، وال سيام يف فرنسا وإنجلرتا.

والذي ألهم الجامعة األوىل، هي ثورة عام 789] م، والتي كانت 

غايتها وتطلعاتها السياسية تتمثل يف حكومة ملكية دستورية شبيهة مبا 

بامللكية  بنظام برملاين يعرتف  بريطانيا، مقرونة  الوضع يف  كان عليه 

اليعاقبة  بني  املعتدل  االتجاه  الثانية  الجامعة  ملهم  وكان  الخاصة. 

بعد مرحلة الثورة، وكانت تطلعاتها السياسية تتجه إىل نظام جمهوري 

دميقراطي ومنهج شبيه بـ "حكومة الرفاهية" املخاصمة لألغنياء. وكان 

ملهم الجامعة الثالثة، أصحاب الرساويل املمثلني بالجناح املتطرف 

ملدرسة روبسبيري والصقور من ممثليه]]].

امللكية،  بعودة  املطالبون  كان  الثالث،  الجامعات  هذه  قبال  ويف 

واملحافظون التقليديون، وإىل حّد ما التشكيالت الكنسية. إن هذه الجامعة 

الرابعة كانت تعترب كل الجامعات الثالث مخلة بالنظم واالستقرار، ولكن 

ملكاً  تكون  )بحيث  والبضائع  اإلنتاج  وُعامل  اإلنتاج  وسائط  تأميم  إىل  دعوة  االشرتاكية:   -  [[[

للدولة(. املعرِّب.

]2] - انظر: اريك هابزبام، عرص رسمايه، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، ص 40] ـ 50]، 

نرش ما، طهران، 374] هـ ش.
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عىل درجات مختلفة، إال أنهم كانوا يختلفون بشّدة ـ بطبيعة الحال ـ مع 

االشرتاكيني الذين مل يكن لهم من هّم سوى إثارة الفوىض.

يف  الشطرنجية  الصفحة  هذه  إىل  ننظر  أن  اآلن  أردنا  إذا  وعليه 

ضوء هدفنا العام من هذا الكتاب، واملتمثّل بالتقابل بني تيار اليسار 

وتيار اليمني، فإن اإلنصاف يقتيض منا اعتبار املحافظني والليرباليني 

الدميقراطيني  ـ  الراديكاليني  واعتبار  "اليمني"،  من  املعتدلني 

طول  عىل  الفرنسية  السلطة  وكانت  "اليسار".  من  واالشرتاكيني 

ميكن  ولكن  واليمني.  اليسار  بني  دولة  األجل  القصرية  االنتصارات 

)أو  نابليون  إمرباطورية  مرحلة  يف  اليمني  تيار  إن  عام  بشكل  القول 

الغالب عىل  السلطة امللكية، كان هو  نابليون األول(، ومرحلة عودة 

تيار اليسار بشكل عام.

املتغرّيات  بعصب  ممسكني  اليمني  ساسة  كان  ما  مبقدار  ولكن 

الطليعة  يف  اليسار  كان  العميل،  املستوى  عىل  املرحلة  تلك  يف 

من  الفوضويون  كان  الحركات،  هذه  ويف  التنظريي.  املستوى  عىل 

الجامعات اليسارية الهامة. وقد كان الفوضويون من الجامعات التي 

أن ال  التيارين، ولكن يجب  االنتقادات من كال  أنواع  تعرّضت ألكرب 

ننكر وجود أفكار هامة يف مجموع تصّوراتهم.

الفوضوية

ـ إىل  الفوضوية  يُنظر إىل  السيايس، كان  الفكر  تاريخ  عىل طول 

حدٍّ كبري ـ بوصفها جزيرة منعزلة عن سائر األفكار األخرى. ورمبا كان 

السبب الرئيس يف هذه الظاهرة يعود إىل أن هذه الرؤية ـ خالفاً لسائر 

األيديولوجيات السياسية األخرى ـ مل تتوفر عىل مصداق عميل لها. 
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االجتامعية  "الحركات  إطار  يف  غالباً  نفسها  الرؤية  هذه  أظهرت  لقد 

التلقائية". ولكن يجب أن ال نغفل عن أن عدم اإلتقان والتناغم الداخيل 

لهذه الرؤية يُعد واحداً من عنارص تجاهلها يف السنوات األخرية. وعىل 

كل حال ميكن القول بشكل عام: إن الفوضوية ـ التي كانت يف القرن 

التاسع عرش تعّد من أهم التيارات اليسارية ـ قد اضمحلت يف القرن 

العرشين حتى أضحت بحكم العدم.

إن مصطلح الفوضوية )anarchism(]]] مأخوذ من اللغة اليونانية، 

ويراد به "عدم الحكم"]]]. وإن الفوضوية ـ بوصفها رؤية سياسية ـ عبارة 

عن: "مجموعة من النظريات والتعاليم والحركات التي تنفي لزوم أي 

متايز بني الدولة واملجتمع"]]].

ال  "رّشاً  ويرونها  رصاحة،  الدولة  رفض  إىل  الفوضويون  يذهب 

التي تفرض عىل املواطنني  رضورة له". حيث يرون السلطة املطلقة 

باإلكراه، مرادفة للظلم املرشعن، وإن هذه السلطة تصّب يف مصلحة 

انتقاد  وإن  املمتازة.  والطبقات  املمتلكات  وأصحاب  املقتدرين 

الفوضويني لـ "السلطة" ال يقترص عىل السلطة السياسية فحسب، وإمنا 

الفوضوية سهام  يوّجه مفكرو  والدينية، حيث  املذهبية  السلطة  يطال 

انتقاداتهم القاسية لرجال الدين أيضاً.

ـ  الفوضوية  تعريف  لنا  أمكن  أكرب،  بدقة  نتحّدث  أن  أردنا  وإذا 

الفوضوية  إن  اآليت:  النحو  عىل  ـ  و"السلبية"  "اإليجابية"  الناحية  من 

غري  الحكومية  السلطة  أشكال  جميع  بأن  تقول  سياسية  نظرية   :)anarchism( الفوضوية   -  [[[

مرغوب فيها, نقالً عن: منري البعلبليك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي ـ عريب(، املعرّب.

]2] - انظر: اندرو هيوود، مقدمه نظريه سيايس، ترجمه إىل الفارسية: عبد الرحمن عامل، ص 323، 

نرش قومس، طهران، 388] هـ ش.

[3[ - David E. Lowes, The Anti Capitalist Dictionary, Farenwood Publishing 

Ltd, 2006, p. 12.
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والسلطة  والدولة  والحكومة  القانون  إلغاء  تعني  السلبية  الناحية  من 

االجتامع  "نظرية  تعني:  اإليجابية  الناحية  من  أنها  كام  واملجتمع، 

الطوعي، وعدم املركزية، والحرية" وما إىل ذلك من املوارد]]]. ومن 

بني مشاهري الفوضويني التقليدين ميكن لنا اإلشارة إىل: بيري جوزيف، 

وبرودون، وميخائيل باكونني.

إن األفكار املشرتكة بني مختلف الجامعات الفوضوية، تتمثل بنبذ 

الدولة، والقول بالنظم الطبيعي، ومحاربة رجال الدين، والذهاب إىل 

نوع من االعتقاد باالقتصاد الحر]]].

من  واحداً  بوصفه  الحر  االقتصاد  اعتبار  بإمكانية  يتعلق  وفيام 

قواعد التفكري الفوضوي، هناك اختالف يف وجهات النظر. إذ يذهب 

الفوضويون إىل االعتقاد بأن النظم يسود املجتمع بشكل طبيعي، دون 

الطوىل يف فرض هذا  اليد  لها  تكون هناك من حاجة إىل مؤسسة  أن 

بذل  إىل  منا  يحتاج  الذي  باليشء  ليس  فالنظم  املجتمع.  النظم عىل 

الجهد لتحصيله، بل هو يشء يزدهر ببساطة من تلقائه لو تجنب الناس 

التدخل فيه. إن هذه الرؤية إىل النظم شديدة الشبه باالعتقاد السائد بني 

االقتصاديني الليرباليني التقليديني فيام يتعلق بالنظم يف السوق. وعليه 

ميكن القول: إن الفوضويني من كل فرقة أو مذهب يرّجحون كفة النظام 

االقتصادي الحر الذي مينح األفراد االستقاللية يف نشاطهم االقتصادي.

رؤيتني  إىل  الفكرة  هذه  يقّسم  الفوضوية  يف  شائع  تقسيم  هناك 

وبطبيعة  الجامعية.  والفوضوية  الفردية،  الفوضوية  وهام:  رئيستني، 

من  يُعّدون  املعروفني  الفوضويني  من  الساحقة  األغلبية  فإن  الحال 

[[[ - Paul McLaughlin, Anarchism and Authority, A Philosophical Introduction 

to Classical Anarchism, Ashgate Publishing Limited, 2007, P. 25.

.See: Ibid, p. 327 - [2[



57الفصل الرابع: بركان اليسار

الجامعية. الفوضوية  أتباع 

إن الفوضوية الجامعية أو االشرتاكية، من أشهر فروع الفوضوية. 

أكرب(  بتفصيل  الحقاً  عنها  نتحدث  سوف  )التي  املاركسية  أمثال  من 

حيث تنبثق من األفكار الفوضوية االشرتاكية. إن الفوضوية الجامعية 

فيام يتعلق مبسألة النظم يف املجتمع الخايل من الدولة، تقرتح قيام 

بني  من  وإن  املتطوعة.  الجامعات  أو  الكوميونات]]]  من  مجموعة 

بـ  يعرف  ما  نظرهم  املتطّوعة من وجهة  الجامعات  أبرز أشكال هذه 

"االتحاديات"]]] أو النقابات العاملية. وعليه فإن الفوضويني الجامعيني 

كانوا يدعون إىل نوع من الدميقراطية املتطرّفة.

لقد كان )برودون( من أوائل الفوضويني االشرتاكيني. إذ كان يذهب 

إىل االعتقاد بالنسق الطبيعي والحقوق الثابتة لإلنسان، أي: "الحرية" 

و"املساواة" و"االستقالل الفردي"، وكان يقول بأن النظام االقتصادي 

النسق وتلك الحقوق]]]. وقد مثل كتابه )ماهية  الحاكم قد أطاح بهذا 

وعىل  امللكية  حقوق  عىل  هجوماً  ـ  كتبه  أهم  من  وهو  ـ  امللكية( 

الطوعي  التعاون  من  بنوع  يعتقد  كان  املقابل  ويف  أيضاً.  املاركسية 

بني األفراد لرفع االحتياجات البرشية أكرث من اعتقاده بالحصول عىل 

املزيد من الربح الذي ميثل غاية الرأساملية. وإن عبارته الشهرية يف 

بهذا  متّسكه  شّدة  تبنّي  رسقة"  "امللكية  يقول:  حيث  الكتاب،  هذا 

االعتقاد. ويف مواجهة الفوضوية الجامعية أو الشيوعية، مُيثل مفهوم 

]]] - الكوميون )commune(: أصغر وحدات التقسيم اإلداري يف فرنسا وإيطاليا وسويرسا إلخ، 

نقالً عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي ـ عريب(. املعرِّب.

[2[ - syndicate.

]3] - انظر: لشك كوالكوفسيك، جريان هاي اصيل در ماركسيسم، ترجمه إىل الفارسية: عباس 

ميالين، ص 245، نرش اخرتان، طهران، 387] هـ ش.
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ـ  األفراد  فإن  الرؤية  لهذه  وطبقاً  الفردية.  للفوضوية  أساساً  "الذات" 

انطالقاً من احتياجاتهم وتطلعاتهم ـ هم الذين يقّررون ما هو األصلح 

لهم. إن الفوضويني الفردانيني ال ينكرون مفهوم التعاون باملرّة، وذلك 

لتلبية بعض االحتياجات البرشية. بيد  ألن هذا التعاون يعترب رضورياً 

أن  حقيقي  بشكل  يستطيع  الذي  هو  وحده  "الفرد"  أن  يعتقدون  أنهم 

يقيم املجتمع الطوعي من خالل التعاون مع اآلخرين. وعليه فإن هذا 

مقدمة  هو  وإمنا  ذاته،  حّد  والغاية يف  الهدف  هو  يكون  املجتمع ال 

وطريق ناجع للوصول إىل األهداف الفردية املؤقتة]]].

إىل ذلك هناك بعض الفروق بني الفوضوية الفردية، وبني الفردانية 

كامل،  بشكل  الفردية  الحرية  بأهمية  يؤمنون  فالليرباليون  الليربالية؛ 

ولكنهم ال يؤمنون بإمكانية تحقيق هذه الحرية يف مجتمع ال يحكمه 

القانون]]]. وعىل هذا األساس فإن الليرباليني يدعون إىل قيام الحكومة 

بد منه"، ويسعون يف الوقت ذاته  ومؤسسات الدولة بوصفها "رّشاً ال 

الدولة  فينكرون  الفوضويون  أما  الحّد من صالحياتها وسلطاتها.  إىل 

ـ  للدولة  رفضهم  عىل  عالوة  ـ  الفرديني  الفوضويني  أن  كام  باملرّة، 

ينكرون الدميقراطية أيضاً.

ماركس

يكفي للجدول النظري ملعسكر اليسار أن تشهد حاضنته يف الربع 

الثاين والثالث من القرن التاسع عرش للميالد، والدة مفكر عاملي بقامة 

ونظرياً  عملياً  تأثرياً  أفكاره  تركت  الذي  املفكر  وهو  ماركس(،  )كارل 

[[[ - Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies. A Comparative 

Anelysis, Wadsworth Cangage Learing, 2009, P 214.

]2] - انظر: اندرو هيوود، مقدمه نظريه سيايس، ترجمه إىل الفارسية: عبد الرحمن عامل، ص ]35.
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عىل مليارات النفوس يف القرن العرشين للميالد، وبذلك فاق غريه من 

املفكرين بأعداد خيالية من املؤيدين. وبطبيعة الحال فإن تحديد ما إذا 

كان هذا التأثري الكبري كان عىل املستوى اإليجايب أو السلبي، يحتاج 

إىل دراسة مستقلة. وعىل كل حال فإن كارل ماركس ونشاطه الفكري 

له أن يحقق نجاحاً  إذ أمكن  اليسار؛  تاريخ  انعطافة يف  والعميل ميثل 

تيارات فكرية كربى، ظهرت عىل املستوى  باهراً يف املزج بني ثالثة 

التيارات  هذه  متثلت  وقد  للميالد.  عرش  التاسع  القرن  يف  األورويب، 

اإلنجليزي،  السيايس  واالقتصاد  األملانية،  الفلسفة  بـ:  الثالثة  الفكرية 

واالشرتاكية الفرنسية]]]. بيد أن الذي مّيز كارل ماركس يف عامل "اليسار" 

من غريه، هو رؤيته الخاصة إىل االشرتاكية. فقد كانت االشرتاكية مفردة 

بدأنا نسمعها بُعيد سنوات قليلة من ثورة عام 789] م. وقد متثل جناحاها 

لـ )سان سيمون(]]]، و)شارل  "االشرتاكية األخالقية"،  بجناح  الرئيسان، 

الثورية، حيث يقف  "الشيوعية  فورييه(]]]، و)روبرت أوفني(]4]، وجناح: 

]]] - انظر: ألكس كالينيكوس، انديشه انقاليب ماركس، ترجمه إىل الفارسية: برويز بابايئ، ص 

63، نرش: قطرة / آزادمهر، طهران، 383] هـ ش.

]2] - كلود سان سيمون )798] ـ 857] م(: مفكر فرنيس نافذ، تأثر به أوغسط كونت ـ مؤسس 

علم االجتامع ـ إىل حّد كبري، كان عصارة من األفكار املحافظة واالشرتاكية. وكان يف االشرتاكية 

يؤمن باالقتصاد املنهجي أكرث من أّي يشء آخر. ولكنه كان ميتلك رؤية غري ناضجة يف هذا الشأن 

بطبيعة الحال، وكل الذي كان يقلقه هو املحاباة والفقر والبؤس الذي يعاين منه العامل يف تلك 

الحقبة الزمنية من فرنسا.

]3] - شارل فورييه )772] ـ 837] م(: عامل اقتصاد اشرتايك فرنيس، معارض لالقتصاد التقليدي، 

ومن دعاة إقامة النقابات االقتصادية. كان يتمتع بحياة هادئة، حيث أمىض الشطر األكرب من حياته 

محاسباً بسيطاً يف مؤسسة تجارية يف مدينة ليون، وقد اختار العزلة معتمداً عىل كمية قليلة من 

املال الذي ادخره لهذه الغاية. وإن نظريته األهم التي أدخلته ضمن دائرة االشرتاكيني املفرتضني، 

هي النقابات العاملية، حيث كان قد أطلق عليها تسمية )فاالنسرت(. وقد كانت ظروف الفاالنسرت 

شبيهة إىل حّد كبري بـ )مدينة الشمس( لكامبانيال، التي تقدم الكالم عنها.

]4] - روبرت أويني )]77] ـ 858] م(: صاحب مصنع إنجليزي، ومن هذه الناحية كان مختلفاً إىل 

حّد كبري عن سائر اإلشرتاكيني األوائل الذين كانوا مبنأى عن الضغط عادة. وكانت حياته مليئة 

باملنعطفات. فقد بدأ حياته من الفقر املدقع، ليتحول بعد ذلك رسيعاً إىل صاحب مصنع كبري 

للنسيج. وقد انتهج أسلوباً مختلفاً كثرياً عن أصحاب املصانع املعارصين له، وكان يطبق عىل 
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)بابوف(، و)بالنيك(، اللذين متيّزا من أصحاب الجناح األول مبوقفهام 

من الثورة الفرنسية. فقد ذهب الجناح األول إىل رفضها، بينام وافق عليها 

الجناح الثاين، وسعى إىل تكميلها. لقد عاش كل من )سان سيمون(، 

و)شارل فورييه( يف خضم الثورة، وبالتايل تحملوا الكثري من تداعياتها 

وآالمها، فقد حكم عىل )سان سيمون( بالسجن يف مرحلة االغتياالت، 

وتّم هدم بيت )فورييه( يف ليون.

وبطبيعة الحال ال بد هنا من التأكيد ثانية  عىل أن اإلخالص لقيم 

التنوير ال تقترص عىل هاتني الجامعتني الرئيستني يف االشرتاكية، بل 

وعىل  واليمينيني.  اليساريني  بني  اشرتاك  نقطة  األساس  يف  تعّد  إنها 

كل حال فإن االشرتاكيني األخالقيني )الذين كان كارل ماركس يسخر 

"العقل"  بأن  بالطوباويني(، يذهبون إىل االعتقاد  منهم يف وصفه لهم 

نهاية املطاف، وأن األفكار االشرتاكية  التنوير، سينترص يف  يف مسار 

سوف تغرّي وجه العامل بالتدريج. لقد كان لدى االشرتاكيني األخالقيني 

قصة  به  بدأنا  الذي  )كامبانيال(  وتطلعات  آمال  عن  تختلف  ال  أفكار 

ـ خالفاً  الرأساملية   بأن  يعتقد  فورييه(  )شارل  كان  لقد  الكتاب.  هذا 

ملا يعتقده املفكرون يف التيار التنويري ـ ليست هي الشكل الطبيعي 

للمجتمع اإلنساين، بل عىل العكس من ذلك ميكن اعتبارها شكالً غري 

اإلنسانية. وعىل  وامليول  االحتياجات  أهم  بعض  تنكر  ألنها  طبيعياً؛ 

والخرافات،  االستبداد  ينتقدون  املستنريون  كان  حيث  األساس  هذا 

الحضارة  مجمل  عىل  وغضبه  نقده  جام  يصّب  فورييه(  )شارل  كان 

االجتامعي"  "الجحيم  مقابل  ويف  الطبقي.  باملجتمع  املتمثلة 

عامله ما يعتقده عملياً. وقد حظي أسلوبه بالكثري من االهتامم. ثم انتقل بعد ذلك إىل الواليات 

املتحدة األمريكية؛ ليخترب أسلوبه هناك، ولكنه أخفق يف هذا املسعى، ومل يتمكن من التسويق 

ألفكاره هناك بالشكل الذي يلبي طموحه.
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للمستقبل،  مغايراً  أفقاً  يرسمون  الطوباويون  كان  املعارص،  للمجتمع 

العرص  "إن  يقول:  إذ  سيمون(  )سان  كالم  يف  صوره  أبرز  نجد  حيث 

الذهبي لإلنسان، ال يكمن خلفنا، بل هو ماثل أمامنا"]]].

سبق  قد  )بالنيك(  كان  لقد  الثوريون:  فهم  الثانية  الجامعة  أما 

كانت  وقد  الجامعة.  لهذه  املمثلني  أكرب  بوصفه  ماركس(  )كارل 

أفكار هذه الجامعة مستمّدة من الجناح اليساري املتطرّف لليساريني 

الجمهوريني الراديكاليني يف الثورة الفرنسية. كان الشيوعيون الثوريون 

يف تلك الفرتة يرومون الذهاب إىل ما هو أبعد من تطلعات اليعاقبة، 

إذ أرادوا تحقيق شعار )الحرية، واإلخاء، واملساواة(، من خالل إلغاء 

امللكية الخاصة وفرض املساواة املطلقة. لقد عمد )بالنيك( إىل دعم 

الطوباويني يف انتقادهم الحاد للرأساملية، كام يدعم رؤيتهم إىل شكل 

املجتمع يف املستقبل، والذي كان يراه متمثالً بـ "الشيوعية". إال أنه 

من خالل  إال  تقوم  ال  الشيوعية  أن  يرى  ـ  )بابوف(  غرار  ـ عىل  كان 

أنقاضها.  عىل  ثورية  ديكتاتورية  وإقامة  السالح،  بقّوة  الدولة  إسقاط 

وكان )بالنيك( هو أول من استعمل مصطلح "دكتاتورية الربوليتاريا".

الجامعتني  هاتني  كلتا  عىل  ماركس(  )كارل  انتفض  وقد 

االشرتاكيتني، وبعد رفضه لنظريتيهام؛ لعدم علميتهام وعدم واقعيتهام، 

سعى إىل تأسيس "االشرتاكية العلمية".

كانت  الفرتة  تلك  حتى  لالشرتاكيني  الرئيسة  االنطالق  نقطة  إن 

العامل،  صدور  عىل  بكلكلها  تلقي  التي  القاسية  بالظروف  تتمثل 

تكن  فلم  ماركس(  )كارل  انطالق  نقطة  وأما  "الفقر".  منها  سيام  وال 

لتكمن يف الفقر، وإمنا يف "االغرتاب عن الذات"، مبعنى أن األفراد 

]]] - انظر: ألكس كالينيكوس، انديشه انقاليب ماركس، ترجمه إىل الفارسية: برويز بابايئ، ص 65ـ  75.
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واالجتامعية  واملعنوية  املادية  نتائجه  وعن  عملهم  عن  انفصلوا  قد 

التي تتخذ شكل البضاعة والفكر واملؤسسة السياسية. كام أن اإلدارك 

الطبقي للربوليتاريا ليس إدراكاً للفقر، بل هو إدراك لالغرتاب، وإن هذا 

قمته  الذات  االغرتاب عن  بلوغ  عند  إال  يحصل  لن  والوعي  اإلدراك 

وذروته]]]. وعلينا أن نتحّدث بشأن االغرتاب عن الذات بتفصيل أكرب.

لقد كان "االغرتاب" واحداً من مواريث الفلسفة األملانية لـ )كارل 

هذا  حول  فلسفته  أقام  قد  األساس  يف  )هيجل(  كان  فقد  ماركس(. 

املوضوع، إال أن )ماركس( قام بتطبيقها بعد إجراء بعض التغيري عىل 

محتواها. لقد كان االغرتاب من وجهة نظر )كارل ماركس( ينقسم إىل 

أربعة أقسام، وهي كاآليت:

] ـ االغرتاب عن املنتوجات واملحاصيل الذاتية.

2 ـ االغرتاب عن الطبيعة التي نعيش فيها.

3 ـ االغرتاب عن املجتمع وأفراده.

4 ـ االغرتاب عن الذات.

أنواع  جميع  جوهر  األشكال  من  بشكل  ميثل  الرابع  والقسم 

يحدث  متى  هو:  هنا،  نطرحه  الذي  والسؤال  األخرى.  االغرتاب 

عن  ماركس(  )كارل  يقدمه  الذي  الجواب  إن  الذات؟  عن  االغرتاب 

هذا السؤال، بسيط جداً؛ إذ يقول: إن االغرتاب عن الذات إمنا يتحقق 

عندما ال يعود اإلنسان مدركاً لقيمة العمل الذي يقوم به. وليك نفهم 

ميثل  )ماركس(  إىل  بالنسبة  "العمل"  أن  ندرك  أن  علينا  الجواب  هذا 

املسار الذي يعمد اإلنسان من خالله إىل إبراز نفسه وإثبات وجوده 

]]] - انظر: لشك كوالكوفسيك، جريان هاي اصيل در ماركسيسم، ترجمه إىل الفارسية: عباس 

ميالين، ص 265.
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يف هذا العامل، بل إن اإلنسان يف األساس ال ميكن له أن يدرك ذاته يف 

االرتباط بعامله إال من طريق العمل. وبعبارة أدق: إن العمل هو الذي 

يقيم عالقة  مهنته  الفالح طبقاً ملقتىض  إن  فمثاًل:  "الوجود"]]].  يحّدد 

البذور  ينرث  أن  عليه  أن  يعلم  فهو  األفراد.  وسائر  واألرض  الزمن  مع 

يف أوقات محّددة، وأن يختار لذلك أرضاً خصبة بعينها، وعليه لذلك 

أن يقيم مع اآلخرين ارتباطاً محدداً. إن هذه األمور مجتمعة هي التي 

تضفي قيمة ومعنى ودوراً لوجوده وحياته يف هذا العامل. واألهم من 

كل ذلك أن الفالح من خالل مشاهدته لنتيجة عمله ونضوج محصوله، 

ترك  إىل  الفالح  هذا  عمد  فإذا  العامل.  هذا  يف  وازدهاره  قيمته  يدرك 

الفالحة والزراعة، سوف ينفرط عقد جميع هذه الحلقات املتصلة التي 

أضفت القيمة واملعنى عىل حياته.

يذهب )كارل ماركس( إىل االعتقاد بأن هذا ما يحدث للعامل يف 

العامل الصناعي، ولكن ال ألنهم يتقاعسون عن القيام بأعاملهم، بل ألن 

العمل قد متّت تجزئته إىل جزيئات وقطع صغرية، وألن العامل مل يعد 

بإمكانهم رؤية نتيجة أعاملهم، حتى مل تعد نتيجة عملهم مرتبطة بهم. 

وقد أبدع املمثل الساخر )شاريل شابلن( يف فلم )العرص الجديد( يف 

تصوير هذه الحقيقة، حيث جّسد كيف يستغرق العامل لساعات طويلة 

يف مجرد شّد الصموالت، حتى ال يكون له من شغل شاغل طوال فرتة 

العمل سوى هذه الجزئية من مجموع العمل، فيكون من الطبيعي أن 

الذبابة عن  يُبعد حتى أذى  إذ ال يستطيع أن  يغرتب عن ذاته وهويته؛ 

لطريقة االنتاج الرأساميل  نفسه؛ إذ فرضت عليه طبيعة العمل ـ طبقاً 

من  التافهة  الحصة  تلك  سوى  العمل  مجموع  من  له  يكون  ال  أن  ـ 

]]] - انظر: بان كرايب، نظريه اجتامعي كالسيك، ترجمه إىل الفارسية: شهناز مسمى برست، ص 

63]، نرش: آكه، طهران، 389] هـ ش.
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وهذا  عمله.  نتيجة  يدرك  أن  باستطاعته  يعد  مل  ولذلك  فقط.  االنتاج 

واالنتاج  العمل  يعود  الذات. حيث  عن  لالغرتاب  البداية  نقطة  ميثل 

أجنبياً عنه، وخالياً من املفهوم واملعنى، وتبعاً لذلك يغدو غريباً عن 

طبيعته ومجتمعه أيضاً.

نهاية  يكن  مل  الذات  عن  االغرتاب  أن  إىل  االلتفات  من  بد  وال 

الرأساملية، بل بدايته.  بالنسبة إىل )كارل ماركس( يف تحليل  الطريق 

ـ  الذات  إدراكه لالغرتاب عن  ـ من خالل  يسعى  )ماركس(  كان  لقد 

العامل الذي  إىل تصوير عامل لنفسه يرجو بلورته يف املستقبل، وهو 

ال يعود العامل فيه منفصالً عن مثار عمله، وطبيعته، ومجتمعه وذاته.

أما السؤال اآلخر، فهو: مع وجود مثل هذه املعضلة الكربى، كيف 

أمكن للرأساملية أن تبرص النور، وأن تواصل وجودها؟

إن اإلجابة الفريدة التي يقّدمها )كارل ماركس( عن هذا السؤال هي 

التي جعلت منه بحق واحداً من أعظم املفكرين يف العرص الحديث. 

سائر  مثل  ـ  الرأساملية  بأن  االعتقاد  إىل  ماركس(  )كارل  ذهب  لقد 

األنظمة االنتاجية / االقتصادية القدمية ـ تقوم عىل أساس التناقض أو 

التناقض  القدمية كان هذا  ففي املرحلة  والتخالف املركزي.  التضاد 

هذا  انتقل  االقطاعية  املرحلة  ويف  والسيد،  العبد  بني  قامئاً  والتضاد 

التناقض ليقوم بني الفالح واإلقطاعي، ويف املرحلة الربجوازية انتقل 

جامعة  اليوم  نشهد  وحيث  العمل.  ورّب  العامل  بني  ليقوم  التناقض 

بني  فرق  من  هناك  يكون  ال  مظلومة،  كبرية  وجامعة  ظاملة،  قليلة 

الحديثة تشتمل  بيد أن املرحلة  القدمية.  الحديثة واملراحل  املرحلة 

عىل خصائص مل تكن موجودة يف املراحل السابقة.

فأوالً إن الربجوازية أو الطبقة املهيمنة عىل املجتمع الرأساميل، 
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أو تحّول مستمر  تغيري  الحفاظ عىل حكومتها دون إجراء  ال تستطيع 

إيضاح  من  لنا  بّد  ال  الجملة،  هذه  نفهم  وليك  االنتاج]]].  وسائل  يف 

مفهومني يف تفكري )كارل ماركس(، وهام:

القوى االنتاجية متثل يف الحقيقة ظرفية  القوى االنتاجية: إن  ـ   [

املستوى  إىل  تعود  املسألة  هذه  إن  االنتاج.  عىل  النظام  وقدرة 

التكنولوجي وأسلوب تنظيم العمل أكرث من أي يشء آخر. وإن القوى 

طول  عىل  آخر  يشء  أي  من  وأكرب  أعظم  الرأساملية  يف  االنتاجية 

القوى االنتاجية هي ـ مبعنى من املعاين ـ ذات وسائل  التاريخ. إن 

االنتاج أو أدواته.

] ـ العالقات االنتاجية: إن العالقات االنتاجية تشري إىل أمور من 

من  نوع  مبعنى:  ذلك.  إىل  وما  األرباح  توزيع  وطرق  امللكية  قبيل: 

العامل  بني  الخاصة  االنتاج  وسائل  أو  قوى  بفعل  تقوم  التي  العالقة 

ورّب العمل. 

)كارل  عبارة  قراءة  نعيد  املفهومني،  هذين  إىل  باالستناد  وعليه 

االقتصادي  التنافس  مبنزلة  الرأساميل  النظام  إن  املتقّدمة:  ماركس( 

الذي يسعى سعياً جنونياً إىل تحقيق املزيد من الربح. إذ يضطر كل 

واحد من الرأسامليني إىل البحث باستمرار عن سبل جديدة لتحقيق 

أكرب األرباح بأقل التكاليف، ولذلك نجده شديد االرتباط بالتكنولوجيا. 

وهذه املسألة تتناقض مع األنظمة ما قبل الحديثة التي كانت وسائل 

اإلنتاج فيها ثابتة.

االقتصادية  األنظمة  وسائر  الرأساملية  بني  الثاين  االختالف  أما 

]]] - انظر: رميون آرون، مراحل اسايس سري انديشه در جامعه شنايس، ترجمه إىل الفارسية: باقر 

برهام، ص 68]، نرش علمي فرهنيك، طهران، 386] هـ ش.
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أننا فيام يتعلق بأساليب اإلنتاج الرأساملية،  السابقة عليه، فيكمن يف 

أكرث  العمل  ورّب  العامل  بني  ما  الهّوة  تتسع  األمام  إىل  تقدمنا  كلام 

عىل  يحصلون  الرأسامليني  أن  إىل  يعود  ذلك  يف  والسبب  فأكرث. 

أرباحهم من خالل االستيالء عىل جزء من حاصل عمل العامل. بيد أن 

ذلك يتّم عرب آلية غري مبارشة ومعّقدة )من قبيل: اإلبقاء عىل مستوى 

األجور متدنية(. إال أن النتيجة العامة واضحة، حيث يزداد الفقراء فقراً، 

ويزداد األثرياء ثراء. وإن هذا التناقض والتضاد هو الذي سيعمل عىل 

اجتثاث الرأساملية من جذورها؛ إذ أن أعداد العامل الكبرية واآلخذة 

االزدياد  رغم  فقراً،  تزداد  أنها  يوماً  ستدرك  مطرد،  نحو  عىل  باالزدياد 

املطرد للرثوة يف املجتمع. إن إدراك هذه الحقيقة سوف يعمل عىل 

برفع  الطبقة  تطالب هذه  العامل إىل طبقة. وبعد ذلك سوف  تحويل 

هذا الظلم والحيف عنها، وحيث يكون هذا الظلم والحيف جزءاً ذاتياً 

من النظام الرأساميل، فإن السعي إىل رفعه سيقرتن حتامً بالقضاء عىل 

النظام الرأساميل من خالل انفجار ثوري عارم ال يُبقي وال يذر]]]. وإن 

القضاء عىل الرأساملية سيقيض بدوره عىل االغرتاب عن الذات. بيد 

أن هذه الثورة لن تحدث بفعل اإلرادة أو القرار الصادر من قبل جامعة 

النظام  أن  مبعنى  التاريخية،  الحتمية  بفعل  سيكون  بل  الناس،  من 

الرأساميل محكوم عليه بالزوال بفعل القوانني التاريخية الثابتة.

تفكري  يف  آخر  جوهري  مفهوم  إىل  اإلشارة  وقت  اآلن  حان 

)ماركس(  كان  لقد  والقعر.  السطح  بني  التقابل  وهو:  أال  )ماركس(، 

الرشائط  هو  باألهمية  يحظى  الذي  بأن  يعتقد  كان  أنه  مبعنى  مادياً، 

املادية والعينية. فإن الذهن واألفكار، أو "الوعي" واإلدراك بشكل عام 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 68] ـ 70].
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ـ سواء كتب لها التحقق أم ال ـ ال تحظى بسوى أهمية هامشية. فهي 

ال تعدو أن تكون قناعاً أو مظهراً للعالقات املادية. وبهذه املقدمة ال 

بد من القول بأن )كارل ماركس( كان يرى أن املسائل االقتصادية هي 

من أكرث املسائل مادية وعينية. ومن هنا كان يسعى إىل تقديم تحليل 

"علمي" لها. إن العالقات االقتصادية من وجهة نظره كانت متثل حجر 

األساس يف املجتمع. ويف قبال ذلك كانت جميع األمور التي نشعر 

خطأ أنها متأل عاملنا، من قبيل: الثقافة والسياسة والفلسفة والحقوق، 

واألديان واملذاهب واألدبيات وما إىل ذلك، هي بأجمعها من األمور 

الفوقية الطافية عىل السطح. وإن من أهم وظائف السطح هو "توجيه" 

لألمور  أساساً  تشكل  والتي  القعر  يف  الكامنة  االقتصادية  العالقات 

القامئة عىل السطح. وبعبارة أوضح: إن الرأساملية تسعى ـ من خالل 

سلطتها  إظهار  إىل  ـ  والثقافة  السياسة  أو  الحقوق  قبيل:  من  أدوات 

بأننا  يعتقد  )ماركس(  طبيعياً. كان  أمراً  العامل بوصفها  وهيمنتها عىل 

بعد الثورة العاملية وسحب البساط من تحت الرأساملية، سوف يفقد 

السطح آليته الرئيسة، ورمبا لهذا السبب سوف تزول الدولة التي كانت 

متثل مركز السلطة يف جميع املجتمعات الطبقية عىل طول التاريخ! 

والقعر  السطح  بني  التفكيك  إىل  االلتفات  من  بد  ال  الحال  وبطبيعة 

تعّددت  بحيث  التعقيد  من  ماركس(  )كارل  لـ  النظرية  املنظومة  يف 

بني  للعالقة  املتعددة  األفهام  إن  القول:  أمكن  ورمبا  بشأنها.  األفهام 

وتصنيف  لتقسيم  الرئيسة  املحاور  تشكل  التي  هي  األمرين،  هذين 

املاركسيني بعد وفاة املؤسس )كارل ماركس(.

ويف الختام ال بد لنا من الكالم حول ما كان )ماركس( يطلق عليه 
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مصطلح "الشيوعية". يرى )كارل ماركس( أن الشيوعية هي العنوان اآلخر 

للتحرر من االغرتاب عن الذات. إن الشيوعية هي التغيري الكامل للوجود 

إىل  وتقسيمها  الحياة  تصنيف  يزول  الشيوعي  املجتمع  اإلنساين. يف 

دوائر خاصة وعامة، كام يزول االختالف بني الدولة واملجتمع. وكذلك 

تزول الحاجة امللّحة إىل املؤسسات السياسية والحكومية، واألهم من 

األمر  العمل.  تقسيم  عن  تنبثق  بأجمعها  وهي  الخاصة،  امللكية  ذلك 

اآلخر أن الشيوعية املثالية ـ خالفاً ملا يدعيه االشرتاكيون الطوباويون 

اكتشافها  نظرية ميكن  وليست  الواقعي،  العامل  مع  تقابل  ليست يف  ـ 

الواقع. إن  التاريخ والعمل عىل تطبيقها عىل أرض  يف كل لحظة من 

الشيوعية هي يف حّد ذاتها اتجاه يف التاريخ املعارص، وإن التاريخ يسري 

تلقائياً باتجاه بلورة وتعزيز مقدمات هذا االتجاه]]].

الفلسفة  حقل  يف  مفكراً  أو  منظر  مجرّد  ماركس(  )كارل  يكن  مل 

واالقتصاد وعلم االجتامع، يرتك مؤلفاته ليستفيد منها املفكرون من بعده. 

حيث  باملنعطفات]]].  مليئة  )ماركس(  حياة  مسرية  كانت  الحقيقة  ويف 

أمىض شطراً كبرياً من حياته يف النضال العميل من أجل تحقيق أهدافه 

وتطلعاته االشرتاكية والشيوعية التي آمن بها. ويف الحقيقة فإن جانباً هاماً 

من أهمية )كارل ماركس( يف تاريخ اليسار، يعود إىل هذه األنشطة العملية 

التي قام بها من أجل توحيد الربوليتاريا وبث الوعي بني أفرادها. حتى 

كانت االنتفاضات العاملية إىل ما بعد سنوات طويلة من رحيله، تندلع 

]]] - انظر: لشك كوالكوفسيك، جريان هاي اصيل در ماركسيسم، ترجمه إىل الفارسية: عباس 

ميالين، ص 9]2.

]2] - وخري منوذج لهذه السرية باللغة الفارسية هو كتاب آيزايا برلني، بعنوان )كارل ماركس(، انظر: 

كارل ماركس، آيزايا برلني، ترجمه إىل الفارسية: رضا رضايئ، نرش ماهي، طهران، 389] هـ ش.
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رافعة ذات الشعار األصيل الذي طرحه )كارل ماركس( يف "البيان الرسمي 

الشيوعي"]]]، وهو الشعار القائل: "يا عامل العامل اتحدوا".

يف  األوحد  الرجل  هو  ماركس(  )كارل  كان  م،   [864 عام  ففي 

العاملية  النقابات  أهم  فيه املمثلون من  اجتمع  الذي  الدويل  املؤمتر 

للبلدان األوروبية، ومن بينها: إنجلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا. 

ويصطلح عىل هذا املؤمتر اسم "الدويل األول". وقد كان هذا الدويل 

األول يشتمل عىل خليط من الجامعات اليسارية التي رمبا يعود السبب 

الوحيد التحادها هو البحث عن سبيل لتنظيم "العامل"]]]، بيد أن هذه 

التوليفة كانت تنطوي عىل الكثري من االختالف يف اآلراء. لقد كان أغلب 

الفرنسيني من أتباع )برودين(. أما اإلنجليز فقد كانوا مخلصني لـ )روبرت 

أوفني(، وكان أنصار )باكونني( يعتربون من املنافسني الرشسني ألفكار 

)ماركس(. لقد عمد )كارل ماركس( يف هذه املرحلة إىل الدخول يف 

جدل ال ينضب مع سائر اليساريني، وانتقد كافة الجامعات بقلمه الالذع 

والقوي يف الوقت نفسه. وبالتدريج أصبحت آراؤه هي االتجاه األول 

املهيمن عىل "الدويل األول" وعموم تيار اليسار يف أوروبا. وعىل كل 

حال فإن "الدويل األول" بشكل كان مصريه االنهيار والفشل، حيث مثل 

الهجوم الدامي عىل حكومة باريس النهاية الرتاجيدية له.

[[[ - The Communist Manifesto.

]2] - انظر: اريك هابزبام، عرص رسمايه، ترجمه إىل الفارسية: عيل أكرب مهديان، ص 92].
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حكومة باريس]]]

"حكومة  بـ  اليوم  ويعرف  م،   [87[ عام  فرنسا  يف  حدث  ما  إن 

باريس"، يشتمل عىل الكثري من األمور العميقة بشأن الرصاع بني اليسار 

واليمني عىل الساحة السياسية، حيث جّسد كال من هذين الجناحني 

نقاط ضعفهام وقوتهام عىل نحو مبالغ به.

وبروسيا.  فرنسا  بني  رضوس  حرب  احتدمت  م،   [870 عام  فمنذ 

أزمة  تعاين  الثالثة  الجمهورية  حكم  حقبة  يف  فرنسا  كانت  حيث 

اجتامعية خانقة، وقد خرست الحرب عىل كافة الجبهات تقريباً. وقد 

كان الفرنسيون وال سيام سكان باريس يلقون باملسؤولية والالمئة يف 

خسارة الحرب واإلذالل الذي لحق ببالدهم من قبل بروسيا، عىل فشل 

الدولة. وبعد ازدياد الوضع سوءاً ارتفعت األصوات املطالبة بالصلح 

بني الطرفني املتحاربني، إال أن بروسيا اشرتطت لذلك أن ترزح باريس 

تحت احتاللها.

طوال األشهر الستة املنرصمة كانت باريس رازحة تحت محارصة 

القوات الربوسية، واألمر الوحيد الذي حال دون سقوطها هو املقاومة 

املستميتة لسكانها يف مواجهة الربوسيني. ويف هذا النزاع تحول السكان 

يف باريسـ  من املسلحني بوصفهم من الحرس الوطنيـ  إىل قّوة كربى 

التسلح  من  الجامهريي  الجيش  هذا  متكن  وقد  املدينة.  عن  للدفاع 

بكميات كبرية من مختلف أنواع األسلحة، وكانت املدافع من أهمها.

]]] - حكومة باريس )Paris Commune(: اسم أطلق أول األمر عىل الدولة الثورية يف باريس 

ثم شاع  م.   [795 789] إىل  الباستيل، واستمرّت من عام  بعد االستيالء عىل سجن  قامت  التي 

]87] م،  الشهرين من عام  التي قامت لفرتة قصرية ال تتجاوز  إطالقها عىل الحكومة االشرتاكية 

حيث تم القضاء عليها، وأعقب سقوطها إعدامات واسعة طالت أكرث املساهمني فيها، األمر الذي 

جعل منها واحدة من أهم املراحل السياسية يف التاريخ. املعرّب.
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اللجنة  قبل  من  تتخذ  املقاومة  أساليب  بشأن  القرارات  كانت 

رئيس  أودولف(  )لويس  أدرك  وقد  الوطني،  للحرس  املركزية 

الجمهورية الفرنسية الثالثة أن هذه اللجنة ميكن لها يف تلك الظروف 

أن تدعي إمساكها بزمام السلطة الفعلية. من هنا عمد إىل تسليم باريس 

إىل الربوسيني؛ األمر الذي فاقم من نقمة الجامهري. فقاموا باملسارعة 

إىل إخفاء املدافع عن أعني الربوسيني، واحتفظوا بها يف أماكن آمنة، 

وأخذوا يعدون العّدة إىل جولة جديدة من القتال. لقد دخل الربوسيون 

إىل باريس يف فرتة قصرية جداً، ورسعان ما خرجوا منها دون القيام بأية 

خطوة. وبقيت باريس تحت الحصار.

يف الثامن عرش من شهر آذار تم إرسال جزء من الجيش الفرنيس 

إىل باريس لالستيالء عىل ما بحوزة الناس من املدافع البالغ عددها 

بالجامهري،  التحقت  ما  رسعان  القوات  هذه  أن  بيد  مدفعاً.   400

وأعدمت قائدها بالرصاص ميدانياً. وبعد ازدياد قوة التمرد الجامهريي 

يف باريس، انضّم جزء كبري من الجيش الفرنيس إىل املتمرّدين. فلم 

يكن من رئيس الجمهورية إال أن استدعى جميع القوات املوالية له، 

وهرب من باريس إىل فرساي.

فأعلنت  بالكامل.  الوطني  الحرس  سيطرة  تحت  باريس  كانت 

ذلك  وبعد  االستقالل،  بيان  عن  الوطني  للحرس  املركزية  اللجنة 

بثامنية أيام أقيمت انتخابات عامة الختيار "شورى الحكم" يك تبارش 

الحكومة مهامها.

مختلف  من  شخصاً  وتسعني  تسعة  من  الحكومة  شورى  تألفت 

الطبقات االجتامعية من الذين يشكلون طيفاً متنّوعاً من قوى اليسار، وقد 
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تم انتخاب )بالنيك( رئيساً لهذه الشورى غيابياً تكرمياً ملكانته؛ وذلك 

تلك  الفرنيس يف  لليسار  كارزمياً  قائداً  كان ميثل  الذي  ـ  بالنيك  ألن 

املرحلةـ  كان قد حبس قبل ذلك بعرشة أيام بأمر من الحكومة الفرنسية.

نجحت قرارات حكومة باريس يف تحقيق أول حكومة شيوعية يف 

العامل عىل أرض الواقع. ومتّت املصادقة عىل قوانني واسعة أضفت 

عىل باريس مناخاً ومشهداً جديداً. وكانت بعض هذه القوانني عبارة عن:

كان  )والتي  الحصار  فرتة  طوال  املستأجرة  البيوت  أجور  إلغاء  ـ 

أصحاب البيوت طوال تلك الفرتة قد ضاعفوها مبقادير ملحوظة(.

ـ إلغاء العمل اللييل يف مئات املخابز يف باريس.

ـ إلغاء حكم اإلعدام.

ـ إحراق املقصلة.

قتلوا  الذين  الوطني  الحرس  أفراد  وأبناء  لزوجات  رواتب  رصد  ـ 

يف املعارك.

ـ إعادة أدوات العمل إىل العامل من مخازن الدولة )بعد أن أخذت 

من العامل بالقوة طوال فرتة الحصار والقتال، حيث تم حفظها يف تلك 

املخازن(.

ـ تأجيل مدة دفع القروض، وإلغاء األرباح املضافة عليها.

ـ إلغاء التجنيد اإلجباري.

ـ السامح لجميع املواطنني بحمل السالح.

ـ الفصل الكامل بني الكنيسة والدولة.



73الفصل الرابع: بركان اليسار

ـ مصادرة أمالك الكنيسة لصالح الدولة.

ـ إلغاء مادة الدين من املناهج الدراسية.

ـ إقرار قانون التعليم املجاين للجميع، يف كافة املراحل الدراسية.

اللون  يحمل  بعلم  الثالثة  األلوان  ذي  الفرنيس  العلم  استبدال  ـ 

األحمر فقط.

الناس عىل  باريس من الحصول عىل رضا عاّمة  متكنت حكومة 

قبل  من  الواسع  التعاون  أدى  وقد  والجهات.  املستويات  مختلف 

الناس مع الحكومة إىل التسهيل والترسيع يف أداء شؤون الدولة. حتى 

قال )فريدريك أنجلز( بعد ذلك: إن غياب الجيش املنظم، واستقالل 

يف  أفضت  قد  الخصائص،  من  ذلك  إىل  وما  املحلية  املؤسسات 

الحقيقة إىل أن ال تكون الحكومة "دولة" باملعنى التقليدي والقمعي 

إىل  تتجه  التي  االنتقالية  املؤسسة  من  نوعاً  متثل  كانت  بل  للكلمة، 

إلغاء الدولة باملعنى القديم للكلمة.

إال أن هذا الحقبة مل تستمر طويالً. لقد كانت حكومة باريس تضّم 

ميتلك  أعضائها  من  واحد  كل  وكان  االتجاهات،  مختلف  من  أفراداً 

الكثري من األفكار التي رأى يف هذه الحكومة مكاناً مناسباً لتحقيقها. 

وأخذ  رسيعاً،  اآلراء  وتضاربت  الخالفات  احتدمت  فقد  هنا  ومن 

الخالف والتشتت بني قادة حكومة باريس يتسع يوماً بعد يوم.

ومن ناحية أخرى، عمد رئيس الجمهوري )تيري(ـ  بعد أسبوع واحد 

ليستأنف  كبرية،  قوة  تشكيل  إعادة  إىل  ـ  باريس  حكومة  تشكيل  من 

وكان  ممنهج،  لقصف  تتعرّض  املدينة  كانت  باريس.  عىل  الهجوم 
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تفوق الحكومة بحيث مل تعد منذ منتصف الشهر فام بعد تقبل حتى 

بالتفاوض.

كام حظيت حكومة باريس بدعم كبري من قبل الالجئني واملبعدين 

من  وكان  كبرية.  بأعداد  باريس  يتواجدون يف  كانوا  الذين  السياسيني 

بني تلك الشخصيات البارزة ضابط بولندي سابق يدعى )ياروسالف 

دامربوسيك(، إذ كان يُعّد من أفضل جرناالت حكومة باريس. كانت 

تشكيالتها  يف  نشهد  حيث  القومية،  األفكار  تنكر  باريس  حكومة 

شخصيات من مختلف الجنسيات والبلدان.

وفيام يتعلق باليساريني يف خارج فرنسا، كان قيام حكومة باريس 

مختلف  تخرج  كانت  حيث  األرض".  عىل  الفردوس  "بناء  مبثابة 

أنواع املسريات واملظاهرات يف الدفاع عن هذه الحكومة، وإرسال 

مختلف الرسائل التي تحمل التعبري عن اآلمال بنجاحها. إال أن )تيري( 

باريس  بني  تواصل  أي  قطع  من  "فرساي"  يف  متكنوا  قد  ووزراؤه 

باريس  لحكومة  دعم  أي  يأيت  أن  استحال  وقد  الخارجي.  والعامل 

مبرحلة  تذكر  ـ  خطوة  باتخاذ  باريس  حكومة  وبادرت  الخارج.  من 

ومنحتها  العام،  األمن  لجان  باسم  لجان  بتشكل  متثلت  ـ  روبسبيري 

الحديث مطروحاً  يكن  الظروف مل  مطلقة. يف ظل هذه  صالحيات 

بشأن تحسني أوضاع السكان تحت ظل إدارة حكومة باريس، وإمنا 

بشأن أصل استمرار سلطة حكومة باريس التي كانت تتعرض لقصف 

عنيف ومتواصل من قبل الجيش.

ويف نهاية املطاف ويف الحادي والعرشين من شهر أيار، انهارت 

إىل  الجيش  لنفوذ  ثغرة  فتح  وتم  باريس،  من  الغربية  البوابات  إحدى 
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العاصمة،  عن  للدفاع  واضح  برنامج  هناك  يكن  مل  املدينة.  داخل 

أسبوع واحد  يقاتلون من محلة إىل أخرى. وبعد  الشعب  أفراد  وكان 

الباريسية،  تّم االستيالء عىل معظم املناطق  الدامية،  من املواجهات 

وانهارت أهم بؤر املقاومة يف السابع والعرشين من شهر أيار أيضاً.

الدامي".  "األسبوع  بـ  الفرنيس  التاريخ  يف  األسبوع  هذا  ُعرف 

السكان  إبادة  متناهية يف  غري  قسوة  الحكومية  القوات  أظهرت  حيث 

يف باريس. مل تكن هناك إحصائية دقيقة بعدد الضحايا، ولكن تذهب 

أقل التقادير إىل موت ما يقرب من عرشين ألف نسمة يف موجة من 

القسوة  تلك  أسباب  أرجع  من  وهناك  الذريع.  والقتل  املواجهات 

املؤيد  الشعب  نقمة  من  )تيري(  بقيادة  الفرنسية  الربجوازية  إىل خوف 

قبل  من  محتقرة  الفرنسية  الربجوازية  كانت  لقد  باريس.  لحكومة 

األملان، إال أن جّل خشيتهم إمنا كانت من الثوريني الباريسيني. حتى 

والشفقة  بالرحمة  لديهم  شعور  أدىن  عىل  قضت  قد  ذعرهم  شّدة  أن 

عىل ضحاياهم. لقد قام )تيري( وجرناالته بإحداث أنهار من الدم أثناء 

تجوالهم يف شوارع باريس]]].

وبعد انهيار حكومة باريس، تحويل الجيش إىل جامعة من القتلة. 

وكان يلقى القبض عىل كل من تحوم حوله شبهة التعاون مع حكومة 

املتهمون  كان  املحاكم  هذه  ومن  املحاكم،  إىل  ليحال  باريس، 

يواصلون طريقهم إىل مفارز اإلعدام حيث أعدم ما يقرب من خمسني 

بهم  غّصت  بحيث  الكرثة  من  املعدومني  عدد  وكان  شخص.  ألف 

]]] - انظر: برايان موريس، باكونني وآنارشيسم جمع گرا، ترجمه إىل الفارسية: سعيد فيض الله 

زاده، ص 79، نرش كتاب آمه، طهران، 389] هـ ش.
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فكانت  الكبرية؛  األعداد  تكفي الستيعاب  تعد  الباريسية، ومل  املقابر 

الجثث منترشة يف جميع أنحاء املدينة وضواحيها.

وعىل الرغم من أن عمر حكومة باريس مل ميتد ألكرث من شهرين 

من األداء السيايس، إال أن هذه الفرتة كانت كافية ليذكرها اليساريون 

الحقيقة كانت حكومة  طويالً بوصفها حادثة يف غاية األهمية. ويف 

باريس مبثابة الحلم الذي تّم القضاء عليه وخنقه يف مهده. وقد ألف 

للربوليتاريا  ثورة مبارشة  "أول  الشأن واعتربه  )كارل ماركس( يف هذا 

يف التاريخ"]]].

وفيام بعد أضافوا قطعة من العلم األحمر لحكومة باريس إىل كفن 

خارج  إىل  العلم  هذا  من  أخرى  قطعة  إرسال  وتّم  معه.  لتدفن  لينني 

الغالف الجوي عىل منت أول سفينة فضاء روسية]]].

]]] - انظر: ليسا كاره، تاريخ كمون باريس، ترجمه إىل الفارسية: بيجن هريمن بور، ص 0]، نرش 

أميد، النسخة اإللكرتونية، ]99] م.

[2[ - http://fa.wikipedia.org/wiki/
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لو ألقينا نظرة عىل السنوات األوىل من القرن العرشين، آخذين بنظر 

االعتبار عملية الفرز الرئيسة بني اليسار واليمني، سنشهد هناك ظاهرتان 

يف طور التبلور يف عموم العامل الغريب. وقد تجلت الظاهرة األوىل يف 

األوروبيني، ومتثلت  املذهبية بني  والعقائد  التدين  انخفاض مستوى 

الظاهرة الثانية يف إقبال الحكومات عىل املزيد من الدميقراطية.

الزخم  بفعل  كبري  حّد  إىل  الفرتة  هذه  يف  التدين  بريق  خّف  لقد 

هذه  تجلت  وقد  الجارفة.  التكنولوجية  والتنمية  التطور  من  الحاصل 

فمثالً:  العلمية والفكرية عىل نحو أشد وأكرب،  الظاهرة بني األوساط 

القرن  منتصف  حتى  كانتا  اللتني  ـ  وكامربج  أوكسفورد  جامعتي  نجد 

الكنيسة  يف  الدين  لرجال  منيعاً  حصناً  متثالن  للميالد،  عرش  التاسع 

اإلنجليزية ـ تضطران يف مستهل القرن العرشين إىل التخيل عن أكرث 

من نصف املقاعد التدريسية لصالح أساتذة من غري املحسوبني عىل 

كان  وما  الدين  بني  عنيفة  مواجهة  اندلعت  وبالتدريج  املتدينني]]]. 

يُسمى بـ "العلم"، وأخذ الكثري مام يقع عىل عاتق الدين، ينتقل شيئاً 

فشيئاً ليكون العلم هو الذي يتوىل رعايته.

نّوه  كام  ـ  املرحلة  هذه  يف  الدميقراطي  السلوك  رقعة  اتساع  إن 

ناهيد  الفارسية:  إىل  ترجمه  اإلمرباطوري(،  )العرص  امرباتوري  هابزبام، عرص  اريك  انظر:   -  [[[

فروغان، ص 348، نرش اخرتان، طهران، 382] هـ ش.



79الفصل الخامس: اتساع رقعة الصراع

)ألربت هريشامن( بشأن تعميم الدميقراطية ـ يجب أن ال يُعزى إىل 

أن الدول قد أضحت أكرث أخالقية من ذي قبل، أو أنها بدأت متيل 

أو  جهة  من  الدولية  األبعاد  يف  واإلنسانية  الصلح  كفة  ترجيح  إىل 

الحديثة  الدميقراطية  األنظمة  ألن  وذلك  أخرى.  جهة  من  الداخلية 

مل تظهر بفعل االتفاق الشامل الذي كان موجوداً سابقاً، وإمنا يعود 

سبب ذلك إىل أن الجامعات املختلفة التي أفنت عمرها يف التقاتل 

تلك  عبثية  إىل  املطاف  نهاية  يف  آمنت  قد  بينها،  فيام  والنزاعات 

واكتساب  األمور  حسم  عن  وعجزها  بضعفها  واعرتفت  الحروب، 

والقبول  السالم  طريق  سلوك  بأجمعهم  فآثروا  لصالحها؛  السلطة 

من  الدميقراطية  انبثقت  فقد  وبالتايل  الدميقراطية.  به  تحكم  مبا 

التي كانت  التوازن بني الجامعات واألحزاب املتنافسة  خالل إقامة 

متخاصمة ومتحاربة إىل أبعد الحدود واألعامق]]].

وعىل كل حال فقد كان تيار اليسار هو أول من ينتفع من الدمقرطة 

وتحويل املجتمع إىل مجتمع ال مذهبي. وكانت أكرث الجامعات يف 

هذه األجواء سعادة هم املاركسيون، حيث كانوا يجمعون بني مدعيات 

الربجوازية بشأن العقل والعلم، وبني نبذ الدين بكل ما أوتوا من قّوة]]].

عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  كنا  أخرى  جهة  ومن 

تغيري  وهو  اليسار،  قوى  اصطفافات  يف  جوهرياً  تغرّياً  نشهد  للميالد 

كان من الصعب تبنّي معامله.

ويف السنوات األوىل من القرن العرشين، كانت الدول األوروبية 

]]] - انظر: ألربت هريشامن، خطابه ارتجاع، ترجمه إىل الفارسية: محمد مالجو، ص 89]، نرش 

شريازه، طهران، 383] هـ ش.

ناهيد  الفارسية:  إىل  ترجمه  اإلمرباطوري(،  )العرص  امرباتوري  هابزبام، عرص  اريك  انظر:   -  [2[

فروغان، ص 349.
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يف  يدور  يكن  ومل  العامل،  يف  النجاح  قمة  يف  نفسها  ترى  املتطّورة 

يف  حقاً  قصرية  فرتة  وهي  ـ  عقود  ثالثة  ظرف  يف  أنهم  ساستها  خلد 

مسار القوى العظمى ـ سوف تتجزّأ مركزيتهم إىل العديد من األجزاء، 

وأن عدداً منها سيقف عىل حافة االنهيار، وأن الجزء األعظم من هذه 

القارّة سيبلغ أدىن مستوياته من الناحية االقتصادية، وأن البعض اآلخر 

سينهار، وبالتايل فإن مصري مستقبلهم سوف يتحدد عىل يد أصحاب 

القرار يف كل من واشنطن وموسكو.

منذ ظهور االصطفاف اليساري واليميني بعد الثورة الفرنسية، كانت 

يف  هي  اليميني  أو  اليساري  باملعسكر  املرتبط  النقاش  أنواع  جميع 

القرن العرشين،  األساس نقاشات أوروبية. أما يف النصف األول من 

اللتني  اليسار واليمني بني القوتني العظميني  الفرز بني  فقد متثل هذا 

ظهرتا عىل الساحة العاملية مؤخراً. وهام: روسيا التي اختارت لنفسها 

بعد الثورة اسم "االتحاد السوفيتي"، وأصبحت أكرب مظهر لليسار يف 

العامل، ويف املقابل مثلت الواليات املتحدة األمريكية مركز استقطاب 

لليمني يف العامل. وبذلك يكون هذا النقاش والجدل األورويب قد امتد 

ناحية  ومن  عاملية]]].  مسألة  إىل  ليتحّول  األوربية؛  القارة  وراء  ما  إىل 

الساحة  عىل  جديدة  ظاهرة  والدة  العرشين  القرن  يف  نواجه  أخرى 

الدبلوماسية يف العامل. حيث أن الدول األوربية ـ كام سبق أن ذكرنا ـ 

قد أدركت أنها ال تستطيع لوحدها التغلب عىل جميع خصومها، األمر 

الذي قادها إىل إنشاء االتحاد الدبلومايس. وبذلك أخذنا نشهد نشوء 

اتحادات متنّوعة يف ما بني هذه الدول، األمر الذي أخذ يدفع العامل 

موفقيان،  نارص  الفارسية:  إىل  ترجمه  بزرك،  بل كندي، ظهور وسقوط قدرت هاي  انظر:   -  [[[

ومحمد قائد، وأكرب تربيزي، ج 2، ص 92، نرش علمي وفرهنگي، طهران، 382] هـ ش.
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باتجاه تعزيز القوتني والقطبني العظميني أكرث من ذي قبل]]].

روسيا وارثة اليسار

توجه )كارل ماركس( يف السنوات األخرية من عمرهـ  بعد أن ذهبت 

لينتقل  ـ  الرياح  أدراج  أوروبا  يف  الربوليتاريا  ثورة  فتيل  إلشعال  آماله 

إىل روسيا، وما تشهده تلك األرض الجليدية من متغرّيات متسارعة]]]. 

فقد  وغريباً.  عجيباً  بلداً  العرشين  القرن  لقد كانت روسيا يف مستهل 

كانت اإلمرباطورية الروسية املقدسة ألربعة قرون متوالية تحت حكم 

وعىل  وجنوباً،  ورشقاً  غرباً  الجغرافية  رقعتها  امتدت  وقد  القيارصة، 

الفتوح  عن  توقف  من  هناك  يكن  مل  الرتاجعات،  بعض  من  الرغم 

أعظم  يعّد  التاسع عرش  القرن  الرويس طوال  الجيش  وكان  الجديدة. 

قّوة يف العامل، وكانت التنمية وإعادة الرتميم الحكومي املتواصل قد 

القول إن روسيا يف تلك السنوات كانت  خلق وضعاً معقداً. وميكن 

األعوام  تلك  مدى  فعىل  قوة عظمى.  كونها  رغم  الضعف  من  تعاين 

كان االزدهار الصناعي الرويس املنفلت قد خلق من روسيا رابع أكرب 

وبريطانيا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بعد  العامل،  قوة صناعية يف 

كبرياً  الثالث  الدول  تلك  وبني  بينها  الرشخ  كان  ذلك  ومع  وأملانيا. 

فكان  زراعياً.  بلداً  األساس  يف  روسيا  كانت  كله  ذلك  ورغم  جداً. 

الغالبية الكربى  %80 من مجموع السكان يشتغلون بالزراعة، وكانت 

القروية والريفية. هذا يف  بالحياة  ترتبط بشكل وثيق  السكان  بقية  من 

الوقت الذي كان الجزء األعظم من ارتفاع عدد السكان يتحقق يف هذه 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 89].

الفارسية: رضا رضايئ، نرش ماهي، طهران،  ترجمه إىل  برلني، كارل ماركس،  آيزايا  انظر:   -  [2[

389] هـ ش.
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بالتحديد. لقد كان االزدهار الصناعي مقرتناً  القرى، ويف أكرثها فقراً 

القطاعات  ـ بركود عظيم أو حتى تراجع حاّد يف  ـ عىل نحو ضمني 

االقتصادية األخرى، وال سيام القطاع الزراعي واالستهالك الشخيص. 

وكان هذا ناشئاً ـ إىل حد ما ـ من أن أعامل التطوير كانت تبادر إليها 

الدولة بشكل كامل، وقلام نجد عمالً تطوعياً من قبل الناس يف هذا 

الصناعات  لتشغيل عجلة  لتوفري امليزانية  تتجه  الدولة  الشأن. وكانت 

أكرث  وتصدير  جهة،  من  الكبرية  الرضائب  فرض  طريق  من  الكربى 

السكان  أعداد  كانت  هنا  ومن  أخرى.  جهة  من  الزراعية  املحاصيل 

الكبرية واملتزايدة يف هذا البلد، تشهد تعقيداً وصعوبة يف أوضاعها، 

وكانت األزمة تتفاقم تدريجياً عىل مّر األيام.

من  تنشأ  التي  االجتامعية  العواقب  جيداً  نتصّور  أن  لنا  ميكن 

الرتكيب الخاطئ بني الزراعة املتخلفة والتنمية الصناعية املتسارعة، 

عامة  ميزانية  تخصيص  إن  والباهظة.  الطائلة  العسكرية  والنفقات 

مصحوب  مؤسف  بوضع  ذلك  واقرتان  والصحة،  للتعليم  متواضعة 

بتشديد االنضباط والعنف يف املصانع، ال يبقي عىل كّوة أمل ميكن 

أن تنفتح عىل تحسني مستوى الحياة، كان قد خلق نوعاً من الكراهية 

املقرونة بالحنق والغضب عىل الدولة والرأسامليني، األمر الذي حّول 

روسيا يف املجموع إىل قنبلة موقوتة ميكن أن تنفجر يف كل لحظة]]].

وعىل الرغم من ذلك كله كان املواطنون الروس يؤمنون بأرضهم 

الثقة كانت تذوي وتذبل رويداً  وبقيرصهم إمياناً راسخاً، بيد أن هذه 

رويداً. وكان من بني األحداث التي ساعدت عىل ذلك األحداث التي 

]]] - انظر: بل كندي، ظهور وسقوط قدرت هاي بزرك )ظهور وأفول القوى العظمى(، ترجمه إىل 

الفارسية: نارص موفقيان، ومحمد قائد، وأكرب تربيزي، ج 2، ص 92.



83الفصل الخامس: اتساع رقعة الصراع

ُعرفت باألحد الدامي. ففي شهر كانون الثاين من عام 905] م، كتب 

وحملوها  القيرص]]]،  إىل  عريضة  الروس  املواطنني  من  غفري  جمع 

أن  بيد  بطرسبورغ،  يف  الشتوي  قرصه  إىل  متجهني  عليه  ليعرضوها 

التقدم، وبعد لحظات وجيزة تأزم املوقف وأخذ  الجنود منعوهم من 

منحى عنيفاً، وفتح الجنود نريان بنادقهم عىل الحشود املجتمعة من 

املواطنني، فكان من جراء ذلك أن قتل ما يقرب من ألف مواطن يف 

هذه املواجهة غري املتكافئة، األمر الذي أرّض برشعية سلطة القيرص 

إىل حّد كبري.

وعىل كل حال فقد انتهى حكم القيرص نيقوالي الثاين، إثر أعامل 

4]9] م، اندلعت  عنف شديدة، مع يشء من اإلصالحات. ويف عام 

توقعات  نتائجها وخيمة عىل خالف  وكانت  األوىل،  الكونية  الحرب 

الروس. فلم يقترص األمر عىل عدم تحقيق الروس نرصاً يُذكر فحسب، 

ما يقرب من  الحرب خسارة  السنة األوىل وحدها من  بل قد شهدت 

ثالثة ماليني جندي من الجيش الرويس ما بني قتيل وجريح أو أسري. 

إىل  القيرص  معها  اضطّر  الشديد،  التأزم  من  مرحلة  األوضاع  وبلغت 

التنحي عن السلطة، وبعد الكثري من الجدل السيايس متكن واحد من 

األحزاب يف تلك الحقبة الروسية ـ واسمه "حزب العامل االجتامعي 

الدميقراطي" املعروف بـ "الحزب البلشفي" ـ من الفوز بالسلطة]]].

الرتاب واملسكنة، وقد أصبحنا  افرتشنا  )لقد  ما ييل:  العريضة  فقرات هذه  - جاء يف بعض   [[[

الذل  نعاين من  إننا  تفوق طاقتنا،  بأعامل شاقة  القيام  أجبارنا عىل  تم  ما  لكرثة  عاجزين ومتعبني 

والهوان؛ إن أرباب العمل ال يتعاملون معنا بوصفنا من البرش، إمنا يحسبوننا عبيداً لهم، وأن علينا 

أن نالقي مصرينا البائس املحتوم بالصمت والسكوت ... يا صاحب السعادة! هل ينسجم هذا مع 

رشيعة الله التي تحكمنا باسمها؟ هل يجدر بنا نحن الشعب الرويس الكادح أن منوت بأجمعنا، 

يك يتمكن بضعة من الرأسامليني والحوايش ورجال الدولة الفاسدين، من أن يتنعموا ويستمتعوا 

يف الحياة وحدهم عىل حساب عناء الطبقة العاملة؟(.

]2] - انظر: جيمز أي. اسرتيكلر، روسيه تزاري )روسيا القيرصية(، ترجمه إىل الفارسية: مهدي 
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ـ  لينني(  )فالدميري  اسمه  قيادي  الحزب رجل  كان زعيم هذا  وقد 

وهو من املفرسين البارزين لـ )كارل ماركس( ـ ورمبا كان لينني هذا 

من أسعد املاركسيني حظاً يف العامل حتى ذلك الحني.

املاركسية ما بعد كارل ماركس

القرن العرشين ـ كام سبق أن ذكرنا ـ كان شديد الوطأة عىل  إن  

املاركسيني دون سائر التيارات الفكرية والتنظريية األخرى. حتى كان 

"اليسار" يف مقاطع كبرية من القرن العرشين يعّد مرادفاً لـ "املاركسية" 

تقريباً. بيد أن مسار املاركسية يف القرن العرشين كان مليئاً باملنعطفات.

لقد تم تفسري أفكار ماركس يف القرن العرشين بتفسريات متنّوعة، 

قد تبلغ حّد التعارض أحياناً. ويعود جزء من هذه املسألة إىل الغموض 

الذي يكتنف جانباً من أفكار ماركس، ويعود البعض منها إىل اختالف 

ويعود  األفكار،  هذه  إليها  تسللت  التي  املتنّوعة  االجتامعية  البيئات 

بقيت مجهولة  الشاب  من مؤلفات ماركس  هاماً  أن جزءاً  بعضها إىل 

حتى عقد الثالثينات من القرن العرشين، وبعد اكتشاف هذه املؤلفات 

والتحوالت  املتغريات  بسلسلة من  مرّت  قد  ماركس  أفكار  أن  اتضح 

كان  هنا  من  واالختامر.  النضج  فرتة  إىل  الشباب  صدر  منذ  الكبرية 

الكثري من االختالفات بني املاركسيني أنفسهم يدور يف األساس حول 

ما الذي كان يقوله ماركس حقيقة؟

ولبيان قصة املاركسية يف القرن العرشين بااللتفات إىل مختلف 

العنارص، ميكن لنا إجراء عملية تبويبية. ويبدو أن من بني التقسيامت 

)ديفد  املاركسية  يف  الشهري  الباحث  بها  قام  التي  تلك  هي  املعتربة 

حقيقت خواه، ص 98 ـ 0]]، نرش ققنوس، طهران، ]37] هـ ش.
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ماكلالن( يف كتابه )املاركسية بعد ماركس(.

فقد قّسم املاركسية إىل خمسة أقسام رئيسة، وذلك عىل النحو اآليت:

] ـ االشرتاكية ـ الدميقراطية األملانية.

2 ـ املاركسية الروسية.

3 ـ املاركسية األوربية بني الحربني.

4 ـ املاركسية املعارصة.

5 ـ املاركسية يف الصني والعامل الثالث]]].

هذا  طاقة  فوق  الخامس،  القسم  يف  الخوض  أن  الواضح  من 

يرشدنا إىل توضيح مجمل  املاركسية  لفروع  تقسيمه  أن  إال  الكتاب. 

التيار اليساري يف الساحة التنظريية للقرن العرشين.

] ـ االشرتاكية ـ الدميقراطية األملانية

إن املسعى األول يف إطار عرض املاركسية بوصفها نظاماً فكرياً 

ميكن  وعليه  ألنجلز.  دورينك(  )آنتي  كتاب  يف  ظهر  قد  متكامالً، 

أنجلز]]].  جهود  حصيلة  هي  "مذهباً"  بوصفها  املاركسية  إن  القول: 

رأى يف  املاركسية، حيث  عن  وجربياً  وضعياً  تفسرياً  أنجلز  قّدم  لقد 

االقتصاد العنرص الوحيد يف حدوث أي تحّول أو تغرّي يف املجتمع. 

حصول  قبيل  من  هي  االجتامعية،  املعرفة  حصول  أن  يرى  كان  فقد 

)كارل  عبارة  إىل  االلتفات  خالل  ومن  الطبيعية،  العلوم  يف  املعرفة 

تاريخهم،  يصنعون  األفراد  "إن  فيها:  يقول  والتي  الشهرية،  ماركس( 

[[[ - David Maclellan, Marxism After Marx, third edition, UK: MacMillan, 

[998. 

]2] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 22، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.
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ولكن ال عىل النحو الذي يريدونه"، يؤمن بالديالكتيك ما بني األفعال 

اإلنسانية والطبيعية]]]. بيد أننا سرنى أن رؤيته وإن كانت ذات مناشئ 

أملانية، إال أنها تركت تأثرياتها العميقة عىل رقعة جغرافية أخرى، وهي 

روسيا، األمر الذي أدى إىل بلورة املاركسية األورثودوكسية.

الراديكاليني، كانوا  إن املاركسيني  الراديكالية:  ـ املاركسية   [  /  [

يرفضون املاركسية الوضعية واالقتصادية. إن هؤالء كانوا يعتقدون أن 

هذه املاركسية سوف تتحول إىل نوع من االنفعالية يف حقل السياسة، 

اهتاممهم  كل  يصبون  كانوا  أنفسهم  الراديكاليني  هؤالء  أن  حني  يف 

عىل التأثري يف الساحة السياسية، ومل يكونوا يعرتفون بحدود أو قيود 

من أجل تحقيق تلك الغاية. وقد كان زعيمهم هو )روزا لوكزامبورغ(. 

وقد كان لوكزامبورغ من الناحية السياسية يدعو إىل االشرتاكية الثورية 

الصلبة والقامئة عىل النزاع الطبقي العاملي، وكان يدافع عن النقابات 

العاملية والعسكرية بوصفها ركناً رئيساً يف الثورة االشرتاكية املبكرة]]]. 

وقد ذكر ثالثة عنارص النهيار النظام الرأساميل وقيام النظام االشرتايك، 

وهي العنارص اآلتية:

يف  املتفاقمة  واألزمة  املتزايدة  والفوىض  واملرج  الهرج  ـ   [

االقتصاد الرأساميل.

األوارص  من  املزيد  نحو  االنتاجي  واملسار  العالقات  اتجاه  ـ   2

االجتامعية.

3ـ  ارتفاع مستوى الوعي الطبقي، والعمل عىل تنظيم طبقة الربوليتاريا.

يف  السياسية  األفكار  )تاريخ  غرب  در  سيايس  هاي  انديشه  تاريخ  بوالدي،  كامل  انظر:   -  [[[

الغرب(، ج 4، ص 6]، نرش مركز، طهران، 383] هـ.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 65 ـ 66.
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وبطبيعة الحال فإنه من بني هذه األمور كان يؤمن بالعنرص الثالث، 

ونظم جهوده ضمن هذا اإلطار. وأما بشأن العنرصين األولني ـ اللذين 

يراهام غري  ـ فكان  مراراً  قبل املاركسيني اآلخرين  يتم طرحهام من 

أو  ظاهرة  أي  تبد  مل  الرأساملية  أن  يرى  إذ  واقعيني؛  غري  أو  عمليني 

مؤرش يدل عىل أنها سوف تسقط بفعل التناقضات االجتامعية. ومن 

إىل  تعود  ال  الصمود  عىل  وقدرتها  الرأساملية  بقاء  أن  يرى  فإنه  هنا 

عمد  وقد  الخارجية.  العوامل  إىل  تعود  هي  وإمنا  داخلية،  مقومات 

إن  الثالث".  "الشخص  باسم  نظرية  إطار  العامل يف  هذا  تصوير  إىل 

االزدهار االقتصادي يف ظل النظام الرأساميل ـ طبقاً لهذه النظرية ـ ال 

يعود سببه إىل القوانني الفطرية الحاكمة عىل أسلوب وطريقة اإلنتاج 

الرأساميل، وإمنا هو من تبعات استمرار وجود أقسام ما قبل الرأساملية 

إىل  الرأساملية، وعملت عىل ضّمها  عليها  استولت  التي  البلدان  يف 

دائرة نفوذها]]]. كان لوكزامبورغ يذهب إىل االعتقاد بأن هذا التيار ما أن 

يستويل عىل بلد بأكمله، فإن الرأسامليني سيضطرون إىل التطلع إىل 

األجزاء والبلدان األخرى من العامل، وهي البلدان التي ال زالت تعيش 

الرأساميل  النظام  أن  يرى  أنه  يعني  وهذا  الرأساملية.  قبل  ما  ظروف 

مجرد نظام مغلق، وإنه بااللتفات إىل قوانينه الداخلية ليس جديراً بأن 

يكون "حاضنة للثورة". بل إن األمر عىل العكس من ذلك؛ إذ تتغذى 

الرأساملية عىل العنارص الخارجية، وإن سقوطها التلقايئ إمنا يحدث 

عند استيالئها عىل جميع بلدان الكرة األرضية وابتالعها]]].

]]] - انظر: هانا آرنت، روزا لوكزامبورغ، ترجمه إىل الفارسية: عزت الله فوالدوند، منشور ضمن: 

خرد در سياست )العقل يف السياسة(، خالصة وتأليف وترجمة: عزت الله فوالدوند، ص 585، نرش 

طرح نو، طهران، 377] هـ ش.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 586.
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وبطبيعة الحال فإن لوكزامبورغ كان يواجه بعض التناقضات عىل 

املستوى العميل والتنظريي. فإنه يف الوقت الذي يؤكد من جهة عىل 

أن االستيالء عىل السلطة  رضورة العمل الجامهريي الفوري، معتقداً 

السياسية من قبل طبقة العامل لن يكون مبكراً أبداً، وأن األداء السيايس 

لهذه الطبقة يف جميع األحوال يعّوض عن عدم توفر الظروف الثورية، 

إىل  الجامهريي"  "التمرّد  بعنوان  له  كتيّب  أخرى يف  من جهة  يذهب 

القول بأن الثورة االشرتاكية لن تحقق االنتصار مرّة واحدة وبجرّة قلم، 

وإمنا سوف تكتمل عرب مرحلة طويلة وبطيئة من الكفاح االجتامعي 

العظيم. كام ذهب )روزا لوكزامبورغ( إىل انتقاد ثورة أكتوبر الروسية، 

معترباً إياها ثورة من األعىل، وأنها مجرد ثورة برجوازية]]].

األملان،  املاركسيني  من  أخرى  جامعة  وهي  التعديلية:  ـ   2  /  [

كانت ترفض الجربية املاركسية األورثودوكسية من جهة، وكان أفرادها 

يبتعدون عن العمالنية الراديكالية لـ )روزا لوكزامبورغ( ـ الذي مل يكن 

ليأىب عن اللجوء إىل العنف ـ من جهة أخرى. وقد كان هؤالء يسعون 

للرشائط  مطابقة  ماركسية  تقديم  إىل  التنظريية  جهودهم  خالل  من 

للداللة  "التعديلية"]]]  مصطلح  هؤالء  اختار  وقد  املتغرية.  الرأساملية 

عىل اتجاههم يف املاركسية. كان هؤالء التعديليون يؤمنون باإلصالح 

السياسية.  الثورة  رضورة  وعدم  املجتمع  ألمور  التدريجي  والتكامل 

فكرة  ـ  التعديليني  املفكرين  من  وهو  ـ  برنشتاين(  )إدوارد  رفض  لقد 

السقوط الحتمي للرأساملية وانقسام املجتمع إىل قطبي )الرأساملية 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 22.

]2] - التعديلية )revisionism(: حركة يف االشرتاكية املاركسية الثورية تؤيد األخذ بروح التطور. 

املعرب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي ـ عريب(.
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ـ  الطبقي  النزاع  مفهوم  زوال  بأن  االعتقاد  إىل  وذهب  والربوليتاريا(، 

باملعنى الذي قال به كارل ماركس ـ سوف يستتبع اإلصالح والتكامل 

التدريجي الذي يكون بديالً عن الثورة املسلحة. إن االتجاه الرئيس لـ 

)برنشتاين( يف انتقاده للامركسية األورثودوكسية، يتعلق بقانونية حركة 

املادية التاريخية]]]. ومن خالل رفضه لرأي )هيجل( ـ القائل بأن هدفية 

التاريخ وحركته الحتمية باتجاه ذلك الهدف ـ قال بأن االشرتاكية غاية 

أخالقية ميكن اختياره باإلرادة.

بني  الشبه  مواطن  إىل  رصاحة  أشاروا  الذين  أوائل  من  وكان 

االشرتاكية  "إن  قال:  الليربالية، حيث  وبني  بيها  يؤمن  التي  املاركسية 

الدميقراطية ليست من الناحية التاريخية فحسب، بل كذلك من حيث 

تاريخية  نهضة  بوصفها  الليربالية  ملرشوع  وارثة  املعنوية  خصائصها 

لـ  كربى"]]]. وكان ينظر إىل الدميقراطية بوصفها وسيلة وغاية، خالفاً 

)أنجلز( الذي يرى يف الدميقراطية مجرد وسيلة لتحقيق االشرتاكية.

بيد  أيضاً،  التعديليني  املفكرين  بني  من  جورس(  )جان  كان  كام 

التاريخية قد  التحوالت  بأن  الذي كان يرى  ـ  لـ )برنشتاين(  أنه خالفاً 

أسقطت بعض أصول كارل ماركس العقائدية عن االعتبار ـ يذهب إىل 

القول بأن هذه األصول كانت باطلة منذ البداية. وكان من أكرث املنتقدين 

العامل  بأن  القول  إىل  املذهبية  الناحية  من  واتجه  التاريخية،  للامدية 

أوسع من أن يكون مجرد تركيب للامدة والطاقة، وقال بأنه يحتوي عىل 

عنرص روحاين هو الذي يحافظ عىل النظام واالنسجام يف العامل. كام 

أنه ـ عىل غرار برنشتاين ـ ينظر إىل االشرتاكية بوصفها أصالً أخالقياً، 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 50.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 57.
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ويرى أن تحققها ميثل رشطاً يف تحسني الحياة االجتامعية.

املاركسية الروسية

أنجلز  قّدمه  الذي  التفسري  إن  وبالخانوف:  كاؤوتسيك  ـ   [  /  2

للامركسية  أساساً  أضحى  املاركسية،  عن  دورينغ"  "آنتي  كتابه  يف 

و)غنوريك  كاؤوتسيك(،  )كارل  أمثال:  من  ملفكرين  األورثودوكسية 

بالخانوف(.

لـ  التطور  بنظرية  متأثراً  للامركسية  )كاؤوتسيك(  فهم  كان  لقد 

"التطور"  أن  يرى  )كاؤوتسيك(  كان  أخرى:  وبعبارة  دارون(.  )تشارلز 

و)كارل  دارون(،  )تشارلز  نظرية  يف  ورئيساً  مشرتكاً  مفهوماً  ميثل 

ماركس(]]]. وعىل هذا األساس يكون )كاؤوتسيك( ـ تبعاً لـ )أنجلز( ـ 

قد قّدم فهامً وضعياً لفلسفة التاريخ عند )ماركس(، وهو فهم ينتهي بنا 

إىل الحتمية االقتصادية. يرى )كاؤوتسيك( أنه "وإن كان من الرضوري 

القول بنوع من الدور لإلرادة والسلوك اإلنساين، ولكن يجب التأكيد 

إرادة  وماهية  مسار  تحديد  تعمل عىل  التي  االقتصادية  الظروف  عىل 

االقتصادية  للحتمية  طبقاً  ـ  االشرتاكية  الثورة  إن  اإلنسان"]]].  وعمل 

إذا  إال  للكلمة،  والواقعي  الحقيقي  باملعنى  تتحقق  ال  ـ  املاركسية 

توفرت الرشائط االقتصادية الالزمة لتحققها.

)غنوريك  أعني:  ـ  اآلخر  األورثودوكيس  املاركيس  تعرّض  كام 

املسألة  هذه  إىل  التاريخ"  يف  الفرد  "دور  كتابه  يف  ـ  بالخانوف( 

أيضاً، حيث بحث حجم التأثري الذي ميكن للفرد أن يرتكه عىل مسار 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 26.

]2] - انظر: املصدر أعاله.
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التاريخ وإن شهد يف جميع مراحله ظهور بعض  أن  إذ يرى  التاريخ. 

أن ظروف ورشائط  إال  الخارقة،  األعامل  ببعض  قاموا  الذين  األبطال 

ظهور أولئك األبطال مل تكن من صنعهم. وبعبارة أخرى: "إن األفراد 

الفكرية  خصائصهم  بواسطة  ـ  يتمكنون  قد  والنافذين  املؤثرين 

الجزئية  الخصوصيات  يف  التغيري  إحداث  من  ـ  الخاصة  والشخصية 

اتجاه  تغيري  يستطيعون  أنهم ال  إال  الجزئية،  النتائج  لألحداث وبعض 

ومسار األحداث التي تتحدد بواسطة القوى والعوامل األخرى"]]].

إن التبعات العملية املرتتبة عىل مثل هذا الفهم للامركسية أوضح 

من أن نحتاج معها إىل املزيد من الرشح والتبسيط: فإن العمل الثوري 

ليس له ربط كبري بتحقق الظروف والرشائط املثالية لالشرتاكية، وإن 

الثورة االشرتاكية عمل ليس له من طائل. إمنا االشرتاكية  السعي إىل 

انعكاس مبارش للتغري والتحول يف األسس االقتصادية.

روسيا،  يف  م   [9[7 عام  أكتوبر  ثورة  انتصار  بعد  لينني:  ـ   2  /  2

عىل  تستويل  بأن  األوىل  للمرة  ماركس(  )كارل  لفكر  قراءة  نجحت 

السلطة السياسية. إن هذه الثورة والنظام السيايس الناجم عنها قام يف 

مستواه األكرب عىل أساس من فهم )فالدميري إليتش لينني(، و)يوسف 

إستالني( لنظرية )كارل ماركس(. وقد اقترص الجزء األعظم من الجهود 

الفكرية لـ )لينني( عىل تطبيق فكر ماركس ـ وال سيام املادية التاريخية 

ـ عىل واقع املجتمع اإلقطاعي ـ الزراعي لروسيا.

لقد تعرف لينني عىل املاركسية يف صدر شبابه خالل فرتة نضاله 

ضد السلطات القيرصية يف روسيا. وكان معلّموه األوائل يف املاركسية 

كل من )كارل كاؤوتسيك(، و)غنوريك بالخانوف(، ولكن مل ميض 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 36.
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طويل وقت حتى اختط )لينني( لنفسه طريقاً مختلفاً عنهام يف الساحة 

السياسية. ويف املجموع ميكن لنا أن نرصد ثالث مراحل من املراحل 

الفكرية لـ )فالدميري إليتش لينني(، وهي املراحل اآلتية:

] ـ املرحلة األوىل التي متّيزت بشّدة متّسكه باملادية التاريخية، 

تسبق  التي  الربجوازية  الثورة  لوقوع  رضورة  يرى  كان  أساسها  وعىل 

الثورة االشرتاكية.

بني  ما  له  الفكري  االتجاه  يف  تراوح  حيث  التأرجح،  مرحلة  ـ   2

املرحلة األوىل السابقة واملرحلة الثالثة الالحقة.

3 ـ املرحلة األخرية، حيث أخذ ينظر فيها إىل املاركسية من منظار 

مع  يتالءم  بشكل  ماركس  أفكار  تطبيق  إىل  وسعى  الرويس،  األفق 

الوضع الخاص لروسيا. فمن خالل تأليفه لكتابه الذي يحمل عنوان 

وعمل  األورثودوكسية،  املاركسية  عن  ابتعد  فعله؟"  يجب  الذي  "ما 

عىل تطوير نظريته الخاصة بشأن "تحقق الثورة االشرتاكية"]]].

وإن الذي تّم تداوله يف القرن العرشين تحت عنوان "املاركسية ـ 

اللينينية"، إمنا ميثل نظريات لينني بشأن "الحزب" و"الثورة املستمرة"، 

لـ  الفكرية  الحياة  من  الثالثة  املرحلة  يف  الحكومية"  و"االشرتاكية 

)فالدميري إليتش لينني(. لقد عمد لينني من خالل تأكيده عىل الحزب 

الطليعي بوصفه ناظامً للجامهري، إىل العمل ـ بنحو من األنحاء ـ عىل 

إحياء التعاليم الثورية لـ )بالنيك(. وقد كان يرى استحالة إيجاد الوعي 

السيايس الطبقي بني الجامهري إال من خالل حقنهم بالنظرية الثورية 

يف  السياسية  األفكار  )تاريخ  غرب  در  سيايس  هاي  انديشه  تاريخ  بوالدي،  كامل  انظر:   -  [[[

الغرب(، ج 4، ص 24.
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من قبل منظمة ثورية فقط]]]. لقد كان الحزب الطليعي من وجهة نظر 

نحو  عىل  للجامهري،  يصلح  ما  يدرك  الذي  األكمل  العقل  هو  لينني 

أفضل من إدراك الجامهري أنفسهم ملا يصلح لهم.

تقوم  التي  "الثورة املستمرة" من بني املفاهيم األخرى  إن مفهوم 

هذه  إن  كبري.  باهتامم  حظيت  وقد  )لينني(  لـ  النظرية  البنية  عليها 

االسرتاتيجية تقف عىل الطرف اآلخر من النظرية املاركسية الشائعة، 

حيث كان االعتقاد السائد يف تلك املرحلة يقول بأن الثورة االشرتاكية 

إىل  لينني  ذهب  فقد  الربجوازية.  الثورة  بعد  إال  الظهور  لها  ال ميكن 

من  يرتقب  ما  توجد  فإنها  تبدأ،  عندما  االشرتاكية  الثورة  بأن  االعتقاد 

ـ  بادر  تلقايئ، وعىل هذا األساس  الربجوازية توفريه عىل نحو  الثورة 

خالفاً لـ )كارل كاؤوتسيك(، و)غنوريك بالخانوف(ـ  إىل إقامة االتحاد 

بني الفالحني والعامل لتحقيق النرص يف ثورة عام 7]9] للميالد]]].

الوضع  عىل  تأكيده  خالل  من  الثورة،  انتصار  بعد  لينني  إن 

اإلقطاعي للمجتمع الرويس، وعدم تحقق االشرتاكية فيه، كان ـ خالفاً 

الثورة  بعد  السلطة  الذين كانوا يذهبون إىل رضوة تحويل  للمناشفة]]] 

يف  الحكومية  الرأساملية  قيام  حامية  إىل  يدعو  ـ  الربجوازيني  إىل 

للرأساملية  البديل  مبنزلة  الحكومية  الرأساملية  كانت  وبذلك  روسيا. 

فإن  الحقيقة  ويف  التاريخي.  الدور  بهذا  االضطالع  يف  الربجوازية 

"للتنمية  لـ  أيديولوجيا  إىل  اللينينية  خالل  من  تحولت  املاركسية 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 94.

يف  السياسية  األفكار  )تاريخ  غرب  در  سيايس  هاي  انديشه  تاريخ  بوالدي،  كامل  انظر:   -  [2[

الغرب(، ج 4، ص 25.

]3] - لقد كان املناشفة أعضاء حزب يقف إىل الضد من حزب لينني املعروف بالبلشفية.
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والتحديث"، واكتسبت بذلك جاذبية أكرب بالنسبة إىل الشعوب األكرث 

تخلفاً من الناحية الصناعية]]].

] ـ ستالني: لقد كان يوسف ستالني شارحاً ألفكار لينني يف   /  [

إطار نوع من "اللينينية" الرسمية ـ التي تحولت إىل أيديولوجية رسمية 

لحكومة االتحاد السوفيتي الحقاً ـ أكرث منه منظراً يف حقل املاركسية. 

التأكيد عىل  يتمثل يف  ـ االستالينية"  "اللينينية  لـ  أهم عنرص  وقد كان 

عامل قّوة الحزب وحرص السلطة يف يد الزعيم بوصفه الشخص الذي 

يقع عىل عاتقه تحديد املسار واالتجاه العام للنظام. لقد عمل ستالني 

بوضوح عىل التخيل عن التطلعات العاملية وهذا الطموح الكبري الذي 

عىل  وركز  روسيا،  يف  التحررية  االشرتاكية  بالثورة  الدوام  عىل  اقرتن 

من  فقط.  الرويس  القطر  حدود  يف  والثورة  االشرتاكية  عىل  الحفاظ 

هنا فقد عمل عىل بناء نظام سيايس مركزي، مل تتضح معامل الجرائم 

والقسوة والوحشية فيه إال بعد انتهاء فرتة حكمه.

ويف عام ]]9] م أعلن يوسف ستالني عن أنه قد استخرج جميع 

اللينينية، بوصفها "علامً"، وأن  األصول والقواعد الرئيسة للامركسية ـ 

تلك  مع  يتعاملوا  أن  فصاعداً  اآلن  من  الروس  العلامء  جميع  عىل 

األصول بوصفها قانوناً ثابتاً سواء يف العلوم االجتامعية أو السياسية أو 

العلوم الطبيعية. إن هذه الرواية الوضعية ترى جميع العلم كالً واحداً 

ومتناغامً، يعرض علينا معرفة ماوراتاريخية معتربة بشكل مطلق.

الترسيع من حركة  االشرتاكية يف  تلخص حل ستالني إلقامة  لقد 

تطبيق سياسته هذه  وقد واصل  اشرتاكية]]].  الزراعة  واعتباره  التصنيع، 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 00].

]2] - انظر: املصدر أعاله، 20].
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من خالل اللجوء إىل استخدام البطش والقّوة.

يتم الجمع بني هاتني الجامعتني املاركسيتني ـ اللتني مثلتا الجناح 

الرئيس لتيار اليسار يف النصف األول من القرن العرشينـ  تحت عنوان 

فروع  سائر  خرجت  وبالتدريج  التقليدية]]].  باملاركسية  يختزل  عام 

الفوضويون ـ عىل سبيل  السيايس؛ فإن  اليساري من املعرتك  الجناح 

املثل ـ الذين كانوا ميثلون نحلة رئيسة من نحل النشاط اليساري يف 

أغلب البلدان األوربية، قد فقدوا جميع أنصارهم تقريباً، ومل يبق منهم 

سوى النزر القليل يف إسبانيا]]].

الواليات املتحدة األمريكية: رائدة اليمني

العرشين  القرن  اليمني يف  تيار  تبلور  إن  عام:  بشكل  القول  يجب 

الكثري من  اليسار ـ بصعوبات أكرب. فإن  تيار  ـ باملقارنة إىل  قد اقرتن 

ونظريات  عنارص  من  استفادوا  قد  الزمنية  الحقبة  هذه  يف  املفكرين 

معقدة يصعب تصنيفها عىل اليسار أو اليمني. ولكن يجب بشكل عام 

تعريف اليمني يف هذه الحقبة من خالل مفاهيم من قبيل: الرأساملية، 

واألحزاب املحافظة، والليربالية. ويف الوقت نفسه ليس هناك من شك 

يف أن الواليات املتحدة األمريكية تعتربـ  من بني سائر البلدان يف القرن 

العرشينـ  رائدة كل ما ميكن تسميته أو تصنيفه ضمن دائرة "اليمني".

ال شك يف أن الواليات املتحدة األمريكية قد اتصفت بأنها من 

دولة  من  تحولت  إذ  العرشين؛  القرن  يف  طالعاً  العامل  دول  أسعد 

يف  السياسية  األفكار  )تاريخ  غرب  در  سيايس  هاي  انديشه  تاريخ  بوالدي،  كامل  انظر:   -  [[[

الغرب(، ج 4، ص 25.

]2] - انظر: اريك هابزبام، عرص نهايتها )عرص النهايات(، ترجمه إىل الفارسية: حسن مرتضوي، 

ص ]9، نرش آكه، طهران، 380] هـ ش.
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هامشية يف بداية القرن العرشين، لتغدو يف نهايته إىل أعظم دولة يف 

العامل دون منازع.

التي  الطبيعية واالجتامعية  والظروف  العوامل  هناك مجموعة من 

تنمية  إىل  الوصول  يف  املتحدة  األمريكية  للواليات  لتسمح  تظافرت 

فقد  والجنوب.  الشامل  بني  الداخلية  الحروب  انتهاء  بعد  مذهلة 

ساعدت أمور من قبيل: األرايض الزراعية الخصبة الشاسعة، والتحول 

وقاطرة  الحديد،  سكك  صناعة  يف  واملذهل  الحديث  التكنولوجي 

املوانع  وزوال  املعادن،  الستخراج  الرضورية  واملعدات  البخار، 

الخارجية  التهديدات  وجود  وعدم  والجغرافية،  االجتامعية  والقيود 

امللحوظة، وارتفاع أسهم االستثامرات األجنبية والداخلية، عىل جعل 

يف  واالزدهار  التطور  إىل  طريقها  تأخذ  األمريكية  املتحدة  الواليات 

رسعة مذهلة، أعجزت الدول األخرى عن منافستها. وكانت التكهنات 

تذهب إىل القول بأن التنمية واالزدهار يف الواليات املتحدة األمريكية 

إذا استمّر عىل ذات الوترية، فإنها سوف تتقدم يف عام 5]9] للميالد 

عىل الدول األوروبية مجتمعة. بيد أن الحرب العاملية األوىل كبدت 

تحقق  تعجيل  يف  أسهمت  فادحة،  اقتصادية  خسائر  األوربية  القوى 

تلك التكهنات، لتتجىل قبل ست سنوات من موعدها]]].

"اليسار  بعنوان  لهام  كتاب  يف  و)راكول(  )ليولني(  من  كل  رأى 

املتحدة  للواليات  األبرز  الدور  بأن  االعتقاد  إىل  والدولة"  واليمني 

الليربالية  عىل  الحفاظ  يف  تلخص  قد  العرشين  القرن  يف  األمريكية 

واستمرارها. فقد ذكرا ـ عىل سبيل املثال ـ أن البلدان الليربالية كانت 

]]] - انظر: بل كندي، ظهور وسقوط قدرت هاي بزرك )ظهور وأفول القوى العظمى(، ج 2، ص 

.[77
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تعاين يف عقد الثالثينات من أزمات حاّدة بحيث أصيب أكرث املفكرين 

يبحثون عن حياة جديدة  وأخذوا  الليربالية،  من  أمل  بخيبة  الطليعيني 

املتحدة  للواليات  املحوري  الدور  ولوال  والشيوعية،  الفاشية  يف 

وبطبيعة  املجهول]]].  نحو  سار  قد  الليربالية  مصري  لكان  األمريكية، 

أثناء  االقتصاد  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  محورية  فإن  الحال 

البلدان  أن متنى  أدت إىل  قد  العامليتني  الحربني  الفاصلة بني  الفرتة 

الركود  إن  األمرييك.  االقتصاد  انهيار  بسبب  الخسائر  بأفدح  األخرى 

أصاب  قد  ـ  م   [9[[ ـ   [9[9 عامي  بني  ما  ذروته  بلغ  الذي  ـ  الكبري 

يسري  الرأساميل  االقتصاد  أن  بدا  حتى  مسبوقة،  غري  برضبة  الليربالية 

باتجاه االنهيار الذي تكّهن به )كارل ماركس(. لقد خلقت البطالة أزمة 

البلدان  يف  البطالة  حجم  بلغ  حيث  األوروبية،  البلدان  يف  متصاعدة 

إنجلرتا، و24%  %23 يف  إىل  اآلتية: من 22%  األوروبية املستويات 

يف السويد، و%27 يف الواليات املتحدة األمريكية، و%29 يف النمسا، 

يف   44% عن  يقل  ال  وما  الدمنارك،  يف  و23%  الرنويج،  يف  و%]3 

الركود،  الليربالية تحت وطأة هذا  الدول  أملانيا. حيث سقطت جميع 

ومل تتمكن من تجاوزه إال الدولة النازية األملانية بقيادة أدولف هتلر]]].  

واألكرث لفتاً لالنتباه يف هذه املعمعة أن االتحاد الجامهريي السوفيتي 

تحت القيادة االستبدادية لـ )يوسف ستالني( واالقتصاد املربمج، كان 

يف مأمن من تداعيات هذه األزمة االقتصادية. كان االتحاد السوفيتي 

االقتصادي  االزدهار  نحو  الخمسية  االقتصادية  خططه  يواصل 

عظمى  اقتصادية  قّوة  إىل  املطاف  نهاية  يف  تحّول  حتى  املتسارع، 

[[[ - H. Llewellyn, and Rockwell, Jr. The Left, The Right and The State, Alabama: 

Ludwig Von Mises Institute, 2008, p. 234.

]2] - انظر: اريك هابزبام، عرص نهايتها )عرص النهايات(، ترجمه إىل الفارسية: حسن مرتضوي، ص ]9.
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بوصفه  اليسار  نحو  الرغبة  تلك  هناك  تكن  مل  ذلك  ومع  العامل.  يف 

طريق حل للخروج من الركود املاحق يف البلدان األصلية األوربية]]]. 

وبدالً من ذلك فإن الذي كان يحظى بشعبية متزايدة هي األيديولوجية 

القوي  الحزب  مناذجها  أهم  من  كان  والتي  واملغمورة  االلتقاطية 

االشرتايك األملاين أو "النازي".

وقد متثلت الجهود األخرية لليربالية يف الحفاظ عىل مرشوعيتها 

مينارد  )جان  الكبري  اإلنجليزي  االقتصاد  وعامل  الفيلسوف  يد  عىل 

التأخري  من  فرتة  بعد  بالنجاح  تكلل  إمنا  به  قام  ما  كان  وإن  كينز(. 

دامت لعرشين سنة، حيث مل يتحقق اإلقبال واإلجامع عليها من قبل 

املجتمعات والدول الرأساملية إال بعد ذلك الحني.

جان مينارد كينز

لقد كان )جان مينارد كينز( ليربالياً يف غاية االعتدال. وقد جاءت 

منجزاته النظرية والعملية إلنقاذ الرأساملية املأزومة يف السنوات التي 

تخللت الحربني العامليتني. حيث أدرك أثناء دراساته االقتصادية خطأ 

الدولة يف  تدّخل  أن  القامئة عىل  التقليدية  الليربالية  القراءات  إحدى 

ال  بل  االقتصادي،  الحراك  وازدهار  تنشيط  عىل  يساعد  ال  االقتصاد 

وقد كان يذهب ـ خالفاً  يؤدي إىل غري اختالل قواعد السوق الحرة. 

الرأساميل  االقتصاد  بأن  االعتقاد  إىل  ـ  التقليديني  االقتصاد  لخرباء 

"االستقرار  الدولة، مخالف للحفاظ عىل  الحر، واملحصن من رقابة 

االقتصادي"]]]. لهذا السبب ـ وعىل خالف غريه من الليرباليني ـ يرفض 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 37].

]2] - انظر: حسني بشرييه، نيوليرباليسم ...، املنشور ضمن: اطالعات سيايس اقتصادي، ص 9.
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االنفعال التقديري للدول الليربالية يف مواجهة الركود الكبري]]].

لقد كان )كينز( متفائالً بالفطرة. فحتى يف الفرتة التي كان يتحّدث 

عن  بالتعبري  يكتفي  كان  و"األزمة"،  العميق"  "الركود  عن  الجميع  فيها 

تلك األوضاع بـ "االضطراب". وكان يعتقد بالتطوير التدريجي للتنوير، 

أنواع اإلبداع  الذين يرون يف كل نوع من  الرجعيني  ينتقد تشاؤم  وكان 

أو التجريب أمراً مقروناً مبخاطر جسيمة، وكذلك تشاؤم الثوريني الذين 

يرون كل يشء قبيحاً، ويدعون إىل إجراء تغيريات واسعة جداً، عىل حّد 

سواء]]]. وعىل هذا األساس كان )جان مينارد كينز( يرسم نظاماً يدعو إىل 

امللكية الخاصة والسوق الحرة، ويف الوقت نفسه يدعو إىل املزيد من 

تدخل الدولة يف مسار تحسني األوضاع االقتصادية. لقد كانت الدولة 

االقتصاد  يف  التدخل  عىل  تعمل  ليربالية  دولة  )كينز(  نظر  وجهة  من 

العام. ففي الوقت الذي كان عموم خرباء  الرفاه  من أجل توسيع رقعة 

االقتصاد التقليدي من السابقني لعرص )كينز( ـ من الذين كانوا يعّولون 

مراحل  بأن  االعتقاد  إىل  يذهبون  ـ  للرأساملية  الداخلية  اآلليات  عىل 

الركود يف النظام الرأساميل إمنا هي مراحل طبيعية تزول تلقائياً وعىل 

الهّدامة قد ال ميكن  الدورة  بأن هذه  يعتقد  نحو تدريجي، كان )كينز( 

العودة منها عىل املدى الطويل، وعليه يجب عىل الدولة أن تتدخل يف 

االقتصاد بشكل وآخر للوصول إىل القضاء عىل البطالة بشكل كامل. 

فإن أزمة البطالة يف تلك املرحلة، كانتـ  كام سبق أن ذكرناـ  واحدة من 

األزمات الهامة، وإن كينز مل يكن يرى طريقة حلها يف التعادل والتوازن 

]]] - انظر: أنطوين أربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم، ترجمه إىل الفارسية: عباس مخرب، ص 

452، نرش مركز، طهران، 377] هـ ش.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 453.
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التلقايئ يف املجتمع، بل يف توفري فرص العمل من قبل الدولة]]].

لقد تحول نظام )كينز( االقتصادي بعد الحرب العاملية الثانية إىل 

أصل اقتصادي فرض عىل الحكومات الغربية مبوجبه أن تتكفل عىل 

نطاق واسع مبسؤولية توفري  فرص العمل بشكل كامل لغرض تحقيق 

االزدهار االقتصادي]]]. إن الركود الكبري، كان قد أدى إىل سقوط قاعدة 

الـ "السه فر" االقتصادية إىل حد كبري]]]. كام أن نظرية )كينز( كانت قد 

استوجبت الشك يف األصول النظرية لقاعدة الـ "السه فر" االقتصادية، 

تعمل  أن  الحكومية ميكنها  الخطة  أن  الثانية  العاملية  الحرب  وأثبتت 

عىل توفري فرص العمل بشكل كامل. ولهذا السبب جاء "تدخل الدولة 

من  الصور  مبختلف  والتخطيط  االقتصاد  يف  ـ  الحرب  انتهاء  بعد  ـ 

أساسياً القتصاد  الركود الكبري، بوصه جزءاً  أجل الحيلولة دون تكرار 

الغرب"]4]. إن هذه الدولـ  التي انبثق أكرثها من بني األحزاب االشرتاكية 

الدميقراطيةـ  قد اشتهرت بدول الرفاه. وبطبيعة الحال ال ينبغي عّد هذه 

الدول يسارية، مبعنى أنها مل تكن تدعو إىل القضاء عىل الرأساملية 

الرفاهية  األنشطة  بعض  حّدة  من  الخفض  إىل  تسعى  كانت  بل  أبداً، 

لهذا النظام املستذئب. ويف الحقيقة فإن )كينز( كان قد اتخذ موقف 

بعض االشرتاكيني الغربيني، ولكنه عمل عىل تربيره والربهنة عليه من 

زاوية االقتصاد الرأساميل]5].

[[[ - http://fa.wikipedia.org

]2] - انظر: أنطوين أربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم، ترجمه إىل الفارسية: عباس مخرب، ص 

.455

]3] - تقدم معنى هذه القاعدة االقتصادية، وهي عىل نحو اإلجامل تدعو إىل عدم تدخل الدولة يف 

النشاط االقتصادي، املعرِّب.

]4] - انظر: حسني بشرييه، نيوليرباليسم ...، املنشور ضمن: اطالعات سيايس اقتصادي، ص 9.

]5] - انظر: املصدر أعاله.
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الفصل السادس:

اليمني غري الليربايل يف القرن العرشين

الحروب العاملية

العاملية  الحرب  الندالع  ذكرت  التي  األسباب  من  الكثري  هناك 

قبل  من  تصور  أي  تقدم  مل  كانت،  أياً  األسباب  هذه  أن  إال  األوىل، 

أيٍّ من الطرفني املتنازعني عن النتائج الكارثية التي سوف ترتتب عىل 

تلك الحرب.

لو ذهبنا إىل ما قاله )كالفزويتس( ـ الخبري االسرتاتيجي األملاين 

البارز ـ من أن "الحرب هي استمرار للسياسة"، يجب القول بأن كالمه 

هذا كان شديد الواقعية فيام يتعلق بالحروب العاملية التي اندلعت يف 

القرن العرشين.

إن الحروب يف القرن العرشين قد متت دمقرطتها ـ تبعاً للسياسة 

ـ بشكل عجيب، وهذا يعني أن انخراط بلد ما يف الحرب، هو تورّط 

اعتبارها  يجب  ظاهرة  وهي  أيضاً.  الحرب  تلك  يف  بأكمله  للشعب 

الشعوب  تواجد  أهمية  إن  العرشين.  بالقرن  خاصة  ظاهرة  بالتحديد 

يف الحرب، قد أفضت إىل مضاعفة أهمية األيديولوجيات السياسية، 

وأن تتغري الخطوط والحدود األيديولوجية يف كل حرب من الحروب 

صعوداً ونزوالً.

ـ  الدميقراطية  السياسات  غرار  عىل  ـ  الدميقراطية  الحروب  يف 
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كريهة  صورة  منهم  تبدو  يك  األعداء،  شيطنة  عىل  العمل  يجب  كان 

مل  والعنارص،  اآلليات  لهذه  ونتيجة  األدىن]]].  الحد  يف  مذمومة  أو 

بني  الخفاء  يف  تربم  التي  ـ  والقرارات  السالم  فرض  العميل  من  يعد 

ساسة الطرفني املتنازعني، التي سبق لها أن نجحت مراراً وتكراراً يف 

إخامد الحروب ـ من خالل ذات تلك اآلليات. وقد كان القتل الذريع 

للشعوب يتواصل بشكل منفلت ال ميكن تصوره فضالً عن تصديقه.

مسألة  هي  هنا،  نفسها  فرض  تعيد  التي  األخرى  املسألة 

يف  ـ  ماركس(  )كارل  قام  كيف  أثبتنا  أن  لنا  سبق  فقد  "التكنولوجيا". 

عن  االغرتاب  مسار  يف  اآللة  بإدخال  ـ  ألفكاره  توضيحنا  معرض 

الذات، بيد أنه قد ال ميكن إبراز الوجه املتحجر واملريع للتكنولوجيا 

القضاء عىل  يتم  كان  العامليتني. حيث  الحربني  ذلك يف  أمكن  كام 

املدنيني والنساء والشيوخ واألطفال زرافات زرافات بكبسة زّر واحدة، 

حتى صارت هذه املظاهر تتخذ طابعاً روتينياً وعادياً بحيث أصبح من 

النادر أن ترى من تثري هذه املشاهد غضبه واستياءه، وأصبحت هناك 

حاجة ملحة الستحداث مفردات جديدة من قبيل "اإلبادة الجامعية" 

لتوصيف ما بدأ يحدث يف عامل اإلنسان.

لو عدنا إىل تقسيمنا السابق لرقعة الشطرنج العاملية ما بني ميني 

ويسار، تعني علينا القول بأن تيار "اليسار" يف خضم الحرب العاملية 

لها حساب  اجتامعية يحسب  قوة  بعد إىل  قد تحول  األوىل مل يكن 

بوصفها واحدة من طريف النزاع املستعر. لقد كان اليساريون ينظرون 

اإلمربيالية  القوى  بني  نزاعاً  بوصفها  األوىل  العاملية  الحرب  إىل 

]]] - انظر: اريك هابزبام، عرص نهايتها )عرص النهايات(، ترجمه إىل الفارسية: حسن مرتضوي، 

ص 73.
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لالستيالء عىل املزيد من مصادر القوة، ويعتربونها مجرد حرب عبثية 

مشؤومة وكارثية من تلك الحروب التي تقع بني الحيوانات الكارسة. 

وقد عمد أكرث املنتمني إىل التيار اليساري من الشخصيات الهامة يف 

سنوات الحرب العاملية األوىل، إىل نقد هذه الحرب الفتاكة، وأخذوا 

يدافعون عن الصلح والسالم. وقد اتضحت هذه النزعة بني التيارات 

الذي  األمر  أشد،  نحو  ـ عىل  البالشفة  بينها  ومن  ـ  الروسية  اليسارية 

املنهك  ـ  الرويس  الشعب  إلقبال  الرئيسة  األسباب  من  واحداً  شكل 

استالم  بعد  لينني  قام  كام  عليهم.  ـ  العبثية  الحرب  هذه  من  واليائس 

من  روسيا  تخليص  أجل  من  بوسعه  ما  كل  ببذل  روسيا،  يف  السلطة 

رشور تلك الحرب.

بيد أن األوضاع يف الحرب العاملية الثانية قد اتخذت منحى آخر. 

العاملية  الحرب  اندالع  سبب  أن  عىل  املؤرخني  أغلب  أجمع  حيث 

حيث  "الفاشية"،  باسم  خارقة  اجتامعية  قوة  ظهور  إىل  يعود  الثانية 

وضعت العالقات العاملية وجهاً لوجه أمام مسألة مستجدة مل يسبق 

للعامل أن رأى مثيالً لها. 

اليمني غري الليربايل: التيار املحافظ والفاشية

سبق لنا أن ذكرنا أن الليربالية كانت تعد يف بداية الثورة الفرنسية من 

محسوبني  القديم  النظام  أنصار  كان  املقابل  ويف  اليسارية،  التيارات 

عىل التيار اليميني. بيد أن هذا التصنيف قد واجه الكثري من التحوالت 

طوال السنوات املنرصمة، بحيث أضحت الليربالية شيئاً فشيئاً من أهم 

أقطاب التيار اليميني. إال أن أحداث القرن العرشين أثبتت رضورة عدم 

الغفلة عن سائر الجامعات اليمينية أبداً؛ وهي الجامعات التي أخذت 
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ـ  العامليتني  الحربني  ما بني  الليربالية يف سنوات  أفول  أثناء  ـ  تستعر 

استعار النار تحت الرماد.

هي:  املجموعة،  هذه  ضمن  املدرجة  األيديولوجيات  أهم  إن 

بل  مختلفتني  كانتا  األيديولوجيتني  هاتني  فإن  والفاشية.  التحفظ، 

بينهام  املشرتك  اليشء  أن  إال  الجهات،  من  الكثري  يف  ومتعارضتني 

الشديد  حقدهام  هو  اليمني،  تيار  يف  معاً  يندرجان  جعلهام  والذي 

للشيوعية وروسيا وسائر التيارات اليسارية يف حقل الفكر والسياسة. 

ويف الوقت نفسه فإن هاتني األيديولوجيتان من جهة أخرى مل تكونا 

تبديان مرونة تجاه الليربالية أيضاً.

1 ـ التيار املحافظ

السيايس  الفكر والعمل  من حقول  يُعد واحداً  التيار املحافظ  إن 

الطويلة والعريضة من  الحمالت واالنتقادات  التي كان عرضة ألنواع 

واملعتدلة  واالشرتاكية  الليربالية  من  السياسية  التيارات  مختلف  قبل 

واملتطرفة وغريها. ورمبا كان السبب يف ذلك يعود إىل أن املحافظني 

التي  ـ  الفرنسية  الثورة  الكثري من أهداف وتطلعات  ينظرون إىل  كانوا 

تم القبول بها عىل نطاق واسع وشامل يف حقل املامرسات السياسية 

الحديثة ـ بعني الشك والريبة واإلنكار. وقد كان )أدموند بريغ( ـ الذي 

يراه الكثريون )أصابوا أم أخطأوا( أباً للتيار املحافظ ـ يعد من الناحية 

الجهود  يف  املحافظون  يرى  الفرنسية.  للثورة  منتقد  أقوى  العملية 

املقابل  ماحقة، ويسعون يف  كارثة  الجنة عىل األرض  الثورية إلقامة 

دعامة  امللموسة  التاريخية  والتجارب  والتقاليد  املايض  جعل  إىل 

متينة قابلة ألن يركن إليها ويعتمد عليها. حيث تحظى عندهم امللكية، 
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املؤسسات  وسائر  والدولة،  والدين،  والتقاليد،  واألعراف  واألرسة، 

التجارب  من  بعد مخاضات عسرية  إليها  الوصول  تّم  التي  اإلنسانية، 

التقديس  تستحق  كبرية  قيمة  ذات  الكثرية،  اإلخفاقات  عرب  والتكامل 

األمر  ترجيح  يعني  التحفظ  "إن  أوشكات:  مايكل  يقول  واالحرتام. 

املعلوم عىل األمر املجهول، وتقديم األمر الذي تم اختباره عىل األمر 

الذي مل يخترب بعد، ويعني تفضيل الحقيقة عىل األسطورة، والحفاظ 

عىل األمر املوجود وعدم التفريط به من أجل األمر املنشود، وإيثار 

األمر املحدود عىل األمر الالمحدود"]]]. وعليه فإن هذا التعريف يشري 

عىل نحو ضمني إىل منط العقائد التي يؤمن بها املحافظون.

الحديث  العامل  إىل  املوّجهة  املحافظني  انتقادات  كانت  لقد 

مثار تأمل عىل الدوام. يذهب )كارل منهايم( ـ وهو من بني املحللني 

كانوا  املحافظني  بأن  االعتقاد  إىل  ـ  للمحافظني  البارزين  والناقدين 

االشرتاكيون]]].  وليس  الربجوازي،  للمجتمع  املخالفني  أول  هم 

ثالثة  إىل  ـ  )هريشامن(  لـ  تبعاً  ـ  املحافظني  انتقادات  تقسيم  ميكن 

للمتغريات  طريحة  تقديم  يتم  عندما  يقول:  فهو  عامة.  مجموعات 

قبل  من  تصدر  نقيضة  أول  فإن  املجتمع،  ملؤسات  الجذرية 

فتقوم  التالية  النقيضة  أما  "املخاطرة".  تدول حول مفردة  املحافظني 

تراكم  بعد  ـ  الغالب  يف  ـ  تقدميها  يتم  إذ  "االنحراف"  محور  عىل 

الناتجة عن السياسات الجديدة والفتية، ويف نهاية  التجارب املريرة 

املطاف ـ وبعد فرتة من اإلرجاء والتأخري ـ يأيت دور الطريحة الثالثة 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج 2، ص 74]، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 76].
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واألخرية والتي تدور حول محور "العبثية"]]].

وميكن تلخيص وتبويب أسس وقواعد تفكري املحافظني، ضمن 

العناوين اآلتية:

]ـ  إن املحافظني يشككون جداً يف طبع اإلنسان وإمكانية إصالحة 

العقالنية  ينكرون  األساس  يف  فإنهم  الحقيقة  ويف  العقل.  مبساعدة 

الفردي  العقل  أن  ويعتقدون  التنويري،  التيار  بها  يؤمن  التي  الفردية 

أصغر وأعجز بكثري من أن يستطيع فهم جميع مسائل العامل البرشي، 

فضالً عن أن يتمكن من وضع الحلول لها. ويف املقابل فإنهم يقيّمون 

ويجلّون العقل العام الذي يفرزه التقليد أو الدين.

2ـ  كان هناك بني املحافظني والعقائد الدينيةـ  عىل العمومـ  عالقة 

وثيقة؛ إذ كانوا ينتقدون العلامنية اآلخذة يف االنتشار، وأنواع التطرف 

لدى الثوريني الفرنسيني، ومن بعدهم الشيوعيني يف االستهانة بالدين. 

عىل  اإلنساين  العامل  حاجات  تلبية  ميكنه  الدين  أن  يعتقدون  وكانوا 

نحو أفضل بكثري من سائر األفكار املستحدثة األخرى. كام ال بد أيضاً 

تكن شديدة  واملحافظني مل  الدين  بني  العالقة  أن  إىل  االلتفات  من 

الرسوخ والثبات، حيث كان يقع االنفصال بينهام يف بعض املفاصل 

الحساسة والهاّمة. 

واملحسوسة  امللموسة  الحقائق  بني  من  أن  املحافظون  يرى  ـ   3

بينهم من حيث  فيام  أن األفراد يختلفون  والطبيعية يف املجتمع، هي 

القدرات واإلمكانات. وعليه فإن كل سعي أو محاولة إلثبات أن الناس 

متساوون من الناحية الذاتية بلحاظ القابليات واإلمكانات، ال يعدو أن 

]]] - انظر: ألربت هريشامن، خطابه ارتجاع، ترجمه إىل الفارسية: محمد مالجو، ص 53] ـ 57]، 

نرش شريازه، طهران، 383] هـ ش.
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فإن  وعليه  طائل.  غري  ومن  طائشاً  سعياً  وسيكون  وهم،  مجرد  يكون 

البرش،  لعامل  الطبيعية  الخصائص  يعترب من  التساوي  االختالف وعدم 

وإن كل جهد من أجل رفع هذا االختالف سيكون محكوماً عليه بالفشل.

قبل  من  املحرتمة  املفاهيم  بني  من  الخاصة"  "امللكية  تعترب  ـ   4

املحافظني  فإن  وبذلك  أيضاً.  تقديسهم  موضع  هي  بل  املحافظني، 

يتفقون مع الليرباليني يف هذه النقطة، غاية ما هنالك أن الليرباليني يربرون 

املحافظون  بينام  االجتامعي"،  "العقد  قبيل:  من  بنظريات  امللكية 

يعتربون ذلك أمراً بديهياً وطبيعياً ال يحتاج إىل تربير أبداً؛ وذلك لوجود 

عنرص امللكية يف املجتمعات اإلنسانية عىل طول التاريخ.

5 ـ إن التيار املحافظ ـ تبعاً للرؤية القامئة عىل سلسلة املراتب، 

دعم  إىل  عموماً  مييل  ـ  املساواة  عدم  نحو  لها  اإليجايب  واالتجاه 

نوع من الحكم األبوي. وعىل الرغم من اقرتان هذا النوع من الحكم 

بشكل معقد باالقتصاد الرأساميل والسوق الحرة، إال أنه مل يبِد مرونة 

القرارات  ومقاليد  األمور  زمام  تضع  التي  الدميقراطية  النامذج  تجاه 

االجتامعية يف يد عامة الناس]]].

للتيار  الفكري  التاريخ  يف  هامتني  مرحلتني  نرصد  أن  لنا  ميكن 

سياسات  عىل  األفعال  ردود  مرحلة  هي  األوىل  املرحلة  املحافظ. 

نعيد هذه املرحلة  أن  لنا  التقليدية، وميكن  الفرنسية والليربالية  الثورة 

فرتة  إىل  تعود  التي  ـ  الثانية  املرحلة  أما  العرشين.  القرن  قبل  ما  إىل 

ما بني الحربني العامليتني بالتحديد ـ فقد شهدت اجرتار األدلة عىل 

املرحلة  هذه  يف  شهدت  حيث  للدولة،  الليربايل   املنهج  بطالن 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج 2، ص 76] ـ 82].
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الحرب  نهاية  يف  الليربالية  فإن  ذكرنا  أن  سبق  وكام  كربى.  تحديات 

العاملية األوىل وبداية الركود الكبري، كانت تعيش أسوأ مراحلها، حيث 

كانت الشكوك تتزايد يف صوابية مدعياتها. وقد كان كل من )جوزيف 

شومبرت( و)ليو شرتاوس( من أهم املنظرين يف التيار املحافظ يف هذه 

املرحلة الثانية من تاريخ املحافظني.

اقتصادياً منساوياً، وكان  ـ جوزيف شومبرت: كان شومبرت خبرياً  أ 

للرأساملية  فريداً  تفسرياً  ذلك  بعد  قدم  أنه  إال  ليربالياً،  أمره  بداية  يف 

أدخله يف حلقة املحافظني. حيث كان يذهب إىل االعتقاد بأن نجاح 

الرأساملية سوف يقرتن بانهيار جميع عنارص حيويتها وعنفوانها. وقد 

بحث ظهور وأفول الرأساملية يف إطار بسط الدميقراطية عىل الساحة 

السياسية. يزعم شومبرت أن الحكومة التي تخترب اإلصالحات وتدّخل 

الدولة يف االقتصاد، تعمل بالتدريج عىل تخريب القيم التقليدية والبنية 

االجتامعية وسلسلة الرتب الرضورية للحفاظ  عىل الشعور العام بحّب 

الوطن والتضحية والحياة األخالقية، وإن هذا املسار سيؤدي بالتدريج 

إىل االنهيار التلقايئ للنظام الرأساميل. وقد مثل لذلك بالعالقة القامئة 

بني الرأساملية العقالئية يف السوق الحرة واألرسة، وأثبت أن الرأساملية 

وقلة  النسل  تحديد  أو  الزواج،  تأخري  عىل  الناس  تشجيع  خالل  من 

إضعاف  أن  حني  يف  األرسة.  كيان  إضعاف  عىل  تعمل  اإلنجاب، 

إىل  بأرسها  املنظومة  تعريض  عىل  املقابل  يف  يعمل  الكيان،  هذا 

االقتصاديني  لسائر  ـ خالفاً  يذهب شومبرت  والفناء. كام  الزوال  خطر 

أو مبنزلة  تكون حامية  أن  الدولة يجب  بأن  االعتقاد  ـ إىل  الليرباليني 

الوالد الذي يستطيع الحفاظ عىل املواطنني يف املراحل العصيبة]]]. 

]]] - انظر: باري ستيوارت كالرك، اقتصاد سيايس تطبيقي، ص 42] ـ 44]، ترجمه إىل الفارسية: 

عباس حامتي، نرش كوير، طهران، 389] هـ ش.
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فشيئاً  الحربني، وشيئاً  تبدو مطلوبة ملرحلة ما بني  الفكرة  كانت هذه 

الحكومة،  أبّوة  شكل  عىل  الدولة  إدارة  يف  املحافظني  رغبة  تبلورت 

الدولة ـ وهو )جان مينارد  الرفاهية". وكان أهم منظر يف هذه  و"دولة 

كينز( ـ واحداً من تالميذ )جوزيف شومبرت(]]].

بـ  ليو شرتاوس: لقد كان )شرتاوس( فيلسوفاً سياسياً، وقد أمىض 

سنوات طويلة يف التدريس يف جامعة شيكاغو، وخالل تدريسه لتاريخ 

الفالسفة السياسيني كان يبحث عن ظاهرة أطلق عليها مصطلح "أزمة 

لرتاث  الكارثية  التأثريات  عن  ناشئة  األزمة  هذه  يرى  وكان  الحداثة". 

التنوير، من قبيل: الفردانية، والنسبية األخالقية، واإلميان بالتكنولوجيا. 

ومن هنا كان يُعّد من أكرب الناقدين للحداثة يف القرن العرشين. يذهب 

)شرتاوس( إىل االعتقاد بأن النسبية متثل جوهر الحداثة وعلم الفلسفة 

املطلق  األمر  عن  االنفصال  إىل  أدت  النسبية  هذه  وإن  الحديثة. 

وسقوط العامل يف ورطة العدمية]]] والنهلستية]]]. وميكن لنا أن نشاهد 

السياسية  الساحة  يف  لليربالية  املختلفة  التجليات  يف  العدمية  هذه 

إىل التاريخية والوضعية يف حقل العلوم االجتامعية. كام أنه ـ خالفاً 

لهذه االتجاهات ـ بارش دراسة الفلسفة اإلسالمية والفلسفة العربية يف 

القرون الوسطى، ومن هذه الناحية كان من املنتقدين القالئل للغرب 

الذين أبدوا اهتامماً خاصاً بالفلسفة اإلسالمية أيضاً]4].

]]] - انظر: طوين فيتزبرتيك، نظريه رفاه، ترجمه إىل الفارسية: هرمز هاميون بور، ص 320 ـ 324، 

نرش گام نو، طهران، ]38] هـ ش.

]2] - انظر: باري ستيوارت كالرك، اقتصاد سيايس تطبيقي، ص 44].

]3] - النهلستية )nihilism(: وجهة نظر تقول بأن القَيم واملعتقدات التقليدية ال أساس لها من 

الصحة وأن الوجود ال معنى له وال غناء فيه.

]4] - انظر: ليو شرتاوس، جامعه شنايس فلسفه سيايس، ترجمة وتأليف: محسن رضواين، ص 6]، 

پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمي، قم املقدسة، 388] هـ ش.
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اإلغريقية  التقليدية  الفلسفة  أنصار  عتاة  من  )شرتاوس(  كان  لقد 

بوصفها الفلسفة املعتربة الوحيدة التي ميكنها أن ترشدنا إىل الحقيقة 

املطلقة، ويرى أن سقراط هو املؤسس للفلسفة السياسية. ولكننا عندما 

العامل  أعتاب  الوسطى، ودخلنا  القدمية والعصور  اليونان  خرجنا من 

أصبحت  أخرى:  بعبارة  أو  نفسها،  بإخفاء  الحقيقة  قامت  الحديث، 

هو  الظاهرة  لهذه  األسباب  أهم  بني  من  أن  رأى  وقد  املنال]]].  بعيدة 

الحديث عىل املعرفة  العرص  السياسيني يف  للفالسفة  السلبي  التأثري 

البرشية بشأن السياسة. ويف تأثر واضح منه بـ )هيدغر( قال بأن غايته 

األخرية تكمن يف التخلص والتحرر من قيود الفلسفة، واستعادة الفهم 

العام والطبيعي للعامل، مبعنى الفهم ما قبل الفلسفي الذي كان شائعاً 

يف العصور اإلغريقية]]].

إال أن هذه الفلسفة الجديدة والعلم الحديث، ليسا هام وحدهام 

حتى  يرى  إنه  بل  الحقيقية،  للفلسفة  الرفض  موقف  يقفان  اللذين 

ألن  والفالسفة؛  الفلسفة  يناهضون  الناس  وعامة  السيايس  املجتمع 

هذه  وإن  السياسة،  بشأن  متنوعة  نظريات  ميتلك  السيايس  املجتمع 

التعددية  من  مزيداً  آخر  مجتمع  إىل  مجتمع  من  تكتسب  النظريات 

والغاية  الهدف  أن  حني  يف  وأعرافها.  تقاليدها  اختالف  إىل  بالنظر 

التي تنشدها الفلسفة الصادقة، هي الوصول إىل الحقيقة املطلقة التي 

تتجاوز التاريخ]]].

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج 2، ص 254.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 255.

]3] - انظر: املصدر أعاله، ص 263.



اليمين واليسار: رؤية أبستمولوجية نقدية للمفهوم  112

2 ـ الفاشية

الحربني  بني  ما  حيويتها  تعيد  أن  املحافظة  لآلراء  أمكن  لقد 

أنها  إال  املؤيدين،  من  عدد  عىل  تحصل  وأن  جديد،  من  العامليتني 

لجامعة  أمكن  كام  أهميتها  إثبات  من  تتمكن  مل  ـ  الحقيقة  يف  ـ 

أخرى من اليمينيني الجدد الذين كانوا يشبهونهم يف بعض تعاليمهم، 

وقد  األخرى.  التعاليم  بعض  يف  االختالف  متام  معهم  ويختلفون 

املحافظ  للتيار  ـ خالفاً  الفاشية  إن  بالفاشيني.  الجامعة  هذه  متثلت 

أو األيديولوجيات األخرى الهامة يف القرن العرشين ـ ال تحتوي عىل 

حيث  كبري،  حد  إىل  عملية  حركة  الفاشية  كانت  لقد  كبار.  مفكرين 

استعرت رشارتها فجأة لتحرتق، وتحرق العامل معها.

تكمن النقطة املحرّية يف أن الفاشية قد ظهرت يف قلب الحضارة 

اللتان هام من املراكز الرئيسة  الغربية املتقدمة، ويف أملانيا وإيطاليا 

أعراف  هناك  كانت  فقد  الغرب.  يف  الطليعية  والحضارة  للثقافة 

الكثري  هناك  وكانت  البلدين،  هذين  كال  لدى  متجذرة  فكرية  وتقاليد 

من املراكز الثقافية والعلمية فيهام، بيد أن الظروف والرشائط يف كال 

البلدين قد مهدت األرضية لظهور اتجاه عام لصالح الفاشية، من قبيل: 

وجمهور  مجدية،  تعد  مل  التي  والعنارص  واآلليات  املتآكلة،  الدولة 

يعودوا  مل  الذين  واملعارضني  واليائسني،  املحبطني  املواطنني  من 

له،  والوفاء  به  التمسك  عىل  البقاء  عليهم  يجب  الذي  من  يدركون 

للثورة االجتامعية، ولكنها  والحركات االشرتاكية املوالية يف ظاهرها 

عىل املستوى العميل تفتقر إىل القدرة التي تؤهلها إلحداث أي نوع 

من أنواع التغيري، وبالتايل فقد أدى ذلك كله إىل جرح املشاعر القومية 
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لدى املواطنني بعد إبرام وثيقة السالم يف فرساي]]]. إن هذه الظروف 

املتطرّف،  اليمني  نحو  امليل  إىل  املجتمع  بُنَخب  دفعت  التي  هي 

وبعد  م،   [9[[ ـ   [9[0 سنة  إيطاليا  يف  عملياً  األمر  هذا  تحقق  وقد 

ذلك بعرش سنوات يف أملانيا ما بني عامي ]]9] ـ ]]9] م. لقد كان 

والثورة  التنوير  لرتاث  اللدود  عدائهم  يف  املحافظني  مثل  الفاشيون 

أنهم  إال  الرسمي،  املستوى  عىل  الحداثة  يرفضون  وكانوا  الفرنسية، 

التكنولوجيا  عىل  اختيارهم  بكامل  سيطرتهم  يبسطون  كانوا  ذلك  مع 

الحديثة يف املسائل العلمية]]].

بالقومية  اإلميان  يف  املحافظ  اليمني  تشارك  الفاشية  كانت  لقد 

اختالف  هناك  كان  ولكن  الليربالية،  ورفض  الشيوعية،  ومناهضة 

من  الجامهري  بحشد  الفاشية  متسك  يف  يكمن  بينهام،  جوهري 

القاعدة. فإن الفاشية عىل الرغم من احتقارها للدميقراطية، إمنا كانت 

يف األساس مرتبطة مبرحلة السياسات الدميقراطية والجامهريية. ومن 

هذه الناحية كانت الفاشية ـ مثل الشيوعية ـ يف ذروة اقتدارها تفاخر 

إلثبات  االستعراضات  من  الكثري  تقيم  وكانت  للجامهري،  بحشدها 

شعبيتها وجامهرييتها]]].

عىل الرغم من أن الفاشية كانت يف البدء مبنزلة املذهب الفكري 

الذي يرمي بجميع املذاهب املنافسة يف مزبلة التاريخ، إال أنها كانت 

املجتمع  عن  تصوير  إحياء  إىل  وتسعى  املايض،  إىل  باستمرار  تنظر 

حسن  الفارسية:  إىل  ترجمه  النهايات(،  )عرص  نهايتها  عرص  هابزبام،  اريك  انظر:   -  [[[

.[64 مرتضوي، ص 

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 54].

]3] - انظر: املصدر أعاله، ص 52].
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و"التعلق" الذي كان قامئاً يف مرحلة ما قبل الحداثة]]]. بيد أن هذه املسألة 

تحتوي عىل تناقض؛ إذ أن عودتهم إىل املايضـ  كام هو الحال بالنسبة 

إىل املحافظني والتقليديني ـ مل يكن شامالً، بل إن ماضيهم كان ماضياً 

وهمياً ومصطنعاً. مل تكن هناك نسبة بني الفاشية والدين، وكانت الفاشية 

تسخر من القيادة الدينية علناً، وبدالً من ذلك كانت ترسم صورة للزعيم 

"الرجل  قبيل  من  ادعائهم ميثل مفهوماً  الذي هو بحسب  والفوهرر]]]، 

األمثل" الذي رسمه )فريدريك نيتشه(، فهو رجل فذ ال يكتسب رشعيته 

من دين محدد، وإمنا يكتسب رشعيته من ذاته فقط.

إىل  الغريبة  األيديولوجيا  لهذه  املترّسعة  الدولة  وصلت  لقد 

األمر عىل سقوط  يقترص  ومل  الثانية.  العاملية  الحرب  بانتهاء  نهايتها 

فادحة يف  تكبدهام خسائر  بعد  وإيطاليا(  )أملانيا  الفاشيتني  الدولتني 

وأيديولوجيتهام  فكرهام  وتجريم  محاكمة  بل متت  فحسب،  الحرب 

كانت  الالحقة  السنوات  ويف  للحرب.  الرئيسني  املسببني  بوصفهام 

البلدان  بعض  يف  االجتامعية  التيارات  بعض  آلخر  حني  من  تظهر 

قبيل:  من  مبصطلحات،  عنها  يعرّب  كان  محدود،  نطاق  عىل  الغربية 

النازية الجديدة، بيد أن عنوان الفاشية  الفاشية، والفاشية الحديثة، أو 

يف املجموع قد تحول يف الغالب إىل نوع من الشتيمة السياسية يف 

قاموس املصطلحات السياسية للمجتمعات املعارصة.

]]] - انظر: يد الله موقن، فاشيسم چيست؟ )ثالثة أقسام(، املنشور عىل موقع ماه ماگ:

.http://www.mahmag.org/farsi/philostudies.php? Itemid=1200

]2] - الزعيم أو الفوهرر )Furer(: لقب اختاره أدولف هتلر لنفسه عام 934]، بل أخذ جرناالت 

الحرب األملان يستخدمونه الحقاً يف اإلشارة إىل هتلر. انظر عىل سبيل املثال: خاطرات هانس 

أولريخ رودل، تأليف: هانس رودل، ترجمه إىل الفارسية: ذبيح الله منصوري، نرش گلريز، طهران.
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طبقاً لتوقعات )كارل ماركس( كان ال بّد ملسار األزمات الداخلية 

للرأساملية أن تؤدي إىل انهيارها يف املجتمعات الصناعية يف أرسع 

القرن  من  األوىل  العقود  يف  التحوالت  مسار  أن  بيد  ممكن.  وقت 

العرشين، وإن شهدت أزمات حادة يف الرأساملية، إال أنها مل تحمل 

التي  واالنتفاضات  املتعددة،  الفاشلة  الثورات  فإن  لليسار.  أمل  كبري 

هذا  نجاح  فرص  من  ضاءلت  قد  تباعاً،  تهاوت  والتي  قمعها،  تم 

الحلم الساذج. وميكن لنا أن نشري من بني هذه الثورات الفاشلة إىل 

ثورة سبارتاكوس بقيادة )روزا لوكسمبورغ(]]] سنة 9]9] م يف أملانيا، 

والتي مل تحقق سوى الفشل الكامل، واإلعدام لشخص السيدة )روزا 

بداية  فرتة  وهي  تأزماً،  الرأساملية  فرتات  أكرث  بل حتى  لوكسمبورغ(. 

إثارة حامسة  تعمل عىل  أن  قبل  العرشين،  العقد  الثالثينات من  عقد 

اليمني  من  جديد  تيار  ظهور  عىل  عملت  قد  واملاركسية،  اليسار 

الناجحة  الوحيدة  الشيوعية  الثورة  أن  كام  )الفاشية(.  اسمه  املتطرف 

لليساريني  املنشود  املثايل  الوضع  تحقق  إىل  تؤد  مل  روسيا(،  )يف 

يف سائر البلدان األوروبية. إن التنازع عىل السلطة بعد لينني، واقرتان 

]]] - روزا لوكسمبورغ )]87] ـ 9]9] م(: منظرة ماركسية وفيلسوفة واقتصادية واشرتاكية ثورية من 

أصول بولندية يهودية، عملت بالتجارة وأصبحت مواطنة أملانية. من كتبها )تراكم رأس املال(. 

أسست مع ليبكنخت )عصبة سبارتاكوس( عام 9]9] م. ويف مطلع سنة 9]9] م أي بعد شهرين 

من إعالن ليبكنخت للجمهورية االشرتاكية األملانية اغتيلت معه من قبل جامعة ميينية عسكرية 

متطرفة، وبذلك قيض عىل ثورتهام يف مهدها. املعرّب.
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دكتاتورية الرعب بالقمع تحت لواء حكم النقابات العاملية، أنزل رضبة 

قاسية عىل اآلمال والتطلعات واألهداف املاركسية.

إن هذه الظروف والرشائط أدت ببعض املفكرين واأليديولوجيني 

املاركسيني إىل إعادة النظر بالرواية التقليدية ملاركس، أو أنهم سعوا ـ 

عىل حّد تعبريهم ـ إىل تطبيقها عىل الظروف والرشائط املتغرّية للعامل 

الرأساميل.

يف  هذا  وضعية.  آرائها،  أهم  يف  التقليدية  املاركسية  كانت  لقد 

الوقت الذي كانت الوضعية يف تلك املرحلة تعترب من أهم أساليب 

املسألة  هذه  كانت  وقد  أيضاً.  اليميني  التيار  لدى  العلمي  البحث 

موضع نقاش بالنسبة إىل بعض املفكرين اليساريني. فقد كان هؤالء 

يسعون إىل نقد وإنكار املاركسيني التقليديني مبا يرونه تحليالً ماركسياً 

أصيالً. يرى )لوسني جولدمن( أن املاركسيني التقليديني قد ترعرعوا 

للميالد، ويف   [9[4 عام  إىل   [848 عام  بني  ما  االجتامعية  البيئة  يف 

هذه املرحلة كانت الرأساملية هي النظام املهيمن والغالب يف العامل 

الغريب. إن هذه البيئة االجتامعية قد تركت تأثريها يف رشح املاركسيني 

التقليديني ألفكار )كارل ماركس(. إال أنهم يف الحقيقة قد ذابوا بشكل 

يتعلق  فيام  أنهم  من  الرغم  وعىل  الرأساملية،  األيديولوجية  يف  وآخر 

ماركس(،  )كارل  مؤلفات  إىل  يحيلون  يزالون  ال  التنظريي  بالجانب 

التيار  عن  يشء  يف  يختلفون  يكونوا  مل  العملية  الناحية  من  أنهم  إال 

اليميني. وقد تكررت هذه الظروف والرشائط للمرة الثانية يف املاركسية 

الروسية بعد وصول )يوسف ستالني( إىل السلطة. حيث شهدنا ذات 

هذه املشكلة املتمثلة باستقرار الظروف والرشائط االجتامعية وفقدان 
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األمل بالثورة]]]. وقد كانت املاركسية األوربية يف العقد الثاين والثالث 

من القرن العرشين عبارة عن محاولة لتشذيب املاركسية من الوضعية، 

وإعادة مبادئ الديالكتيك الهيجيل إليها.

القرن  من  الثالث  العقد  ففي  آخر:  عامل  ذلك  عىل  ساعد  وقد 

التي  املخطوطات  من  كبري  كّم  عن  الكشف  تم  للميالد،  العرشين 

كتبها )كارل ماركس( يف شبابه بخط يده، وتم نرشها للمرة األوىل]]]. 

االختالف عن  واضحة  ماركسية  املخطوطات عن  هذه  وقد عكست 

املاركسية التي فهمها املاركسيون التقليديون. ففي تلك املرحلة كان 

)كارل ماركس( متأثراً بفلسفة هيجل عىل نحو كامل، األمر الذي يثبت 

ـ خالفاً للتصور العامـ  حصول تحول فكري كبري يف أفكار ماركس بني 

ما كانت عليه يف فرتة شبابه، وما آلت إليه يف مراحل النضج الفكري. 

املولعني  املفكرين  بعض  حاول  الجديدة  النظرة  هذه  خالل  ومن 

مباركس إنشاء ماركسية مستلهمة من ماركس الشاب، وأن تكون ذات 

جذور فلسفية واضحة.

كام سبق أن ذكرنا يف بيان أفكار )كارل ماركس( فإن من بني مفرداته 

)هيجل(.  من  اقتبسها  وقد  الذات"،  عن  "االغرتاب  مفردة  هي  الهامة 

املفردة،  لهذه  )ماركس(  وفهم  )هيجل(  فهم  بني  الفرق  نفهم  وليك 

ننقل حكاية روح  الهيجليون،  إليه املاركسيون  وكذلك ما كان يسعى 

هيجل بأوجز عبارة ممكنه، وذلك عىل النحو اآليت:

هي  وتجلت  تلقائها،  من  والتاريخ  الطبيعة  أبدعت  قد  الروح  إن 

]]] - انظر: جورج لوكاتش، تاريخ وآگاهي طبقايت، ترجمه إىل الفارسية: محمد جعفر بوينده، 

ص 4]، نرش تجربه، طهران، 377].

]2] - لقد متت ترجمة قسم من هذه املخطوطات إىل اللغة الفارسية، بعنوان )دست نوشته هاي 

اقتصاديـ  فلسفي 844] م(، من قبل السيد حسن مرتضوي، وقد صدرت هذه الرتجمة عن دار نرش آكاه.
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عىل شكل عينية طبيعية ومؤسسات تاريخية، وبذلك فقد اتسعت يف 

التعرف عىل  الروح  ذاتها. وكان هدف  والزمان واغرتبت عن  املكان 

ذاتها للوصول إىل اإلدراك الذايت بنفسها. بيد أن اإلنسان هو الوحيد 

من بني الظواهر الطبيعية والتاريخية الذي ميكنه الوصول إىل املاهية 

الروحانية غري الواعية للطبيعة والتاريخ. وعليه فإن الروح يف اإلنسان 

أن  اإلنسان  عىل  إن  لها.  املنشود  الذايت  واإلدراك  الوعي  إىل  تصل 

يدرك العامل بوصفه روحاً مغرتبة عن ذاتها. إن املعرفة الذاتية للروح 

إىل  الروح  وصول  هو  املسار  هذا  وغاية  التاريخ،  مّر  عىل  تتكامل 

املعرفة املطلقة بذاتها]]].

قبل  من  التفلسف  هذا  توظيف  إىل  ماركس(  )كارل  عمد  وقد 

االجتامعي  العامل  بشأن  الروح  واغرتاب  العامل  روح  حول  )هيجل( 

الهيجليني حاولوا  بيد أن املاركسيني  الربوليتاريا عن ذاتها.  واغرتاب 

أن ميزجوا أفكار ماركس بالفلسفة الواقعية مجدداً. إن من بني النتائج 

األوىل املرتتبة عىل هذه املحاولة، تحول ماركس من ناقد للرأساملية 

إىل ناقد للحداثة؛ إذ أن )ماركس( يف أعامله املتأخرة قد ارتىض أهداف 

ومعطيات العامل الحديث بشكل واضح، بيد أنه من خالل إعادة ربط 

هذه األفكار بهيجل، تحّولت منظومته الفكرية إىل نقد شامل وجامع 

ملختلف وجوه العامل الحديث]]].

)أنطونيو  من:  كل  الهيجليني،  املاركسيني  أشهر  بني  من  وكان 

غراميش(، و)جورج لوكاتش(. كام ميكن اإلشارة من بني هؤالء إىل 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 28]، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص ]3].
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أمثال: )كارل كرش(، و)إرنست بلوخ( أيضاً.

جورج لوكاتش: يعترب )لوكاتش( من أهم املنظرين يف املاركسية 

الهيجلية. فقد ألف كتابه الرئيس بعنوان "تاريخ وآگاهي طبقايت"]]] حتى 

قبل اكتشاف املخطوطات االقتصادية الفلسفية لـ )كارل ماركس(، إال 

أن اكتشاف هذه املخطوطات قد أيد تفسريه ألفكار ماركس.

النظرية املاركسية،  التي قدمها )لوكاتش( إىل  الرئيسة  الخدمة  إن 

أما مفهوم  الطبقي.  التشيّؤ، والوعي  تتمثل مبفهومني رئيسني، وهام: 

)كارل  لفكرة  وبسط  تفصيل  حقيقته  يف  فهو  )لوكاتش(  عند  التشيّؤ 

ماركس( حول تشيّؤ البضاعة. حيث كان )ماركس( يذهب إىل االعتقاد 

من  هي  البضائع  أن  حقيقة  ينسون  الرأساملية  مرحلة  يف  الناس  بأن 

هنا  ومن  قيمتها.  البضائع  مينحون  الذين  هم  وأنهم  أيديهم،  صنع 

سوف ينظرون إىل البضائع بوصفها شيئاً خارجياً ومستقالً عنهم. وقد 

عمل )لوكاتش( عىل تعميم هذا املفهوم وتطبيقه عىل جميع ظواهر 

املجتمع الرأساميل، من قبيل: الدولة، والقوانني، واالقتصاد، وما إىل 

ذلك. وقد قال يف هذا الشأن: "إن الفرد يف املجتمع الرأساميل يواجه 

الحقيقة التي قد صنعها بنفسه. وتكون هذه الحقيقة بالنسبة له وكأنها 

ألعوبة  نفسه  يتصور  بها، حتى  له  عنه وال عالقة  غريبة  طبيعية  ظاهرة 

بالنسبة  الهام  اآلخر  املفهوم  أما  بالكامل"]]].  الواقعية  هذه  قوانني  بيد 

إىل )لوكاتش( فهو الوعي الطبقي. وإن الوعي الطبقي يف رؤيته ليس 

مجرد وعي تجريبي قائم لدى األفراد أو الطبقات بوصفها كالً كامالً، 

]]] - انظر: جورج لوكاتش، تاريخ وآگاهي طبقايت، ترجمه إىل الفارسية: محمد جعفر بوينده، 

نرش تجربه، طهران، 377].

]2] - انظر: جورج ريتزر، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص، ترجمه إىل الفارسية: محسن 

ثاليث، ص 95]، نرش علمي، طهران، 374] هـ ش.
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بل هو اليشء الذي ميكن للطبقة أن تكونه]]]. ويف الحقيقة فإن الوعي 

مع  تتناغم  والتي  املناسبة،  العقالنية  الفعل  "رّدة  عن:  عبارة  الطبقي 

الوضع الشاخص املعني يف مسار االنتاج"]]].

يعمل )لوكاتش( عىل تصنيف الوعي الطبقي يف التضاد مع الوعي 

الزائف. وإن الوعي الزائف عبارة عن النوايا أو الجهود الفردية للناس 

من أجل بلورة املسارات التاريخية، بيد أن املسألة هنا هي أن التاريخ 

عىل الرغم من كونه مؤلفاً من هذه النوايا واألفعال الصادرة عن األفراد، 

التنبّؤ  ميكن  ال  التي  املفارقة  من  يشء  عىل  تنطوي  مساراتها  أن  إال 

بها أو السيطرة عليها. إن التاريخ من وجهة نظره عبارة عن نتيجة غري 

صياغته.  مسار  يف  البرش  أفراد  من  جامعة  ومشاركة  لتالقي  متوقعة 

يكون  التاريخ،  توجيه  يف  البرش  أفراد  قبل  من  اإلخفاق  هذا  وبسبب 

وعيهم وعياً زائفاً. وهنا يسعى )لوكاتش( من خالل تقسيمني يقوم بهام 

إىل حّل هذا السؤال القائل: كيف ميكن تحويل هذا الوعي الزائف إىل 

التقسيم  التقسيم األول هو  الوعي الصادق الذي هو الوعي الطبقي؟ 

بني عامل الرأساملية أو الربجوازية وعامل ما قبل الرأساملية. إن الوعي 

الطبقي ال ميكن تحققه إال  يف العامل الرأساميل؛ وذلك ألن مستوى 

من  هي  اإلقطاعي،  املجتمع  يف  اجتامعية  فئة  لكل  الذايت  االكتفاء 

املتبادلة  للعالقات  املناسب  اإلدراك  أن  بحيث  ـ  ـ من جهة  االرتفاع 

ليست هناك صياغة وتبويب  أن يوجد، ومن جهة أخرى  له  ال ميكن 

للعالقات االقتصادية؛ إذ أن هذه العالقات قد تعقدت ضمن الروابط 

]]] - انظر: رويزن ماك دوناف، لوكاچ وايديولوژي به مثابه آگاهي كاذب، ترجمه إىل الفارسية: 

شهرام برستش، مجلة أرغنون، العدد: 6]، ص 277، صيف عام 379] هـ ش.

]2] - انظر: جورج ريتزر، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص، ترجمه إىل الفارسية: محسن 

ثاليث، ص 70].
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الحقوقية والسياسية واألرسية وما إىل ذلك، بحيث تعاضدت فيام بينها 

يكّونوا  أن  لألفراد  ميكن  ال  هنا  من  ومتكاملة.  منسجمة  وحدة  لتبني 

الصياغة  فحيث  الرأساميل،  العامل  يف  أما  محيطهم.  من  أبعد  إدراكاً 

الصياغات  عن  وفصلها  املعامل،  والواضحة  املحددة  االقتصادية 

السياسية واالجتامعية، يكون الوعي الطبقي قد بلغ نقطة بحيث ميكنه 

الوقوف عندها وإدراكها]]].

أما التقسيم الثاين، فهو التقسيم بني الربجوازية والربوليتاريا. حيث 

يثبت )لوكاتش( أن هناك طبقتني يف املجتمع الرأساميل هام وحدهام 

اللتان تستطيعان إدارة وتنظيم املجتمع عىل أساس منافعهام الطبقية، 

وهام: الربجوازية والربوليتاريا.

التناقض  بسبب  ـ  الربجوازية  بأن  االعتقاد  إىل  )لوكاتش(  يذهب 

الذايت القائم يف النظام الرأساميل ـ ال تستطيع الوصول إىل الوعي 

يف  منفعالً  كائناً  نفسه  يرى  جهة  من  الرأساميل  فإن  أيضاً.  الطبقي 

مساحة  يف  نفسه  يرى  كام  املجتمع،  يف  العامة  والقوى  البنى  قبال 

فاملجتمع  وفردياً.  منعزالً  فاعالً  كائناً  أخرى  ناحية  من  االقتصاد 

بوصفه  له  يتجىل  كام  من جهة،  واحداً  كالً  بوصفه  له  يتجىل  لذلك 

مجموعة من األفراد املنعزلني من ناحية أخرى. وبسبب هذا الرشخ 

الواسع، يبلغ الوعي الطبقي الربجوازي ذروته، ليبدأ مرحلة السقوط 

ثم يتالىش]]]. ويف املقابل ليس من املمكن للربوليتاريا فحسب، بل 

من الواجب والرضوري أن تطلع عىل موقعيتها بوصفها فاعالً جمعياً 

]]] - انظر: رويزن ماك دوناف، لوكاچ وايديولوژي به مثابه آگاهي كاذب، ترجمه إىل الفارسية: 

شهرام برستش، مجلة أرغنون، العدد: 6]، ص 274 ـ 76]، صيف عام 379] هـ ش.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 280.
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الجمعي  الوعي  هذا  إن  املجتمع.  عىل  الحاكمة  القوى  اتجاه  يف 

ويزيل  والعمل،  النظر  بني  ـ  الديالكتييك  املسار  يف  ـ  يربط  حيث 

من  يتحرر  فإنه  واآلخرين]]]،  الفردي  الفاعل  بني  والعقبات  الحدود 

عىل  ويعمل  بل  فحسب،  نفسه  بتحرير  يكتفي  وال  االغرتاب،  ربقة 

تحرير البرشية بأرسها أيضاً]]].

لقد قدم )لوكاتش( نظرية اجتامعية معقدة، استفاد فيها من أفكار 

ـ عىل كل حال ـ  بيد أن رؤيته  )ماكس فيرب(، و)جورج زميل( أيضاً، 

بشأن مسألة الوعي وأهميته يف مسار النزاع الطبقي قد ألهمت الكثري 

من املاركسيني الذين جاؤوا بعده.

زاخرة  )غراميش(  لـ  الذاتية  السرية  كانت  لقد  غراميش]]]:  أنطونيو 

يف  أفكاره  من  األهم  الجانب  كتب  أنه  حتى  واملصائب.  باملحن 

استهدف  وقد  السجن(.  )دفاتر  اسم  عليها  أطلق  هنا  ومن  السجن، 

الجزء األكرب من انتقاداته ماركسية الحتمية االقتصادية. فإن االشرتاكية 

ـ من وجهة نظره ـ إمنا تظهر إىل الوجود بفعل الوعي الذايت للطبقة 

)لوسني  ساقه  مثال  بذكر  بأس  ال  )لوكاتش(،  عنها  يتحّدث  التي  املوقعية  نفهم  ليك   -  [[[

جولدمن(؛ إذ يقول: حيث يكون التعاطي الذهني لدى الفرد مختلفاً عن أفعاله الخارجية، قد تكون 

هناك تناقضات بني أفكاره وأفعاله. لنأخذ اآلن مثالً أربعة رجال يريدون رفع رسير ونقله من النقطة 

)أ( إىل النقطة )ب(. إنهم خالل عملية النقل يتحولون إىل فاعل واحد، ال ميكن التفكيك بني وعيه 

تاريخ  انظر: جورج لوكاتش،  الفردي والعمل الجمعي معاً.  العمل  وعمله، كام يتحد يف مساره 

وآگاهي طبقايت، ترجمه إىل الفارسية: محمد جعفر بوينده، ص 22 ـ 29.

]2] - انظر: رويزن ماك دوناف، لوكاچ وايديولوژي به مثابه آگاهي كاذب، ترجمه إىل الفارسية: 

شهرام برستش، مجلة أرغنون، العدد: 6]، ص 274 ـ 76]، صيف عام 379] هـ ش.

]3] - أنطونيو غراميش )]89] ـ 937] م(: فيلسوف ومناضل ماركيس إيطايل. ولد يف بلدة آليس 

ناقداً  بتورينو حيث عمل  اآلداب  كلية  دروسه يف  تلقى  م.   [89[ عام  اإليطالية  بجزيرة ساردينيا 

6]9] م. انضم إىل الحزب الشيوعي اإليطايل منذ تأسيسه وأصبح عضواً يف أمانة  مرسحياً عام 

أمر من موسوليني، حيث أمىض  بناء عىل  السجن  أودع  األممية االشرتاكية.  اإليطايل من  الفرع 

السنوات العرش األخرية من عمره ـ وهناك أعلن القطيعة مع ستالني، وألف كتابه )دفاتر السجن( ـ 

قبل أن ميوت تحت التعذيب يف السادس والعرشين من أبريل عام 937] م.
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وطأتها.  تحت  وترزح  فيها  تعيش  التي  والرشائط  بالظروف  العاملية 

ويف هذا الخضم ال نقطع كثرياً باالنهيار الحتمي للرأساملية وانتصار 

املسألة  هي  هذه  فإن  األساس  هذا  وعىل  حسابها.  عىل  االشرتاكية 

السياسة. وقد رأى  الفعال والواعي للعامل يف حقل  النزاع  األهم يف 

الدميقراطية.  الطريق للوصول إىل االشرتاكية يكمن يف املشاركة  أن 

عىل  باالستيالء  يتعلق  فيام  اليساريني  معتقد  يرفض  كان  فإنه  ولذلك 

الربوليتارية"،  "الدكتاتورية  خالل  من  الحقاً  عليها  والحفاظ  السلطة، 

وكان يسعى إىل إدراك كيفية امتالك املجتمع االشرتايك لجامعة من 

نفسه  الوقت  ويف  السلطة،  عىل  االستيالء  ميكنهم  الذين  املفكرين 

يقبل جمهور الناس بهم بوصفهم قادة ومرشدين له]]].

مصطلح  )غراميش(  عليه  أطلق  أمر  إىل  تعود  الفكرة  هذه  إن 

الطبقة  تفرضها  التي  الثقافية  القيادة  تعني  هنا  والسيطرة  "السيطرة". 

هذا  وعىل  الوسطى]]].  الطبقات  بواسطة  الجامهري  عىل  الحاكمة 

األساس فقد كان يسعى إىل فهم كيفية رفع سيطرة املجتمع الربجوازي 

عىل الشعب. ويف الحقيقة فإن الجامهري ـ طبقاً لنظرية السيطرة ـ كانت 

بإمكان  يكن  الفاعلة، ومل  املشاركة  أجل  من  أيديولوجيا  إىل  بحاجة 

هذه الجامهري العمل من تلقائها لصياغة هذه األيديولوجيا، وإن هذه 

املسؤولية كانت تقع عىل عاتق املستنريين أو الحزب، إذ يجب عىل 

الحزب أو هؤالء املستنريين صياغة هذه األيديولوجية لهم. وعىل هذا 

يكن يف  ـ  مل  نظر )غراميش(  ـ من وجهة  الثورة  فإن طريق  األساس 

]]] - انظر: آوه تيم، پرنده انجري را نخور، ترجمه إىل الفارسية: مازيار نائيني، مجلة چيستا، العدد: 

95، ص 492 ـ 495، شهر بهمن من عام ]37] هـ ش.

]2] - انظر: جورج ريتزر، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص، ترجمه إىل الفارسية: محسن 

ثاليث، ص 98].
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إىل  الربجوازية  األفكار  من  العامة  العقائد  تغيري  يف  بل  البنى،  انهيار 

األفكار االشرتاكية.

عودة الرأساملية إىل رشدها؟

يف السنوات التي أعقبت الحرب العاملية الثانية، حدثت مجموعة 

املجتمعات  يف  الهامة  واالجتامعية  االقتصادية  التحّوالت  من 

الرصاع  ساحة  عىل  بتأثريها  األحداث  هذه  تركت  وقد  الرأساملية، 

اليسارية واليمينية إىل حّد كبري. وكان من بني أهم هذه  التيارات  بني 

واستبدال  الرفاه،  بدولة  املوسومة  السياسات  رقعة  اتساع  التحوالت 

كابوس  فإن  الحقيقة  ويف  املعّدلة.  كينز  بليربالية  التقليدية  الليربالية 

بالرأساملية  دفع  قد  النظام،  أسس  انهيار  الكربى وخطر  األزمة  تكرار 

إىل القبول بحدود من تدخل الدولة يف االقتصاد ومامرسة السياسات 

إىل  وما  والتقاعد،  االجتامعي،  الضامن  قبيل:  )من  للرفاه  الضامنة 

يف  قال  تعريضية  بعبارة  االستدارة  هذه  عن  البعض  عرب  وقد  ذلك(. 

نصها: "عودة الرأساملية إىل رشدها".

واضح أن النتيجة الضمنية لهذه الحالة هي تجريد التيار اليساري 

من سالحه. فإن توسيع سياسة الرفاهية الجديدة عملت بشكل وآخر 

عىل تحسني مستوى الحياة بالنسبة إىل الطبقة العاملية. وبذلك صار 

لدى الربوليتاريا ما تخرسه باإلضافة إىل قيودها]]]! وأخذت الشعارات 

بريقها رسيعاً يف  تفقد  اليساري  للتيار  الراديكالية  الربّاقة والسلوكيات 

األوساط العاملية.

وقد رشح بعض الكتاب املاركسيني ـ ومن بينهم: )بول باران(، 

]]] - قال كارل ماركس يف عبارة حامسية له: )ليس لدى الربوليتاريا ما تخرسه سوى قيودها(.
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و)بول سويزي( ـ الحقاً أن تغرّي موقف الرأساملية يف الداخل، يقوم 

السياسات  اتساع  أن  ذكروا  وقد  الدولية.  عالقاتها  يف  التحول  عىل 

قد  الرأساملية  أن  إىل  سببه  يعود  الغربية  املجتمعات  يف  الرفاهية 

الضواحي، وبعبارة أوضح:  إبعاد األزمة من املركز إىل  عمدت إىل 

العامل  ببلدان  البلدان املعروفة  نقلت األزمة من مجتمعاتها إىل  إنها 

املرحلة  هذه  الرأساملية يف  مسار عوملة  فإن  الحقيقة  الثالث. ويف 

ـ الذي كان قد بدأ منذ عّدة قرون ـ قد وصل إىل مرحلة من التنمية 

العاملية  غاراتها  من  حصة  تخصيص  من  متكن  بحيث  واالتساع، 

االستغالل  إن  أخرى:  وبعبارة  أيضاً.  األول  العامل  بلدان  للعامل يف 

الرأساميل  )استغالل  الوطن  داخل  يف  رئيس  بشكل  يتم  كان  الذي 

للعامل(، تحول الحقاً ليغدو استغالالً عاملياً.

إن نقل الكثري من الصناعات الثقيلة إىل مجتمعات العامل الثالث، 

مل يعمل عىل تنعم الرأساملية بنعمة األيدي العاملة الرخيصة ـ األمر 

أدى  بل  فحسب،  ـ  األرباح  ورفع  االنتاج  تكاليف  من  خفض  الذي 

إىل حصول تحّول هام يف داخل املجتمعات الرأساملية أيضاً. حيث 

االنتاج  من  الرأساميل  العامل  يف  االقتصادية  الحياة  محورية  انتقلت 

الصناعي إىل تقديم الخدمات. إن اتساع األنظمة البريوقراطية، والنظام 

التخصصية قد خلق طبقة جديدة واسعة ومؤثرة  التعليمي، واألنشطة 

يف دائرة املجتمعات الرأساملية، يتم التعبري عنها بـ "الطبقة املتوسطة 

الرأساميل  ثنائية  من  خرج  قد  الرأساميل  املجتمع  إن  الحديثة"]]]. 

الطبقتني  هاتني  بني  بها(، وحالت  مغرماً  ماركس  كان  )التي  العامل  ـ 

]]] - انظر: حسني عيل نوذري، پست مدرنيته وپست مدرنيسم، ص ]35 ـ 352، نرش نقش جهان، 

طهران، 379] هـ ش.
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طبقة آخذة يف االتساع، وهي طبقة كانت مرتبطة قبل ذلك بالعالقات 

أن  من  تتمكن  يك  للرأساملية  االقتصادية  ـ  االجتامعية  واملناسبات 

تكون مخاطبة بالشعارات اإلنقالبية والثورية لليسار.

مدرسة فرانكفورت

بهت  أن  بعد  ـ  املاركسيني  ببعض  األمور مجتمعة  هذه  أدت  لقد 

عندهم بريق األمل الثوري ـ إىل االبتعاد أكرث عن املاركسية التقليدية. 

إن التأكيد عىل العنارص الثقافية بدالً من العنارص االقتصادية التي كانت 

قد بدأت من قبل املاركسيني الهيجليني، قد تجلت عىل نحو أوضح 

ابتعد  لقد  االنتقادية(.  )النظرية  فرانكفورت  مدرسة  أتباع  تفكري  يف 

)كارل  لنظريات  املادية  املباين  أسس  عن  االنتقاديون  املاركسيون 

ماركس( إىل حد كبري، بيد أنهم واصلوا نقد النظام الرأساميل بشكل 

الربجوازية  الثقافة  نقد  إطار  يف  كبري  حد  إىل  أىت  ولكنه  جدية،  أكرث 

والحداثوية املهيمنة.

لقد عمد هؤالء إىل ترسية نقد ماركس للنظام الرأساميل إىل نقد 

العلم الوضعي، والثقافة الحداثوية، واملجتمع الصناعي أيضاً. إن هذه 

العاملية،  االشرتاكية  النهضة  وأفول  ضعف  بفعل  تبلورت  قد  األفكار 

والتفرقة داخل الحركة العاملية، وذوبان جزء من الطبقة العاملية داخل 

هذا  يعتربوا  مل  الفرانكفورتيني  إن  الربجوازية]]].  واأليديولوجيا  الثقافة 

األمر مجرد نتيجة لالمتيازات املادية والرفاهية التي تم إعطاؤها للطبة 

خالل  من  ـ  عمدوا  عندما  نشاطهم  يف  الذروة  بلغوا  وقد  العاملية. 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 65].
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واملسارات  اآلليات  تحليل  إىل  ـ  الثقافية  "الصناعة  ملفهوم  طرحهم 

الربوليتاريا عىل نحو كامل يف عالقات  التي تجتذب وتدمج  الثقافية 

وإن  العرشين.  القرن  ملنتصف  الرأساميل  املجتمع  ومناسبات 

الفني  لالنتاج  الجديدة  األشكال  جميع  الثقافية  الصناعة  من  مرادهم 

من  الهائل،  الكمي  واالنتاج  امليكانيكية  بالخصائص  تتصف  والتي 

والربامج  العامة،  تستهوي  التي  واملوسيقى  السينامئية،  األفالم  قبيل: 

)أدورنو(،  أمثال:  من  ـ  فرانكفورت  مدرسة  أنصار  يرى  التلفزيونية. 

وبارزاً  واضحاً  منوذجاً  متثل  الثقافية  الصناعة  أن  ـ  و)هوركهامير( 

عن  مغرتباً  مجتمعاً  الربجوازي  املجتمع  من  تجعل  التي  للمنتجات 

ذاته. إن محاصيل ومنتوجات الثقافة املبتذلة محاصيل مخّدرة تسوق 

الكالم وجوهره هو  إن لب  الحامقة]]].  هاوية  السقوط يف  الناس إىل 

ملنتوجات  استهالكها  بسبب  الوهم  أصابها  قد  العاملية  الطبقة  أن 

ومحاصيل الصناعة الثقافية، وتجرّدت من نزعتها الثورية بشكل كامل.

الفكر  بانتقاد  الطبقات األعمق  االنتقاديون يف  قام املفكرون  لقد 

اإلثبايت والنزعة العلمية لعرص الحداثة. إن هذا االنتقاد يرتبط بتوجهاتها 

العملية؛ إذ أنهم كانوا يرون النزعة الوضعية )اإلثباتية( إن هي إال اتجاه 

يرى يف  ومنطق  علم  كل  أن  يرون  القائم. كام  الوضع  يخدم  محافظ 

املجتمع ظاهرة ثابتة ومتضمنة آلليات خاصة جامدة، غافالً عن الطبيعة 

التاريخية والحيوية للمؤسسات االجتامعية]]]. إن مثل هذا العلم إمنا 

يخوض يف ترشيح وتحليل الوضع القائم فقط، ويكون ذا صبغة آلية. 

]]] - انظر: ميلرن وبراويت، در آمدي بر نظريه فرهنگي معارص )مدخل إىل النظرية الثقافية املعارصة(، 

ترجمه إىل الفارسية: جامل محمدي، ص 05] ـ 06]، نرش ققنوس، طهران، 385] هـ ش.

]2] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج ]، ص 67]، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.
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مبعنى أن باإلمكان أن تكون أدلة لوصول كل جهة إىل مآربها، سواء 

أكانت من الدول الرأساملية الربجوازية أو األنظمة السلطوية النازية. إن 

العلم الوضعي ال يحتوي عىل أي إمكانية للنقد والذهاب إىل ما هو 

أبعد من الوضع القائم. إن هذا النقد الذي مل يكن غري ذي صلة مبا 

جرى يف الحرب العاملية الثانية وبعدها، قد طال )كارل ماركس( أيضاً. 

ماركس(  )كارل  اتهام  إىل  و)هوركهامير(  )أدورنو(،  من  لقد عمد كل 

بالقول بألية العلم، والقيام بتعميم ذلك عىل املجتمع أيضاً]]]. ومن هذا 

ماركس(.  )كارل  عن  التخيل  إىل  بالتدريج  عمدوا  التاريخي  املقطع 

وإن كتابهام املثري للجدل الذي يحمل عنوان )ديالكتيك التنوير(]]] مل 

تكن له غري صلة باهتة باملاركسية.

للمجتمع  فرانكفورت  مدرسة  أعضاء  انتقاد  فإن  الحال  وبطبيعة 

للخالص،  سبل  عن  البحث  إىل  ناظراً  يكن  مل  وعنارصه  الرأساميل 

وإمنا كان يطغى عليه نوع من اليأس واإلحباط الزاخر. وبعد الحرب 

الرأساملية  املجتمعات  إىل  ينظرون  الغالب  يف  كانوا  الثانية  العاملية 

وأن  للهروب،  منفذ  عىل  فيها  العثور  ميكن  ال  مغلقة  أنظمة  بوصفها 

كل محاولة للخالف معها تستحيل وتتحلل يف داخلها، حيث أضحت 

جميع أشكال االرتباط املنفرد قامئة من طرف واحد فقط. ويف هذا 

املدرسة  يف  الوحيد  االستثناء  هو  ماركوزه(  )هربرت  كان  املعرتك 

الفرانكفورتية. إذ أنه عىل الرغم من إذعانه بعدم انتقال الربوليتاريا إىل 

املرحلة الثورية، عقد األمل عىل ظهور قوى جديدة تحمل عىل عاتقها 

]]] - انظر: يان كرايب، نظريه اجتامعي مدرن )النظرية االجتامعية الحديثة(، ترجمه إىل الفارسية: 

عباس مخرب، ص 272، نرش آگه، طهران، 388] هـ ش.

]2] - قام برتجمة هذا الكتاب إىل الفارسية: مراد فرهادپور وأميد مهرگان.
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أعباء الثورة االشرتاكية. وقد متثلت هذه القوى املنشودة لـ )ماركوزة( 

وال  العمل،  عن  والعاطلني  واملهمشني،  والقومية،  العرقية  باألقليات 

سيام الطالب الجامعيني. ويف عام 968] م كان هذا األمل األخري لثورة 

اليسار قد نال فرصته الختبار حظه يف هذا املجال أيضاً.

االنتفاضة الطالبية لعام 1968 م

لقد شهدت السنوات األخرية من عقد الستينات من القرن العرشين 

وتأثريها  بظاللها  تركت  التي  الطالبية  االعرتاضات  من  موجة  للميالد 

عىل املجتمعات الرأساملية. إن هذه االعرتاضات كانت تشمل طيفاً 

واسعاً من املطالب واإلرادات، حيث تبدأ من االعرتاض عىل الظروف 

والقواعد التعليمية واألكادميية إىل االعرتاض عىل العنرصية والتمييز 

العرقي والطبقي واالعرتاض عىل حرب الفيتنام، والوحشية الرأساملية، 

وحتى املطالب الراديكالية والفوضوية.

وقد بلغت هذه االعرتاضات ذروتها يف شهر أيار من عام 968] 

عىل  األمر  أول  يف   "68 عام  أيار  "نهضة  بدأت  لقد  باريس.  يف  م 

العايل،  التعليم  وكليات  وجامعية  وتعليمية  نقابية  اعرتاضات  شكل 

ولكنها اتخذت الحقاً طابع الثورة العارمة. حيث أدى عنف السلطة 

يف  الطالب  من  عدد  عىل  القبض  وإلقاء  الحركات  هذه  قمع  يف 

الثورة  لهيب  ليزداد  وتأزميها  األمور  مفاقمة  إىل  األوىل  املوجة 

وغلق  الجامعات،  احتالل  إىل  اليساريني  الطالب  بادر  إذ  اشتعاالً؛ 

بهم  التحقت  وقد  الرشطة.  ملواجهة  استعداداً  باملتاريس  الشوارع 

النظام  أن  وبدا  العمل.  عن  إرضابها  وأعلنت  عاملية  نقابات  عدة 

اليميني لـ )شارل ديغول( يواجه أسوأ أزمة يف تاريخه.
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الفتة  أيار  انتفاضة  يف  الطالبية  والشعارات   املطالب  كانت  لقد 

لالنتباه جداً. ويف الحقيقة فإن زوال النظام الرأساميل كان ميثل أّس 

يقترصوا يف هجومهم  فلم  أبسط شعاراتهم!  من  يعد  وكان  مطالبهم، 

جميع  شمل  بل  للرأساملية،  السيايس  ـ  االقتصادي  النظام  عىل 

سبيل  عىل  ـ  يرتدون  فكانوا  أيضاً،  الربجوازية  والحياة  الثقافة  عنارص 

اعرتاضهم عىل  للتعبري عن  الحوايش،  مهلهلة ومخرّمة  ثياباً  ـ  املثال 

كام  الربجوازية]]]!  الحياة  آداب  بها  اتسمت  التي  االستهالكية  الثقافة 

قبيل:  الغريبة والراديكالية، من  الشعارات  الطالب يطلقون بعض  كان 

"فلتسقط الثقافة"! و"أحظروا الحظر"! و"اطلبوا املستحيل"! وما إىل 

ذلك. يف حني أن مطالب النقابات العاملية كانت تؤكد عىل إصالح 

األجور وبعض االمتيازات الرفاهية فقط.

استثامر  عىل  املطاف  نهاية  يف  عملت  الدولة  فإن  وبالتايل 

جهة  من  دخلت  حيث  االنتفاضة؛  هذه  ربيع  إلنهاء  الرشخ  هذا 

بتحسني  وعداً  لهم  وقطعت  العاملية،  النقابات  مع  مفاوضات  يف 

عىل  عملت  أخرى  جهة  ومن  أجورهم.  وزيادة  الرفاهية  ظروفهم 

القطعات  بتحريك  وقامت  الوطنية،  والحامسة  املشاعر  إثارة 

الطالب  انتفاضة  عىل  القضاء  تم  وبذلك  الطالب.  لقمع  العسكرية 

968] م، من خالل قمعها بواسطة الجيش. يف أيار عام 

لقد ذهب الكثري من املحللني إىل اعتبار انتقاضة أيار عام 968]م 

الفاشلة منوذجاً بارزاً لنهاية مرحلة من السياسة يف الغرب، واالنتقال 

الحركة االعرتاضية  استوعبت هذه  قد  للرأساملية  الهاضمة املذهلة  أن  البني  - وامللفت يف   [[[

وعملت عىل توظيفها واستثامرها ضمن منظومتها الربحية، حيث جعلت من هذا النوع من الثياب 

املهرتئة موضة درت عىل رشكاتها املنتجة للثياب أرباحاً طائلة.
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إىل مرحلة جديدة. ومن أهم خصائص هذه املرحلة الجديدة حذف 

اليسار )مبعناه األصيل( من الساحة السياسية، واستبداله بنوع من التيار 

الهاميش املتمثل بالتنوير الفكري من جهة، وإدغام األحزاب اليسارية 

يف األنشطة السياسية لألنظمة الليربالية الرأساملية.



نهاية األيديولوجيا؟

الفصل الثامن



الفصل الثامن

نهاية األيديولوجيا؟

عن  تخىل  الذي  املاركيس  ـ  ماكنتاير(]]]  )ألسدير  أشار  لقد 

ـ إىل أن املاركسيني كلام متتعوا  املاركسية، ليعتنق املسيحية الحقاً 

طريقة  ذاته  يف  يشبه  الحكم  من  منوذجاً  مارسوا  السياسية،  بالسلطة 

الشبه  هذا  تجىل  وقد  لها]]].  املخالف  القطب  دول  يف  الحكم  إدارة 

الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  الخمسة من  العقود  عىل أفضل وجه يف 

دون  الثانية  العاملية  الحرب  انتهت  لقد  السوفيتي.  االتحاد  انهيار  إىل 

إبرام أيّ عقد للسالم؛ إذ أن الدولة التي خرست الحرب ـ ونعني بذلك 

أملانيا ـ قد انهارت متاماً، وتم احتاللها بشكل كامل. وبذلك مل يكن 

هناك بعد نهاية الحرب طرفاً يف قبال دول التحالف، لتكون هذه الدول 

مضطرة إىل إبرام عقد السالم معه. ويف األيام األخرية من الحرب التقى 

الجيش الرويس األحمر وجيوش التحالف األمرييك واإلنجليزي يف 

برلني، وكان نصف املدينة تحت االحتالل الرويس، والنصف اآلخر 

تحت احتالل الحليف اآلخر. وقد عمد الحلفاء بعد عقد عّدة جوالت 

أوضاع  بشأن  الحاسمة  القرارات  اتخاذ  إىل  بينهم  فيام  التفاوض  من 

]]] - ألسدير ماكنتاير )929] ـ ؟ م(: فيلسوف وعامل أخالق إسكتلندي، له إسهامات يف فلسفة 

األخالق والفلسفة السياسية، وله العديد من األعامل يف تاريخ الفلسفة والالهوت.

حميد  الفارسية:  إىل  ترجمه  الفضيلة(،  أثر  )يف  فضيلت  پی  در  ماكنتاير،  ألسدير  انظر:   -  [2[

شهرياري ومحمد عيل شاميل، ص 98]، نرش سمت، طهران، 390] هـ ش.
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بينهم. وبذلك بدأت مالمح ظهور  العامل، وقاموا بتقسيم أوروبا فيام 

تبلور  بعد  تدريجي  بشكل  العامل  يف  العظميني  والقوتني  القطبني 

املاردين الرويس واألمرييك عىل الساحة السياسية يف العامل.

ومنذ ذلك الحني شهد العامل مرحلة هادئة ولكنها يف الوقت نفسه 

مصحوبة بنوع من التشويش والقلق. حيث امتلكت الواليات املتحدة 

األمريكية القنبلة الذرية يف أواخر الحرب العاملية الثانية، واستخدمتها 

مبارشة بإلقاء قنبلتني منها عىل مدينتي هريوشيام وناكازايك اليابانيتني. 

وكان حجم الكارثة قاصامً للظهر. وبعد سنوات قليلة من ذلك توصل 

الروس إىل امتالك هذا السالح الفتاك أيضاً. ومنذ عام ]95] للميالد 

إىل العقود األربعة الالحقة كان العامل يف كل لحظة يعيش عىل شفري 

اندالع حرب ذرية، يقّدر لها ببساطة أن تكون نوعاً من "االنتحار العاملي 

لجميع أفراد البرش". ويطلق عىل هذه الفرتة مصطلح الحرب الباردة؛ إذ 

عىل الرغم من عدم احتدام حرب حقيقية بني القطبني العظيمني عىل 

التسلح وانتاج أسلحة الدمار الشامل  املستوى العميل، إال أن سباق 

)اليسار واليمني( عىل قدم وساق. كام كانت  القطبني  بني  كان قامئاً 

نفقات  عىل  تسري  والتكنولوجية  واالستخباراتية  املعلوماتية  الحرب 

بأن  يعتقدون  )هابزبام(  أمثال  من  املؤرخون  وكان  وجنونية.  باهضة 

من  يقني  عىل  كانا  السوفيتي  واالتحاد  األمريكية  املتحدة  الواليات 

عدم اندالع حرب شاملة، األمر الذي كان يساعد عىل مواصلة النزاع 

األيديولوجي واالستخباري الالمتناهي بني هذين القطبني.

ولكن من الجدير أن نسأل: كيف ميكن لنا أن نحلل وندرس مرحلة 
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يف  واملتمثل  الكتاب،  هذا  يف  املحوري  نقاشنا  يف  الباردة  الحرب 

الجدل القائم بني اليسار واليمني؟

واليمني يف هذه  لليسار  العاملية  فإن املظاهر  أن ذكرنا  كام سبق 

املتحدة  )الواليات  من  كل  يف  ببعضها  الشبه  شديدة  كانت  املرحلة 

األمريكية واالتحاد السوفيتي(، ومل يخف ذلك عن أنظار املستنريين 

الثانية  العاملية  الحرب  أوصلت  وقد  املرحلة.  تلك  يف  واملفكرين 

أن  مفادها  نتيجة  إىل  املفكرين  من  الكثري  ـ  الكارثية  أبعادها  بكل  ـ 

املدارس  من  العديد  هناك  وكان  نهايتها.  بلغت  قد  الغربية  الحضارة 

التدريجي تبحث عن سبيل  التي أخذت بالظهور  الفكرية  واملذاهب 

جديد بعيداً عن االستقطاب الرسمي لليمني واليسار. وبدأت الشكوك 

الحضارة  كانت عىل رأس  التي  التنوير  أهداف  بشأن  والكثرية  الجادة 

السطح،  إىل  بالظهور  تبدأ  الزمن  من  عقود  أربعة  مدى  عىل  الغربية 

وأخذت االنتقادات تستهدف جوهر الحداثة أكرث من ذي قبل. وعىل 

الرأساملية  للمجتمعات  الرسمية  السياسات  كانت  ذلك  من  الرغم 

حول  العام  والوفاق  التناغم  من  نوع  وظهور  السياسة،  الساحة  يف 

تركيبة اقتصاد السوق، والتدخالت الحكومية املحددة، والدميقراطية  

الليربالية الحزبية ملحوظة ومشهودة عىل نحو واضح.

الجذب واالندماج، نهاية اليسار بعد عام 1968 م

تقدم أن أرشنا بشكل عابر إىل نهاية حركة أيار عام 968] م بوصفها 

آخر ظهور جاد لتيار اليسار الراديكايل عىل الساحة السياسية. إن من 



137الفصل الثامن: نهاية األيديولوجيا؟

بني األمور امللفتة يف مرحلة اشتعال فتيل الحركة االعرتاضية، نجدها 

يف مواقف األحزاب اليسارية االشرتاكية والشيوعية. فإن هذه األحزاب 

شعارتها،  ورفع  الطالبية  الثورية  الحركة  يف  عملياً  الدخول  من  بدالً 

التنافس  يف  لها  كورقة  الحركة  هذه  واستثامر  الفرص  بتحنّي  اكتفت 

االنتخايب. ولذلك بعد أن أخفقت هذه الحركة الطالبية، ظهرت موجة 

الفشل،  نتيجة  اليسارية  األحزاب  قادة  تحّمل  التي  االعرتاضات  من 

التحفظ، حيث أصبح  منهج  بالتخاذل واملهادنة وسلوك  إياها  متهمة 

قادة األحزاب اليسارية جزءاً من املنظومة الحاكمة!

النصف  سادت  التي  العامة  للرشائط  صورة  املورد  هذا  كان  لقد 

من  الحقبة  هذه  السيايس. يف  اليسار  لتيار  العرشين  القرن  من  الثاين 

السياسية  الساحة  الرسمي يف  أن يسجل حضوره  لليسار  أمكن  الزمن 

للمجتمعات الرأساملية من خالل األحزاب االشرتاكية والشيوعية. إال 

أن هذا الحضور كان باهظ الثمن؛ إذ ال سبيل إىل الدخول يف املنظومة 

الحاكمة سوى أن تكون جزءاً منها.

إن تاريخ ما يقرب من قرن من الجهود الفاشلة إلسقاط الرأساملية، 

وكذلك  واالسرتاتيجية،  النظرية  واالختالفات  اإلبهامات  إىل  مضافاً 

يف  أمل  بارقة  كل  عىل  قىض  قد  الرأساميل،  ـ  الربجوازي  املجتمع 

أن عليهم  اليساريون  أدرك  هنا  الجذري. ومن  والتغيري  الثورة  إحداث 

ـ بحسب  الزوال  يقبل  واقعاً ال  أمراً  الرأساميل بوصفه  بالنظام  القبول 

الظاهر ـ وأن عليهم التأقلم يف إطاره. ومعنى هذا التأقلم تقريباً هو أن 

اليساريني مل يعد بإمكانهم سوى االضطرار إىل التخيل عن اليسار!
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ومنذ ذلك الحني انتقل اليسار عمالً من املعنى املعهود له يف صلب 

األحداث السياسية، ليقيم يف هامش دائرة التنوير الفكري. وأما األحزاب 

السياسية التي كانت تعد ضمن قامئة اليسار، مل تكن من الناحية العملية 

لتختلف كثرياً عن اليمني املعتدل. وقد بلغ األمر حداً تداول فيه الحديث 

األيديولوجيا  انتهاء  عن  العرشين  القرن  من  السبعينات  عقد  بداية  يف 

اليسارية]]]. وإن سلسلة األبحاث األيديولوجية التي كانت قد بدأت منذ 

القرن التاسع عرش للميالد يف العامل الحديث، قد انتهت بتوافق عام حول 

مطلوبية الرأساملية ودولة الرفاه والدميقراطية الحزبية.

تجديد قوى اليمني: الليربالية الحديثة

الساحة  عىل  الجدية  املوجة  أظهرت  فقد  تقدم،  مام  الرغم  عىل 

السياسة األوروبية يف بداية عقد الثامنينات من القرن العرشين للميالد 

املذكورة  الحصيلة  وأن  بعد،  األخرية  مرحلتها  تبلغ  مل  األحداث  أن 

كانت مترّسعة. إال أن هذه املوجة الجديدة ـ بطبيعة الحال ـ مل تنبثق 

من ناحية اليسار، وإمنا انطلقت من أقىص اليمني.  وكانت بداية هذا 

التحول قد برزت من خالل انتصار حزب املحافظني اإلنجليز بقيادة 

)مارغريت تاترش(. وقد أكدت السيدة )تاترش( كام أكد )رونالد ريغن( 

يف الواليات املتحدة األمريكية عىل رضورة خفض النفقات الحكومية 

األمر  أن هذا  الواضح  االقتصادي. ومن  الوضع  بغية تحسني وتطوير 

كان يعني تقليص الرضائب عىل الصناعات والرشكات الكربى وكذلك 

تحديد املشاريع واالمتيازات الرفاهية. لقد تلقى تراث دولة الرفاه بعد 

]]] - انظر: حسني كجويان، پايان ايديولوژي، نرش كيهان، طهران، 376] هـ ش.
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قد عادت إىل  الروح  أن  يبدو  العاملية رضبات ماحقة. وكان  الحرب 

الرأساملية والليربالية األوىل. وميكن اعتبار التيار املذكور ـ الذي يعرّب 

املجتمعات  سياسة  عىل  الحاكم  التيار  هو  ـ  الحديثة  بالليربالية  عنه 

الرأساملية حتى اآلن )وال سيام ما قبل أزمة 008] م(.

ومن بني املفكرين هناك شخصيتان ميكن عّدهام من املمهدين 

الرئيسني لتيار الليربالية الحديثة، وفيام ييل نشري إليهام باختصار.

 [899( هايك  فون  أوغوست  فريدريش  كان  لقد  هايك:  ـ   [

من  يعد  وكان  منساوي،  سيايس  وفيلسوف  اقتصاد  عامل  م(   [992 ـ 

االقتصاديني  من  وهو  العرشين.  القرن  يف  الليرباليني  املفكرين  كبار 

ذروة  يف  حتى  الرفاه  دول  مع  يتفاعلوا  أو  يرحبوا  مل  الذين  القالئل 

شعبيتها وإقبال الناس عليها، وظل وفياً لفكرة السوق الحر. لقد كان 

أننا ال نستطيع إدراك  ـ يرى  لـ )كانت(  تبعاً  ـ  )فريدريش فون هايك( 

الظواهر واألمور كام هي. وبعبارة أخرى: كان هايك يعتقد "أن العلم 

الذي ميتلكه األفراد يف املجتمعات الحديثة هو علم ناقص بالرضورة، 

هذه  ومن  األوقات"]]].  من  وقت  أميا  يف  كامالً  يكون  أن  ميكن  وال 

الزاوية كان فيام يتعلق بإمكان التحول يف عموم املجتمع، يذهب إىل 

التخطيط  فإنه لن يكون حصيلة  إذا ساد املجتمع  النظم  بأن  االعتقاد 

واختبار  التجارب  تلقايئ يحصل من خالل  نظم  العقالين، وإمنا هو 

الخطأ والعمل عىل تصويبه، بيد أننا لن نحيط بجميع جوانبه أبداً. وهنا 

[[[ - Edward Feser, The Cambridge Companion to Hayek, UK: Cambridge 

University Press, 2006, P 111.
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يقدم لنا )جون هايك( نظرية "النظم التلقايئ" يف قبال نظرية "الهدفية 

والنظم التاريخي". يذهب )جون هايك( إىل القول بأن النظريات التي 

التصور  تقوم عىل  إمنا  والتنظري،  التخطيط  حصيلة  الحضارة  أن  ترى 

الخاطئ القائل بأن عقل اإلنسان مستقل عن املجتمع. 

كام أنه يتحّدث عن النظم التلقايئ يف النظام االقتصادي والسوق 

املنظم  االقتصاد  إن  أيضاً.  تلقائياً"  املنظم  "االقتصاد  عنوان  تحت 

تلقائياً هو نوع خاص من النظم الذي تبلور بسبب مشابهته للكثري من 

األساليب الفردية يف النشاط االقتصادي القائم عىل السوق وامللكية 

واملكافآت والعقوبات والعقود واملواثيق. يف االقتصاد املنظم تلقائياً 

"يؤدي تتبع املصالح واملنافع إىل ضامن الخري العام، وال ميكن ألي 

منظمة أو مؤسسة مصطنعة أن تحل محل هذا األسلوب االقتصادي من 

حيث الكفاءة والحياد"]]]. وعىل هذا األساس فإنه يخالف تدخل الدولة 

يف مصري أفراد املجتمع بشدة. ومن وجهة نظره ال ميكن التنظري مسبقاً 

بشأن مسار السوق، واعتباره عادالً أو غري عادل؛ إذ ال يستطيع أحد أن 

بأن  يؤمن  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  إنه  السوق.  يتكهن مبا سيحدث يف هذا 

اآللية الراهنة للسوق آلية ظاملة، ولكنه ال يرى سبب ذلك عائداً إىل 

السوق نفسه، وإمنا يعود من وجهة نظره إىل الدعم أو الحرمان الذي 

يفرض عىل األفراد. ال ميكن ألي برنامج منظم أن يحل محل النظم 

التلقايئ والذايت للسوق. ويرى )جون هايك( أن استحالة االشرتاكية 

معرفية.  أسباب  إىل  وإمنا  سياسية،  أو  اجتامعية  أسباب  إىل  تعود  ال 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج 2، ص 86، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.
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"مبعنى أنه ال ميكن ألي نظام اجتامعي ـ قد آل نظام السوق فيه إىل 

االنهيار ـ أن ينتفع بشكل مؤثر باملعرفة العملية واملشتتة ملواطنيه"]]].

كام يذهب )هايك( إىل االعتقاد بأن الحياة األخالقية تابعة للنظم 

والتكامل التلقايئ أيضاً. ومن وجهة نظره فإن األصل األخالقي الوحيد 

الذي يجعل من ازدهار الحضارة أمراً ممكناً هو أصل الحرية الفردية. 

واكتسبوا  طرقاً،  الذاتية  بحريتهم  سلكوا  قد  الناس  فإن  الحقيقة  ويف 

تجارب، وأقاموا نظاماً أخالقياً عىل أساسها. ومن هنا فإنه مل يكن شديد 

التعاطف مع الدميقراطية، ويرى أن الدميقراطيات الراهنة والقامئة عىل 

األغلبية تعترب رأي األكثريية قانوناً، يف حني يتعني عىل الدولة ذاتها أن 

تتبع قانوناً أصيالً يحقق العدالة ويضمن حدود الحرية للفرد، والقدرة 

مفهوم  قبل  من  يأيت  األهم  الخطر  يرى  هايك(  )جون  وكان  للدولة]]]. 

العدالة االجتامعية. يجب عىل دولة القانون يف تعاملها املتكافئ مع 

األفراد، أن تنظر إليهم بوصفهم كائنات ومصاديق مجهولة وغري معينة، 

وأن تتجاهل عدم تكافئهم يف امتالك اإلمكانات والقابليات. إن السعي 

إىل إقامة املساواة وإلغاء هذا النوع من الفروق وانعدام التكافؤ األويل، 

يؤدي يف حّد ذاته إىل سلوك مختلف تجاه األفراد]]].

الفالسفة  أشهر  من  بوبر  رميوند  كارل  يعترب  بوبر:  كارل  ـ   [

من  الرغم  وعىل  للميالد.  العرشين  القرن  يف  الليرباليني  السياسيني 

أنه أحدث تحّوالً  إال  العلم،  فلسفة  ـ يف  ـ بشكل رئيس  بوبر  اشتهار 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 87.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص ]9.

]3] - انظر: املصدر أعاله، ص 92.
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جذرياً وأساسياً من خالل طرحه املجدد للسؤال الرئيس يف الفلسفة 

يقول:  )بوبر(  قبل  ما  الرئيس حتى  الفلسفة  كان سؤال  لقد  السياسية. 

"من هو األنسب للحكم؟". يرى بوبر أن كل جواب عن هذا السؤال 

هو يف األساس  جواب سلطوي. فإن املسألة الرئيسة ـ من وجهة نظره 

ـ تقول: "كيف ميكن بناء املؤسسات السياسية بحيث ال يتمكن حتى 

الحكام الفاسدون من إلحاق الرضر باملجتمع؟"]]].

إن إجابة )بوبر( عن هذا السؤال، متثل الجانب األهم من نظريته 

السياسية. ميكن القول بعبارة مبسطة تنطوي عىل يشء من التسامح: 

والحفاظ عىل  املجتمع،  الحرية يف  بأن ضامن  تقول  بوبر  نظرية  إن 

التخيل عن  يتوقف عىل  والعنف،  االستبداد  مواجهة  الحرية يف  هذه 

األيديولوجية الثورية. 

عىل  )بوبر(  نظر  وجهة  من  تشتمل  الثورية  األيديولوجية  إن 

خصوصيتني رئيستني، وهام:

النحو اآليت:  التاريخ عىل  يعرّف أصالة  فهو  التاريخ،  تأصيل  ـ   [

الهدف  التاريخية هي  النبوءة  بأن  تسلّم  االجتامعية  العلوم  إىل  "رؤية 

يحصل  إمنا  املذكور  الهدف  بأن  وتفرتض  العلوم،  تلك  من  الرئيس 

من خالل اكتشاف التناغامت أو النامذج والقوانني أو املسارات التي 

متثل ركائز املسار التكاميل للتاريخ"]]].

إىل  الكل  أصالة  تذهب  الكل.  تأصيل  األخرى  الخصوصية  ـ   2

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 78.

]2] - انظر: جان غراي، آزادي خواهي بوبر، ترجمه إىل الفارسية: عزت الله فوالدوند، ص 88]، 

نرش طرح نو، طهران، 377] هـ ش.
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االعتقاد بأن األحداث البرشية جزء من كل اجتامعي، ويجب إدراكها 

وفهمها من خالل النسبة والتناسب القائم بينها. وقد ذهب )بوبر( إىل 

القول بأن النزعة الكلية هي نزعة يوطوبية أو من قبيل املدينة الفاضلة.

واالجتامعية  النفسية  األسباب  أهم  "أن  يرى  بوبر(  )كارل  كان 

للدكتاتورية، تكمن يف هروب الجامهري من رهاب الحرية، واملسؤولية 

غري املطلوبة، ورغبتهم يف الحصول عىل األمن"]]]. لقد زالت )األصالة( 

بوصفها عامل اطمئنان يف املجتمع الحديث، وإن األساليب املختلفة 

التشويش  من  املزيد  إىل  تؤدي  كانت  املسائل  وتقييم  لنقد  القامئة 

املجتمع  إىل  االنحياز  جذور  كانت  القدم  ومنذ  والقلق.  واملخاوف 

املغلق ـ الذي ظهر يف قبال امليل إىل الحرية واالنتقاد ـ ميثل ذات 

يرى  املستجدة.  املسائل  مواجهة  بالخطر يف  الشعور  من  النوع  هذا 

ـ سواء عىل  الراهن  الزمن  عن  االنقطاع  أنواع  من  نوع  كل  أن  )بوبر( 

شكل متني العودة إىل املايض، أو عىل شكل تحقيق املدينة الفاضلة 

األمن،  عن  بحثاً  ـ  معلوم  مستقبل غري  إىل  األنظار  تعلق  تعني  والتي 

يقيض عىل التفكري الحر، ومييل إىل العنف. يشن )بوبر( هجوماً عنيفاً 

عىل )هيجل( بوصفه أبو الدكتاتورية، ويرى أن جميع املفاهيم الرئيسة 

املناهضني  املفكرين  سائر  إىل  )هيجل(  من  تسللت  قد  للدكتاتورية 

الدولة  وتقديس  العنرصي،  مبعناها  القومية  دعاة:  من  للدميقراطية، 

والحرب، وتربئة الدولة من املسؤولية األخالقية، واتحاد القمع والحق، 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج 2، ص 65.
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وامتداح الزعامء وشخصيات العامل ـ التاريخي]]].

كام كانت املاركسية من وجهة نظره "متثل الشكل األكرث خلوصاً 

واألكمل واألشد خطراً من أشكال أصالة التاريخ". وعىل هذا األساس 

ـ  الواضح  الدليل  لهذا  ـ  )بوبر(  نظر  من وجهة  ماركس(  )كارل  يعترب 

قد فشل يف أطروحته، حيث يتصور أن كل ما يحدث يف التاريخ مرة 

واحدة، سوف يتكرر بشكل متواصل. وبطبيعة الحال فإنه يذهب يف 

نقده إىل أبعد من ذلك، حتى يصل إىل نتيجة مفادها أن األيديولوجيات 

الثورية ـ بشكل عام ـ تؤمن بأصالة التاريخ، كام أنها تنتهج الدكتاتورية 

خطة  طبق  عىل  يسري  التاريخ  أن  ترى  أنها  وحيث  نفسه،  الوقت  يف 

مرسومة، فإنها تصور لذلك غاية أو يوطوبيا أيضاً. من هنا فإن "أعامل 

عليها  ترتتب  بشكل خاص،  السياسية  بشكل عام، واألعامل  اإلنسان 

مرونة  يبدي  نفسه  الوقت  أنه يف  بيد  فاعلها"]]].  نوايا  آثار خارجة عن 

تجاه بعض النواحي الخاصة من املاركسية أيضاً، حيث يقول: "إن هذه 

الراديكالية ملاركس هي التي ترّبر نفوذه وتأثريه، وهذه املسألة بدورها 

تدعو إىل التفاؤل. إن هذه الراديكالية األخالقية ال تزال حية، وإن من 

الواجب علينا أن نحافظ عىل بقائها حية، وأن نحول دون سلوك طريق 

أن  بيد  ماتت،  قد  العلمية  املاركسية  إن  السياسية.  براديكاليتها  يطيح 

الشعور باملسؤولية االجتامعية والتعلق بالحرية يجب أن يبقى حياً"]]].

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 67.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 73.

[3[ - Karl Raymond Popper, Open Society and Its Enemies, Fifth Edition, PDF 

version, 1966, P. 407.
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ويف قبال التغيري الثوري كان )بوبر( يعتقد بالتغيري اإلصالحي أو 

الهندسة االجتامعية التدريجية. حيث يرى )بوبر( أن األسلوب األمثل 

لبناء املجتمع األفضل هو الحل التدريجي للمشاكل التي يعاين منها 

ذلك املجتمع. ويف هذا الشأن يذهب )بوبر( إىل االعتقاد بأن النظم 

االجتامعي مل يتمكن يف أي حقبة تاريخية من توفري السعادة بشكل 

كامل. فقد شهدت جميع املجتمعات مظاهر من انعدام العدل والقمع 

والفقر والضياع. ومل تشذ عن ذلك حتى الدميقراطيات الغربية، وإن 

كانت هذه األمور تحدث فيها عىل نحو أقل باملقارنة إىل غريها من 

هذه  يف  الحكومات  عىل  حتى  يجب  حال  كل  وعىل  املجتمعات. 

هذه  أن  إال  فأكرث،  أكرث  واقعها  تحسني  إىل  تسعى  أن  املجتمعات 

املسألة تختلف متاماً عن األمل بإقامة مجتمع كامل عىل وجه األرض؛ 

إذ أن "جميع الجهود املبذولة يف إطار إقامة جنة الله عىل األرض، قد 

انتهت عىل الدوام بتحويل هذه األرض إىل جحيم"]]].

انهيار الشيوعية

الرأس.  مرفوعي  الثانية  العاملية  الحرب  من  الروس  خرج  لقد 

للفاشية  اتخاذ املواقف املناهضة  فقد كانوا أرسع وأكرث رصاحة يف 

املتحدة  والواليات  الغربية  أوروبا  يف  الليربالية  الدول  إىل  بالقياس 

األمريكية، وعىل الرغم من التضحيات الجسام والخسائر التي تكبدوها 

يف الحرب، كان هذا الجيش األحمر يف نهاية املطاف هو الذي دحر 

نرش   ،6 ص  وزيري،  هـ.  الفارسية:  إىل  ترجمه  اصالح،  يا  انقالب  شتارك،  فرانتس  انظر:   -  [[[

خوارزمي، ط 4، طهران، 380] هـ ش.
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الجيش األملاين]]].

وإذا تجاوزنا هذا األمر، فقد شهدت السنوات األخرية من الحرب 

الكثري من  قبل  الثقة من  انعدام  ـ  أن ذكرنا  ـ كام سبق  الثانية  العاملية 

عمل  وقد  للحكم.  صالحاً  نظاماً  بوصفه  الليربايل  بالنموذج  الناس 

الركود الكبري وعدم جدوائية الدولة عىل تأكيد هذا التصّور. ومن هنا 

كانت جميع الظروف واألجواء بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية معّدة 

الصعيد  األمر عىل  اليسار بشكل منطقي]]]. وهكذا كان  لالتجاه نحو 

إنجلرتا عىل ترشتشل، وبشكل  العامل يف  انترص حزب  فقد  العميل؛ 

اليسار  عام حيثما أقيمت االنتخابات يف أي بلد أورويب كانت كفة 

اندحار  أنه بعد  الراجحة عىل نحو ملحوظ. واملسألة األهم هي  هي 

الفاشية، كان املصدر الوحيد الذي أمكن عىل أساسه نقد الدميقراطية 

الربجوازية هي الشيوعية]]].

املنظرين  انتقادات  األجواء  هذه  أهمية  من  يضاعف  الذي  وكان 

الناقدين ـ وال سيام )ماركوزه( ـ الذي كان يساوي بني ظروف الواليات 

املتحدة األمريكية يف عقد الستينات وبني أملانيا يف عقد الثالثينات. 

الدميقراطية  كامنة يف صلب  فاشية  بوجود  يعتقد  )ماركوزه(  كان  لقد 

مقتدرة من رحم  دولة  الفاشية ستؤدي إىل ظهور  وأن هذه  األمريكية، 

]]] - انظر: كريغ موران، انديشه كمونيسم در قرن كوتاه بيستم، ترجمه إىل الفارسية: عزت الله 

فوالدوند، املنشور يف )فلسفه وجامعه وسياست(، تلخيص وتأليف وترجمة: عزت الله فوالدوند، 

ص 278، نرش ماهي، طهران، 386] هـ ش.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 274.

]3] - انظر: املصدر أعاله، ص 280.
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الليربالية املوجودة يف هذا البلد]]].

وعىل الرغم من ذلك كله، كان هناك نوع من اعدام الثقة مبا يجري 

ستالني(]]]،  )يوسف  عهد  التي حدثت يف  الفضائح  وبعد  روسيا.  يف 

ذهب عدد من املنظرين ـ ومن بني أهمهم )حنة آرنت(]]] ـ إىل القول 

والشيوعية  الفاشية  بني  الشبه  أوجه  من  الكثري  عىل  العثور  بإمكانية 

أطلقته  الذي  املصطلح  هو  السلطوية  مصطلح  كان  وقد  االستالينية. 

)حنة آرنت( عىل كال املوردين.

ـ  الروسية  التجربة  إىل  بالنظر  ـ  الشيوعية  فإن  حال  كل  وعىل 

أخذت تفقد تفّوقها األخالقي بالتدريج. ومن ناحية أخرى فإن اإلعالم 

األمرييك املتواصل طوال سنوات الحرب الباردة قد صّور املعسكر 

الشيوعي وكأنه عدو ميكنه يف كل لحظة أن ينقّض عىل العامل الحّر 

بقنابله الذّرية.

من  جانب  مجرد  ميثل  كان  إمنا  األمر  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة 

الداخلية  باملشاكل  يتمثل  فهو  اآلخر  الجانب  أما  فقط.  القضية 

للمنظومة الحكومية لالتحاد السوفيتي. فإن اقتصاد االتحاد السوفيتي 

]]] - انظر: املصدر أعاله.

]2] - ويف هذا الشأن تحظى الفضائح التي كشف عنها )خروشيف( عام 956] م ـ وال سيام نرشه 

لكتاب ألكساندر سولج نيتسني، ومجمع الجزائر، وغوالغ ـ بأهمية كبرية، بحيث قال )بول بريمن( 

يف هذا الشأن: قد ال نعرث يف عموم تاريخ األدب عىل كتاب مثل الرتجمة الفرنسية لكتاب )مجمع 

الجزائر( لسولج نيتسني، الذي عمل عىل تغيري النمط الفكري لعامة الناس، وأحدث نقلة كبرية يف 

األحداث السياسية برسعة فائقة. انظر: فلسفه وجامعه وسياست، ترجمه إىل الفارسية: عزت الله 

فوالدوند، ص ]28 ـ 282، نرش ماهي، طهران.

]3] - حنة آرنت )Hannah Arendt( 1906 ـ 975] م: منظرة سياسية وباحثة يهودية من أصول 

أملانية.



الذايت  واالكتفاء  العزلة  بسبب  الثالثينات   عقد  طوال  كان  الذي  ـ 

مبأمن من التأثريات السلبية للركود الكبري ـ يعاين كل يوم من املزيد 

النظام  ضغط  تحت  منا  قد  كان  التخطيط  اقتصاد  فإن  املشاكل.  من 

البريوقراطي بشكل هيويل ملغز، حتى فقد تأثريه وجدوائيته. ويف نهاية 

املطاف أخفق الربنامج اإلصالحي آلخر سكرتري يف الحزب الشيوعي 

االتحاد  انهار  فقد  وبالتايل  السوفيتي،  االتحاد  قيادة  يتوىل  الذي كان 

سبعة  بعد  م   [99[ عام  من  األخرية  األيام  يف  السوفيتي  الجامهريي 

وسبعني سنة من قيامه.

قد  قوي  لتيار  عينياً  مظهراً  كان  السوفيتي  االتحاد  انهيار  أن  بيد 

اليسار  انحالل  تسميته  لنا  ميكن  ما  وهو  بعيد،  أمد  منذ  بالتبلور  بدأ 

يف اليمني.



امللحقات

امللحق رقم )1(

الدميقراطية ومناقشة اليسار واليمني

والتي  للغرب،  السياسية  الفلسفة  الرئيسة يف  املسائل  بني  من  إن 

اليمني  ومعسكر  اليسار  معسكر  بني  القائم  الجدل  يف  معها  نتعاطى 

باستمرار، هو مفهوم الدميقراطية. وكام سبق أن ذكرنا يف القسم الخاص 

بالثورة الفرنسية بالتفصيل، فإن الدميقراطية التي تعني الحكومة التي 

تكتسب رشعيتها من الشعب والتي يكون الشعب هو املالك الرشعي 

لها، قد كانت يف مرحلة الثورة الفرنسية فكرة يسارية خالصة. ويف قبال 

الدميقراطيني كان هناك املطالبون بامللكية الدستورية الذين يرومون 

تقنني حدود صالحيات امللك، كام كان هناك امللكيون الذين يعتربون 

من املوالني للنظام املليك القديم.

والليربالية،  الدميقراطية  بني  تقارب  هناك  كان  املرحلة  تلك  ويف 

بيد أن هذا التقارب واالمتزاج كان يشتد مع تقدم الزمن. ففي املراحل 
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يكمن  عليها  املرشوعية  إضفاء  يف  األسباب  أهم  أحد  كان  الليربالية 

يف قدرتها عىل تحقيق الدميقراطية يف املجتمع. بحيث يقول األستاذ 

بشرييه: "إن الرؤية الليربالية متثل األساس الفلسفي والتنظريي لألنظمة 

هي  الدميقراطية  تكون  املفهوم  هذا  وعىل  الغرب.  يف  الدميقراطية 

التحقق العيني واملعّدل للنظرية الليربالية"]]].

عهم  أنفسهم  يرون  اليساريون  كان  فقد  أخرى  ناحية  ومن 

الدميقراطيون الحقيقيون عىل الدوام، وكانوا يتجهون يف سعيهم إىل 

فهم  حول  قامئاً  النقاش  كان  ذلك  خضم  ويف  الدميقراطية.  تحقيق 

وتفسري األسس والقواعد الدميقراطية والوزن النسبي لكل واحد منها. 

فبينام كانت الدميقراطيات الليربالية تؤكد عىل حفظ الحقوق الفردية 

املشاركة  عىل  تؤكد  الشيوعية  األنظمة  كانت  القانون،  حكم  ونظرية 

الجامهريية وضامن مصالح الجامهري الشعبية]]].

العرشين  القرن  طوال  الدميقراطية  أن  يبدو  األساس  هذا  وعىل 

وكان  األخرى،  النظُم  سائر  عىل  تاريخياً  انتصارا  حققت  قد  للميالد 

الجميع تقريباً من اليسار واليمني وتيار االعتدال يدعي وصالً باألصول 

الدميقراطية]]]. وعىل حد تعبري ديفد هيل: "يبدو أن الدميقراطية تضفي 

والقوانني  القواعد  إن  الراهنة.  السياسية  الحياة  الرشعية عىل  هالة من 

]]] - انظر: حسني بشرييه، تاريخ انديشه هاي سيايس در قرن بيستم )تاريخ األفكار السياسية يف 

القرن العرشين(، ج 2، ص ]]، نرش ين، طهران، 388] هـ ش.

]2] - انظر: ستيفن تانيس، مقدمات سياست، ترجمه إىل الفارسية: هرمز هاميون بور، ص 256، 

نرش ين، طهران، 386] هـ ش.

فوالدوند،  الله  عزت  الفارسية:  إىل  ترجمه  )الدميقراطية(،  دموكرايس  هيلد،  ديفد  انظر:   -  [3[

املنشور يف )فلسفه وجامعه وسياست(، تلخيص وتأليف وترجمة: عزت الله فوالدوند، ص 363، 

نرش طرح نو، طهران، 377] هـ ش.
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والسياسات واتخاذ القرارات عندما تكون دميقراطية، تصبح مرّبرة"]]].

الحكم  من  شكل  عىل  تدّل  األعم،  مبفهومها  الدميقراطية  إن 

مجموعة  أو  واحد  شخص  يقودها  التي  الحكومات  عن  يختلف 

خالل  من  الناس  يحكمها  التي  هي  الدميقراطية  فالحكومة  محددة، 

الدوام، هو  العامة. إال أن من بني األسئلة املطروحة عىل  مشاركتهم 

السؤال القائل: من هم هؤالء الناس؟ وكيف يجب أن يكون حكمهم؟ 

إن اإلجابات املختلفة عن هذه األسئلة قد أفرزت أشكاالً متنّوعة من 

الدميقراطيات.

من  أنواع  ثالثة  نرصد  أن  لنا  ميكن  التاريخ،  طول  وعىل 

الدميقراطيات، عىل النحو اآليت:

املفكرين  من  للكثري  ملهمة  كانت  التي  األثينية  الدميقراطية  ـ   [

التي  ـ  الدميقراطية  من  النوع  هذا  إن  بعده.  وما  التنويري  العرص  يف 

عىل  تقوم  ـ  أيضاً  املبارشة"  "الدميقراطية  مصطلح  عليها  يطلق 

كانت  وإن  وهي  القرارات،  جميع  يف  للمواطنني  املبارشة  املشاركة 

أنها  إال  الدميقراطية،  من  مثالياً  نوعاً  متثل  املفكرين  من  الكثري  عند 

تبدو ـ بااللتفات إىل رشائط املجتمعات السياسية الحديثة، ومن بينها 

زيادة أعداد السكان، واملشاكل املتزايدة، وظهور التطلعات السياسية 

املتنّوعة ـ مستحيلة التحقق عىل أرض الواقع.

2 ـ الدميقراطية االنتخابية من األنواع الهامة للدميقراطية يف العامل 

من  النوع  هذا  إىل  وميالً  انحيازاً  اليميني  التيار  يبدي  حيث  الغريب، 

]]] - انظر: املصدر أعاله.
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الدميقراطية. يف الدميقراطية االنتخابية تتم مشاركة الناس يف الحكم 

هؤالء  إن  يختارونهم.  الذين  النواب  من  عنهم  املمثلني  خالل  من 

املمثلني يحظون بفرتة حكم محددة، وبانتهاء هذه الفرتة تستعاد منهم 

جميع الصالحيات واملزايا املمنوحة لهم يف فرتة الحكم. كام ميتلك 

الناس حق عزل ممثلهم الذي انتخبوه أيضاً، وهذا يدل عىل أنهم وإن 

أنهم ال يزالون هم  خولوا هؤالء املمثلني اختياراتهم يف الحكم، إال 

اآللية  هذه  أن  يرون  الليرباليون  وكان  للسلطة.  الحقيقيون  املالكون 

املجتمع،  أفراد  من  األكرث  للعدد  األكرب  السعادة  تجلب  الدميقراطية 

مؤسسات  مع  وثيق  بشكل  ترتبط  أن  هذه  الحكومة  لعنارص  قّدر  ولو 

السوق الحر، فسوف ميكن القضاء عىل االستبداد ويف الوقت نفسه 

و)جون  بنتام(  )جريمي  من  كل  وكان  أيضاً.  الحرية  مشكلة  حّل  يتم 

ستيورات ميل( من أهم الفالسفة الليرباليني الداعمني لهذا النوع من 

الدميقراطية]]].

إن من بني املسائل الرئيسة لهذا النوع من الدميقراطية الشائعة يف 

التي  الجامعات  هي  من  القائل:  السؤال  هو  للميالد،  العرشين  القرن 

متتلك حق التصويت واالنتخاب من بني املواطنني؟ وقد احتدم جدل 

االنتخاب  يحق  يكن  مل  طويلة  فرتة  فحتى  املسألة.  هذه  حول  واسع 

الذين  أو  واملمتلكات  األموال  من  معيناً  سقفاً  ميتلكون  للذين  إال 

يتمتعون باملكانة االجتامعية. والكثري من الحكومات مل متنح املرأة 

حق االنتخاب والتصويت إال بعد منتصف القرن العرشين. ومل تتمكن 

]]] - انظر: املصدر أعاله، ص 368 ـ 369.
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األقليات العرقيةـ  من أمثال: حمر الجلود والزنوج يف الواليات املتحدة 

األمريكيةـ  من التمتع بحق التصويت إال بعد فرتات طويلة من الكفاح.

لقد كان اليساريون ـ واألهم من الجميع )كارل ماركس( ـ يذهبون 

واستامتة  االستبداد،  الليربايل ضد  والنضال  الكفاح  بأن  االعتقاد  إىل 

ميثل  السياسية،  املساواة  تحقيق  أجل  من  الليرباليني  الدميقراطيني 

الحديثة، ولكنها  الحضارة  الهامة واملتقدمة يف  الخطوات  خطوة من 

مل تكن متثل نهاية الطريق أيضاً. كان املاركسيون يسعون إىل إثبات أن 

الحصول عىل الحريات السياسية يف إطار الدميقراطية ـ ما دام النظام 

يكون مجرّد يشء ظاهري  أن  يعدو  ـ ال  قامئاً  الرأساميل  االقتصادي 

ال  والسلطة  واالستثامر  االستبداد  عنارص  فإن  الحقيقة  ويف  ومؤقت. 

تزال قامئة يف نسيج النظام الرأساميل، وإن الكفاح الحقيقي من أجل 

التي  االقتصادية  العالقات  بالنقد  يستهدف  أن  تحقيق املساواة يجب 

تحكم السوق الحر ـ كام يستهدف مؤسسات من قبيل السلطة ـ أيضاً.

3 ـ النوع الثالث من أنواع الدميقراطية، هي الدميقراطية الحزبية، 

وهي الدميقراطية التي دعا إليها التيار اليساري. لقد كان املاركسيون 

ويعتقدون  للغاية،  يرونها محدودة  إذ  الليربالية؛  الدميقراطية  يخالفون 

املصالح  بيد  أداة  سوى  ليست  اليربالية  الدميقراطية  املؤسسات  بأن 

االعتقاد  إىل  يذهبون  هؤالء  كان  وقد  للربجوازيني]]].  االقتصادية 

الليربالية  بوجوب استبدال الرتكيبة الجمعية ـ االشرتاكية بنظام الدولة 

]]] - انظر: كيت نش، جامعه شنايس سيايس معارص، ترجمه إىل الفارسية: محمد تقي دلفروز، 

ص 257، نرش كوير، طهران، 380] هـ ش.
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إىل  االشرتاكية  الجامعات  أصغر  تعمد  بأن  وذلك  الدميقراطية]]]. 

وحدات  إىل  املمثلني  هؤالء  إرسال  يتم  أن  عىل  ممثليها،  انتخاب 

إىل  يرسلونهم  ممثلني  انتخاب  عىل  بدورهم  ليعملوا  أكرب،  انتخابية 

نواحي أكرب، وهكذا دواليك حتى يتم يف نهاية املطاف اختيار ممثلني 

هؤالء  جميع  عزل  باإلمكان  أن  بيد  الدولة،  إدارة  مسؤولية  يتولون 

املمثلني؛ إذ يجب أن يكونوا تابعني إلرادة الناس الذين انتخبوهم. وقد 

تم العمل بهذا النموذج الهرمي يف االتحاد السوفيتي، إال أن نتيجته يف 

الغالب كانت تصّب لصالح الحفاظ عىل سلطة الحزب الواحد بشكل 

كامل، وال تصّب يف مصلحة حرية االنتخاب. ومن هنا مل يكن اليمني 

ليعترب هذا النموذج بوصفه دميقراطية حقيقية أبداً.

واألمر اآلخر الجدير باالهتامم فيام يتعلق مبوضوع الدميقراطية، 

هو  كام  ـ  السنوات  هذه  طوال  املتطرفة  اليمينية  االتجاهات  أن  فهو 

شأن امللكيني السابقني ـ كانت ترفض الدميقراطية من األساس.  فقد 

كانت الفاشية والنازية تنكر مرشوعية الدميقراطية من جذورها. كام مل 

يكن املحافظون يتعاطون معها بإيجابية. يف حني أن أكرث الجامعات 

اليسارية تطرّفاً ـ وهم الشيوعيون ـ كانوا يّدعون بأنهم أكرث دميقراطية 

من الدميقراطيني أنفسهم]]].

فوالدوند،  الله  عزت  الفارسية:  إىل  ترجمه  )الدميقراطية(،  دموكرايس  هيلد،  ديفد  انظر:   -  [[[

املنشور يف )فلسفه وجامعه وسياست(، تلخيص وتأليف وترجمة: عزت الله فوالدوند، ص ]37.

]2] - انظر: ستيفن تانيس، مقدمات سياست، ترجمه إىل الفارسية: هرمز هاميون بور، ص 30].
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امللحق رقم )2(

ليس صدفة أن ال نعرث عىل مفردة الليربالية يف اآلثار املكتوبة للكثري 

استعامل  عن  يحجمون  وأحياناً  نادراً.  إال  الليرباليني  املفكرين  من 

بشأن  يتأكد  أن هذا اإلحجام  إال  املتنّوعة.  الليربايل ومشتقاتها  مفردة 

الليربالية بشكل أكرب. يرّص الليرباليون عىل عدم تحويل الليربالية إىل 

الشطر األعظم من  أنفق  تفّهم ذلك. فقد  مذهب. وليس من الصعب 

مناقشات الليرباليني يف النصف األخري من القرن بالطعن واللعن عىل 

لتالقي  عرش،  التاسع  القرن  سادت  التي  واأليديولوجيات  املذاهب 

من  أفكار  بطرح  أمرها  وينتهي  العرشين،  القرن  يف  الكاريث  مصريها 

قبيل "نهاية األيديولوجيات". إن إيضاح أن هذه األبحاث هي يف حد 

ذاتها جزء من النزاع األيديولوجي، وهجوم أحد التيارات املتنازعة عىل 

املعسكر املنافس، يعني يف الحقيقة قيام أساسه عىل جرف هار. وهذا 

هو الذي يأباه الليرباليون ويخشونه متاماً.

حتى  كانت  ـ  األيديولوجي  والفهم  ـ  األيديلوجيا  أن  والعجيب 

للهجوم  توظيفها  عىل  اليساري  التيار  يعمل  أداة  القريب  األمس 

وقد  الليرباليني(.  بهؤالء  رئيس  بشكل  )املتمثل  اليميني  التيار  عىل 

األفكار  جميع  معزوفة  عىل  و)لوكاتش(  ماركس(  )كارل  أمثال  عزف 

األساس  حجر  ميثل  الذي  التقليدي  االقتصاد  بينها  )ومن  الربجوازية 

ناقصة  صوراً  بوصفها  مؤدلجة،  كونها  ذريعة  تحت  الليربايل(  للفكر 

ومحرّفة عن الوعي واإلدراك. بيد أنه من الواضح أن الذي يسل سيف 
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املواجهة بوجه األيديولوجيا، سوف يرتّد عليه ولن يكون يف مأمن من 

سيفه. فإن مثل هذه املدية ميكنها أن تقطع اليد القابضة عليها أيضاً! 

وقد كان )كارل ماركس( و)لوكاتش( أكرث نباهة من أن ال يلتفتا إىل هذه 

الحقيقة. ومن هنا فقد كان الشطر األعظم من املسائل التي يطرحانها 

ـ وال سيام )لوكاتش( ـ تختص بتبيني هذا األمر، وهو: ملاذا ال ميكن 

األخرى،  األفكار  بأدلجة  لالفتاء  منه  ينطلقان  الذي  املوضع  اعتبار 

له  ربط  ال  األدلة  هذه  تفصيل  إن  أيضاً؟!  أيديولوجياً  موضعاً  بوصفه 

حل  ميكن  اإلجامل:  نحو  عىل  القول  ميكن  ولكن  بحثنا،  مبوضوع 

بالنسبة إىل )كارل ماركس( والسائرين عىل نهجه، من  هذه املشكلة 

طريق وضع الربوليتاريا )الطبقة العاملية الصناعية( عىل قمة التاريخ، 

الكينونة الوحيدة لفهم  بوصفها  ـ  وفهمها ـ من خالل عبارات هيجل 

طبقة  ومعرفة  فهم  يكون  ال  وبذلك  السواء.  عىل  والطريحة  النقيضة 

مثل  أيديولوجية  الحال!(  بطبيعة  املستنرية  بالطبقة  )املمثلة  العامل 

سائر األيديولوجيات، بل هي معرفة أصيلة وحقيقية.

الذين  هم  الليرباليون  كان  العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  يف 

الحال  وبطبيعة  بالتأدلج.  وصفهم  ذريعة  تحت  خصومهم  يهاجمون 

ـ  لبعض املآرب والغايات  ـ  التأكيد بشكل رئيس  يتم  كان هذه املرّة 

عىل القوة والصالبة التي تتمتع بها األيديولوجيا. ولكن يبقى السؤال 

املعارضون  يقف  أين  نفسه:  يفرض  عليه  هو  ما  عىل  الجوهري 

التفكري  الجدد لأليديولوجيا، وكيف يربئون ساحتهم من صبغة وعار 

األيديولوجي؟ فإذا كان )لوكاتش( قد نوى حل هذه املسألة من خالل 
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الرتكيز عليها، فقد عمد الليرباليون يف النصف الثاين من القرن العرشين 

إىل إضامر حلها من طريق السكوت والتمويه وإنكار هذه املسألة من 

أساسها. كان عىل الليرباليني إخفاء وإنكار متذهبهم، يك يتسنى لهم 

تحت  ـ  األدىن  الحد  يف  حّدهم  عند  إيقافهم  أو  ـ  خصومهم  إقصاء 

ذريعة اتهامهم بالتمذهب. كان الليرباليون يصورون الليربالية ـ بذكاء ـ 

ال بوصفها إمكاناً وخياراً مثل سائر اإلمكانات والخيارت األخرى، بل 

بوصفها إطاراً للتنافس والتعاطي مع سائر اإلمكانات والخيارات. وكأن 

الليربالية يف حد ذاتها عبارة عن مساحة خالية ميكنها أن تستوعب كل 

يشء مع اشرتاط رعاية قواعد اللعبة بطبيعة الحال! وهذه القواعد هي 

التي متثل بيت القصيد الذي تضطر الليربالية من خالله إىل الكشف 

عن أيديولوجيتها.

ومن هذه الناحية تعيش الليربالية وضعاً مشابهاً لصنوها التاريخي 

سلمي  منهج  عىل  تشتمل  أنها  تّدعي  فالعلامنية  بالعلامنية.  املتمثل 

خالل  من  وذلك  والرشائع؛  املذاهب  بني  املستمر  للنزاع  حداً  يضع 

والخاصة  الشخصية  املساحات  عىل  املذهبية  الطقوس  حرص 

املذاهب  مختلف  أفراد  بني  التعايش  يتم  وهكذا  الحياة،  مرافق  من 

التدقيق والتأمل يف ماهية هذا املنهج  واألديان. ولكننا بعد قليل من 

حل  عىل  ينطوي  ال  ـ  البدوي  للتصور  خالفاً  ـ  أنه  ندرك  والحل، 

إبداعي مبتكر. فإن العلامنية من خالل إقصاء الدين من دائرة الحياة 

التنازل  األديان  جميع  أتباع  من  ـ  الحقيقة  يف  ـ  تطلب  االجتامعية، 

بالصور  واستبداله  الدينية،  وأحكامهم  معتقداتهم  من  كبري  شطر  عن 

واألشكال العرفية للتفكري )العلامين(. وهذا يعني أن األمور املرتبطة 
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بالحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية ال تقوم عىل أساس األديان 

واملذاهب املتخاصمة، وإمنا عىل أساس الرشيعة العلامنية. قد ميكن 

للمسلم واملسيحي واليهودي الوصول إىل نوع من التعايش السلمي 

تخىل  إذا  إال  يحصل  لن  هذا  أن  إال  العلامين،  النظام  تحقق  يف ظل 

املسلم عن إسالمه، واملسيحي عن مسيحيته، واليهودي عن يهوديته 

يف حياتهم االجتامعية. وباختصار: إن العلامنية بدورها دين مثل سائر 

األديان، ورشيعة مثل سائر الرشائع، وعليه ميكن القول: ملاذا ال ميكن 

أتباع مختلف املذاهب واألديان، من خالل  النزاع املحتدم بني  حل 

اعتناقهم لإلسالم مثالً، بدالً من اعتناقهم للعلامنية؟! وبعبارة أدق: إن 

اإلسالم مينح الحرية ألتباع سائر الديانات واملذاهب األخرى مبامرسة 

شعائرهم الدينية يف حدود دوائرهم الخاصة والشخصية أيضاً؛ وعليه 

فإن النزاع إمنا يدور حول املذهب والدين الذي يجب أن يتم فيه تنظيم 

القواعد والخالفات العقائدية، وهذا ما تسعى العلامنية إىل إخفائه. إن 

القول بحل النزاع القائم بني األديان من خالل انخراط جميع األديان يف 

العلامنية، ال يختلف كثرياً عن القول بحل النزاع القائم بني املذاهب 

األحناف  جميع  انخراط  خالل  من  السنة،  أهل  لدى  األربعة  الفقهية 

والحنابلة والشافعية وامللكية يف املذهب الفقهي الشيعي الجعفري!

الحتواء  صالحاً  إطاراً  متثل  أنها  بدورها  الليربالية  تدعي  كام 

منظومتها  ضمن  النظر  وجهات  مختلف  بني  السلمي  التنافس 

هذه  مراعاة جميع  يتوقف عىل رشط  الحال  بطبيعة  وذلك  السياسية. 

اللعبة  اللعبة، وتتمثل قواعد  اآلراء واأليديولوجيات املتناحرة لقواعد 

)عىل  املنظومة  يف  املشاركة  الطاقات  جميع  تغدو  أن  يف  مبجملها 



اختالف مراتبها(، ليربالية! ومن هذه الناحية ال تختلف الليربالية كثرياً 

بقواعد  إذ ميكن ملن يؤمن  السياسية األخرى.  عن سائر املنظومات 

لعبة األنظمة األخرى أن ينخرط فيها بحسب القاعدة أيضاً. ورمبا متيّز 

الليربايل بقدرته الكبرية واملدهشة عىل اجتذاب ألد خصومها  النظام 

وأعدئها وإدخاله ضمن إطارها. وهذا ما يؤكد عليه املغرمون بالليربالية 

هذا  مسار  يف  هامة  حقيقة  إىل  يشريون  ال  أنهم  إال  الدوام،  عىل 

االجتذاب، وهي أن هذا االجتذاب واالدغام مسبوق مبسار آخر، يعرب 

عنه بعض املنتقدين بتعبري الذع؛ إذ يطلقون عليه مصطلح "اإلخصاء"! 

له  املعارضة  القوى  تجريد  الليربايل من خالل  النظام  أن  يعني  وهذا 

تحويلها  عىل  التعقيد  يف  غاية  مسار  خالل  من  يعمل  مقوماتها،  من 

إىل عنارص للديكور والزينة. ومن هنا ال عجب من أن يتمخض النظام 

عن  ـ  الخامسة  الفرنسية  الجمهورية  قبيل:  من  ـ  الرأساميل  الليربايل 

الحزب الشيوعي الذي يحصل يف جميع االنتخابات عىل معدل يرتاوح 

ما بني أربعة إىل ستة باملئة من مجموع األصوات واآلراء. وامللفت 

إىل  خرجوا  عندما  الفرنسيني  الراديكاليني  من  الجامعات  طالب  أن 

شوارع يف تظاهرات شهر أيار من عام 968] م، رافعني تلك الشعارات 

املتطرفة التي حولت الشوارع الباريسية إىل ساحة مواجهة مع النظام 

الرأساميل، مل يحصلوا عىل دعم من حزبهم، بل  الليربايل  السيايس 

تحول الحزب إىل صفوف املحافظني عىل الواقع القائم. وبذلك نجح 

النظام الليربايل يف إخصاء الحزب الشيوعي وتدجينه.
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