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 تسعون سنة على البيان الشيوعي
 فريكانية من البيان الشيوعيإمقدمة أول طبعة 

 ليون تروتسكي
 7301أكتوبر  03 

! نكاد ال نصدق أن عشر سنوات تفصلنا عن الذكرى املئوية للبيان الشيوعي
تبدو . أكثر بيانات األدب العاملي عبقرية، بطراوته حلد اآلن فاجئ هذا البيان،ي

كان عمر ماركس ) أحسن الكاتبان الشابان حقا  . ه الرئيسية وكأهنا كتبت أمسأقسام
النظر إىل املستقبل على حنو مل ينظر به أحد قبلهما ورمبا حىت ( 01سنة واجنلز  03

 .بعدمها
، إىل أن 7410قدمة الطبعة اإلجنليزية سنة ارا، منذ مكان ماركس واجنلز قد أش

ثانوية من البيان باتت شائخة ومل يعتربا من حقهما تعديل النص األصلي ألن  أقساما  
ومنذئذ مضت مخسة وستون . سنة املنصرمة، وثيقة تارخيية 02البيان أصبح، خالل 

سنبذل . ملاضي اوغاصت بعض األقسام املعزولة من البيان بشكل أعمق يف. سنة
على قوهتا حىت  نا لنعرض يف هذه املقدمة أفكار البيان اليت حافظت كليا  قصار 

 . ىل تعديالت جدية أو إضافاتإوكذا تلك احملتاجة  اللحظة،
بيل نشر البيان وطبقه فيه ق   الذي اكتشفه ماركس قاوم التصور املادي للتاريخ، .7

وهو يشكل : وضربات النقد املعاديمبهارة تامة، مقاومة كلية امتحان األحداث 
مثن أدوات الفكر البشري، بينما فقدت باقي تفسريات السريورة أاليوم أحد 

وبكل يقني ميكن القول إنه دون متلك التصور . التارخيية كافة  كل قيمة علمية
 ، ال بل حىت إنسانا  ثوريا   أن يكون مناضال   املادي للتاريخ، يتعذر على املرء حاليا  

 . قافة سياسيةذي ث
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ليس تاريخ كل جمتمع إىل :"يبدأ الفصل األول من البيان الشيوعي باجلملة التالية  .0
 ".يومنا هذا سوى تاريخ صراع الطبقات

ما  هذه األطروحة نفسها، اليت متثل أهم خالصات التصور املادي للتاريخ،
ستبدل فقد تعرضت النظرية اليت ت. لصراع الطبقات لبثت ان أصبحت موضوعا  

بصراع املصاحل " حقائق األخالق األبدية"و" الوحدة الوطنية"و" املصلحة املشرتكة"
املادية مبا هي القوة احملركة، هلجمات شرسة على حنو خاص من طرف املنافقني 

، من وانضم إليهم الحقا  . الرجعيني والعقائديني الليرباليني والدميقراطيني املثاليني
يدعون بالتحريفيني أي أنصار داخل احلركة العمالية ن فسها هذه املرة، من كانوا  

اقتفي أثرهم يف  وأخريا  . مراجعة املاركسية وفق روح تعاون الطبقات والتوفيق بينها
لقد نتجت سياسة ما "( : الستالينيون)"عصرنا الورثة احلقريون يف األممية الثالثة 

هذا مع أن . اع الطبقيكليا عن إنكار قوانني الصر " اجلبهات الشعبية"يسمى 
حقبة اإلمربيالية متثل النصر التارخيي للبيان بدفعها كل التناقضات االجتماعية 

 . حىت هنايتها القصوى
الرتكيب الداخلي للرأمسالية ( 7481)شرح ماركس يف كتاب الرأمسال بشكل ناجز .0

ي  لكن منذ البيان الشيوع. مبا هي طور حمدد من التطور االقتصادي للمجتمع
مكافأة العمل : كانت اخلطوط األساسية لتحليله املقبل مرسومة بإزميل حازم 

بالقدر الالزم لإلنتاج، ومتلك فائض القيمة، والتنافس مبا هو قانون أساسي 
للعالقات االجتماعية، وخراب الطبقة الوسطى أي الربجوازية الصغرية باملدن 

تضاءل من املالكني، وتنامي والفالحني، وتركز الثروات بأيدي قطب ال يفتأ ي
ية والسياسية للنظام الربوليتاريا عددا  يف قطب آخر، وهتيئة الشروط املاد

 .االشرتاكي
تعرضت أطروحة البيان، حول ميل الرأمسالية اىل خفض مستوى حياة العمال  .8

فقد انتصب الكهنة واألساتذة والوزراء والصحافيون . وحىت إفقارهم، هلجوم عنيف
" اإلفقار"الدميقراطيون والقادة النقابيون، ضد نظرية  - ون االشرتاكيونواملنظر 

وعلى نسق واحد اكتشفوا تنامي رفاه العمال، حاسبني أن األرستقراطية . التدرجيي
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ويف نفس الوقت . مبثابة ميل عام عابرا   العمالية هي الربوليتاريا، أو معتربين ميال  
ىل حتويل ماليني العمال إا الشمالية، مريكأة أدى تطور أقوى الرأمساليات، رأمسالي

 .و اخلواصأو البلدية أإىل فقراء جتري إعالتهم بإحسان الدولة 
الصناعية مبا هي مجلة   - بتعارض مع البيان، الذي كان يصف األزمات التجارية .2

يضمن  كوارث متنامية، كان التحريفيون جيزمون أن تطور الرتوسات قوميا ودوليا  
ن هناية أصحيح . ىل السيطرة على األزماتإ بالسوق ويفضي تدرجييا  التحكم 

القرن املاضي وبداية احلايل متيزتا بتطور مندفع لدرجة بدت األزمات وكأهنا فرتات 
يف هذه املسألة أيضا كانت . ركود عرضية، لكن تلك احلقبة مضت بال رجعة

 .ىل جانب البيانإاحلقيقة، يف آخر التحليل، 
حلكومة احلديثة سوى جلنة تدير الشؤون العامة للطبقة الربجوازية ليست ا" .8

 - يف الواقع تنطوي هذه الصيغة املركزة، اليت بدت للقادة االشرتاكيني". بأسرها
ليست . الدميقراطيني مفارقة صحفية، على النظرية العلمية الوحيدة حول الدولة

 (7)كن، كما اعتقد برينشتاينجوفاء ميالدميقراطية اليت خلقتها الربجوازية قوقعة 
ال ميكن للدميقراطية الربجوازية  .، ملؤها مبا ي راد من مضمون طبقي (0)وكاوتسكي

، سواء بقيادة بلوم أو "اجلبهة الشعبية"وليست حكومة . ن ختدم غري الربجوازيةأ
جلنة تدير الشؤون العامة للطبقة "أوكابالريو أو نغرين ، سوى ( الرغو)شوطون 

، وحني ختفق هذه اللجنة يف التخلص من املأزق تطردها "ازية بأسرهاالربجو 
 .الربجوازية بضربة قدم

                                                           

كان حمررا جلريدة االشرتاكي الدميقراطي يف املنفى يف عهد القوانني ( 7300-7423)ادوارد برينشتاين  (7)
وانضم  7433منذ " التحريفية " وضع األسس النظرية لنزعته . لالشرتاكيني ومنفذ وصية اجنلز املعادية

 خالل احلرب اىل احلزب االشرتاكي الدميقراطي األملاين املستقل
منساوي األصل، زعيم االشرتاكيني الدميقراطيني األملان، هاجر يف ( 7304-7428)كارل كاوتسكي  (0)

كان مبثابة ". التحريفية "لالشرتاكيني وكان املدافع الرئيسي عن املاركسية بوجه عهد القوانني املعادية 
الدميقراطي األملاين  -انضم مثل برينشتاين اىل احلزب االشرتاكي". الوسط " بابا االشرتاكية وكذا منظر 

 .قراطيلحزب االشرتاكي الدميللكنه سرعان ما عاد، بفعل عدائه الشديد للبلشفية،  7371املستقل يف 
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تش كل الربوليتاريا يف طبقة مث يف حزب " ، " كل صراع طبقي هو صراع سياسي" .1
طاملا هترب النقابيون من جهة، والنقابيون الفوضويون من جهة أخرى، ". سياسي

لقد تلقى . ة، وما فتؤوا اليوم حياولون التنصل منهامن فهم هذه القوانني التارخيي
، الواليات املتحدة يف ملجئه الرئيسي ضربة رهيبة حاليا  " اخلالص"املبدأ النقايب 

نيت احلركة النقابية الفوضوية هبزمية ال ترميم هلا يف آخر قالعها، م  و . األمريكية
 .حىت يف هذه املسألة كان البيان على حق. إسبانيا

 .ن تظفر بالسلطة يف إطار القوانني اليت تسنها الربجوازيةأميكن للربوليتاريا  ال .4
ينادي الشيوعيون عالنية بأن ال سبيل لنيل أهدافهم إال عرب تدمري النظام القائم "

حاول اإلصالحي تفسري أطروحة البيان هذه بعدم نضج احلركة ." عنيفا   تدمريا  
اإليطالية واألملانية ومجلة " الدميقراطية"ز ملل ويرب . آنذاك وبنقص تطور الدميقراطية

 .ضج هو األفكار اإلصالحية بالذاتأخريات أن ما ينقصه الن
يستلزم القيام بالتحويل االشرتاكي للمجتمع تركيز الطبقة العاملة بني يديها للسلطة  .3

ريا الربوليتا" .القادرة على حتطيم كل العقبات السياسية على طريق النظام اجلديد
وهي يف نفس الوقت الدميقراطية . هي الديكتاتورية" املنظمة يف طبقة حاكمة

وبقدر تزايد . ويتوقف نطاقها وعمقها على الشروط التارخيية امللموسة. الربوليتارية
عدد الدول املنخرطة يف الثورة االشرتاكية بقدر ما ستكون أشكال الديكتاتورية 

 .اطية العمالية وتتعمقحرة ومرنة وبقدر ما ستتسع الدميقر 
وميثل عمل . يستتبع التطور العاملي للرأمسالية الطابع العاملي للثورة الربوليتارية .73

وقد . الربوليتاريا املشرتك، باألقل يف البلدان املتحضرة، إحدى أوىل شروط حتررها
، ةتحضر ربط التطور الالحق للرأمسالية كافة أقسام كوكبنا، املتحضرة منها وغري امل

 شكل الثورة االشرتاكية يكتسي طابعا  لدرجة جعلت  وثيقا   بعضها ببعض ربطا  
وقد حاولت البريوقراطية السوفييتية تصفية البيان يف . بشكل شامل وهنائي عامليا  

و كان االحنطاط البوناباريت للدولة السوفييتية اإلبانة القاتلة . هذه املسألة األساسية
 .يف بلد واحد يةألكذوبة نظرية االشرتاك
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وما أن ختتفي، يف جمرى التطور،الفوارق بني الطبقات، وما أن يتجمع اإلنتاج كله " .77
بعبارة ". بني أيدي األفراد املتشاركني، حىت تفقد السلطة العامة طابعها السياسي

هذه هي . ويبقى اجملتمع وقد حترر من قميصه اجلربي. أخرى تضمحل الدولة
لعكس،أي النمو اهلائل إلكراه الدولة يف االحتاد السوفيييت، ويربهن ا. االشرتاكية

 . على ابتعاد اجملتمع عن االشرتاكية
. ما رأى السفهاء يف هذه اجلملة مزحة مفيدة للتحريض غالبا  . العمال ال وطن هلم .70

" الوطن"وقد كانت يف الواقع متد الربوليتاريا بالتوجيه العقالين الوحيد حول مشكلة 
ىل تدمري أوربا خالل أربع إومل يؤد إلغاء األممية الثانية لذلك التوجيه . ايلالرأمس

ويظل البيان اليوم، مع . سنوات وحسب، بل أيضا اىل ركود الثقافة العاملية الراهن
 . الرأمسايل" الوطن"اقرتاب احلرب اجلديدة، أصلح مرشد يف مسألة 

*** 
يزودنا بتوجيهات متعذر استبداهلا يف هكذا نرى أن كتيب املؤلفني الشابني ما زال 

فأي كتاب آخر يقبل، ولو من . مسائل النضال التحرري األساسية واألكثر إحلاحا
بعيد، القياس بالبيان الشيوعي؟ لكن هذا ال يعين بأي وجه أن البيان، بعد تسعني 
سنة من تطور غري مسبوق لقوى اإلنتاج ومن نضاالت اجتماعية عظيمة، غين عن 

. ال قاسم مشرتك بني الفكر الثوري وبني عبادة األوثان. ات وإضافاتتصحيح
تصحح على ضوء التجربة، ذلك احملك األمسى للفكر البشري . فالربامج والتنبؤات  

وكما تدل التجربة التارخيية نفسها يتعذر إدخال تصحيحات وإضافات ناجحة دون 
 . ذلك مستعينني بأهم األمثلة وسنحاول إبراز. اعتماد املنهج الذي قام عليه البيان

. قبل استنفاذ إمكاناته اخلالقة يعلمنا ماركس أن ما من نظام اجتماعي يتوارى .7
لكن تلك العرقلة مل . شهر البيان بالرأمسالية بسبب عرقلتها لتطور قوى اإلنتاجي  

لو أمكن يف : تكن، يف عصره وكذا خالل العقود التالية، سوى عرقلة نسبية
اين من القرن التاسع عشر تنظيم االقتصاد على أسس اشرتاكية، لكان النصف الث

هذه األطروحة، غري املنازع يف صحتها النظرية، ال تغري . منوه أسرع بوترية ال ت قارن
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من كون قوى اإلنتاج واصلت منوها، على نطاق عاملي، دون توقف إىل غاية  شيئا  
رية، رغم أحدث اكتشافات العلم وفقط خالل العشرين سنة األخ. احلرب العاملية

بدأت البشرية . والتقنية، بدأت حقبة ركود مباشر وحىت احندار االقتصاد العاملي
تعيش من الرأمسال املراكم وهتدد احلرب القادمة بتدمري أسس احلضارة نفسها ألمد 

طويال قبل حتوله من نظام  كان كاتبا البيان يتوقعان حتطم الرأمسال زمانا  . طويل
ومل يتجل هذا التحول سوى يف . طابع رجعي نسيب إىل نظام رجعي باملطلق ذي

 .وجعل عصرنا عصر حروب وثورات وفاشية أنظار اجليل احلايل،
ترتب خطأ ماركس واجنلز، بصدد اآلجال التارخيية، عن خبس قدر اإلمكانات  .0

اريا من جهة الالحقة املالزمة للرأمسالية من جهة، وعن مبالغة تقدير نضج الربوليت
ىل ثورة اشرتاكية، كما توقع البيان، لكنها أتاحت إ 7484مل تتحول ثورة . أخرى
وأبرزت كومونة باريس كيف يتعذر على . ألملانيا إمكان ازدهار باهر الحقا  

واحلال ان . الربوليتاريا انتزاع السلطة من الربجوازية دون قيادة حزب ثوري حمنك
ىل تربية طليعة ثورية، بل بالعكس إتطور الرأمسالية مل تؤد احلقبة املديدة التالية من 

للثورة  أساسيا   إىل االحنطاط الربجوازي للبريوقراطية العمالية اليت غدت بدورها كاحبا  
 ".الديالكتيك"نفسيهما توقع هذا  مل يكن بوسع كاتيب البيان. الربوليتارية

فعند حديثه عن تنامي تركز الرأمسال، مل . الرأمسالية يف نظر البيان هي املنافسة احلرة .0
يستنتج بعد البيان اخلالصة الضرورية بصدد االحتكار الذي غدا شكل الرأمسال 

مل يالحظ ماركس إال . السائد يف عصرنا وأهم مقدمات االقتصاد االشرتاكي
أما التوصيف . ىل التحول إىل احتكارإيف كـتاب الرأمسال ميل املنافسة احلرة  الحقا  

 .لينني يف مؤلفه حول اإلمربياليةلعلمي لرأمسالية االحتكار فقد قدمه ا
" الثورة الصناعية"كانا كاتبا البيان، ومها يضعان نصب أعينهم بوجه خاص مثال  .8

اإلجنليزية، يتصوران على حنو خطي مفرط سريورة تصفية الطبقات الوسطى يف 
ويف الواقع ما زالت القوى . نيشكل بلرتة شاملة للحرف وللتجارة الصغرية والفالح

لقد دمر . األولية للمنافسة دون استكمال هذا العمل التقدمي والرببري معا  
عالوة على أن السياسة الواعية للدولة . الرأمسال امللكية الصغرية بأسرع مما بلرتها
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الربجوازية تستهدف منذ أمد بعيد اإلبقاء بشكل مصطنع على الفئات الربجوازية 
ن تطور التقنية وترشيد اإلنتاج الكبري إذ يولدان بطالة مزمنة، يكبحان إ. ةالصغري 

ويف نفس الوقت منى تطور الرأمسالية بشكل . بلرتة الربجوازية الصغرية باملقابل
يدعى  خارق جيش التقنيني واالدخاريني ومستخدمي التجارة أي بكلمة واحدة ما  

بقات الوسطى، اليت توقع البيان بكل والنتيجة ان الط". الطبقة الوسطى اجلديدة"
لكن احلفاظ . جزم زواهلا، تشكل زهاء نصف السكان حىت يف بلد صناعي كأملانيا

املصطنع على الطبقات الوسطى البالية منذ أمد بعيد ال يلطف بأي وجه 
نه، اذ إ. التناقضات االجتماعية، بل جيعلها على العكس مرضية بوجه خاص

 . الدائم، ميثل التعبري األكثر إيذاء عن تعفن الرأمساليةينضاف اىل جيش العاطلني
يف هناية فصله ) حيتوي البيان، الذي جرى تصوره ألجل حقبة ثورية، عشر مطالب .2

وقد بني ماركس  .تطابق مرحلة االنتقال املباشر من الرأمسالية اىل االشرتاكية( الثاين
ومل تعد هلا على  خت جزئيا  أن تلك املطالب شا 7410واجنلز يف مقدمتهما سنة 

واستحوذ االصالحيون على هذا التقييم قصد تأويله . أي حال سوى داللة ثانوية
برنامج احلد "ختلي املكان هنائيا لـة أن الشعارات الثورية االنتقالي مؤداه تأويال  
 الدميقراطية، هذا الذي ال خيرج، كما نعلم، عن إطار - لدى االشرتاكية" األدىن
 .راطية الربجوازيةالدميق

ويف الواقع أوضح كاتبا البيان بدقة تامة التصحيح الرئيسي الواجب إدخاله 
ن تكتفي مبجرد أن الطبقة العاملة ال ميكنها أ"على برناجمهما االنتقايل، عنينا 

بعبارة . "االستيالء على جهاز الدولة القائم وتسيريه لتحقيق أهدافها اخلاصة
عارض ماركس  .هو تقديس الدميقراطية الربجوازية أخرى كان موضوع التصحيح

شكله  وقد اكتسى هذا الطراز الحقا  . الدولة الرأمسالية بدولة من طراز الكومونة
ويتعذر اليوم كل برنامج ثوري دون سوفييتات . األكثر دقة، شكل السوفييتات

ة، اليت كانت أما البقية الباقية برمتها، أي مطالب البيان العشر . ودون رقابة عمالية
. يف عصر النشاط الربملاين اهلادئ تبدو قدمية، فإهنا اكتست حلد اآلن كامل أمهيتها
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- االشرتاكي" احلد األدىن"وباملقابل فإن الذي شاخ بال أمل هو برنامج 
 .الدميقراطي

أال تكون الثورة الربجوازية األملانية سوى مقدمة للثورة "بغية تسويغ أمل  .8
على  قياسا   ىل شروط احلضارة األوربية األكثر تقدما  إيستند البيان  ،"الربوليتارية

ال ينحصر . وتطور الربوليتاريا األرقى بكثري 71وفرنسا القرن  78إجنلرتا القرن 
بوجه  7484شهر أبرزت ثورة أفبعد بضعة . لتوقع يف خطأ اآلجالبطالن هذا ا
، على  وضع تطور أكثر تقدما  من الطبقات الربجوازية غري قادرة، يف الدقة أن أيا  

فالربجوازية الكربى واملتوسطة شديدة االرتباط باملالكني :  السري بالثورة حىت النهاية
العقاريني ومشلولة باخلوف من اجلماهري، والربجوازية الصغرية فائقة التشتت وتابعة 

ربا وآسيا، مل وكما أبان التطور الالحق يف أو . بواسطة قادهتا للربجوازية الكبرية جدا  
يستحيل تطهري اجملتمع من . يعد باإلمكان حتقق الثورة الربجوازية بشكل معزول

سقط متاع اإلقطاعية دون قدرة الربوليتاريا املتحررة من تأثري األحزاب الربجوازية 
ن تنصهر أومن خالل هذا ميكن . على قيادة الفالحني واقامة ديكتاتوريتها الثورية

وهكذا تصبح الثورة الوطنية حلقة من الثورة . اكية فيما بعدفيها الثورة االشرت 
 . دائما   ويكتسي حتويل األسس االقتصادية وكافة عالقات اجملتمع طابعا  . العاملية

قراطية وديكتاتورية ن الفهم الواضح للعالقة العضوية بني الثورة الدميإ
لألحزاب الثورية بالبلدان املتأخرة  ، وبالتايل الثورة االشرتاكية العاملية، ميثلالربوليتاريا

 . يف آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا مسألة حياة أو موت
 يشر البيان، وهو يربز كيف جير إعصار الرأمسالية البلدان املتأخرة والرببرية، اىل مل .1

 . جل استقالهلاأنضال الشعوب املستعمرة وشبه املستعمرة من 
يف البلدان " الثورة االشرتاكية،ن أيعتقدان فبقدر ما كان ماركس واجنلز 

، كانت شأن السنوات املقبلة، كانت مسألة املستعمرات بنظرمها "املتحضرة باألقل
قد ح لت، ال كثمرة حلركة مستقلة للشعوب املضطهدة بل كنتيجة النتصار 

، أوليا   وهذا ما جعل البيان مل يتناول، ولو تناوال  . الربوليتاريا يف حواضر الرأمسالية
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لكن هذه . مسائل االسرتاتيجية الثورية يف البلدان املستعمرة وشبه املستعمرة
إذ أصبح أسوأ  " الوطن القومي"أن  فجلي مثال  . خاصة املسائل تستدعي حلوال  

يف  نسبيا   تقدميا   كابح تارخيي يف البلدان الرأمسالية املتطورة، فانه يظل عامال  
 :يقول البيان .  النضال من أجل وجودها واستقالهلاالبلدان املتأخرة املضطرة اىل

يدعم الشيوعيون يف كل مكان كل حركة ثورية تناضل ضد النظام االجتماعي "
وتشكل حركة نضال األجناس امللونة ضد املضطهدين  ".والسياسي القائم

 اإلمربياليني إحدى أقوى احلركات وأمهها ضد النظام القائم، لذا يلزم دعمها التام،
ويعود فضل تطوير إسرتاتيجية ثورية . دون تردد، من قبل بروليتاريا العرق األبيض

 . للشعوب املضطهدة اىل لينني بوجه خاص
حيث املنهج بل املوضوع، هو نقد األدب  ال من ،قسم البيان األكثر قدما   .4

للنصف األول من القرن التاسع عشر، وحتديد موقف الشيوعيني إزاء " االشرتاكي"
و ما أعقبها من ثورة مضادة،  أ، 7484لقد كنست ثورة . تلف أحزاب املعارضةخم

ن التاريخ مل يعد أكل التيارات واألحزاب املذكورة يف البيان بكيفية جذرية لدرجة 
قرب إلينا اليوم مما هو اىل ألكن لعل هذا القسم من البيان هو أيضا . يذكرها حىت

ار األممية الثانية، ملا بدت املاركسية سائدة فقد أمكن يف عهد ازده. اجليل السابق
مل يعد األمر  . اعتبار أفكار االشرتاكية السابقة ملاركس متجاوزة هنائيا   دون منازع،

الدميقراطية واألممية الشيوعية يولد مع كل  - فاحنطاط االشرتاكية. كذلك اليوم
 ، فسعيا  تقريبا   يعود فكر الشيخوخة اىل الصبا. خطوة انتكاسات إيديولوجية بشعة

يعيد أنبياء عصر االحندار اكتشاف عقائد دفنتها االشرتاكية ، يغ خالصوراء ص
أما مسألة أحزاب املعارضة فقد أحلقت هبا العقود املنصرمة . العلمية منذ أمد بعيد

ألحزاب القدمية بأخرى جديدة وحسب، بل تغري امل ت ستبدل : أعمق التغيريات
يف شروط عصر  جذريا   عالقاهتا املتبادلة تغريا  حىت طابع هذه األحزاب و 

لذا يتعني استكمال البيان بالوثائق الرئيسية للمؤمترات األربع األوىل . إلمربياليةا
 . لألممية الشيوعية وباألدب األساسي للبلشفية وبقرارات كونفرانسات األممية الرابعة
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ظر ماركس، إال بعد بأن أي نظام اجتماعي ال يتوارى، بن سبق التذكري آنفا  
بيد أن النظام االجتماعي، حىت وإن تقادم، ال خيلي املكان لنظام . استنفاذ إمكاناته

شد الصراعات الطبقية أيستلزم تعاقب األنظمة االجتماعية . جديد دون مقاومة
إن عجزت الربوليتاريا، هلذا السبب أو ذاك، عن إطاحة النظام . شراسة أي الثورة
يواصل احلياة دون قوته ومزاياه، فال يبقى للرأمسال املايل، يف صراعه الربجوازي الذي 

اليت دفعها اىل  ألجل احلفاظ على سيطرته املهزوزة، غري حتويل الربجوازية الصغرية،
يشتبك االحنطاط الربجوازي . ىل جيش مذابح بيد الفاشيةإاليأس وثبط مهتها، 

 . ربجوازية الصغرية تشابك السبب والنتيجةلالشرتاكية الدميقراطية واالحنطاط الفاشي لل
تقوم األممية الثالثة اليوم يف البلدان كافة بعملها املتمثل يف  بوقاحة أكثر مجوحا  

ذ يضربون طليعة إن مرتزقة موسكو عدميي الذمة، إ. خدع العمال وتثبيط مهمهم
. من عملها قسما   الربوليتاريا، ال يفتحون الطريق للفاشية وحسب، بل ينجزون أيضا  

 . ىل أزمة القيادة الثوريةإتؤول أزمة الفكرة البشري املديدة يف الواقع 
ريب األممية الرابعة ت  ، ة اليت يشكل البيان أمثن حلقاهتابصفتها وريث التقاليد اجمليد

وتعرب . إن النظرية هي الواقع وقد جرى تعميمه. برتبية أطر جديدة حلل املهام القدمية
سة إلعادة صهر بنية الواقع االجتماعي عن نفسها يف موقف صادق من اإلرادة املتحم
ل ان إقدام رفاقنا يف األفكار، جبنوب القارة السمراء، على أول نق. النظرية الثورية

 لواقع أن الفكر املاركسي ليس حيا   جليا   ميثل تأكيدا   (0)للبيان إىل لغة األفارقة البور
ويف الذكرى املئوية للبيان . إن املستقبل ملك هلا. بعةاليوم سوى حتت راية األممية الرا

 . الشيوعي ستكون األممية الرابعة القوة الثورية احلامسة على كوكبنا
 

                                                           
 عمرين اهلولنديني يف جنوب أفريقياستاسم أسالف امل ((0



70 

 بيان الحزب الشيوعي
 قوى رهيب طراد يف احتدت الشبح هذا ضد. الشيوعية شبح - أوروبا ينتاب شبح  

 والبوليس الفرنسيون الراديكاليون و،وغيز  مرتنيخ والقيصر، البابا ؛كلها القدمية أوروبا
 .األملاين

 بالشيوعية؟ السلطة يف خصومه يتهمه مل معارض حزب فأي  
 املعارضة أقسام إىل الشائنة، الشيوعية هتمة بدوره، يرد ، مل معارض حزب وأي  
 الرجعيني؟ خصومه وإىل تقدمية، األكثر

 ؛أمران ي ستنتج الواقع هذا ومن
 .كقوة بالشيوعية تعرتف صبحتأ كلها أوروبا قوى إن  
 وأهدافهم، تفكريهم، طرق كله، العامل أمام يعرضوا، أن هلم آن قد الشيوعيني إن  

 .نفسه احلزب من ببيان الشيوعية شبح خرافة يواجهوا وأن واجتاهاهتم،
 البيان ووضعوا القوميات، خمتلف من شيوعيون لندن يف إجتمع الغاية، وهلذه

 واإليطالية، واألملانية، والفرنسية، اإلنكليزية، لغاتبال سيصدر الذي اآليت،
 .والدامناركية والفلمنكية،
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 الفصل األول 
 ( )وبروليتاريون برجوازيون

 .طبقية صراعات تاريخ سوى ليس اآلن، حىت (2)جمتمع أي تاريخ إن
 ومون،ومظل ظاملون وبكلمة ،(8)وصانع معلم وقن، بارون وعامي، نبيل وعبد، حر

 تنتهي كانت حربا مسترتة، وطورا معلنة تارة متواصلة، حربا خاضوا دائم، تعارض يف
 .املتصارعتني الطبقتني كلتا هبالك إما كله، للمجتمع ثوري بتحول إما مرة كل يف

 إىل للمجتمع كامال   تقسيما   ،تقريبا   مكان كل يف جند، األوىل التارخيية العهود ويف
 مثة كان القدمية، روما ففي. اجملتمعية للمنزلة متفاوتا   تدرجا  ( ىنلق) متمايزة، مراتب

                                                           
 العمل يستخدمون الذين اجملتمعي، اإلنتاج وسائل مالكي العصريني، الرأمساليني طبقة بالربجوازية نعين ((8

 وسائل امتالكهم لعدم ي ضطرون، الذين العصريني، األجراء العمال طبقة بالربوليتاريا ونعين. املأجور
 (.7444 عام اإلنكليزية للطبعة إجنلس مالحظة) العيش من ليتمكنوا عملهم قوة بيع إىل اح،إنت

 التاريخ سبق الذي اجملتمعي، النظام تاريخ كان 7481 عام ففي. املتواَرث املكتوب التاريخ ،ضبطا  ( 2)
 إكتشف ،(7481 عام منذ) احلني ذلك ومنذ. تقريبا   جمهوال   التارخيي، غري أي كله، املكتوب

 األساس كانت امللكية هذه على أن ماورر وبرهن روسيا، يف لألرض العامة امللكية هاكستهاوزن
 مع الريفية، املشاعية أن تدرجييا   تبني مث األملانية، القبائل مجيع تارخييا   منه خرجت الذي اجملتمعي

 الكشف مت وأخريا   لندا،اير  إىل اهلند من للمجتمع، البدائي الشكل كانت لألرض، اجلماعية امللكية
 اجمليد اإلكتشاف خالل من املميز، بشكلها البدائي، الشيوعي اجملتمع هلذا الداخلية البنية عن

 البدائي املتَّحد هذا وباحنالل. القبيلة يف وموقعها( BENS) للعشرية احلق ـة الطبيعة إكتشاف: ملورغان
 للطبعة إجنلس مالحظة) متعارضة لنهايةا يف تصبح، متمايزة طبقات إىل اجملتمع انقسام يبدأ

 أصل" مؤلفي يف اإلحنالل عملية تتبُّع حاولت وقد(. 7433 األملانية والطبعة ،7444 اإلنكليزية
 اإلنكليزية للطبعة إجنلس مالحظة) شتوتغارت الثانية، الطبعة". والدولة اخلاصة وامللكية العائلة،
7444.) 

 للطبعة إجنلس مالحظة) رئيسه ال املشغل، داخل يف معلِّم حلرفة،ا يف احلقوق كامل عضو املعلِّم ((8
 (.7444 اإلنكليزية
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 ومقطعون، وإقطاعيون، أسياد الوسطى، القرون ويف وعبيد، وعامة، وفرسان، نبالء،
 الطبقات، هذه من طبقة كل يف جند، ذلك إىل وإضافة. وأقنان وصناع، ومعلمون

 .فارقة تراتبية
 يلغ مل اإلقطاعي، اجملتمع أنقاض على امق الذي العصري، الربجوازي واجملتمع
 وحاالت جديدة، طبقات القدمية الطبقات حمل فقط أحل بل الطبقية، التناحرات
 .للنضال جديدة وأشكاال   جديدة، اضطهاد
 كله فاجملتمع. الطبقية التناحرات بتبسيطه يتميز الربجوازية، عصر عصرنا، أن غري
 متجاهبتني كبريتني طبقتني إىل متعاديني، كبريين معسكرين إىل فأكثر أكثر ينقسم
 .والربوليتاريا الربجوازية:  مباشرة

 السكان هؤالء ومن. البلدات أوىل سكان حتد ر الوسطى القرون أقنان فمن
 .للربجوازية األوىل األصول تكونت

 مرتعا   الناشئة للربجوازية أوجد إفريقيا حول البحري والطواف أمريكا فاكتشاف
 املستعمرات، مع والتبادل أمريكا، واستعمار والصني، الشرقية اهلند سوق إن. جديدا  
 مل دفعا والصناعة واملالحة للتجارة وفرت عموما، والسِّلع التبادل، وسائل وازدياد
 .املتداعي اإلقطاعي اجملتمع يف الثوري للعنصر سريعا   منوا   وفرت وبالتايل مثيل، له يسبق

 يف احلريف املشغل أو اإلقطاعي، اإلنتاج منط ديع مل اجلديدة األسواق ومع
 الصناعيون وأزاح النمط، هذ حمل املانيفاتورة فحل ت املتنامية، احلاجة يسدُّ  الصناعة،

 احلرفية اجلمعيات بني العمل تقسيم وزال احلرفية، املشاغل أصحاب املتوسطون
 .الواحدة الورشة يف العمل تقسيم أمام املختلفة
 املانيفاتورة فأمست باستمرار يزداد كان والطلب تـتسع كانت األسواق أن بيد
 الكبرية الصناعة وحلت الصناعي، اإلنتاج واآللة البخار ثوَّر وعندئٍذ، بدورها؛ عاجزة
 صناعة جيوش أساطني املاليني، أصحاب الصناعيون وحل املانيفاتورة، حمل احلديثة

 .املتوسطني ينيالصناع حمل العصريون، الربجوازيون أي بأكملها،
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 والسوق. أمريكا اكتشاف هلا مهد اليت العاملية السوق أوجدت الكبرية والصناعة
 بدوره أث ر النمو وهذا. الربية واملواصالت واملالحة التجارة يـ قاس، ال مبا أمنت، العاملية

 احلديدية والسكك واملالحة والتجارة الصناعة كانت ما فبقدر الصناعة، توسيع يف
 الطبقات بكل املؤخرة إىل وتدفع رساميلها، وتـ نم ي تتطور، الربجوازية كانت تتوسع،
 .الوسطى القرون عن املوروثة

 طويل، تطور مسار نتاج هي نفسها، العصرية الربجوازية أن كيف نرى وهكذا
 .واملواصالت اإلنتاج منط يف حتوالت وسلسلة
 سياسي بتقدم فوعةمش كانت تلك، الربجوازية تطور مراحل من مرحلة، فكل
 تسوس مسلحة وع صبة اإلقطاعيني، سيطرة حتت مقهورة فئة:  فالربجوازية. متطابق
 بدفع م ـلزمة عوامٍ  وطبقة هنا، مستقلة مدينية مجهورية - (1)الكمونة يف بنفسها نفسها

 امللكي النظام يف املانيفاتورة زمن للنبالة موازنة وقوة - هناك امللكي للنظام الضرائب
( الربجوازية هذه) عام، بوجه الكبرية امللكية لألنظمة الزاوية وحجر املطَلق، أو قيَّدامل

 يف كاملة السياسية السلطة العاملية، والسوق الكبرية الصناعة بقيام ،أخريا   انَتزعت
 املصاحل تدير هيئة سوى ليست احلديثة الدولة وسلطة. العصرية التمثيلية الدولة

 .بأسرها جوازيةالرب  للطبقة املشرتكة
 .الربوز كل بارزا   ثوريا   دورا   التاريخ، يف لعبت، فالربجوازية
 لون، كل من اإلقطاعية العالقات كل دمرت بالسلطة ظفرت حيث والربجوازية

 اإلنسان بني رابطة أية على تـ بق ومل الطبيعيني، بسادته اإلنسان تربط كانت اليت
 وأغرقت". نقدا   الدفع"بـ القاسي واإللزام البحتة، املصلحة رابطة سوى واإلنسان

 يف الصغرية، الربجوازية وعاطفة الفروسية، واحلماسة الديين، للورع القدسية الرعشة

                                                           
 من تنتزع، أن قبل حىت فرنسا، يف تنشأ كانت اليت املدن، إىل ي شار كان الكمونات إسم حتت (1)

 إنكلرتا، تظهر عام، وبوجه. العوام لطبقة السياسية واحلقوق الذاتية احمللية اإلدارة اإلقطاعيني، أسيادها
 مالحظة) السياسي لتطورها كنموذج فرنسا وتظهر للربجوازية، اإلقتصادي للتطور كنموذج هنا،

 (.7444 اإلنكليزية للطبعة إجنلس
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 تبادلية، قيمة إىل الشخصية الكرامة وحولت العاطفة، من اجملرَّدة األنانية أغراضها
ـثـَبتة احلريات حمل وحدها، الغامشة التجارة حرية وأحل ت

 
. حتصى ال اليت واملكتسَبة امل

غلَّف اإلستغالل حمل ،وشرسا   مباشرا   وقحا   مباحا   استغالال   أحل ت وبكلمة
 
 بأوهام امل

 مبنظار احلني ذلك حىت إليها ي نظر كان اليت الفعاليات، كل جر دت فالربجوازية .دينية
 والعامل، عروالشا والكاهن القانون ورجل الطبيب فحو لت. هالتها من واخلشوع، اهليبة

 .خدمتها يف أجراء إىل
( العالقات) وَقَصرهتا العائلية العالقات عن العاطفية حجاب نزعت والربجوازية

 .حبتة مالية عالقات على
 ت عَجب الرجعية كانت الذي الشرسة، القوة عرض أن   كيف كشفت والربجوازية

. الكسل حدود أبعد إىل التكاسل يف املؤاتية تتـم ـته وجد قد الوسطى، القرون يف به
 ختتلف بعجائب فأتت. إتيانه اإلنساين النشاط يستطيع ما بيَّـنت اليت األوىل، فهي
 حبمالت وقامت القوطية، والكتدرائيات الرومانية، واألقنية مصر، أهرامات عن كليا  

 .الصليبية واحلمالت اإلجتياحات عن كليا   ختتلف
 وبالتايل اإلنتاج، أدوات باستمرار ـثـوِّرت   أن بدون البقاء تستطيع ال والربجوازية

 بدون القدمي، اإلنتاج منط على احلفاظ كان ذلك، خبالف. اجملتمعية اإلنتاج عالقات
 املتواصل اإلنقالب وهذا. السالفة الصناعية الطبقات كل لبقاء األول الشرط تبديل،

 الدائمان، والتحرك قلقوال اجملتمعية، األوضاع كل يف الدائم التزعزع وهذا اإلنتاج، يف
 مع الصَّدئة اجلامدة فالعالقات. عصور من سبقه عم ا الربجوازية عصر ميي ز كله هذا
 يهرم ينشأ جديد وكل كلها، تتفكك موق رة، قدمية وأفكار تصوُّرات من يستتبعها ما

 يدن س، مقد س هو ما وكل هباء، يتبدد القائم الفئوي والتقسيم عوده، يصل ب أن قبل
ربون ناسوال  املتبادلة عالقاهتم ويف املعيشي، وضعهم يف التفر س على النهاية يف جي 

 .بصرية بأعني
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 كل إىل تسوقها باستمرار، متسع ملنتجاهتا، دائم تصريف إىل الربجوازية وحاجة
 كل يف تنغرز أن ومن مكان، كل يف ت عشعش أن من هلا بد فال. األرضية الكرة أرجاء

 .مكان كل يف القاتع تقيم أن ومن مكان،
 مجيع يف واإلستهالك، اإلنتاج طبَّعت العاملية، السوق باستثمارها والربجوازية،

 وسط القومية أرضيتها الصناعة أقدام حتت من وانتزعت كومسوبولييت، بطابع البلدان،
 حملها لتحل يوميا   وتدمَّـر د م رت اهلرمة القومية فالصناعات. الشديد الرجعيني غم

 املتحضرة، األمم مجيع إىل بالنسبة حيوية مسألة اعتمادها أصبح جديدة، صناعات
 املناطق، أقصى من األولية املواد بل احمللية، األولية املواد تستعمل تعد مل صناعات
. العامل أحناء مجيع يف أيضا بل فحسب، نفسه البلد يف منتجاهتا ت ستهلك ال صناعات

 جديدة حاجات حت ل تسدُّها، احمللية املنتجات كانت اليت القدمية، احلاجات فمكان
 اإلقليمي الذايت اإلكتفاء وحمل. واألقاليم البلدان أقصى منَتجات إلشباعها تتطلب

 متبادلة تبعية وتقوم النواحي، كل يف شاملة عالقات تقوم القدمي، واإلنعزال والقومي
. الفكري النتاج على أيضا ينطبق املادي اإلنتاج على ينطبق وما. األمم بني شاملة

 والتقوقع والتعصب. مشرتكا   ملكا   تصبح حدة على أمة لكل الفكرية فالنتاجات
 أدب ينشأ واإلقليمية القومية اآلداب ومن. فأكثر أكثر مستحيلني ي صبحان القومي ان

 .عاملي  
 لوسائل الالمتناهي وبالتسهيل اإلنتاج، أدوات لكل السريع بالتحسني والربجوازية،

 الرخيصة واألسعار. احلضارة إىل ختلفا   األكثر األمم حىت الكل تـشد   اصالت،املو 
 األكثر الربابرة وتـ رغم كلها، الصينية األسوار هبا تـدك اليت الثـقيلة املدفعية هي لسلعها

 نفسها إنقاذ شاءت إذا األمم، كل وجترب اإلستسالم، على األجانب جتاه وتعنتا   حقدا  
 املزعومة، احلضارة تقـب ـل على وترغمها الربجوازي، اإلنتاج منط بين  تـ على اهلالك، من
 .صورهتا على عاملا   ختلق هي وبكلمة. برجوازية تصبح أن على أي

 بدرجة وزادت ضخمة، مدنا   وأنشأت. املدينة لسيطرة الريف أخضعت والربجوازية
 من السكان من ا  كبري  قسما   بذلك منتزعة الريف، سكان إزاء املدن سكان عدد هائلة

 وشبه اهلمجية والبلدان للمدينة، الريف أخضعت ومثلما الريفية، احلياة سذاجة
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 والشرق الربجوازية، للشعوب الفالحية الشعوب أخضعت املتحضرة، للبلدان اهلمجية
 .للغرب

. والسكان وامللكية اإلنتاج وسائل تشتت على فأكثر، أكثر تقضي، والربجوازية
 فكانت. قليلة أيدٍ  يف امللكية وركزت اإلنتاج، وسائل ومركزت السكان، حشرت وقد

 مت حدة تكون تكاد مستقلة، مقاطعات فإن  . لذلك احلتمية النتيجة السياسية، املركزية
 حكومة ذات واحدة، أ مة يف حشرت خمتلفة، ومجارك وحكومات وقوانني مصاحل هلا

 .واحدة مجركية ياسةوس واحدة، طبقية قومية ومصلحة واحد، وقانون واحدة،
 الزمن، من قرن عليها ميضي َيكد مل اليت الطبقية سيطرهتا غضون يف فالربجوازية،

 كل ها السابقة األجيال أوجدته ما وضخامتها بعددها تفوق منتجة قوى َخلقت
 والزراعة، الصناعة يف الكيمياء واستخدام الطبيعة، قوى وإخضاع فاآللة،. جمتمعة

 قار ات أراضي واستصالح الكهربائي، والتلغراف احلديد، وسكك البخارية، واملالحة
 من كاملة عوامر وبروز للمالحة، صاحلة جلعلها األهنار جماري وتسوية بأكملها،

 يف هتجع كانت املنتجة القوى هذه مثل أن   يتصو ر كان سالف عصر أي   – األرض
؟ العمل صميم  اجملتمعي 

 قد أساسها على الربجوازية انبنت اليت والتبادل، اإلنتاج وسائل أن  :  رأينا لقد إذن
 والتبادل، اإلنتاج وسائل تقد م من معينة درجة وعند. اإلقطاعي اجملتمع يف اسـت حدثت

 التنظيم يعد مل ويبادل، فيها ينتج اإلقاطاعي اجملتمع كان اليت الشروط تعد مل
 مع تتالءم اإلقطاعية لكيةامل عالقات تعد مل بكلمة واملانيفاتورة، للزراعة اإلقطاعي

 ولذا التقد م، حنو دفعه من بدال   اإلنتاج ت عيق فكانت. منو ها متام يف املنتجة القوى
 مع احلرة، املزامحة حلت وحملها. ح ط مت وقد حتطيمها من الب د   كان قيود ىلإ حتولت
 لطبقة والسياسية اإلقتصادية السيطرة مع مالئمة، وسياسية جمتمعية هيكلية

 .لربجوازينيا
 وعالقات الربجوازية، والتبادل اإلنتاج عالقات فإن  . مماثلة حركة نشهد واليوم

 السِّحر يف كما أبدع الذي احلديث الربجوازي اجملتمع هذا إن - الربجوازية امللكية
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 التحكُّم على سيطرته فقد الذي املشعوذ ي شبه الضخمة، والتبادل اإلنتاج وسائل
 الصناعة تاريخ ليس السنني، عشرات فمنذ - استحضرها يتال اجلهنمية بالقوى

 على احلديثة، اإلنتاج عالقات على احلديثة املنتجة القوى مترُّد تاريخ سوى والتجارة
 التجارية األزمات ذكر ويكفي. وسيطرهتا الربجوازية حياة قوام امللكية، عالقات
 التجارية، األزمات ففي. بأسره يالربجواز  اجملتمع وجود فأكثر أكثر هتدد اليت الدورية،

 القوى من قسم أيضا يـ تـَلف بل فحسب، املنتجات من كبري جزء بانتظام يـ تـَلف ال
 العصور كل يف ليبدو، كان ما جمتمعي   وباء يتـفـش ى األزمات ويف. القائمة املنتجة

 ر دَّ  وقد أةفج نفسه جيد اجملتمع فإن. اإلنتاج فائض وباء وهو ،مستحيال   إال   السالفة،
 عن قطعتاه قد شاملة إبادة وحرب جماعة أن   لي خيَّل حىت املؤقتة، اهلمجية من وضع إىل

 ميلك اجملتمع ألن وملاذا؟ عني، بعد أثر وكأهنما والتجارة الصناعة فتبدو العيش؛ وسائل
. التجارة من واملزيد الصناعة، من واملزيد لعيش، وسائل من واملزيد احلضارة، من املزيد

 امللكية عالقات نموب تدفع اجملتمع، فتصرُّ  حتت املوجودة املنتجة، القوى تعد ومل
 باتت اليت العالقات هذه من جدا   أقوى أصبحت ذلك، خبالف بل ،ق د ما   الربجوازية

 الفوضى، إىل بأسره الربجوازي اجملتمع جر ت العائق هذا على تغلبت وكلما تعيقها؛
 تستوعب أن من أضيق غدت الربجوازية فالعالقات. ازيةالربجو  امللكية وجود وهددت

دثها اليت الثروة،  بتدمري جهة من األزمات؟ هذه على الربجوازية تتغلب فكيف. حت 
 وباستثمار جديدة، أسواق بغزو أخرى جهة ومن بالعنف، املنتجة القوى من كتلة

 والتقليل وأشد   أمشل تألزما اإلعداد األمر؟ هذا عاقبة هي وما. كلي ا   القدمية األسواق
 .تدار كها وسائل من

 .نفسها الربجوازية على اآلن ترتد اإلقطاع، الربجوازية هبا َصَرعت اليت فاألسلحة،
 أيضا أجنبت بل حبياهتا، تؤدي اليت األسلحة فحسب، تصنع، مل الربجوازية أن   بـَْيد
 .وليتارينيالرب  أو العصريني العمال:  األسلحة هذه سيستعملون الذين الرجال

 العمال طبقة أي الربوليتاريا، أيضا تنمو املال، رأس أي الربجوازية تنمو ما وبقدر
 كان إذا إال عمال   جيدون وال. عمال   وجدوا إذا إال يعيشون ال الذين العصريني،

 هم قطعة قطعة أنفسهم بيع على كرهونامل العمال وهؤالء. املال رأس ينمي عملهم
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 ولكل املزامحة، صروف لكل ونضمعرَّ  هم ولذا آخر، جتاري صنف كأي سلعة
 .السوق تقلبات

 كليا   الربوليتاريني عمل دَـ ـقَ فَ  العمل، وتقسيم اآللة، استعمال توسع جراء ومن
 أصبح فالعامل. العمال إىل بالنسبة جاذبية كل ـدَ ـقَ فَ  وبالتايل الذايت، استقالله طابع
 وسهولة ورتابة بساطة األكثر اليدوية احلركة سوى منه ي طلب ال باآللة، م لحق جمر د

 للعيش، يلزمه ما كلفة على يقتصر يكاد العامل ي كلفه ما فإن مث، ومن. وامتهان
. إنتاجه كلفة ي ساوي سلعة كل مثن شأن العامل مثن فإن   وبالتايل. نسله وملواصلة

 يتسع ما بقدر ذلك، عن وفضال  . األجر تدىن ،منفرا   العمل أصبح كلما إذن،
 ساعات زيادة جر اء من سواء العمل، وطأة أيضا تشتد العمل، وتقسيم اآللة استعمال

 .اخل اآللة، حركة تسريع أو معني   وقت يف إجنازه املطلوب العمل م ضاعفة أو العمل،
 كبرية فربكة إىل كير البطري احلريف للمعل م الصغري املشغل حو لت احلديثة والصناعة

 فالعم ال،. عسكريا   تنظيما   تنظَّم الفربكة يف احملشورة العمال ومجوع. الصناعي للرأمسايل
. ضب اط وصف   ضب اط من كاملة، تراتبية رقابة حتت ي وضعون البسطاء، الصناعة جنود
 كل يف أيضا، هم بل فحسب، الربجوازيني ودولة الربجوازيني طبقة عبيد ليسو وهم
 الفربكة صاحب للربجوازي وخصوصا العمل، وملراقب لآللة، عبيد ساعة، وكل يوم

 إزداد هدفه، هو الكسب أن   الصراحة من مبزيد أعلن كلما اإلستبداد، وهذا نفسه،
 .وقسوة وبشاعة دناءة

 تقدمت كلما أي والقسوة، املهارة من أقل قدرا   تطـلب كلما اليدوي والعمل
 اجلنس يف وقفالفر . الرجال عمل حمل   النساء عمل إحالل ازداد احلديثة، الصناعة

 أدوات سوى هناك يعد مل العاملة، الطبقة إىل بالنسبة جمتمعي   شأن هلا يعد مل والسن
 .واجلنس السن باختالف كلفتها ختتلف عمل

 عليه تنقض   حىت أجره، له يدفع أن وما العمل، صاحب يستغل ه أن ما والعامل،
 ..إخل رهتنوامل والبـق ـال البيت مالك: الربجوازية من األخرى القطاعات
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 الصناعيني صغار - اآلن حىت قائمة كانت اليت الوسطى، للطبقات الدنيا واملراتب
 رأمساهلا ألن الربوليتاري يف تصب   - والفالحون واحلرفيون الر يع وأصحاب والتجار
 من الرأمساليني، كبار مزامحة يف فتهلك الكبرية، الصناعة لتشغيل يكفي ال الصغري
 وهكذا مهارهتا، قيمة من حتط   لإلنتاج اجلديدة الطرائق ألن ،أخرى جهة ومن جهة،
 .السكان طبقات مجيع من الربوليتاريا تتكون

 وجودها مع يبدأ الربجوازية ضد ونضاهلا. خمتلفة تطور بدرجات متر   والربوليتاريا
 .نفسه

 فرع عمال مث واحدة، فربكة عمال يناضل مث ف رادى، العمال يناضل البدء ففي
 ال وه م. مباشرة يستغلهم الذي الفرد الربجوازي ضد واحدة، منطقة يف صناعي
 أدوات إىل أيضا بل فحسب، الربجوازية اإلنتاج عالقات إىل هجماهتم يوج هون
طِّمون املضاربة، األجنبية السلع فيتلفون نفسها، اإلنتاج  النار وي ضرمون املاكينات، وحي 

 .الوسطى القرون يف الصانع موقع املفقود، قعاملو  استعادة إىل وَيسعون الفبارك، يف
زامحة تـ شتـتها كلها البالد يف مبعثرة مجوعا   العمال ي شك ل التطور هذا ويف

 
 فتلزر. امل

اد نتيجة هو بل الذايت، احتادهم نتيجة بعد   ليس اجلماهريي، - الواسع العمال  احت 
 بأسرها الربوليتاريا حتر ك أن ،اخلاصة السياسية أغراضها لبلوغ عليها، اليت الربجوازية

اربون ال الطور هذا يف الربوليتاريني فإن   هذه واحلالة. ذلك على قادرة هي طاملا  حي 
طلق، املَلكي احلكم بقايا أي أعدائهم، أعداء بل أعداءهم،

 
 العقاريني، واملالكني امل

 كلها التارخيية كةاحلر  ترتكـز وهكذا. الصغار والربجوازيني الصناعيني غري والربجوازيني
 .للربجوازية انتصار هو النحو هذا على يتحقق انتصار وكل الربجوازية، أيدي يف

 أكثر حشود يف حتتشد بل فحسب، الربوليتاريا تتسع ال الصناعة تقدم مع لكن
 املعيشية واألوضاع فاملصاحل. أفضل وعيا   القوة هذه هي وتعي قوَّهتا، وتنمو ضخامة

 وتنخفض العمل، يف الفوارق اآللة متحو ما بقدر باطراد، تتماثل الربوليتاريا داخل
 املضاربة فإن. اإلخنفاض يف م تماثل مستوى إىل ،تقريبا   مكان كل يف األجرة،

 العمال أجور جتعل عنها، الناجتة التجارية واألزمات أنفسهم، الربجوازيني بني املتعاظمة
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 باستمرار يزعزع لآللة، واملتواصل تنامي،امل املتسارع والتحسني باستمرار؛ تقلبا   أكثر
 أكثر تـَتَّخذ الفرد، والربجوازي الفرد العامل بني واملصادمات للعمال؛ املعيشي الوضع
 نقابية احتادات تأليف يف العم ال يبدأ وعندئذ. طبقتني بني م صادمات طابع فأكثر

 دائمة عياتمج ويؤل فون عملهم، أجر على للحفاظ ويتكاتفون الربجوازيني؛ ضد
تملة النتفاضات ا  بحتسُّ  للتم ون  .َشَغبا   النضال ينفجر وهناك، وهنا. حم 

 احلقة والنتيجة. حني إىل هو انتصارهم لكن العمال ينتصر آخر إىل وقت ومن
اد يف بل املباشر النجاح يف ليست لنضاالهتم  وهذا. باستمرار املتعاظم العمل احت 

 بني تربط واليت الكربى، الصناعة تبتدعها اليت التاملواص وسائل منو يعززه االحتاد
 ذات واملتعددة، احمللي ة النضاالت جلعل الرابط من ب د   ال واحلال. النواحي خمتلف عم ال
 كل أن   غري. طبقي   نضال يف وطين، نضال يف تتمركز مكان، كل يف الواحد الطابع
 الوسطى القرون لدانب سكان اقتضى الذي واإلحتاد. سياسي نضال هو طبقي نضال
 قليلة سنوات يف العصرية الربوليتاريا حتق ـقه البدائية، ط رقاهتم إىل نظرا   لتحقيقه، قرونا

 .احلديدية السكك بفضل
 كل ويف جمددا   تنسفه سياسي، حزب يف وبالتايل طبقة، يف الربوليتاريني وانتظام

 ،يأسا   وأشد   وأمنت قوى ارا  وتكر  مرارا   ينهض لكنه أنفسهم؛ العمال بني املزامحة حلظة
 قانوين وجه على اإلعرتاف فينتزع الربجوازية، صفوف يف اإلنقسامات من ويستفيد

 .انكلرتا يف( يوميا  ) ساعات عشر العمل قانون مثل العمال، مصاحل ببعض
. قد ما   الربوليتاريا بتطور شىت بطرق تدفع القدمي اجملتمع صدامات فإن   وعموما  
 األقسام، تلك ضد   مث األرستقراطية، ضد   البدء، يف:  دائم صراع يف عيشت فالربجوازية

 ضد   دائمة بصورة مث الصناعة، َتقدُّم مع مصاحلها تتناقض اليت نفسها، الربجوازية من
 مضطرة نفسها الربجوازية جتد الصراعات هذه كل ويف. األجنبية البلدان مجيع برجوازية

 وهكذا. السياسي املعرتك إىل جَتر ها وبذلك معنوهتا، طلبو  بالربوليتاريا، اإلستنجاد إىل
 اليت باألسلحة أي التثقيفية بعناصرها الربوليتاريا تزو د اليت هي نفسها الربحوازية فإن  
 .عليها ترتد  
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 تنحدر، السائدة الطبقة من بكاملها أقساما   فإن ،قبال   رأينا وكما ذلك إىل وإضافة
 وهذه. املعيشية بأوضاعها األقل على تتهدد أو الربوليتاريا، إىل الصناعة، َتقدُّم بفعل

 .فيةالتثقي العناصر من بطائفة أيضا الربوليتاريا متد   األقسام
 داخل فس خالت عملية تتخذ احلسم، من الطبقي الصراع يقرتب عندما ،وأخريا  

 قسما   أن   حد إىل ،وحادا   عنيفا   طابعا   بأسره، القدمي اجملتمع وداخل السائدة، الطبقة
 حتمل اليت الطبقة إىل الثورية، الطبقة إىل وينضم   عنها يَنسلخ السائدة الطبقة من صغريا  

 ينتقل الربجوازية، إىل النبالء من قسم املاضي يف انتقل ومثلما. املستقبل يديها بني
 اإليديولوجيني من القسم هذا سيما ال الربوليتاريا، إىل الربجوازية من قسم اآلن

 .التارخيية احلركة ملجمل النظري الَفهم مستوى إىل ارتفعوا الذين ربجوازيني،ال
 هي وحدها الربوليتاريا فإن   اليوم، الربجوازية ناهضت   اليت الطبقات، مجيع بني ومن

 الكبرية، الصناعة أمام وتتالشى تنهار األخرى فالطبقات. حقا   الثورية الطبقة
 .اخلاص نِتاج ها هي والربوليتاريا

 والفال ح الصغري واحلِريف   الصغري والتاجر الصغري الصناعي - الوسطى والطبقات
 من وسطى كطبقات وجودها على للحفاظ الربجوازية حتارب كلها - الصغري

افظة، بل ثورية ليست إذن فهي. التالشي  إىل تسعى رجعية إهنا ذلك، عن وفضال   حم 
 انتقاهلا إىل نظرا   فذلك ثوري ة تكون أن هلا وقع وإذا. القهقرى ترجع التاريخ َعَجلة جعل

 عن بل الراهنة، مصاحلها عن تدافع ال بذلك وهي الربوليتاريا، إىل الوقوع، الوشيك
 .الربوليتاريا نظر وجهة لَتَتبن   اخلاص، موقعها عن فتتخلى املقبلة، مصاحلها

 هذا ،(رياالربوليتا حتت أو دون،) Lumpenproletariat اللومبنربوليرتيا أما
 وهناك هنا تنجرف قد فإهنا القدمي، اجملتمع من الدنيا الفئات حثالة ستسلم،امل الننت

 استعدادا   أكثر تصبح كله احليايت وضعها حبكم لكنها بروليتارية، ثورة بفعل احلركة يف
 .الرجعية ملكائد نفسها لبيع

 ال فالربوليتاري. قدميال اجملتمع حياة شروط تـقويض مت   الربوليتاريا حياة شروط ففي
 الربجوازية؛ األسرة بعالقات جيمعها جامع يبق مل واألطفال بالزوجة وعالقته له، ملكي ة
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 يف سواء جر داه املال، رأس ظل يف احلديث، واإلستذالل احلديث الصناعي والعمل
 القواألخ والقوانني قومي؛ طابع كل من أملانيا، يف أو أمريكا ويف فرنسا، يف أو إنكلرتا
 وراءها تتسرت إليه، بالنسبة سواسية الكثرية، املغرضة الربجوازية واألحكام هي والدين
 .كثرية برجوازية مصاحل

 توطيد إىل تسعى كانت السلطة، على استولت اليت كلها، السالفة فالطبقات
 يستطيعون ال والربوليتاريون. كسبها لشروط بأسره اجملتمع بإخضاعها املكتسب مركزها

 المتالك هبم اخلاص السالف النمط بإلغاء إال   املنتجة، اجملتمعية القوى على تيالءاإلس
 ال والربوليتاريون. اآلن حىت قائم لإلمتالك منط كل على بالقضاء وبالتايل املال،

 وكل اخلاص ة، الضمانات كل يقوضوا أن وعليهم عليه، ونظحياف شيئا ميلكون
 .ناآل حىت والقائمة اخلاص ة، احلمايات
. األقليات ملصلحة وإم ا أقليات، حركات إم ا كلها احلركات كانت اآلن فحىت

 األغلبية سبيل يف الساحقة، لألغلبية بذاهتا، القائمة احلركة هي الربوليتارية، واحلركة
 وتنتصب، تنهض أن ميكنها ال الراهن، اجملتمع يف الدنيا الفئة والربوليتاريا،. الساحقة

 .الرمسي اجملتمع تؤل ف اليت للفئات كلها الفوقية يةالبن تنسف أن بدون
 يف يت خذ فإنه حمتواه، يف قوميا   ليس الربجوازية ضد الربوليتاري نضال أن   ومع

 أن بلد كل يف الربوليتاريا على إن   القول إىل حاجة وال القومي، الشكل البداية
 .اخلاصة برجوازيتها من تتخلص

 األهلية احلروب أيضا تتـب عنا الكربى، خطوطها يف ارياالربوليت منو أطوار وبإمجالنا
 ثورة احلروب هذه فيه تنفجر الذي احلني حىت القائم، اجملتمع داخل تقريبا الكامنة
 .بالعنف الربجوازية بإطاحة سيطرهتا الربوليتاريا ت رسي علني ة،

 ةالعسفي الطبقات بني التناحر على قام اآلن حىت جمتمع كل أن   رأينا وقد
 شيةيمع شروط هلا تؤم ن أن ينبغي طبقة اضطهاد من وللتمكن. املضطَهَدة والطبقات

 إىل توص ل القنانة عهد يف فالقن ،. العبودي وجودها مواصلة من األقل، على متكنها،
 نري حتت برجوازي إىل الصغري الربجوازي ارتفع وكذلك كمونة، يف عضوا   يغدو أن
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 يرتفع أن من بدال العصري، العامل فإن   ذلك، الفخب. اإلستبدادي اإلقطاعي احلكم
 يغدو فالعامل. نفسها طبقته أوضاع دون عميقا ينحط ينفك ال الصناعة، تقد م مع

و سرعة تفوق بسرعة يزداد والَعَوز مدقعا،  أن يتضح عليه وبناء  . والثروة السكان من 
 اجملتمع على َتفرض نوأ السائدة، الطبقة أطول زمنا   تبقي أن عن عاجزة الربجوازية

 عن عاجزة ألهنا تسيطر، أن عن عاجزة فهي. أعلى كقانون طبقتها وجود شروط
 وضع إىل ينحط   تركه على مرغمة ألهنا عبوديته، إطار يف حىت عبدها، عيش تأمني
 سيطرهتا، حتت حييا أن يستطيع يعد مل فاجملتمع. ي عيلها أن من بدال   ت عيله، بأن ي لزِمها

 .اجملتمع يالئم الربجوازية وجود يعد مل أخرى، بعبارة أو
 أيدي يف الثروة تكديس هو ولسيطرهتا، الربجوازية الطبقة لوجود األساسي فالشرط

 والعمل. املأجور العمل هو الرأمسال وجود وشرط. وإمناؤه الرأمسال تكوين خواص،
 ت شك ل الذي الصناعة، وتقد م. العم ال بني املزامحة على ،حصرا   يقوم، املأجور

ل   مقاومة، وبال منها إرادة بال دعامته الربجوازية  الرتابط عرب الثورية العم ال وحدة حيِ 
هم عن الناتج انفرادهم حمل  أقدام حتت يزلزِل الكبرية الصناعة تطور فإن   وهكذا. تزامح 

 كل بلق ت نتج، الربجوازية إن  . املنتجات وتتمل ك عليه ت نتج الذي األساس الربجوازية،
 .حتمي ان أمران الربوليتاريا، وانتصار فاهنيارها. قربها حف اري شيء،
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 الفصل الثاني
 وشيوعيون بروليتاريون

 ؟ عموما بالربوليتاريني الشيوعيني عالقة هي ما
 وليست االخرى العمالية األحزاب مواجهة يف منفصال   حزبا   ليسوا الشيوعيني إن  

 .الربوليتاريا عموم مصاحل عن منفصلة مصاحل هلم
 .بقالبها الربوليتارية احلركة َقولََبة يريدون خاصة مبادئ يطرحون ال وهم

م يف إال   األخرى الربوليتارية األحزاب عن يتميزون ال الشيوعيني إن  ناحية، من: أهن 
 بصرف للربوليتاريني، املختلف القومية الصراعات يف املشرتكة املصاحل وي غلِّبون ي ربزون
مل مصلحة دائما ميثِّلون أخرى، ناحية ومن الربوليتاريا، عموم تابعية نع النظر  جم 
 .والربجوازية الربوليتاريا بني الصراع هبا مير اليت التطور، أطوار خمتلف يف احلركة

 مجيع يف العمالية األحزاب من حزما   األكثر الفريق هم عملي ا   الشيوعيون إذن
وع سائر عن متميزون هم ونظريا   ،األمام إىل دوما والدافع البلدان،  الربوليتاريا، مج 
 .العام ة ونتائجها مسريهتا ويف الربوليتارية، احلركة وضع يف بالتبص ر

: األخرى الربوليتارية األحزاب لكل نفسه اهلدف هو للشيوعيني األول واهلدف
 الس لطة عن رياالربوليتا واستيالء الربجوازية، هيمنة إسقاط طبقة، يف الربوليتاريا تشك ل

 .السياسية
 أو ابتكرها مبادئ، على أفكار، على قطعا   تقوم ال النظرية الشيوعيني وطروحات

 .العامل م صلحي من ذاك أو هذا اكتشفها
ا  جتري تارخيية حركة عن قائم طبقي   لصراع احلقيقية الشروط عن عام تعبري فقط إهن 

 املميزة السِّمة إطالقا   هو ليس اآلن، ىتح القائمة امللكية عالقات وإلغاء. أعيننا أمام
 .للشيوعية
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 تارخيي لتحو ل مستمر تارخيي لتغري   خاضعة كانت كلها، امللكية فعالقات
 امللكية ملصلحة اإلقطاعية امللكية على قضت مثال، الفرنسية، فالثورة. م تواصل

 .الربجوازية
 امللكية إلغاء بل ام،ع بشكل امللكية على القضاء ليس الشيوعية، ميي ز ما وإن  

 .الربجوازية
 اإلنتاج عن وأكمله تعبري آخر هي االعصرية للربجوازية اخلاصة امللكية أن غري
 .اآلخر للبعض البعض استغالل وعلى الطبقية، التناحرات على القائم املنتجات ومتل ك

 كيةاملل إلغاء: وحيدة بعبارة نظريتهم يلخ صوا أن الشيوعيون يستطيع هذه واحلالة
 .اخلاصة

 فردي، جبهد شخصيا   املكتسبة امللكية إلغاء نريد أن نا علينا أ خذ الشيوعيون، وحنن
 وكل فعالية وكل شخصية حرية كل أساس ي زعم، كما تشك ـل، اليت امللكية هذه

 .فردي استقالل
 امللكية عن تتحدثون فهل! الشخصيني واإلستحقاق باجلهد مكتسبة ملكية
 حباجة لسنا إننا الربجوازية؟ امللكية سبقت اليت الصغرية، والفالحية ة،الصغري  الربجوازية

 .يوميا   عليها ويقضي قضى الصناعة تطور فإن  . إلغائها إىل
 ؟ احلديثة للربجوازية اخلاصة امللكية عن تتحدثون أن كم أم

 إنه. ال قطعا له؟ ملكية الربوليتاري، عمل أيْ  املأجور، العمل خيلق هل ولكن،
 إال   تنمو أن يسعها ال واليت املأجور، العمل َتسَتغل اليت امللكية أي املال رأس خيلق
 .ثانية مرة لتستغل ه ،جديدا   مأجورا   عمال   تنتج أن شرط

. املأجور والعمل املال رأس بني التناقض يف تتحرك احلايل ، شكلها يف فامللكية،
 .التناقض هذا طريف يف النظر فلنمعن
 أيضا   يشغل بل. فحسب شخصيا   مركزا   يشغل أنه يعين ال أمساليا  ر  املرء كون إن  

 بنشاط إال حتريكه ميكن ال مجاعي، نتاج هو املال فرأس. اإلنتاج يف جمتمعيا   مركزا  
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 املشرتك بالنشاط إال   حيرَّك ال األخري، التحليل يف إنه، بل كثريين، ألعضاء مشرتك
 .اجملتمع أعضاء جلميع

 .جمتمعية فاعلي ة بل شخصية، فاعلي ة سلي إذن املال فرأس
 فهذا اجملتمع، أعضاء مجيع ختص مشرتكة ملكية إىل املال رأس حتو ل إذا مث، ومن
 .الطبقي طابعها تفقد امللكية أن  ( أي) يتحول، الذي فقط هو التحول

 ألجر األدىن احلد   هو املأجور للعمل الوسط الثمن فإن: املأجور العمل إىل ولننتقل
 ومن. احلياة قيد على كعامل العامل لبقاء الضرورية العيش وسائل مجلة أي ل،العم
 .حياته إنتاج إلعادة فقط يكفي جبهده املأجور العامل يتمل كه ما فإن   مث،

 من العمل ملنتجات الشخصي التملك هذا إلغاء اإلطالق، على نريد، ال وحنن
و ل صافيا( رحبا) حاصال   يرتك ال التمل ك فهذا الشخصية، احلياة إنتاج إعادة أجل  خي 

 ال الذي التملك، هلذا املقيت الطابع إلغاء فقط نريد حنن. الغري عمل على السيطرة
 الطبقة مصلحة تتطلبه الذي بالقدر إال   حييا وال املال، رأس لتنمية إال   العامل فيه حييا

 .السائدة
، فالعمل  املرتاكم، العمل يادةلز  وسيلة سوى ليس الربجوازي، اجملتمع يف احلر 

 احلياتية السريورة لتوسيع وسيلة سوى ليس الشيوعي، اجملتمع يف املرتاكم، والعمل
 .وترقيتها وإلغنائها للعمال،
 الشيوعي اجملتمع ويف احلاضر، على املاضي يتسلط إذن الربجوازي اجملتمع ففي
 مميزة، ذاتية وله ـقـلمست املال رأس الربجوازي اجملتمع ويف. املاضي على احلاضر يتسلط

 .مميزة ذاتية وال له، استـقالل ال الفاعل الفرد أن حني يف
 على وهي! واحلرية الفردية الشخصية إلغاء الربجوازية تسم يه الوضع هذا وإلغاء

 .وحريته واستقالله الربجوازي فردانية بإلغاء فعال   يتعلق األمر فإن  . حق
 والبيع احلر ة، التجارة: باحلرية يـ قصد الراهنة الربجوازية اإلنتاج عالقات نطاق ويف

،  .احلر   والشراء احلر 
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ار أيضا انتفى اجلشع اإلجتار انتفى إذا ولكن ار فالتبجحات. احلر   اإلجت   باإلجت 
،  باملقابلة إال   هلا معن ال احلرية، حول لربجوازيتنا األخرى التبج حات كل شأن احلر 

ستعَبد بالربجوازي وباملقابلة املقي د، باإلجتار
 
 إطالقا   هلا معن وال الوسطى، القرون يف امل

 .نفسها وللربجوازية الربجوازية، اإلنتاج ولعالقات لإلجتار، الشيوعي باإللغاء باملقبلة
 يف اخلاصة، امللكية ولكن. اخلاصة امللكية إلغاء نريد ألنـ نا بالذعر أِصبتم لقد

ا. أعضائه أعشار تسعة إىل بالنسبة م لغاة الراهن، جمتمعكم  ألهنا موجودة ضبطا   إهن 
 ملكية إلغاء نريد ألننا تلوموننا إذن فأنتم. التسعة األعشار إىل بالنسبة موجودة غري

 من الساحقة األغلبية إىل بالنسبة امللكية إنعدام لوجودها، ضروري كشرط َتفرض،
 .اجملتمع

 .نريده ما بالتأكيد وهذا ،ملكيتكم إلغاء نريد بأننا تتهموننا فإنكم وبكلمة،
 عقاري، ريع إىل نقد، إىل مال، رأس إىل يتحول أن العمل على يتعذر أن وما

 فيها تبقى ال اليت اللحظة يف أي اإلحتكار، على قادرة جمتمعية سلطة إىل وباختصار
 بالذات اللحظة هذه يف برجوازية، ملكية إىل تتحول أن على قادرة الشخصية امللكية
 .أ زيل قد الفرد ن  أ تعلنون

. الربجوازي املالك( أي) الربجوازي إال   بالفرد َتعنون ال بأنكم تعرفون أنتم إذن،
 .ا  حق   ي زال أن من ب د   ال الفرد وهذا

 فقط تنتزع بل جمتمعية، منتجات متل ك على القدرة من أحدا   جترِّد ال فالشيوعية
 .كالتمل   هذا بواسطة الغري عمل استعباد على القدرة

 تشريوسَيس نشاط كل   ينتهيس اخلاصة امللكية بإلغاء: يقول علينا اعرتاض ومثة
 .عام كسل

 أن إذ اخلمول، يف بعيد زمن منذ ترد ى قد الربجوازي اجملتمع لكان ذلك، صح   فَلو
. يعملون ال ميتلكون، الذين وأوالئك ميتلكون، ال اجملتمع، يف يعملون، الذين أولئك
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 يبقى ال وجود للرأمسال يبقى ال حني:  احلشو هذا إىل ؤو لي   كله الوسواس فهذا
 .وجود املأجور للعمل

 املادية املنتجات إنتاج يف الشيوعي النمط إىل توج ه اليت كلها، واإلعرتاضات
 الطبقية امللكية زوال أن   وكما. ومتلكها الفكرية النتاجات إنتاج أيضا تشمل ومتلكها،
 يف مياثل، الطبقية الثقافة زوال فإن   نفسه، اإلنتاج والز  الربجوازي، نظر يف يعادل،

 .إطالقا   الثقافة زوال ظره،ن
 الساحقة، األغلبية إىل بالنسبة ليست، ضياعها على الربجوازي ينوح اليت والثقافة

 .ماكينات منها جيعل تدريبا   إال
 عن ربجوازيةال مبفاهيمكم الربجوازية امللكية إلغاء تقيسون وأنتم جتادلونا ال ولكن

 الربجوازية اإلنتاج عالقات نِتاج هي نفسها أفكاركم فإن  ..  إخل واحلق والثـقافة احلرية
 س ـن ـت اليت طبقتكم، إرادة سوى هو ليس الذي حقكم، شأن الربجوازية، وامللكية
 .مضموهنا طبقتكم، حلياة املادية الشروط حدَّدت إرادة قانونا،

 عالقات من وملكيتكم، إنتاجكم عالقات هبا لونحتو   اليت املنفعي ة، فنظرتكم
 النظرة هذه والعقل، للطبيعة( ثابتة) أبدي ة قوانني إىل اإلنتاج جمرى يف عابرة تارخيية

 وما القدمية، بامللكية تفهمونه ما فإن. بادت اليت السائدة الطبقات ومجيع تتشاطروهنا
 .الربجوازية امللكية إىل بالنسبة المعقو  اآلن بعد يعد مل اإلقطاعية، بامللكية تفهمونه

 الدينء القصد هذا على ثائرهتم تثور تطرفا   الراديكاليني أكثر حىت! العائلة وإلغاء
 .للشيوعيني
. اخلاص والتملك املال رأس على الربجوازية؟ العائلة الراهنة، العائلة ترتكز َفعالمَ 

 احلرمان يف تكملتها جَتد لكن ها ة،الربجوازي إىل بالنسبة إال   تطورها بتمام توجد ال وهي
 .العلين البغاء ويف الربوليتاري، إىل بالنسبة العائلة، من القسري

 رأس بزوال تزوالن فكلتامها تكملتها، باضِمحالل طبعا تضمحل   الربجوازية والعائلة
 .املال
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 ا،هب نعرتف اجلرمية هذه ألبنائهم؟ اآلباء استغالل إلغاء نريد أن نا علينا أتأخذون
 أكثر على نقضي البيتـي ة، الرتبية حمل   اجملتمعية الرتبية بإحالل إننا، تقولون لكن

 .محيمية العالقات
 اجملتمعية العالقات حتددها أال ؟أيضا   أنتم، تربيتكم حيدد الذي هو اجملتمع أليس

 رسة،املد بواسطة املباشر وغري املباشر اجملتمع تدخل حيددها أال إطارها؟ يف تربون اليت
ون فقط إهنم. الرتبية يف اجملتمع فعل يبتدعون ال فالشيوعيون ؟..إخل  خاصي ـته يغري 

 .السائدة الطبقة تأثري من الرتبية وينتزعون
 وحتو ل العائلية، الربوليتاري روابط كل   الكبرية، للصناعة نتيجة متزقت، فكلما

 بالعائلة الربجوازية شدقاتالت تصبح عمل، أدوات وجمر د جتارية سلع جمر د إىل األوالد
 .للتـقـزز إثارة أكثر واألبناء، اآلباء بني اإللفة وبعالقات والرتبية
 بصوت بنا تزعق كذا". النساء إشاعة إدخال تريدون الشيوعيون، أيها لكنكم،"و
 .كلها الربجوازية واحد

 أن جيب اإلنتاج أدوات أن يسمع وهو. إنتاج أداة جمرَّد امرأته يف يرى فالربجوازي
 النساء سيصيب اإلشرتاكية قَدر بأن   يعتقد أن إال   يسعه ال ،وطبعا  . مجاعيا   تشتغل

 .أيضا  
 أدوات كمجر د النساء وضع بإلغاء ،ضبطا   يتعلق، األمر أن   خلده يف يدور وال

 .إنتاج
 يف املسرف األخالقي برجوازيتنا ذعر من للسخرية إثارة أكثر شيء ال وللمناسبة،

 ليسوا فالشيوعيون. الشيوعيني على هبا املدََّعى الرمسية، النساء إشاعة من أخالقيته،
 .تقريبا الدوام على و جدت فقد النساء، إشاعة إدخال إىل حباجة

 وبناهتم، بروليتاريتهم نساء تصر فهم، حتت تكون بأن القنوعني غري فربجوازي ونا،
 .متبادل باتفاق ينوايتدا أن يف خاصة متعة جيدون الرمسي، البغاء عن ناهيك
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 أن ميكن ما وقصارى. املتزوجات النساء إشاعة هو احلقيقة، يف الربجوازي، فالزواج
 إشاعة حمل للنساء وصرحية رمسية إشاعة إحالل يريدون أهنم هو الشيوعيون، عليه ي الم

 .نفاقا   مسترتة
 النساء إشاعة أيضا تزول ةنالراه اإلنتاج عالقات بإلغاء أنه البديهي من وللمناسبة،

 .الرمسي وغري الرمسي البغاء( يزول) أي عنها، النامجة
 .والقومية الوطن إلغاء يريدون بأهنم الشيوعيون تَّهميـ   ذلك، وفوق

 على ينبغي أنه ومبا. ميلكونه ال ما منهم ي سلب أن ميكن فال. هلم وطن ال فالعم ال
 قومية، طبقة نفسها تنص ب وأن السياسية، السلطة على ،أوال   تستويل، أن الربوليتاريا

ا كأم ة، تتـقوَّم وأن  .للكلمة الربجوازي باملعن قطعا   ليس لكن وطنية، تزال ما فإهن 
 اإلنتاج يف التماثل مع العاملية، السوق مع التجارة، حرية مع الربجوازية، منو فمع

 بني ناقضاتوالت القومي ة الفواصل تزول لذلك، املالئمة احلياتية واألوضاع الصناعي
 .فأكثر أكثر الشعوب،

 البلدان يف املوح د، الربوليتاريا وعمل. فأكثر أكثر ست ـزيلها الربوليتاريا وسيطرة
 .لتحررها األولية الشروط أحد هو األقل، على املتحض رة

 .أخرى ألم ة أ م ة استغالل على ي قضى للفرد الفرد استغالل على ي قضي ما وبقدر
 .األمم من الَعَداء موقف يزول األم ة داخل الطبقات نيب التناحر زوال ومع

 ،عموما   إيديولوجية، فلسفية دينية نظر و ج هات من الشيوعية، إىل املوج هة والتهم
 .تفصيال   أكثر نقاشا   تستحق ال

 املعيشية الناس أوضاع تغري مع أنه إلدراك ثاقب نظر إىل حاجة من وهل
 ومعتقداهتم تصوراهتم أيضا تتغري جتماعية،اإل وحياهتم اجملتمعية، وعالقاهتم

 ؟ وعيهم:  وبكلمة ومفاهيمهم،
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 بتحو ل يتحو ل الفكري اإلنتاج أن   سوى شيء على األفكار تاريخ ي ربهن وهل
 الطبقة افكار إال   قط   تكن مل العصور، من عصرا   سادت اليت فاألفكار املادي؟ اإلنتاج

 .السائدة
 واقع، عن فحسب ي عربَّ  بأسره، جمتمعا   تـ ثـوِّر أفكار عن احلديث جيري فعندما

 األوضاع احنالل وأن   القدمي، اجملتمع عقر يف تكونت قد جديد جمَتمع عناصر وهوأن  
 .القدمية األفكار احنالل يواكبه القدمية املعيشية

 القدمية، األديان على املسيحي الدين انتصر يتهاوى القدمي العامل كان فحينما
 التنوير، أفكار أمام عشر الثامن القرن يف أمرها، على املسيحية األفكار بتغ ل وحينما

 ومل. آنـئـذٍ  الثوري ة الربجوازية، مع صراعه يف األخرية أنفاسه يلفظ اإلقطاعي اجملتمع كان
 جمال يف احلرة املزامحة نظام عن تعبريا   إال   الدينية واحلرية املعتقد حرية أفكار تكن

 .املعرفة
 :قالي   وقد

 تعد لت قد.. إخل" واحلقوقية والسياسية والفلسفية واألخالقية الدينية األفكار إن"
 واحلقوق والسياسة والفلسفة واألخالق الدين لكن التارخيي، التطور جمرى يف شك بال

 .التحو ل هذا وسط قائمة ظل ت
 عمجي يف واحدة هي.. إخل والعدالة احلري ة مثل ثابتة حقائق هناك ذلك وفوق
 .اجملتمعية األوضاع

 جتديد من بدال   واألخالق األديان تلغي الثابتة، احلقائق تلغي الشيوعية أن   واحلال
 ".كل ها السابقة التارخيية التطورات إذن، تـناقض، فهي تشكيلهما،

 يف يتحرك كان اآلن، حىت جمتمع، كل تاريخ إن   التهمة؟ هذه تؤول فإالم
 .املختلفة العهود حسب خمتلفة أشكاال   إختذت طبقية، تناحرات

 استغالل فإن   الدوام، على التناحرات هذه اختذته الذي الشكل كان مهما ولكن
 إذن عجب وال. السالفة العصور جلميع واحد واقع هو اآلخر للقسم اجملتمع من قسم
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 أشكال يف والتباين، التنوع رغم يتحرك، العصور، كل يف اجملتمعي، الوعي كان إن
 الطبقي التـناحر بزوال إال   متاما   تنحل   ال الوعي من أشكال يف معينة،( واحدة) مشرَتكة

 .كليا
 وال ة،املتوارث امللكية عالقات مع جذرية األكثر القطيعة هي الشيوعية، فالثورة

 .املتوارثة باألفكار صلتها أشد ، جبذرية منوها، جمرى يف تقطع أن يف غرابة
 .الشيوعية على جوازيةالرب  اعرتاضات من دعونا ولكن،

 سائدة طبقة إىل الربوليتاريا ترفيع هي العم ال ثورة يف األوىل اخلطوة أن   رأينا فقبال  
 .بالدميقراطية والفوز

 املال رأس ،تدرجييا   الربجوازية من لَتنَتزع السياسية سلطتها ستستخدم فالربوليتاريا
 املنظَّمة الربوليتاريا أيدي يف أي ة،الدول أيدي يف كل ها اإلنتاج أدوات ولِـت مركز كله،

 .ممكنة سرعة بأقصى املنتجة القوى حجم ولتزيد سائدة، طبقة يف
 امللكية حلق   االستبدادي باالنتهاك إال   ،طبعا   ذلك حدوث ميكن ال البداية، ويف

 البقاء، مأمونة وغري ناقصة إقتصاديا   تبدو، بتدابري أي الربجوازية، اإلنتاج ولعالقات
 اإلنتاج منط لقلب كوسيلة عنها غن ال وهي احلركة، جمرى يف نفسها تتجاوز هالكن  

 .بأسره
 .البلدان الختالف تبعا التدابري هذه ختتلف وطبعا

 األكثر البلدان إىل بالنسبة ،تقريبا   عامة بصورة ممكن، اآلتية التدابري تطبيق أن   غري
 :تقدما

 .الدولة نفقات لتغطية ريالعقا الريع وختصيص العقارية امللكية نزع .7
 .مرتفعة تصاعدية ضريبة( فرض) .0
 .الوراثة قانون إلغاء .0
 .والع صاة املهاجرين مجيع ملكية مصادرة .8
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 يف كل ه اإلنتاج يتجمع أن وما الطبقية، الفوارق التطور، سياق يف ختتفي، أن وما

 فالسلطة .السياسي طابعها العامة السلطة تفقد حىت املتشاركني، األفراد أيدي
 .أخرى طبقة قمع سبيل يف لطبقة املنظَّم العنف هي حلقيقي،ا مبعناها السياسية،
 وعندما الربجوازية، ضد كفاحها إب ان طبقة يف وجوبا   الربوليتاريا تتوحد فعندما

 بصفتها بالعنف، القدمية اإلنتاج عالقات وتلغي سائدة، طبقة بثورة نفسها تـنص ب
 عامة، الطبقات بالتايل تلغيو  الطبقي التناحر وجود أسباب تلغي فإهنا سائدة، طبقة
 .كطبقة اخلاصة سيطرهتا تلغي

 تشار كي ، جتمُّع حيل   الطبقية، وتناحراته بطبقاته القدمي، الربجوازي اجملتمع وحمل
 .للجميع احلر للتبسُّط شرطا   فرد لكل احلر التبسُّط فيه يكون
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 الفصل الثالث
 والشيوعي االشتراكي األدب

 الرجعية اإلشتراكية. 7

 اإلقطاعية اإلشرتاكية .أ
 موقعها حبكم مدعو ة، نفسها واإلنكليزية الفرنسية األرستقراطية َوجدت

 متوز ثورة ففي. احلديث الربجوازي اجملتمع ضد   هجائية قطع كتابة إىل التارخيي،
 اهنزمت قد كانت اإلنكليزية، اإلصالح حركة ويف ،7403 عام الفرنسية( يوليو)

 سياسي نضال عن احليث ممكنا يعد فلم املقيت، صويل  الو  هذا أمام أخرى، مرة
 عهد القدمية، الكالمية التشدقات ولكن. فقط األديب النضال هلا بقي لقد. جدي  
َلكية إعادة

َ
 العطف ولتستدرَّ . مستحيلة أيضا األدب ميدان يف غدت ، (4)امل
 هاقرار  وضع وإىل مصاحلها، عن بالتخل ي التظاهر إىل األرستقراطية اضطرت
 الوجه هذا وعلى. فقط لَّةغَ املست العاملة الطبقة ملصلحة الربجوازية ضد اإلهتامي

 أذنه يف والغمغمة األغاين، بواسطة اجلديد سي دها هجاء لذة لنفسها وفرت
 .النذر من بفيض مشحونة بتنبؤات

 صدى من وهجاء حنيب من مزجيا   اإلقطاعية اإلشرتاكية نشأت وهكذا
 ثاقب، قاسٍ  حب كم الصميم يف الربجوازية أحيانا   مصيبة قبل،املست ووعيد املاضي
 فعوضا   .احلديث التاريخ مسرية إدراك عن التام لعجزها باستمرار السخرية وم ثرية

 الشعب ليحشروا الربوليتارية، التسو ل مبخالة األرستقراطيون لوَّح بالر اية التلويح عن

                                                           
َلكية إعادة ليس هنا، املقصود ((4

َ
. 7403 - 7478 فرنسا يف بل ، 7843 - 7883 إنكلرتا يف امل

 (7444 اإلنكليزية للطبعة إجنلس مالحظة)
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 اإلقطاعية النََّسب شارات هتمعجيز  على ملح حىت تبعهم أن ما لكنه خلفهم،
 .مستخفة وقحة بقهقهات عنهم فانفضَّ  القدمية،
 إنكلرتا ومن الفرنسيني الشرعيني من قسم املشهد هذا متثيل يف أجاد وقد

 .الفتاة
 منط عن خيتلف كان استغالهلم منط أن   على اإلقطاعيون يربهن وعندما
 خمتلفة وشروط أوضاع يف غلونيست كانوا أهنم فقط ينَسون الربجوازي، اإلستغالل

 يف موجودة تكن مل احلديثة الربوليتاريا أن   ي ثبتون وعندما. عهدها اليوم وىل   كليا  
 واجب وليدا   ،ضبطا   كانت، احلديثة الربجوازية أن   فقط ينَسون سيطرهتم، ظل

 .اجملتمعي لنظامهم الوجود
فون قل ما أهنم ذلك على وزد  مأخذهم أن   إذ م،النتقاده الرجعي الطابع خي 
 ظل   يف تتبسط اليت الطبقة إن   القول يف ،ضبطا   َيكم ن، الربجوازية على الرئيسي
 .بر م ته القدمي اجملتمعي ظامنال ستنسف نظامها،
 بشكل الربوليتاريا أجنبت ألهنا يلوموهنا، ما أكثر الربجوازية، يلومون ال وه م

 .الثورية الربوليتاريا أجنبت ألهنا بل عام،
 الطبقة ضد القمعية التدابري مجيع يف يشرتكون السياسية املمارسة يف فإهنم ولذا
 التقاط يَرتضون اإلعتيادية حياهتم يف فإهنم اجلوفاء تشدقاهتم عن ورغما العاملة،

 والشمندر بالصوف باملتاجرة والكرامة واحلب الوفاء ومقايضة الذهبية، التفاحات
 .(3)والعرق

                                                           
 األراضي أصحاب وكبار الزراعيون األرستقراطيون حيث أملانيا، على األوىل بالدرجة ينطبق اهذ ((3

 اخلاص حساهبم على أراضيهم، من األكرب القسم يف االقتصادية الشؤون إدارة على يشرفون األملان،
 أغن أم ا. والعرق للسكر كبري معامل ذلك على عالوة ميلكون وحيث الوكالء، بواسطة
 كيف أيضا هم يعرفون أهنم إال   الدرجة، هذه بعد احلال هبم تبلغ فلم اإلنكليز قراطينياألرست

 أو احلد هذا إىل فيها مشكوك مسامهة، شركات ملؤسسي أمسائهم بإعطاء الريع هبوط عن ي عو ضون
 .(7444 اإلنكليزية للطبعة إجنلس مالحظة. )ذاك
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 الكهنوتية اإلشرتاكية َتسري بيد يدا   دوما   اإلقطاعيو  الكاهن سار ومثلما
 .اإلقطاعية واإلشرتاكية

 لغِ ت   أمل. املسيحي التنس ك على اإلشرتاكية صبغة إضفاء من أسهل شيء فال
 بالصدقة تعظ أمل منها وبدال   والدولة؟ والزواج اخلاصة امللكية أيضا املسيحية
 املسيحية فاإلشرتاكية والكنسية؟ لرهبانيةا واحلياة اجلسد، وأمانة والتبتل والتسول

 .األرستقراطي حقد الكاهن به يكرِّس الذي املقد س املاء إال   ليست
 الصغرية الربجوازية اإلشرتاكية. ب

 واليت الربجوازية، أطاحتها اليت الوحيدة الطبقة ليست اإلقطاعية األرستقراطية
 املدن برجوازيي فإن  . احلديث الربجوازي اجملتمع يف وهلكت حياهتا شروط ذبـ لت

 .احلديثة الربجوازية طالئع كانوا الوسطى القرون يف الصغار الفالحني وفئة
 حياة تعيش ،وجتاريا   صناعيا   تطورا   األقل البلدان يف تزال، ال الطبقة وهذه

 .الصاعدة الربجوازية جانب إىل خاملة
 جديدة صغرية برجوازية تكونت احلديثة، احلضارة فيها منت اليت البلدان، ويف
 تفتأ ال الربجوازي للمجتمع مكمل كجزء وهي. والربجوازية الربوليتاريا بني تتأرجح

( صفوف) إىل باستمرار أفرادها ينحدر املزامحة جر اء ومن نفسها؛ تشكيل تعيد
 اليت الساعة اقرتاب الكبرية، الصناعة منو مع يرون، ذلك إىل باإلضافة الربوليتاريا؛
 ليح ل   احلديث، اجملتمع عن مستقال   قسما   بوصفهم ،كلي ا   فيها ونسيضمحل  

 .واملستخدمني العمل ن ظ ار والزراعة، واملانيفاتورة التجارة يف حملهم،
 من أكثر الفالحني طبقة ت شك ل حيث فرنسا، مثل بلدان يف ،طبيعيا   وكان

 إىل الربجوازية، ضد الربوليتاريا يناصرون الذين الك ـت اب، يَعمد أن السكان، نصف
 وأن الربجوازي، النظام نقدهم يف صغري وفالحي صغري برجوازي معيار استخدام

 تكونت الوجه هذا وعلى. الصغرية الربجوازية نظر وجهة من العمال إىل ينحازوا
 .الصغرية الربجوازية اإلشرتاكية
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 .أيضا إنكلرتا يف بل فحسب فرنسا يف ال األدب هذا زعيم هو وسيسموندي
 اإلنتاح عالقات يف التناقضات الفطنة، من بكثري حل لت، اإلشرتاكية فهذه
 ي دحض، ال بشكل وأثبتت، املنافقة، اإلقتصاديني تربيرات وفضحت احلديثة،
 العقارية، وامللكية األموال رؤوس وحصر العمل، وتقسيم للمكننة، املدمِّرة التأثريات
 الصغار، والفالحني الصغار للربجوازيني تماحمل واإلحنالل واألزمات الزائد، واإلنتاج

 واحلرب الثروة، توزيع يف الصارخ والتفاوت اإلنتاج، يف والفوضى الربوليتاريا، وبؤس
 القدمية، العائلية والعالقات القدمية، العادات واحنالل األمم بني املاحقة الصناعية

 .القدمية والقوميات
 اإلنتاج وسائل إعادة إم ا تريد ،الوضعي مضموهنا حبسب اإلشرتاكية، وهذه
 حصر وإم ا القدمي، واجملتمع القدمية امللكية عالقات تعيد وبذلك القدمية، والتبادل
 الذي القدمية امللكية عالقات إطار يف بالقوة احلديثة والتبادل اإلنتاج وسائل
 نٍ آ يف وطوباوية رجعي ة احلالتني كلتا يف وهي. نسفه من بد   ال والذي َنسفته،

 .واحد
 هي تلك:  الريف يف البطريركي واإلقتصاد املانيفاتورة، يف احلريف النظام

 .جبان م واءٍ  إىل الالحق، تطوره يف إنتهى، اإلجتاه وهذا األخرية، كلمتها
 "الصحيحة" اإلشرتاكية أو األملانية اإلشرتاكية. جـ
 وازيةبرج ضغط حتت نشأ الذي فرنسا، يف والشيوعي اإلشرتاكي األدب إن  

 وقت يف أملانيا إىل أ دِخل السيطرة، هذه ضد النضال عن أدبيا   تعبريا   مسيطرة،
 .اإلستبدادية اإلقطاعية ضد نضاهلا تستهل  ( األملانية) الربجوازية كانت

. األدب هذا األملان، واألدباتية الفلسفة، وأدعياء الفالسفة، ختاطف وبشراهة
 الوقت يف يرافقه مل أملانيا، إىل فرنسا من الكتابات، تلك نزوح أن   نسوا ولكنهم

 األملانية، األوضاع يف الفرنسي، األدب فـفقد. الفرنسية احلياة أوضاع نزوح نفسه
 يبدو أن من بد ال كان مث ومن. حبتا   أدبيا   وجها   واختذ مباشرة عملية أمهية كل

 الثورة مطالب تكن مل وهكذا،. اإلنساين اجلوهر حتقيق حول فيه نفع ال كتأمل
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 مطالب سوى عشر، الثامن القرن يف األملان الفالسفة نظر يف األوىل، الفرنسية
 تكن مل الفرنسية، الثورية الربجوازية إرادة وجتليات عامة، بصورة" املعياري العقل"

 اإلرادة تكون، أن ينبغي كما اإلرادة البحتة، اإلرادة قوانني سوى نظرهم، يف تعين
 .احلقة اإلنسانية

 الفرنسية األفكار بني التوفيق يف ينحصر كان األملان لألدباء الوحيد عملوال
 الفرنسية األفكار انتحال يف باألحرى أو القدمي، الفلسفي ووجداهنم اجلديدة
 املرء هبا يتعلم اليت نفسها بالطريقة مت اإلنتحال وهذا الفلسفية؛ آرائهم من انطالقا  

 .الرتمجة بواسطة أي أجنبية، لغة عادة
 األعمال على املنطوية املخطوطات، عناوين الرهبان استبدل كيف ومعروف
 أم ا. كاثوليك لقد يسني مسجة حكايات بعناوين القدمي، الوثين للعهد الكالسيكية

 لقد ذلك، عكس على الدنيوي الفرنسي األدب حيال تصرفوا فقد األملان األدباء
 الفرنسي النقد حتت مثال   وا،فكتب الفلسفي، هبرائهم الفرنسي األصل ذيَّلوا

: الربجوازية للدولة الفرنسي النقد وحتت ،"البشري الكائن جتريد: " املالية للعالقات
 ..إخل" اجملرَّد الكل ي سيطرة إلغاء"

 عمَّدوه الفرنسية، التطويرات حتت اجلوفاء، الفلسفية العبارات هذه دس   إن
 ،"األملانية اإلشرتاكية علم"و ،"ق ةاحل اإلشرتاكية"و ،"الفعل فلسفة" مثل بأمساء،

 ..إخل ،"لإلشرتاكية الفلسفي التعليل"و
. واضحا   خصيا   الفرنسي الشيوعي - اإلشرتاكي األدب خ صي الطريقة وهبذه

 ضد طبقة نضال عن التعبري عن األملان، أيدي يف كفَّ  األدب هذا أن ومبا
م ،"سيةالفرن احملدودية" جتاوزوا أهنم األملان تصو ر أخرى،  عن ال دافعوا وأهن 

 بل الربوليتاري، مصاحل عن وال احلقيقة، إىل احلاجة عن بل احلقيقية، احلاجات
 ال الذي اإلنسان العموم، على اإلنسان مصاحل البشري، الكائن مصاحل عن

 اخليال مساء إىل فحسب ينتمي بل ،إطالقا   الواقع إىل وال طبقة، أي إىل ينتمي
 .املضبَّبة الفلسفي
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 حممل على احلمقاء املدرسية متارينها محلت اليت األملانية، اإلشرتاكية وهذه
 فشيئا   شيئا   فقدت الزعيق، هذا مبثل وطب لت هلا وزمَّرت الكبريين، واملهابة اجلد

 .الدعية براءهتا
 نضال وبكلمة الربوسية، الربجوازية سي ما ال األملانية الربجوازية نضال فإن  

 .جدي ة أكثر أصبح املطلقة، وامللكية اإلقطاعيني ضد يةالليبريال احلركة
 احلركية ملواجهة املنشودة الفرصة" احلق ة" لإلشرتاكية أتيحت الشكل وهبذا
 والنظام الليربالية، على التقليدية اللعنات ولصب   اإلشرتاكية، باملطالب السياسية
 الربجوازي، والقانون ،الربجوازية الصحافة وحرية الربجوازية، واملزامحة التمثيلي،

 هذه من شيئا   تكسب ال أهنا من اجلماهري ولتحذير الربجوازيتني، واملساواة واحلرية
 اإلشرتاكية عن فـَسها شيء كل فيها ستخسر بالعكس بل الربجوازية، احلركة

 و جود يستلزم البليد صداه هي كانت الذي الفرنسي النقد أن   ،ضبطا   األملانية،
 الدستور ومع له، ابقةاملط املادية احلياتية الشروط مع احلديث ازيالربجو  اجملتمع

 لتحقيقه أملانيا يف جيري العمل كان اليت املستلزمات تلك ناسب،امل السياسي
 وعلماء كهنة من وحاشيتها، طلقةامل األملانية احلكومات َخدمت فاإلشرتاكية

 الربجوازية وعيد ضد منشودة كفز اعة وبريوقراطيني، ب لداء وإقطاعيني تربية
 .املتصاعد

 وطلقات السياط لذع ملرارة احلالوة، املتكلفة التكملة شك لت واإلشرتاكية
 .األملانية العم الية لإلنتفاضات نفسها احلكومات هبا تصدَّت اليت البنادق،
 أيدي يف سالحا   الصورة، هبذه غدت، قد" احلق ة" اإلشرتاكية كانت وإن

ا األملانية، ةالربجوازي ضد احلكومات ث ل كانت فإهن   رجعية، مصلحة مباشرة مت 
 القرن خل فها اليت الصغرية، الربجوازية( هذه)و الصغرية األملانية الربجوازية مصلحة
 األساس أملانيا يف تشكل خمتلفة، بأشكال تظهر انفكت ما واليت عشر السادس
 .القائمة لألوضاع الفعلي   اجملتمعي
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 من ختاف وهي. القائمة األملانية األوضاع على اظاحلف هو عليها فاحلفاظ
 املال رأس لتمركز نتيجة للربجوازية، والسياسية الصناعية السيطرة أمام املبني اهلالك

 اإلشرتاكية أن   هلا تراءى وقد أخرى؛ ناحية من ثورية بروليتاريا ولربوز ناحية، من
 تفش ي( اإلشرتاكية) تفـتـفش  . واحد حبجر عصفورين إصابة على قادرة" احلق ة"

 .الوباء
 لفظي ة، مبحسِّنات واملطرَّزة التجريدية، النظريات شفافية من املصنوعة واحلـ ل ة

 األملان اإلشرتاكيون هبا غلَّف اليت احلـ ل ة، هذه - الدافئ الوجد بندى واملسبقة
 لدى اعتهمبض رواج يف إال   َتزد مل اهلزيلة،( الثابتة" )اخلالدة حقائقهم" من ِبْضعا  

 .اجلمهور
 تكون أن هي مهمتها أن جهتها، من األملانية اإلشرتاكية أدركت فأكثر وأكثر

 .الصغرية الربجوازية هلذه الطن ان املثل
 هو الصغري األملاين الربجوازي وأن   السوية، األمة هي األملانية األمة أن   فأعلنت

 جعلها ،واشرتاكيا   اميا  س غامضا   معن كلها نذالته على وأضفت. السوي اإلنسان
 الشيوعي لإلجتاه مباشرة التصدي إىل املطاف هبا وآل. واقعها عكس على تدل

 وعدا. الطبقية الصراعات كل فوق بتجر د حتل ـق أهنا وأعلنت ،"الفظ   اهلد ام"'
 املتداولة املزعومة، والشيوعية اإلشرتاكية الكتابات كل فإن   جدا   قليلة استثناءات

 .(73)لألعصاب املثري القذر األدب هذا قطاع إىل تنتمي ،أملانيا يف

 البرجوازية اإلشتراكية أو المحافظة اإلشتراكية. 2

 بقاء لضمان السيئة اجملتمعية األوضاع معاجلة يف الربجوازية من قسم يرغب
ون إقتصاديون:  القسم هذا يف ويندرج .الربجوازي اجملتمع  وحمس نو وإنسانيون وخريِّ

                                                           
 مواصلة يف الرغبة داعميه وأفقدت كله، الرث اإلجتاه هذا كنست 7484 عام ثورة عاصفة ((73

 غرون كارل السيد هو اإلجتاه، هلذا الكالسيكي النمط بل الرئيسي، واملثل. باالشرتاكية االنشغال
 .(7433 األملانية الطبعة إجنلس مالحظة)
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 باحليوان، الرفق ومجعيات واإلحسان الرب أعمال ومنظِّموا الكادحة، اتالطبق وضع
. األصناف كل من األفق ضيقو ومصلحون والقناعة، اإلعتدال ومجعيات
 .كاملة مذاهب يف صيغت هذه الربجوازيني واشرتاكية

 .لربودون" البؤس فلسفة" ذلك، على مثاال ونورد،
 بدون( لكن) احلديث، اجملتمع حياة شروط يريدون اإلشرتاكيون فالربجوازيون

م. بالضرورة عنها النامجة واألخطار النضاالت  من منقى القائم اجملتمع يريدون إهن 
م. وهتدمه تثوِّره اليت العناصر  تتصور وبالطبع. الربوليتاريا بدون الربجوازية يريدون إهن 

 من تصوغ جوازينيالرب  واشرتاكية. العوامل كأفضل فيه تسود الذي العامل الربجوازية
 إىل الربوليتاريا بدعوهتا وهي،. كامال   مذهبا   أو مذهب نصف املعز ي التصو ر هذا

 بأن فقط احلقيقة يف تطالب اجلديدة، أورشليم إىل والدخول مذاهبها حتقيق
 هلذا كراهيتها تصورات عنها تنفض أن على الراهن، باجملتمع( الربوليتاريا) تتشب ث
 .اجملتمع

 جعل إىل سعى ،متذهبا   وأقل أكثر عمليا   اإلشرتاكية، هلذه خرآ شكل وهناك
 فيدها،ي   أن يسعه ما أن   على بالربهنة ثورية، حركة كل من تنفر العاملة الطبقة

ا ذاك، أو السياسي التغيري هذا ليس  أي املادية، احلياة أوضاع تغيري فقط وإمن 
 احلياة أوضاع تغيري أن   إطالقا   تفهم ال اإلشرتاكية وهذه. اإلقتصادية األوضاع

 الثوري، بالطريق إال   يتم   ال الذي الربجوازية، اإلنتاج عالقات إلغاء يقتضي املادية
 تغري ال أهنا أي هذه، اإلنتاج عالقات أساس إىل تستند إدارية إصالحات تعين بل

 األحوال، أفضل يف تـقلل، بل املأجور، والعمل املال رأس بني العالقة يف شيئا  
 .الدولة ميزانية وختفف الربجوازية سيطرة نفقات

. بياين تعبري جمرد تسمي عندما إال   الئمامل تعبريها تبلغ ال الربجوازيني فاشرتاكية
 العاملة، الطبقة ملصلحة اجلمركية، واحلماية العاملة، الطبقة ملصلحة التجارة، فحرية

 والوحيدة األخرية ةالكلم هي هذه: العاملة الطبقة ملصلحة اإلنفرادية، والسجون
 .الربجوازيني اشرتاكية تقصدها اليت اجلادة،
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 هم الربجوازيني إن   القائل اإلدعاء يف إال   تكمن ال الربجوازية فاشرتاكية
 .العاملة الطبقة ملصلحة - برجوازيون

 الطوباويتان النقديتان والشيوعية اإلشتراكية. 0

 احلديثة، الكربى وراتالث كل يف أعرب، الذي األدب عن نتحدث ال وهنا
 ..(إخل بابوف، كتابات) الربوليتاريا مطالب عن

 غليان زمن يف مباشرة الطبقية مصاحلها لتغليب للربوليتاريا، األوىل فاحملاوالت
 الربوليتاريا جنينية إىل نظرا   بالضرورة أخفقت اإلقطاعي، اجملتمع اهنار عهد عام

 حصيلة شيء، كل قبل هي، اليت ا،لتحر ره املادية الشروط فقدان وإىل نفسها،
 األوىل احلركات هذه يرافق كان الذي الثوري، واألدب. الربجوازي العصر

 مساواتية إىل عام، تقشف إىل يدعو فهو. احملتوى رجعي بالضرورة هو للربوليتاريا،
 .فجة

 سيمون، سان مذاهب والشيوعية، اإلشرتاكية املذاهب فإن   احلقيقة ويف
 الربوليتاريا بني الصراع من اجلنينية األوىل احلقبة يف ظهرت.. إخل وأوين، وفورييه،

 (.وبروليتاريا برجوازية: راجع) آنفا   ذكرناها اليت احلقبة يف أي والربجوازية،
 مثلما الطبقات، بني التناحر حقا   يستبينون املذاهب هذه مبتدعي إن  

اه يف يتبيَّـنون ال لكنهم ،نفسه السائد اجملتمع يف اهلد امة العناصر تأثري يستبينون  إجت 
 .هبا خاصة سياسية حركة أي ة أو تلقائي، تارخيي فعل أي   الربوليتاريا

م الصناعة، منو يواكب الطبقي التناحر منو كان وملا  يعثرون ال كذلك فإهن 
 عن جمتمعي، علم عن البحث يف ويأخذون الربوليتاريا، لتحر ر املادية الشروط على

 .الشروط هذه خللق ،جمتمعية قوانني
 الشروط وعن الشخصية، حذاقتهم بنشاط يستعيضون اجملتمعي النشاط فعن
 طبقة يف الربوليتاريا تنظيم وعن كيفية، بشروط( يستعيضون) للتحرر التارخيية
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 نظرهم، ويف. خيتلقونه للمجتمع بتنظيم( يستعيضون) متصاعدا   تدرجييا   تنظيما  
 .اجملتمعية لتصاميمهم العملي التنفيذ ويف الدعاية يف ينحل   املقبل العامل تاريخ فإن  

م يعون ولكنهم  الطبقة مصاحل عن األوىل بالدرجة ي دافعون بتصاميمهم أهن 
 إال تكون ال إليهم بالنسبة فالربوليتاريا. معاناة األكثر الطبقة بوصفها العاملة،

 .معاناة األكثر الطبقة هبيئة
 ينتج املعيشي، وضعهم عن وكذلك ،الطبقي للصراع األوَّيل الشكل وعن
سِّنوا أن يريدون فهم. طبقي تناحر كل فوق بأهنم اعتقادهم  احليايت الوضع حي 

 اجملتمع إىل باستمرار يتوجهون ولذا. يسرا   ألكثرهم حىت اجملتمع، أعضاء لكل
 أن املرء فَحْسب. السائدة الطبقة إىل باألحرى( يتوجهون) بل متييز، بدون بأسره
 .ممكن جمتمع ألفضل ممكنة خطة أفضل بأن ه يعرتف كي هبهممذ يفهم

 ويريدون ثوري، نشاط كل وخصوصا   سياسي، نشاط كل ينبذون إذن، فهم
 اجلديد اجملتمعي لإلجنيل الطريق يشقوا أن وحياولون سلمية، بطريقة هدفهم بلوغ

 .املثال وبقوة بالطبع فاشلة صغرية بتجارب
 الربوليتاريا، فيه زالت ما منز  يف ملقبل،ا للمجتمع اخليايل   الوصف وهذا
 من ينبثق خيالي ة، ذاهتا هي بكيفية وضعها يف تَنظر بعيد حد   إىل النمو الضعيفة

 .شامال   حتويال   اجملتمع حتويل حنو األوىل السليقية اندفاعاهتا
 فهي. نقدية عناصر على أيضا   تشتمل والشيوعية اإلشرتاكية الكتابات أن   بـَْيد
ا مث ومن. أسسه بكل القائم تمعاجمل هتاجم  لتنوير جدا   قي مة مادة تـ قدِّم فإهن 
 بني التناقض إزالة مثل املستقبل، جمتمع عن اإلجيابية موضوعاهتا فإن  . العمال
 باإلنسجام واملناداة املأجور، والعمل اخلاص، والربح العائلة، وإلغاء والريف، املدينة

 تعرب   ال كلُّها املوضوعات هذه لإلنتاج، إدارة دجمر   إىل الدولة وبتحويل اجملتمعي،
 إال   الكتابات هذه تعرف ال والذي ينمو، ابتدأ الذي الطبقي التناحر إلغاء عن إال  

 سوى اآلن حىت املوضوعات هلذه ليس ولذا - احملدد غري املبهم األو يل شكله
 باويتنيالطو  - النقديتني والشيوعية اإلشرتاكية فأمهية .صرف طوباوي معن
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 يفقد ويتجسم، الطبقي الصراع ينمو ما فبقدر. التارخيي والتطور عكسا   تتناسب
 عملية، قيمة كل املتخيلة، مكافحته( تفقد)و الصراع، هذا عن اخليايل الرتفُّع هذا
 من كثري يف ثوريني املذاهب هذه واضعوا كان إذا وهلذا،. نظري تربير وكل

 بلراء يتشب ثون فهم. رجعية شيعا   حني كل يف يؤلفون مريديهم فإن   النواحي،
 .للربوليتاريا املط رد التارخيي التطور جتاه القدمية أساتذهتم
 بني التوفيق وإىل اجلديد، الطبقي الصراع إمخاد إىل بإصرار يسَعون ولذا

 إقامة - اجملتمعية طوباوياهتم جتريبيا حيققوا بأن حيلمون يزالون ال فهم. التناقضات
 (70)إيكارية وتأسيس ،(70)داخلية مستوطنات وتأسيس املعزولة، (77)اتالفاالنستري 

 على كلها القصور هذه ولبناء - اجلديدة أورشليم عن م صغَّرة طبعة -  صغرية
 فشيئا   وشيئا   .الربجوازية واجليوب القلوب رأفة ي ناشدوا أن عليهم توجب الرمال

 جرى الذين حملافظنيا أو الرجعيني اإلشرتاكيني فصيلة مصاف إىل ينحدرون
 خرايف   وباعتقاد منهجية، أكثر حبذلقة إال   عنهم خيتلفون ال وهم ،آنفا   وصفهم
 .اجملتمعي لعملهم العجائيب باملفعول متعص ب
 إال   تصدر أن مي كن ال إذ ع م الية، سياسية حركة لكل بضراوة يتصد ون ولذا

 .اجلديد باإلجنيل أعمى كفر عن
 وهنا الشارتيني هناك يقاومون فرنسا، يف والفورييويون إنكلرتا، يف األوينيون
 .اإلصالحيني

                                                           
 (7433 األملانية الطبعة إجنلس مالحظة. )فورييه ختي لها اليت اإلجتماعية القصور إسم فالنستري، ((77
. النموذجية الشيوعية جمتمعاته أوين مسى هكذا. Home - Colonies الداخلية املستوطنات ((70

 (7433 األملانية الطبعة إجنلس مالحظة)
 .أمريكا يف أنشأها شيوعية، مستعمرة على مث ختي له، بلد على كابه أطلقه إسم. Icarle إيراكية ((70

 مؤسساته كابه به وصف طوباوي خيايل بلد سما (7444 اإلنكليزية للطبعة إجنلس مالحظة)
 (7433 األملانية الطبعة إجنلس مالحظة) .الشيوعية
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 الرابع الفصل
 المعارضة أحزاب مختلف من الشيوعيين موقف

 العمالية األحزاب من الشيوعيني موقف بالبداهة يتضح الثاين للفصل وفقا
 يف الزراعيني واإلصالحيني إنكلرتا، يف الشارتيني من موقفهم وبالتايل القائمة،

 .الشمالية أمريكا
 للطبقة املباشرة واملصاحل األهداف لتحقيق يناضلون( الشيوعيون) فه م
 ففي. احلركة مستقبل الراهنة، احلركة يف ميثلون، نفسه الوقت يف لكنهم العاملة،

 الربجوازية ضد   (78)الدميقراطي - اإلشرتاكي احلزب إىل الشيوعيون ينضم فرنسا
اذ حق عن يتخلوا أن ونبد والراديكالية، احملافظة  اجل مل من نقدي موقف اخت 

 .الثوري التقليد خلفها اليت واألوهام الرنانة
 احلزب هذا أن   باهلم عن يَغيب أن بدون الراديكاليني، يساندون سويسرا، ويف
 باملفهوم ودميقراطيني إشرتاكيني من( م ؤلَّف) متَّسم متناقضة، عناصر من يتكو ن

 يساند( بولندا) بولونيا ويف .راديكاليني برجوازيني من موقس للكلمة، الفرنسي
 ذلك أي الوطين، للتحرر شرطا   الزراعية الثورة من جيعل الذي احلزب الشيوعيون

 احلزب ي ناضل أملانيا ويف .7488 عام كراكاو انتفاضة يف احلياة بث   الذي احلزب
 امللكي النظام ة،ثوري مقاومة الربجوازية قاومت كلما الربجوازية مع الشيوعي
 .األفق الضيقة الصغرية والربجوازية اإلقطاعية، العقارية وامللكية املطلق،

                                                           
 اليومية الصحافة ويف بالن، لوي األدب ويف روالن، ليدرو حينئذ الربملان يف ميث له كان احلزب هذا (78)

 إىل اخرتعه، الذي سماإل هذا الدميقراطي، باإلشرتاكي يشريون وكانوا(. اإلصالح" )ريفورم ال" جريدة
 باللون تلك، أو الدرجة هذه إىل يتصف، كان الذي اجلمهوري أو الدميقراطي احلزب من القسم هذا

 باحلزب فرنسا يف حينئذ ي سمَّى كان ما(. 7444 اإلنكليزية للطبعة إجنلس مالحظة) اإلشرتاكي
ثـله كان الدميقراطي، اإلشرتاكي  كان وبالتايل بالن، لوي ألدبا ويف روالن، ليدرو السياسة يف مي 

 (.7433 األملانية للطبعة إجنلس مالحظة) احلالية األملانية الدميقراطية اإلشرتاكية عن جدا بعيدا
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 العمال لدى اإلمكان، قدر واضح وعي، خلق عن حلظة يتغافل ال أن ه بيد
 أن األملان العمال يستطيع حىت والربوليتاريا، الربجوازية بني العدائي التناقض حول

 وسلطتها، الربجوازية توجدها اليت والسياسية تمعيةاجمل الشروط فورا يوج هوا
 فور نفسها الربجوازية ضد النضال يبدأ كي الربجوازية، ضد عديدة، كأسلحة

 .أملانيا يف الرجعية الطبقات إسقاط
 ثورة أعتاب على أملانيا ألن   الرئيسي، اهتمامهم الشيوعيون ي وجِّه أملانيا فإىل
ا برجوازية،  ،تقدما   األكثر األوروبية احلضارة شروط يف لتحولا هذا ستـنجز ألهن 

 فرنسا ويف عشر، السابع القرن يف إنكلرتا يف منها أكثر للغاية، نامية بروليتاريا ومع
 تكون أن إال   ميكنها ال بالتايل األملانية الربجوازية الثورة ألن   عشر، الثامن القرن يف

 .بروليتارية لثورة مباشرا استهالال  
 األوضاع ضد ثورية حركة كل مكان، كل يف الشيوعيون، ساندي   وباختصار

 مهما امللكية، مسألة ي ربزون احلركات هذه كل ويف .القائمة والسياسية اجملتمعية
 .للحركة األساسية املسألة تتخذه، الذي الشكل تطور درجة كانت

 حتقيق وعلى العالقات، إقامة على مكان، كل يف الشيوعيون، يعمل وأخريا  
 .البلدان مجيع يف الدميقراطية األحزاب بني تفاهمال

 ال بأن عالنية وي نادون ومقاصدهم، آرائهم إخفاء من الشيوعيون ويأنف
 فلرتتعد. بالع نف القائم، اجملتمعي النظام بإسقاط إال   أهدافهم لبلوغ سبيل

 فيها يفقدونه ما للربوليتاريني فليس. شيوعية ثورة من خوفا   السائدة الطبقات
 البلدان، مجيع يف الربوليتاريون، أي ها. يكسبونه عاملا   وأمامهم أغالهلم سوى
 .(72)إحتدوا

 إنجلس وفريديريك ماركس كارل كتبه
 .4 74( يناير) الثاني وكانون 1 74( ديسمبر) األول كانون في

.4 74( فبراير) شباط في لندن، في باأللمانية مستقال كراسا األولى، للمرة ظهر
                                                           

 ".إحتدوا العامل، عم ال يا" بـ ترمجته على درج النداء هذا ((72
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الي�سار الثوري احد تيارات اال�شرتاكية امل�رصية.
منبع  الراأ�شمايل  بالنظام  االإطاحة   : هي  اأهدافنا 
ال�شعب،  ودم  عرق  من  واالإثراء  والظلم  الف�شاد 
دولة  وامل�شاواة،  االإجتماعى  العدل  دولة  واإقامة 
اأو عبيد، الكل  اأو طبقية، بال �شادة  بال ا�شتغالل 
فيها مواطنون اأحرار مت�شاوون، مت�شاركون يف 

العمل والرثوة والعائد واإدارة املجتمع.
و�سيلتنا هي : الثورة اجلماهريية يف مقدمتها العاملون 
ومن  بهم،  تعمل  والريف،  املدن  يف  والفقراء 

اجلهم، وتقيم نظامهم.
اأو  اأ�شا�س العقيدة  اى متييز بني الب�رص على  نرف�ض : 

اللون اأو اجلن�س اأو العرق.
واال�شتبداد  الطبقي  اال�شتغالل   : �سد  ننا�سل 
والعن�رصية والتمييز بجميع �شوره واال�شتعمار 

وال�شهيونية.
نوؤيد : حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�شتعمار 
واال�شتبداد مبا يف ذلك املقاومة امل�شلحة ونتم�شك 

بحق الفل�شطينني يف كامل اأر�شهم.
واالأمريكية،  االإمربيالية  ال�شيطرة  م�شاريع   : نقاوم 
والتدخل اال�شتعماري يف منطقتنا اأو يف اى مكان.
اال�شتبداد  تقاوم  التي  القوى  كل  اإىل   : اأيدينا  مند 
والتدخل  الطبقي  واال�شتغالل  واالمربيالية 
العدل  حتقيق  اجل  من  للتعاون  اال�شتعماري، 

واحلرية.
كل ثوار العامل وكل املناه�شني للراأ�شمالية  اأ�سقائنا : 

واال�شتغالل وامل�شاريع اال�شتعمارية.
ونحارب  اآالمه  نعي�س  م�رص  �شعب  من  جزء   : نحن 
اأو  امل�شتغلني  من  للتحرر  معه  ون�شعى  معركته 

امل�شتبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.
�سعارنا هو : حترير اجلماهري بيد اجلماهري.

الي�سار الثوري

من نحن 

egy.revolutionary@gmail.com

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

توا�صل معنا

مارك�س  خطها  والتي  الوثيقة،  هذه  مازالت 
برناجمًا  لتكون   ،1847 عام  اأواخر  يف  واأجنلز 
لرابطة ال�شيوعيني االأممية، حتتفظ بقدرتها على 
علينا  يطرحها  ت�شاوؤالت  على  االجابات  تقدمي 

واقع تطور النظام الراأ�شمايل وتناق�شاته.
الراأ�شمالية  يف  هائلة  تغريات  حدوث  فربغم 
مرت  عامًا   150 من  اأكرث  خالل  عاملي،  كنظام 
املوؤلفان  به  اعرتف  ما  وهو  البيان،  �شدور  منذ 
 ،1872 عام  االأملانية  الطبعة  مقدمة  يف  نف�شيهما 
�شاحلة  تزال  ما  للبيان  العامة  املبادئ  اأن  اإال 
لتقدمي التحليل العلمي الأزمة الراأ�شمالية وطبيعة 
اال�شتغالل الطبقي واملهمة التاريخية امللقاة على 

عاتق الطبقة العاملة الإنهاء ا�شتغالل االن�شان.

بيان احلزب ال�شيوعي
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