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اإلمبرٌالٌة و عّززه عالم حروب ؼٌر عادلة  –، العالم الذى أودجته الرأسمالٌة  العالم فظٌع . بؤكثر تحدٌد

و ؼزوات وحشٌة و فقر مدقع ساحق للحٌاة و المساواة وحشٌة و الحطّ المتفّشى من مقام النساء . هذا 

 فٌه األزمة البٌبٌة المتسارعة لٌست جزءا من قوام –و هنا من المناسب الحدٌث عن الكوكب  –عالم 

 الحٌاة الٌومٌة فقط ، بل هً تهدّد التوازنات البٌبٌة ذاتها و أنظمة الحٌاة على األرض. 

إّن عذاب اإلنسانٌة فى العالم و الوضع الخطٌر الذى ٌوجد فٌه الكوكب هما جوهرٌّا نتٌجة لسٌر التناقض 

و المترابطة من جهة و المعولمة  ةالعالٌة اإلجتماعٌاألساسً لعصرنا أال وهو التناقض بٌن قوى اإلنتاج 

عبلقات الملكٌة و التحكّم الفردٌٌن فى قوى اإلنتاج هذه من جهة أخرى . لكن ما ٌقع فى أسر هذا 

إمكانٌة تنظٌم المجتمع  –التناقض هو إمكانٌة تجاوزاإلنسانٌة للعوز و اإلستؽبلل و اإلنقسام اإلجتماعً 

 .  على أساس مؽاٌر تماما سٌسمح للبشر بؤن ٌزدهروا حقّا

 أن ٌكون . و هذا ٌعنى أّن العالم كما هو لٌس العالم كما ٌجب و ٌمكن 

ما المشكل الذى ٌواجه اإلنسانٌة ؟ ما الذى ٌجب تؽٌٌره من أجل معالجة هذا المشكل ؟  و كٌؾ ٌمكن  

فهم العالم  –تحقٌق هذا التؽٌٌر ؟ الشٌوعٌة هً العلم الذى ٌخّول لئلنسانٌة أن تفهم العالم بهدؾ تؽٌٌره 

بؤكثر عمق أبدا من أجل تؽٌٌره أبدا بشكل أعمق بإتجاه المجتمع اإلنسانً العالمً . و مثلما هو الحال مع 

، كم الضرورة ) الهٌاكل و الدٌنامٌكٌة ( التى   كما هو فعبلكافة العلوم  ، تنطلق الشوعٌة من العالم 

قٌقً لتجاوز اإلستؽبلل و اإلضطهاد و إٌجاد عالم فى الواقع ٌكمن األساس الحتواجه عملٌّا اإلنسانٌة . 

 مؽاٌر رادٌكالٌّا من خبلل الثورة . 

 و ٌجّرنا هذا إلى النقطة المحورٌة فى هذا الجدال .

فى صفوؾ الحركة الشٌوعٌة العالمٌة هناك نقاش محتدم حول طبٌعة و سٌرورة و عمل التناقض 

و  –. و النقاش ٌدور حول أشكال الحركة التملّك الفردي  األساسً للرأسمالٌة : بٌن اإلنتاج اإلجتماعً و

 هذا التناقض األساسً .  –ما هو عامة الشكل الربٌسً لحركة 

و ٌشمل هذا النقاش مساببل حٌوٌة فى اإلقتصاد السٌاسً إالّ أنّه محورٌّا ٌدور حول مسابل المنهج و 

ه وتعقّده و تحلٌله و على ذلك األساس نؽٌّره ؟ أم المقاربة . هل أنّنا سنواجه العالم الموجود فعبل و تؽٌرا

   سنستعمل المفردات الماركسٌة كؤداة براؼماتٌة أساسا لتحدٌد مصادر التؽٌٌر و البحث عن ضمانات أن

 " ٌعمل " التارٌخ من أجلنا و أن تتؽلّب الجماهٌر و ذلك ببناء إطار مثالً للسٌاسة و الفلسفة ؟



فى العلم و تنطلق من العالم كما هو  ما هو نوع الحركة الشٌوعٌة العالمٌة التى ستوجد : حركة متجذّرة 

تفرض بالقّوة على الواقع  أن ٌتناسب مع مع نظام أم حركة تنطلق من " رواٌات " تفرض بالقّوة 

 إعتقادي ٌبحث على الطمؤنٌنة ؟ 

اٌة المرحلة األولى من الثورة الشٌوعٌة . و قد شهدت نه 6976لقد مثؤّلت هزٌمة الثورة الصٌنٌة فى  

و قفزة ( 6956 -6967هذه المرحلة األولى إٌجاد أّول دولة إشتراكٌة فى العالم فى اإلتحاد السوفٌاتً ) 

ًّ قدما بتلك الثورة )   (. 6976 -6949و تقدّم أعمق مع إرساء سلطة الدولة الثورٌة فى الصٌن و المض

ضادة فى الصٌن ، شرع بوب أفاكٌان ربٌس الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات و ؼداة الثورة الم

التمحٌص  و الدراسة العلمٌة للمكاسب الملهمة التى ال تصدّق لتلك المتحدة األمرٌكٌة ، فى سٌرورة 

و بعضها جدّي للؽاٌة .  المرحلة األولى من الثورة الشٌوعٌة ، و كذلك لنقابصها و أخطابها الحقٌقٌة ،

رفع راٌة المبادئ الجوهرٌة للشٌوعٌة و التقدّم بالعلم بطرق نوعٌة و جدٌدة و صاغ خبلصة جدٌدة 

للشٌوعٌة إنطبلقا من تلخٌص للتجربة الثورٌة للحركة الشٌوعٌة و بالتعلّم و إستخبلص الدروس من 

 مجاالت متنّوعة من الفكر و البحث العلمً و الثقافً و الفنًّ . 

تصّور المرحلة اإلنتقالٌة اإلشتراكٌة إلى الشٌوعٌة تصّورا جذرٌّا و فى نفس الوقت ، لقد أعاد أفاكٌان 

 ًّ أبعد و إنجاز وضع الشٌوعٌة على أسس علمٌة أرسخ حتى . و توفّر هذه الخبلصة الجدٌدة إطار المض

 ما هو أفضل خبلل الموجة الجدٌدة من الثورة الشٌوعٌة فى العالم المعاصر . 

فاكٌان الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة فى تعارض مع و قد عارضته إجابتٌن أخرٌٌن تجاه لقد طّور بوب أ

المبادئ الجوهرٌة للشٌوعٌة و تعانق الدٌمقراطٌة  واحدة تنبذهزٌمة اإلشتراكٌة فى الصٌن الثورٌة : 

الشٌوعٌة البرجوازٌة و األخرى تتمّسك بتصلّب و بطرٌقة شبه دٌنٌة بالتجربة اإلشتراكٌة و النظرٌة 

 (.6السابقٌن و ترفض مقاربة علمٌة صرٌحة لتلخٌص الماضً و مزٌد تطوٌر النظرٌة الشٌوعٌة )

هذا النقاش . بٌد أّن قضاٌا اإلقتصاد السٌاسً و المنهجٌة المتصلة بهذا الجدال لٌست قضاٌا هذه خلفٌة 

  محدودة أو فقط ذات فابدة و أهّمٌة بالنسبة للحركة الشٌوعٌة العالمٌة .

أكادٌمٌٌن ،  –التنظٌر و النزاع  ضمن أوساط سٌاسٌة تقدّمٌة و مثقّفٌن  تخصّ ٌشمل هذا النقاش مواضٌعا 

له محّركات نظامٌة و نتابج نظامٌة ،  –ذات أهّمٌة عمٌقة و آنٌة .هل أّن الرأسمالٌة فعبل نظام  امواضٌع

نسبة للدٌنامٌكٌة الهٌكلٌة للرأسمالٌة ؟  أي له قوانٌن حركته ؟ كٌؾ نفهم مدى المبادرة اإلنسانٌة الواعٌة

وما هً المقاربة العلمٌة لفهم المجتمع و تؽٌٌره ؟ و ما الذى ٌمثّل بالفعل تحرٌر اإلنسانٌة فى هذا 

 العصر؟

لبوب  العصافٌر لٌس ٌوسعها أن تلد تماسٌحا لكن اإلنسانٌة بوسعها أن تتجاوز األفق " "وفقرة من 

 كمنطلق :أفاكٌان تكثّؾ نقطة حٌوٌة 

كذا هً فعلٌّا األمور فى ما ٌتصل بالظروف الحالٌة للمجتمع اإلنسانً و إمكانٌات كٌف ٌستطٌع ه"  

بدٌل رادٌكالً للنظام الحالً الذى تهٌمن علٌه   إّماإنّها مسألة مجتمع أن ٌُسٌّر و ٌتّم تنظٌمه : 

القوى المنتجة المتوفّرة و ٌزٌد  ٌقوم علىبدٌل قابل للتطبٌق و البقاء ألنّه  –اإلمبرٌالٌة  –الرأسمالٌة 

و أكثر جوهرٌة عالقات اإلنتاج و فى عالقة جدلٌة بهذا  فى إطالقها ، عبر تغٌٌر العالقات اإلجتماعٌة ،

و من خالل هذا التغٌٌر و جوهرٌّا تغٌٌر الظروف  –،تغٌٌر البناء الفوقً السٌاسً و اإلٌدٌولوجً 



ما سٌأكّد  إّماو تصادي جدٌد جذرٌّا كقاعدة لمجتمع جدٌد جذرٌّا ككّل ؛ المادٌة األساسٌة إٌجاد نظام إق

اإلنجذاب أو اإلضطرار إلى مجتمع أسٌر لحدود  –فى عالم الٌوم  كبدٌل واقعً وحٌدبالفعل نفسه 

"    اإلنتاج و التبادل السلعً و بأكثر تحدٌد عالقات إنتاج و سٌرورة مراكمة و دٌنامٌكٌة رأسمالٌة ...

 (2)  . 

I - إختراق حٌوي : " القّوة المحّركة للفوضى " كدٌنامٌكٌة حاسمة للرأسمالٌة :  

 خلفٌة : -أ

هامٌن فى فى بداٌات ثمانٌنات القرن العشرٌن ، شرع الحزب الشٌوعً الثوري فى عمل و بحث نظرٌٌن 

اإلقتصاد السٌاسً للرأسمالٌة و كٌؾ أّن تناقضات العالم تؤّكد نفسها و تتفاعل فٌما بٌنها . و أثٌرت مسؤلة 

دٌنامٌكٌة الرأسمالٌة و كٌؾ تحدّد " المرحلة "  التى ٌرجى فٌها النضال الثوري ، فى كّل من العبلقة 

من العصر البرجوازي وسع لئلنتقال التارٌخً بالوضع العالمً الملموس حٌنها و فى عبلقة بالمسؤلة األ

  إلى عصر العالم الشٌوعً .

الرإى الثاقبة التى تقدّم بها بوب أفاكٌان . فقد حدّد " القّوة  و مركزٌة فى هذا العمل النظري كانت 

لعالم المحّركة للفوضى " بإعتبارها الشكل الربٌسً لحركة التناقض األساسً للرأسمالٌة ، محدّدة اإلطار ا

 للصراع الطبقً .

  و تعٌٌن " القّوة المحّركة للفوضى " كدٌنامٌكٌة ربٌسٌة للرأسمالٌة قد أفرز قدرا ؼٌر قلٌل من الؽضب 

و اإلستٌاء من أطراؾ مختلفة داخل الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ) و هنا نحٌل على القوى و التشكٌبلت 

الماوٌة فى تلك الفترة و لٌس على األحزاب الشٌوعٌة التحرٌفٌة المرتبطة باإلمبرٌالٌة اإلشتراكٌة 

 منذ زمن بعٌد (.السوفٌاتٌة حٌنذاك و التى قد تخلّت عن الثورة 

بعض ضمن الحركة الماوٌة وقتها بؤّن هذا الفهم ٌصفّى عملٌّا دور الجماهٌر و الصراع و قد حاجج ال

الطبقً فى التارٌخ . و دافع آخرون على فكرة أنّه نظرا ألّن إستؽبلل العمل المؤجور للبرولٌتارٌا هو 

، رجوازٌة مصدر فابض القٌمة ) للربح ( و نظرا ألّن الترفٌع إلى األقصى فى الربح هو سبب وجود الب

بالتالً منطقٌّا و تارٌخٌّا الصراع بٌن البرولٌتارٌا و البرجوازٌة المتجذّر فى إنتاج فابض القٌمة ، هو 

 بالضرورة الدٌنامٌكٌة الربٌسٌة للتطّور الرأسمالً . 

و ُوجدت حّجة أخرى أٌضا هً أنّه مبدأ جوهري فى الماركسٌة أّن الجماهٌر تصنع التارٌخ و أّن 

و لذا الصراع الطبقً و إمكانٌته الثورٌة ٌجب أن  –ٌفرز مقاومة ٌمكن تحوٌلها إلى ثورة اإلضطهاد 

 تكون الشكل الربٌسً لحركة التناقض الربٌسً للرأسمالٌة . 

. لكن كذلك حقٌقة هً أّن الظروؾ الموضوعٌة  حقٌقة موضوعٌة هً أن الجماهٌر تصنع التارٌخ 

    أن تصنع تارٌخا ٌخدم مصالحها العلٌا   ال تستطٌعّن الجماهٌر الفعلٌة تنشؤ إطار الصراع الطبقً و أ

مرّكزة فى حزب طلٌعً تعتمد على الفهم العلمً  و أّن اإلنسانٌة ال تستطٌع بلوغ الشٌوعٌة دون قٌادة ،

 األكثر تقدّما لكٌؾ هو العالم و كٌؾ ٌمكن تؽٌٌره فى مصلحة تحرٌر اإلنسانٌة فى العالم . 

هذا النقاش إلى السطح رؼم أنّه اآلن ٌتّم فى إطار الصراع اإلٌدٌولوجً حول ما إذا و من جدٌد طفح 

كانت الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة التى تقدّم بها بوب أفاكٌان هً اإلطار النظري للمرحلة الجدٌدة من 



، من أجل  الشٌوعٌة . و الرهان هو الحاجة و األساس الفعلٌٌن للثورة الشٌوعٌة الشاملة فى عالم الٌوم

إلى أقصى الحدود إن كانت  التحرٌر الحقٌقً لئلنسانٌة و صٌانة الكوكب ... و الحاجة إلى مقاربة علمٌة 

 تلك الثورة لتنجز و تمضً قدما . 

 حفرٌّات فى اإلقتصاد السٌاسً : -ب

حّول وسابل اإلنتاج الفردٌة .  ااإلنتاج إجتماعٌاألساسً الذى أدخله المجتمع الرأسمالً هو جعل التؽٌٌر 

المحدودة إلى وسابل إنتاج إجتماعٌة ال ٌمكن إستخدامها إالّ من قبل مجموعت من العّمال . و اإلنتاج 

نفسه تحّول من سلسلة من العملٌّات الفردٌة إلى سلسلة من األعمال اإلجتماعٌة و تحّولت المنتوجات من 

 منتوجات فردٌة إلى منتوجات إجتماعٌة . 

 (. 3هذه المنتوجات هً اآلن بالفعل إنتاج طبقة واحدة هً البرولٌتارٌا ) و 

و البرولٌتارٌا ، الطبقة التى هً فى أساس العمل الجماعً و اإلجتماعً الطابع ، تقوم باإلنتاج فى 

 و النقل و التخزٌن–الفبلحٌة  –المصانع والمعامل و المناجم و المزارع المصنّعة و المركبات الصناعٌة 

 التوزٌع و ؼٌرها . وهً تستخدم المعرفة اإلجتماعٌة التى طّورتها و نقلتها األجٌال السابقة .  –

لكن هذا اإلنتاج اإلجتماعً تمتلكه و تتحكّم فٌه و تراكمه طبقة رأسمالٌة قلٌلة العدد نسبٌّا . و البرولٌتارٌا 

الرأسمالً الفردي للثروة المنتجة و هذا الشكل من اإلنتاج اإلجتماعً فى تناقض جوهري مع التملّك 

 فى شكل رأسمال خاص .  –إجتماعٌّا 

" ، ٌبٌّن فرٌدٌرٌك إنجلز أّن التناقض بٌن اإلنتاج اإلجتماعً و التملّك الرأسمالً  ضد دوهرٌنغفى " 

الشكل األّول هو  (.4إلنتاج العمل اإلجتماعً ٌتمظهر و ٌتحّرك بشكلٌن من التناقضات العدابٌة )

و مع ظهور الرأسمالٌة و تطّورها ، صار العمل  العدابً بٌن البرولٌتارٌا والبرجوازٌة . التناقض

ال  –المؤجور القاعدة األساسٌة لئلنتاج اإلجتماعً المعاصر. و هإالء العّمال المؤجورٌن منفصلون عن 

هذه بؤٌدي الطبقة  و تتركّز وسابل اإلنتاجوسابل إنتاج المجتمع الربٌسٌة .  –ٌملكون و ال ٌتحكّمون فى 

الرأسمالٌة . و هم ال ٌملكون سوى قّوة عملهم) قدرتهم على العمل ( ٌجب على العّمال المؤجورٌن كً 

 ٌظلّوا على قٌد الحٌاة ، أن ٌبٌعوا قّوة عملهم لرأس المال . و تصبح قّوة العمل سلعة فى ظّل الرأسمالٌة . 

إالّ ال المؤجورٌن الحركة على وسابل اإلنتاج اإلجتماعٌة .و عندما ٌشؽّلهم رأس المال ، ٌدخل هإالء العمّ 

أّن إنتاج ذلك العمل اإلجتماعً و سٌرورة العمل اإلجتماعً تتحّكم فٌها الطبقة الرأسمالٌة .وٌربط رأس 

ًّ بخلق قٌمة و ٌهدؾ إلى إستخراج أقصى فابض عمل ) فابض قٌمة (  كّمٌة العمل  –المال العمل الح

عمل المتجسّد فى أجورهم ) متناسبا مع ما ٌتطلّبه إبقاء المنتجٌن على قٌد الحٌاة و الحفاظ الزابدة و وقت ال

 و تنشؤة أجٌال جدٌدة من العّمال المؤجورٌن (.  علٌهم وعلى عاببلتهم ،

و ٌمارس الصراع بٌن البرولٌتارٌا والبرجوازٌة ، إلى جانب الصراعات األخرى الناجمة عن مختلؾ 

و المندرجة فى تطّور التناقض األساسً للرأسمالٌة على النطاق  ماعٌة المشروطةالتناقضات اإلجت

 العالمً ، ٌمارس تؤثٌرا عمٌقا على اإلقتصاد و المجتمع و العالم . 

لنضرب بعض األمثلة لكٌؾ أّن التناقض الطبقً و التناقضات اإلجتماعٌة األخرى جزء من الضرورة 

  القابمة التى ٌواجهها رأس المال :



إشكالٌة كبرى لدى الرأسمال الصناعً المتحّرك أبدا أكثر هً إشكالٌة اإلستقرار اإلجتماعً . هناك 

على التحّرك من المكسٌك إلى الصٌن ، إلى الفتنام إلخ بحثا  عن ضؽوط تنافسٌة هابلة تحّث رأس المال 

تكالٌؾ إنتاج أرخض . لكن الكلفة لٌست العالم الوحٌد ؛ و القرارات متؤثّرة أٌضا بعوامل " عدم إستقرار 

العمل " و التنظٌم . أو أنظروا إلى دولة اإلستعمار الجدٌد التى صاؼتها و شجعت علٌها اإلمبرٌالٌة 

كٌة خبلل فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة : إحدى أهّم وظابفها كانت تعزٌز ظروؾ النظام األمرٌ

التقشّؾ اإلجتماعً لتٌسٌر مزٌد توّؼل رأس المال . و هناك الوضع فى شرقً أوروبا الٌوم حٌث هجوم 

سبعٌنات القرن الشامل تّم بحسابات تنطوي على إستباق الردّ الجماهٌري . و بالعودة  إلى ستٌنات و 

       العشرٌن فى الوالٌات المتحدة ، فإّن المعاٌٌر المستخدمة فى الصناعة األمرٌكٌة و مواقع المصانع 

و السٌاسة اإلجتماعٌة المدٌنٌة كانت مشروطة كثٌرا بتهدٌد ) و واقع ( إنتفاضات و تمّردات جماهٌر 

قضات اإلجتماعٌة األخرى جزء من الضرورة المضطَهدٌن السود . و مجدّدا ، التناقض الطبقً و التنا

 القابمة التى ٌواجهها رأس المال . 

 ٌشكّل التناقض العدابً بٌن البرولٌتارٌا و البرجوازٌة حركة التناقض األساسً .  

التناقض بٌن تنظٌم اإلنتاج على مستوى المعامل و الشكل اآلخر لحركة التناقض األساسً للرأسمالٌة هو  

المإسسات الفردٌة و وحدات رأس المال من جهة و فوضى اإلنتاج فى المجتمع ككّل من و المصانع و 

 جهة أخرى . 

ٌجتهد الرأسمال الفردي لتنظٌم اإلنتاج بفعالٌة بُؽٌة إسترداد تكالٌؾ اإلستثمار و كسب أفضلٌة و أجزاء 

ٌم علمً و " طؽٌانً" من السوق على حساب الرسامٌل األخرى . و للقٌام بذلك ، ٌضطلع الرسمالً بتنظ

لئلنتاج : تحلٌل اإلستثمار و اإلنتاج و الحسابات الصارمة والبرمجة القصوى و سرعة التنفٌذ و تمدٌد 

مدّة العمل ومراقبة العالم و التحّكم فٌه إلى أقصى درجة . و ٌحدث هذا على جمٌع مستوٌات الرأسمال 

مارت و سلسلة تنظٌم  –ات ) فّكروا فى وال الخاص وصوال إلى الشركات المعاصرة المتعدّدة القومٌّ 

 تزوٌده(. 

لكن بقدر ما ٌكون اإلنتاج منّظما بؤعلى الدرجات على مستوى المإسسة ، ال وجود و ال ٌمكن أن ٌوجد 

 تخطٌط منهجً و عقبلنً على مستوى المجتمع . و هذا ٌجب شرحه . 

تشكّل القاعدة المادٌة إلعادة اإلنتاج اإلجتماعً فى ظّل الرأسمالٌة ، الؽالبٌة العظمى من المنتوجات التى 

. من ٌشترون  و من ٌبٌعون هذه أو تلك من السلع ( للمجتمع تنتج كسلع . بمعنى أنّها تُنتج للتبادل ) للربح

تعتبر أمرا معطى .  –سواء وسابل اإلنتاج التى هً إستثمارات فى سٌرورة اإلنتاج أو وسابل إستهبلك 

 ط إجتماعٌة مباشرة بٌن المنتجٌن فاإلنتاج اإلجتماعً لٌس منسّقا ككّل إجتماعً . لكن ال وجود لرواب

و تمثّل السلعة المنتجة كسلعة رأسمالٌة تناقضا ٌنبؽى بإستمرار معالجته. فمن جهة ، ٌقوم المنتجون 

شاط اإلنتاجً األفراد بنشاطهم بإستقبللٌة الواحد عن اآلخر :عدٌد سٌرورات العمل المختلفة التى تمثّل الن

هم  –، هإالء المنتجٌن األفراد مترابطٌن ببعضهم البعض . و من جهة أخرى  منظّمة فردٌّاللمجتمع 

جزء من تقسٌم عمل إجتماعً واسع . كٌؾ إذن ٌتّم تنسٌق النشاط اإلقتصادي للمجتمع الرأسمالً ؟ كٌؾ 

 تتماشً مختلؾ القطع مع بعضها ؟ 

و الجواب هو أّن سٌرورات العمل المنّظمة فردٌّا هذه مترابطة و مصاؼة فى تقسٌم إجتماعً للعمل 

منخبلل التبادل . و التبادل هو تبادل السلع و تبادل السلع فى حدود معٌّنة : تباع و تشترى بؤسعار تعكس 



ل زمن العمل الضروري إجتماعٌّا إلنتاجها . هذا هو قانون القٌمة و وقت العم ل اإلجتماعً هو ُمعدِّ

 األسعار و األرباح . 

و كٌؾ  –على سٌرورات العمل المنّظمة فردٌّا . و الربح ٌحدّد ما ٌتّم إنتاجه  السعً وراء الربحو ٌهٌمن 

 ٌتّم إنتاجه . 

و تفاعبل مع حركة األسعار والربح ، ٌتحّرك رأس المال إلى القطاعات ذات أعلى األرباح و خارج 

ت األرباح الدنٌا . إن لم ٌجلب إستثمار ما ربحا مرضٌا ، أو إن لم ٌقع بٌع سلعة معٌّنة بثمن القطاعات ذا

ٌمكن أن ٌؽّطً كلفة إنتاجها ، عندبذ ٌضطّر رأس المال إلى رفع الفعالٌة أواإلنتقال إلى خّط إنتاج آخر.  

قرارات اإلنتاج. و السوق و تدّل حركات األسعار و األرباح على " المعلومة " التى على أساسها تتخذ 

ل و ٌماى أٌضا إعادة التنظٌم ...و بالتالً تُؽلق صناعة السٌاّرات المصانع ؼٌر الفعّالة و تعٌد  هكذا ٌُعدِّ

التجهٌز وتقلّص من قّوة العمل ؛ و الشركات ٌقع إبتبلعها والعّمال ٌجبرون على تؽٌٌر العمل . و على 

 مل و تعاد صٌاؼته . هذا النحو ٌصاغ التقسٌم اإلجتماعً للع

قلٌل جدّا : سٌرورة  -و –و إنسحب ؛ كثٌر جدّا  –هذا هو التعدٌل األعمى و الفوضوي . إنّه إضرب 

بعد وقوع و جرعات أقّل من البلزم فى اإلستثمار ؛ سٌرورة إكتشاؾ ؛  –جرعات أكثر من البلزم 

، لما سٌلؽٌه السوق و ما ال ٌلؽٌه ،و ما إذا كانت سٌرورة العمل فى ظّل قٌادة هذا الرأسمالً أو الواقعة 

ذاك ضرورٌة عملٌّا أم هً تتماشى مع معاٌٌر التنافس . ٌقول ماركس عن الدور التعدٌلً للسوق المعتمد 

ٌضع ذلك إنجلز فى  ( و مثلما5" )  مجمل حركة هذه الفوضى هً نظامهعلى عملٌة قانون القٌمة : " 

 "  اإلنتاج اإلجتماعًفى مجال الفوضى تسود إّن عرضه لشكلً الحركة " 

تنتج الرسامٌل الفردٌة و تتوّسع كما لو أنّه ال توجد حدود )مّرة أحرى ، مفترضة المشترٌن والبابعٌن 

نتاج الرأسمالً ٌجعل تطّور اإل:"  " رأس المال "الضرورٌٌن ( . لماذا ؟ ألنّه مثلما ٌشرح ماركس فى 

من الضروري بإستمرار تنمٌة كّمٌة رأس المال المنفق فى نشاط صناعً معطى ... وٌدفع التنافس       

 (6] الرأسمالً الفردي [ بإستمرار إلى توسٌع رأس ماله من أجل الحفاظ على نفسه...")

و بتطّور التنافس األساسً للرأسمالٌة بٌن اإلنتاج اإلجتماعً و التملّك الخاص عبر هذٌن الشكلٌن من 

اإلنتاج      –الحركة : التناقض بٌن البرجوازٌة والبرولٌتارٌا ،و التناقض بٌن التنظٌم فى وحدة مإسسة 

للحركة تبعاته الخاّصة و كّل  و الفوضى فى اإلنتاج فى المجتمع بؤسره . و لكّل شكل من هذٌن الشكلٌن

 واحد منهما ٌتداخل من اآلخر . 

لكن بطرٌقة مستمّرة ، طالما أن نمط اإلنتاج الرأسمالً مهٌمن على النطاق العالمً ، فوضى اإلنتاج 

الرأسمالً الذى ٌحدث التؽٌٌرات الجوهرٌة فى المجال المادي ٌحدّد إطار الصراع الطبقً . و الحركة 

ها الفوضر ، العبلقات الفوضوٌة ضمن المنتجٌن الرأسمالٌٌن المدفوعٌن بالتنافس ، هً التى تدفع إلٌ

 الشكل الربٌسً لحركة التناقض األساسً . و هذا إختراق هام فى الفهم أنجزه بوب أفاكٌان :

 المحّركة لهذه السٌرورة حتى و إن كان التناقض بٌن ةفى الواقع  فوضى اإلنتاج الرأسمالً هً القوّ " 

البرجوازٌة و البرولٌتارٌا جزء ال ٌتجّزا من التناقض بٌن اإلنتاج اإلجتماعً و التملّك الفردي . و فى 

حٌن أّن إستغالل قّوة العمل هو الشكل الذى به و من خالله ٌُنتج فائض القٌمة  و ٌتكّم تملّكه ، فإّن 

البرولٌتارٌٌن الذٌن ال ٌملكون الفوضوٌة بٌن المنتجٌن الرأسمالٌٌن ، و لٌس مجّرد وجود العالقات 

، هً التى تدفع هؤالء المنتجٌن إلى إستغالل الطبقة العاملة على شٌئا أو التناقض الطبقً فى حدّ ذاته 



نطاق أوسع و أشدّ تارٌخٌّا . قّوة الفوضى المحّركة هذه تعبٌر عن واقع أّن نمط اإلنتاج الرأسمالً ٌمثّل 

انون القٌمة . إن لم ٌكن األمر أّن هؤالء المنتجٌن للسلع الرأسمالٌة التطّور التام لإلنتاج السلعً وق

منفصلٌن عن بعضهم البعض رغم أنّهم مرتبطون بسٌر قانون القٌمة ، لن ٌواجهوا ذات الحاجة إلى 

ٌمكن تلطٌف التناقض الطبقً بٌن البرجوازٌة و البرولٌتارٌا .  إنّه اإلضطرار  –إستغالل البرولٌتارٌا 

لرأس المال للتوّسع هو الذى ٌفّسر الدٌنامٌكٌة التارٌخٌة غٌر المسبوقة لنمط اإلنتاج هذا ،  الداخلً

 (7)سٌرورة تغٌّر بإستمرار عالقات القٌمة وهً التى تؤدّى إلى أزمة . " 

         لقد جرى مزٌد التنظٌر لفهم أولوٌة " القّوة المحّركة للفوضى " و تطبٌقه و التوّسع فٌه فى كتاب 

 (  8الذى طبّق ترتٌب لٌنٌن لدٌنامٌكٌة اإلمبرٌالٌة و الثورة البرولٌتارٌة و تقدّم به . ) أمرٌكا " حطاط" إن

و مع صعود اإلمبرٌالٌة ، حدثت المراكمة فى إطار وحدة و إندماج أكبر نوعٌّا للسوق الرأسمالً العالمً 

ً من فعل دوابر عولمة رأس المال المنتج   لم تعد ربٌسٌّا من فعل دوابر التجارة و المال لكن اآلن ه –

) إنتاج فابض القٌمة (. وتتّم المراكمة فى إطار التقسٌم الجؽراسٌاسً للعالم بٌن القوى العظمى و تحّول 

عبلقات القّوة ضمن هذه القوى فى اإلقتصاد العالمً و النظام العالمً للدول األمم المرتكزة فى مناطق 

كمة فى عصر اإلمبرٌالٌة مظاهر خاّصة . إنّها تسٌر من خبلل أشكال عالٌة ترابٌة معٌّنة . و للمرا

تقسٌم العالم إلى حفنة من القوى الرأسمالٌة الحركة و المرونة من رأس المال المالً اإلحتكاري ؛ عبر 

صادي  اإلقت -الؽنٌة و األمم المضطَهدة أٌن تعٌش الؽالبٌة العظمى من اإلنسانٌة ؛ و عبر النزاع الجؽرافً

المرّكز فى النزاعو الصراع من أجل التفّوق العالمً ضمن الدول القومٌة  السٌاسً -و الجؽرافً 

 اإلمبراطورٌة. 

و التناقض بٌن مختلؾ الرسامٌل اإلمبرٌالٌة القومٌة و الصراع حول تقسٌم العالم ،ٌنمو فى معظمه      

و ستوسّع وهو تطّور نوعً للتناقض بٌن التنظٌم على مستوى المإسسة و فوضى اإلنتاج اإلجتماعً .    

 و قاد هذا التناقض إلى حربٌن عالمٌتٌن فى القرن العشرٌن . 

قت ، ٌتمظهر التناقض األساسً كذلك بمعانً طبقٌة . و ضمن أشكاله تعبٌره المفاتٌح  و فى نفس الو

التناقض بٌن البرولٌتارٌا و البرجوازٌة فى البلدان اإلمبرٌالٌة و التناقض بٌن األمم المضطَهدة            

 لٌسدت بلدان إشتراكٌة و و اإلمبرٌالٌة و التناقض بٌن البلدان اإلشتراكٌة و الكتلة اإلمبرٌالٌة ) متى وج

 الحال كذلك اآلن (. 

و ٌمكن لتناقض أوآخر أن ٌصبح ربٌسٌّا طوال فترة زمنٌة أي ٌمكن أن ٌؤثّر على تطّور التناقضات 

و هكذا ٌكون األكثر تحدٌدا لكٌؾ ٌتطّور التناقض األساسً فى مرحلة  –األخرى أكثر من تؤثّره بها 

 معٌّنة . 

ن العشرٌن إلى بداٌات سبعٌناته ، مثبل، كانالتناقض الربٌسً على النطاق منذ أواخر خمسٌنات القر

العالمً بٌن اإلمبرٌالٌة و التحّرر الوطنً فى ما ٌسمى بالعالم الثالث. و قد عّمت اإلعصارات الثورٌة 

 آسٌا و أفرٌقٌا و أمرٌكا البلتٌنٌة . و كان هذا التناقض ٌفرز ضرورة جدٌدة نوعٌة بالنسبة للطبقات

 الحاكمة اإلمبرٌالٌة ) و المحلٌّة ( و ٌؤثّر على مراكمة رأس المال على النطاق العالمً .

و اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة بوجهخاص كانت تطّور و تطبّق ، على نطاق واسع ، عقابد مضادة للعصٌان .   

ة المعركة ؛ وقد و كان النضال التحّرري الفتنامً ٌوّجه صفعات قوٌّة لئلمبرٌالٌة األمرٌكٌة فى ساح

إستوعبت الحرب قسما هاببل من القوات األرضٌة للوالٌات المتحدة و تسببت فى إرتفاع كبٌر فى النفقات 



الذهب ( عالمٌّا .        –العسكرٌة األمرٌكٌة وهو ما ساهم بدوره فى إضعاؾ الدوالر ) و قٌمة الدوالر 

برامج مساعدة و تطوٌر فى أمرٌكا الجنوبٌة مثل و أثناء هذه الفترة ، كانت الوالٌات المتحدة تشّجع 

التحالؾ من أجل التقدّم ، و هدفها األساسً منها كان ، فى ترابط مع القمع ، فرض  إستقرار الظروؾ 

 اإلجتماعٌة و صدّ إمكانٌة الثورة . 

، ٌمكن أن ٌكون الصراع الطبقً هو الربٌسً محلٌّا ) قومٌّا ( أو عالمٌّا . لكن ًّ عموما ،     فى وقت مع

و على المدى الطوٌل ، بالمعنى العالم ، إلى أن ٌوضع حدّا لهٌمنة نمط اإلنتاج الرأسمالً على النطاق 

العالمً ، ستكون " القّوة المحّركة للفوضى " للنظام اإلمبرٌالً العالمً الشكل الربٌسً لحركة التناقض 

والتناقضات الكامنة للمراكمة الرأسمالٌة على الدٌنامٌكٌة  – القوة المحّركة للفوضىاألساسً . إنّها 

النطاق العالمً وتعبٌراتها المختلفة بما فى ذلك ولٌس فقط النزاع ما بٌن القوى اإلمبرٌالٌة ، و التؽٌرات 

هً التى  –البٌبٌة  –اإلجتماعٌة و بصورة متصاعدة الطبٌعٌة  –فى ظروؾ الحٌاة المادٌة واإلقتصادٌة 

 ٌة و أسس تؽٌٌر المجتمع و العالم .تحدّد المرحلة األّول

و المسؤلة هً بالضبط تؽٌٌر المجتمع و العالم على أساس الواقع كما هو و لٌس على أساس ما نرؼب فى 

 أن ٌكونه : 

. و ٌتّم ذلك فقط  فى مجال البنٌة الفوقٌةال ٌمكن حّل التناقض بٌن اإلنتاج اإلجتمتعً و التملّك الفردي إالّ 

الواعً للقٌام بالثورة ، إللحاق الهزٌمة الحاسمة بالبرجوازٌة ) و كافة الطبقات  من خبلل النضال

اإلستؽبللٌة الحاكمة ( وتفكٌك جهاز تحكمها و قمعها . و ٌتّم ذلك فقط من خبلل النضال الواعً لتشكٌل 

إشتراكً سلطة دولة ثورٌة جدٌدة هً قاعدة إرتكاز للثورة العالمٌة و على هذا األساس إٌجاد إقتصاد 

جدٌد ٌعمل وفق الدٌنامٌكٌّات و المبادئ المختلفة عن الرأسمالٌة ) لن ٌظّل قانون القٌمة هو اآلمر ( ،      

 و خوض النضال الشامل لتؽٌٌر تفكٌر المجتمع و الناس .  

ً فقط عبر الثورة الواعٌة باإلعتماد على مقاربة علمٌة لفهم العالم وتؽٌٌره ٌمكن حّل التناقض األساس

 لعصر البرجوازٌة . 

و المهّمة التارٌخٌة للبرولٌتارٌا هً القضاء على الرأسمالٌة و وضع نهاٌة لكّل أنواع اإلستؽبلل          

 و اإلضطهاد وتجاوز تقسٌم المجتمع اإلنسانً إلى طبقات و إلنشاء مجتمع عالمً لئلنسانٌة .

II -  مال "ال لرأس تجسٌدأو لماذا " الرأسمالً  –رفض معالجة طبٌعة المراكمة الرأسمالٌة :  

تعّرض تشخٌص " القوة المحّركة للفوضى " كشكل ربٌسً لحركة التناقض األساسً للنقد و أحٌانا 

 لهجنات الذعة من قبل البعض ضمن الحركة الشٌوعٌة العالمٌة . 

أجل الحصول على المزٌد من " العمل بإستمرار من  -و ٌتكشّؾ خّط نقدي على النحو التالً : بما أّن أ

فابض القٌمة هذا ٌقوم على إستؽبلل العمل المؤجور،  -فابض القٌمة " هو جوهررأس المال ؛ و بما أّن ب

فبالتالً التناقض العدابً و الصراع الطبقً  –هذا اإلستؽبلل ٌستدعً مقاومة المستِؽلٌّن  -و بما أن ت

أعمق من التحدٌد مقارنة بالترابط الفوضوي بٌن  بٌن البرولٌتارٌا والبرجوازٌة ٌقع على مستوى

 الرسامٌل فى حركةالتناقض األساسً وتطّوره .



هناك منطق ظاهري لهذه الحّجة ؼٌر أّن المشكل معها هً بالذات هو سطحٌّتها . إنّها ال تثٌر سإال : 

ولٌتارٌٌن ٌجب على رأس المال أن ٌراكم " بإستمرار" ؟ هل السبب هو مجّرد كون هناك بر لماذا

 لئلستؽبلل ) و فرض لئلستؽبلل (؟ و سنعود إلى هذا بعد قلٌل . 

و اآلن ٌعترؾ بعض النقّاد بوجود قّوة التنافس لكنّهم ٌوكلون لها دورا ثانوٌّا . و ٌعتبرون المنافسة شٌبا  

بعض رأس المال . و ٌستحضر ال –" خارجٌّا " للجوهر األعمق لرأس المال ، لعبلقة العمل المؤجور 

ٌشٌر إلى " قوانٌن المنافسة القسرٌة " لكنّه ٌشٌر  " رأس المالفقرة لماركس فى المجلّد األّول من " 

"  ٌر ممكن قبل أن ٌكون لنا فهم للطبٌعة الداخلٌة لرأس المالغتحلٌال علمٌّا للمنافسة أٌضا إلى أّن " 

 –( و ٌرفعون إعتراض أّن فوضى الرأسمالٌة فى النهاٌة متجذّرة فى الطابع اإلستؽبللً للرأسمالٌة 9)

 مع أّن البعض ٌنسبون هذه الرإٌة حتى إلى إنجلز. 

ٌحدّد فوضى اإلنتاج الرأسمالً بإستؽبلل العمل المؤجور و إستخراج العمل الفابض فى ال بٌد أّن إنجلز 

  ى ٌحدّدها فى الدٌنامٌكٌة الخاصة لئلنتاج السلعً الرأسمالً . و لنتفّحص ما قاله فعبل:حدّ ذاته بل باألحر

إّن أسلوب اإلنتاج الرأسمالً إنغرز فى مجتمع مكّون من منتجً البضائع ، المنتجٌن المنفردٌن ، " 

مجتمع مستند  الذٌن كان الترابط اإلجتماعً بٌنهم ٌجرى عن طرٌق تبادل منتجاتهم . إالّ أّن خاصٌة كلّ 

ٌفقدون السلطة على عالقاتهم اإلجتماعٌة ... و ما إلى اإلنتاج البضاعً ، تتلّخص فى أّن المنتجٌن فٌه 

من أحد ٌعرف ما إذا كانت هناك حاجة فعلٌة إلى السلعة التى ٌنتجها و ما إذا كانت سلعته ستباع أم ال . 

 (61). "إّن الفوضً تسود فى مجال اإلنتاج اإلجتماعً 

و ٌشهد هذا الطابع العام لئلنتاج السلعً الذى أبرزه إنجلز قفزة نوعٌة مع تطّور الرأسمالٌة . من جهة ، 

ٌُصبح اإلنتاج السلعً ُمعّمما بالتحوٌل التام لوسابل اإلنتاج إلى مال و تحوٌل قّوة العمل إلى سلعة . و من 

مسبوق ؛ و التقدّم و التقدّم المستمّر فى جهة ثانٌة ، ٌنجز اإلنتاج السلعً على أساس نطاق إنتاج ؼٌر 

التكنولوجٌا ؛ و الشبكة الكثٌفة للترابط بٌن المنتجٌن اآلن عالمٌة و التنظٌم " العلمً " و " العقبلنً " 

على مستوى وحدة رأس المال فردٌة . و مع ذلك ، بعدُ تظّل " الحدود اإلجتماعٌة " للمنتجٌن األفراد ، 

 فقط اآلن هو إنتاج للتبادل عالً اإلجتماعٌة . –هً تبادل السلع لنستعمل جملة إنجلز ، 

أّما بالنسبة لحّجة أّن ماركس ٌعالج التنافس فى عبلقة ) ثانوٌة ( ب " الطبٌعة الداخلٌة لرأس المال " ، 

.  ففى المجلّد األّولب من ذلك المإلؾ " رأس المال "هنا ٌجب أن نسّجل مظهرا هاما لمنهج ماركس فى 

توّؼل ماركس فى رأس المال و ٌحدّد طبٌعته ممٌّزا رأس المال عن األشكال األخرى من الثروة و ، ٌ

مستخلصا ترابط عدٌد الرسامٌل . رأس المال عبلقة إجتماعٌة و سٌرورة جوهرها هو الهٌمنة على قوة 

ل واسع .        العمل من طرؾ مصالح ؼرٌبة ، عدابٌة و إعادة إنتاج هذه العبلقة و إعادة إنتاجها بشك

و القانون األكثر جوهرٌة لنمط اإلنتاج الرأسمالً هو قانون القٌمة و إنتاج فابض القٌمة . و عبلقة 

اإلنتاج الرأسمالٌة األهّم هً عبلقة رأس المال بالعمل . و إستؽبلل العمل المؤجور هو اساس خلق فابض 

 القٌمة و تملّكه . 

هذا أمر مثبت علمٌّا ، إالّ أّن النقّاد ٌرٌدون شرح الفوضى على قاعدة إستؽبلل العمل المؤجور ، على أّن 

هذا اإلستؽبلل هو األساس . هذا لٌس علمٌّا . هذا لٌس اإلنطبلق من الوقاعبل و التناقض األساسً فى 

ظرة إختزالٌة للواقع ، تشوٌه للواقع تعقّده و " الحركة الحقٌقٌة لرأس المال " بل باألحرى اإلنطبلق من ن

 خدمة لرواٌة أولوٌة الصراع الطبقً . 



أو لنطرح السإال بصٌؽة  ما الذى ٌحكم إستؽبلل العمل المؤجور ؟ و هذا ٌجّرنا إلى العودة إلى مسؤلة : 

جابة مؽاٌرة : هل هناك إضطرار إلستؽبلل العمل المؤجور على أسا أوسع و أكثر كثافة رأسمالٌة ؟ و اإل

 هً نعم هناك مثل هذا اإلضطرار وهو ٌنبع من المنافسة . 

ٌعٌش رأس المال تحت الضؽط المستمّر للتوسّع . ألجل البقاء ، علٌه أن ٌنمو : لٌس بوسع رأس المال 

أن ٌوجد إالّ إذا راكم المزٌد من رأس المال . و على الصعٌد الملموس ، " رأس المال عامة " ٌوجد و ال 

جد سوى كرسامٌل متعدّدة فى منافسة مع بعضها البعض ، تحدٌدا ألّن الرأسمالٌة  تقوم على ٌمكن أن ٌو

 . شرح ماركس األمر قاببل :  الخاصالتملّك 

تجعل المنافسة القوانٌن المالزمة لإلنتاج الرأسمالً كّل فرد رأسمالً ٌشعر بها كقوانٌن خارجٌة " 

من أجل الحفاظ علٌه ، غٌر أنّه ال ٌستطٌع توسٌعه إالّ  قسرٌة تدفعه لٌظّل ٌوسّع بإستمرار رأسماله

 (.67" .)  بوسائل المراكمة التدرٌجٌة

تدفع المنافسة ، " معركة المنافسة " كما ٌصفها ماركس ، الرسامٌل الفردٌة إلى تقلٌص كلفة اإلنتاج .   

ا ٌطلق علٌه " إقتصادٌّات و ٌعتمد هذا باألساس على رفع إنتاجٌة العمل و توسٌع نطاق اإلنتاج وبلوغ م

 السلسلة " ) أقّل كلفة لوحدة اإلنتاج ( عبر المكننة و التجدٌد التكنولوجً و كذلك التجدٌد التنظٌمً .

و ٌتطلّب التؽٌٌر التكنولوجً و التنظٌمً لئلنتاج المزٌد من رأس المال ما ٌقتضى قدرا نامٌا من فابض 

الحركة من أجل الحصول على المزٌد من فابض القٌمة .      و هكذا هً  –القٌمة منه ٌمّول اإلستثمار 

و تلبّى حاجٌات المراكمة بصورة متصاعدة عبر قروض رأس المال و نظام القروض بما ٌخّول لرأس 

المال أن ٌمّول إستثمارا جدٌدا و ٌنتقل إلى خطوط إنتاج جدٌدة . لكن هذا أٌضا هو الحّجة المسلّم بها على 

فابض القٌمة . بكلمات أخرى ، بالنسبة لرأس المال بمختلؾ أشكاله ، هناك حركة  على مسبح شاسع من

 كامنة بإتجاه التوّسع ، بإتجاه الرفع من مراكمة رأس المال . و كّل هذا مرتبط بالمنافسة . 

 و الذٌن ٌتحّركون األّولٌن للتجدٌد قادرون على كسب مٌزة مإقتة ) ربح إضافً ( بٌنما الذٌن ٌخفقون فى

التحّرك و ٌبقون مع المجموعة ٌخسرون حّصة السوق و الموقع فٌه . لنؤخذ على سبٌل المثال صناعة 

السٌّارات فى الوالٌات المتحدة مقارنة بمصانع السٌّارات الٌابانٌة األكثر تجدٌدا من أواخر سبعٌنات القرن 

ألكثر فعالٌة وهو ما تعّمم  أخٌرا . العشرٌن فصاعدا . فقد كان الرأسمال الٌابانً رابدا فى طرق اإلنتاج ا

و قد كسر ذلك إحتكار مصانع السٌارات " الثبلثة الكبرى " ) فى سوق الوالٌات المتحدة خاصة ( و أملى 

 تبنّى تكنولوجٌا تقلٌص العمل . 

و تفرض " قوانٌن المنافسة القسرٌة " اإلضطرار على الرسامٌل الفردٌة أي " التوّسع أو الموت ".      

 التثوٌر المستمّر لقوى اإلنتاج كمسؤلة إضطرار داخلً التفاعل المتبادل للرسامٌل الخاّصة ٌجبر على  و

 هذا ما ٌفسّر دٌنامٌكٌة الرأسمالٌة .   و ضرورة للحفاظ على الذات .

هذا هو السبب وراء عدم قدرة الرأسمالٌٌن ببساطة على اإلستؽبلل ثّم مجّرد تحوٌل ثروتهم بإتجاه 

أي فى حال أرادوا البقاء كرأسمالٌٌن . و ذلك ألّن شٌبا أعمق ٌعتمل : بجملة ماركس العلمٌة  -بلكاإلسته

 (62" ) الرأسمالً لٌس سوى تجسٌد لرأس المالالتى ال تنسى و العمٌقة " 

و هذا أٌضا سبب عدم بلوغ الرأسمالٌة لحالة توازن مستقّر . مثلما سبق و أن شرحنا ، من خبلل 

لتنافسٌة العمٌاء للرسامٌل الفردٌة ترسى ضوابط اإلنتاج ) الفعالٌة إلخ ( و ٌوجه رأس المال التفاعبلت ا



إلى هذا القطاع أو ذاك ) إستجابة إلى عبلمات الثمن و الربح ( . و ضوابط اإلنتاج هذه ، بدورها ، ٌجب 

 أن تُطاع ...إن كانت رسامٌل معٌنة لتبقى تنافسٌة . 

طّور بشكل ؼٌر متكافا ، و الواحد منها ٌنقّض على اآلخر ،و تفتح خطوط إنتاج لكن الرسامٌل الفردٌة تت

جدٌدة لتكتظّ و تتشكّل رسامٌل جدٌدة و تنقسم الخطوط القدٌمة على قاعدة صدامات السعً وراء فابض 

هذا  القٌمة المنتج عبر المجتمع ؛ و ٌتّم تركٌز مراتب تنافسٌة جدٌدة . و تتطّور التطنولوجٌا الجدٌدة و

ٌفتح مجاالت جدٌدة لئلستثمار؛ و تصبح التكنولوجٌا الجدٌدة حقل معركة حوله تتشّكل الرسامٌل الجدٌدة 

و تنقسم أو تتداعً . فكّروا فى التحّوالت التى تحصل فى الصناعات العالمٌة للحواسٌب و التقنٌات 

 العالٌة . 

 التعدٌل و األزمة . مراكمة رأس المال سٌرورة دٌنامٌكٌة و تفكٌكٌة للتوسّع و 

 مزٌدا عن المنافسة :

المنافسة عامة ، هذه ، ٌشرح ماركس أن المنافسة " تنفّذ " قوانٌن المراكمة : " "  الغرندرٌسفى " 

 (. 63" ) القّوة الدافع األساسً لإلقتصاد البرجوازي ، ال تركّز قوانٌنها بل هً باألحرى منفّذتها

ما هو دور المنفّذ ؟ تحمل المنافسة على تركزي متنامً ) قدرة إنتاج جدٌدة ، توسٌع لنطاق اإلنتاج (     

و مركزة متنامٌة ) إندماج ، إبتبلع إلخ ( للرسامٌل الموجودة . كما تحمل المنافسة على المكننة المتنامٌة 

لهٌكلٌة لرأس المال ) مزٌد اإلستثمار فى و التخّصص و تعقد اإلنتاج اإلجتماعً و إرتفاع فى المكّونات ا

ًّ ( ما ٌشدّد على نزعة نحو إنهٌار نسبة الربح .          اآلالت و المواد األّولٌة إلخ نسبة إلى العمل الح

و تإدّى قوانٌن المراكمة التى تدفعها المنافسة إلى خلق " جٌش عمل إحتٌاطً " ) مكّون هام من ضمنه 

 لمكننة (.العّمال الذٌن طردتهم ا

و تعنى المنافسة حركة رأس المال من مجال إلى آخر ، بحثا عن ربح أوفر ؛ إنّها تعنى النزاع على 

 حصص السوق ، تعنى تؽٌّرا تكنٌكٌا ٌؽٌّر ظروؾ اإلنتاج . 

 . للمنافسة تؤثٌرات محدّدةخبلصة القول ، ٌوجد رأس المال بالضرورة كرسامٌل متعدّدة فى تنافس و 

جذّرة فى الرأسمال الخاص : فى التنظٌم الخاص لسٌرورات العمل المنفصلة ، المنّظمة حول المنافسة مت

إنتاج الربح ) فابض القٌمة ( لكنّها موضوعٌّا مترابطة ببعضها البعض ، مع سٌرورات عمل خاصة 

ل إتخاذ أخرى . المنافسة و الطابع الخاص متجذّران فى وجود المواقع المستقلّة لمراكز المراكمة و تفص

 حٌث اإلنتاج إنتاج لسوق ؼٌر معروؾ .  –القرار لما هو فى الواقع تشكٌلة إقتصادٌة مترابطة و مندمجة 

تنشؤ ذات دٌنامٌكٌة الرأسمالٌة من التؽٌّر التكنولوجً المتجّسد فى السٌرورة التنافسٌة . هذا هو واقع 

 المراكمة الرأسمالٌة . 

أو  –دٌنامٌكٌة الرأسمالٌة الظاهرة النابعة من ضرورة التوّسع نقادنا فى مؤزق . علٌهم أن ٌشرحوا 

الموت التى تفرضها المنافسة على رأس المال . علٌهم أن ٌشرحوا هذه الدٌنامٌكٌة ببعض الطرق 

األخرى ألجل اإلبقاء على التناقض الطبقً كشكل ربٌسً للحركة . لذا ٌطلعون علٌنا بحّجة أخرى : 

منبع التجدٌد و المكننة . حسب هذا الرأي ، اإلستثمارات الرأسمالٌة إلستبعاد  مقاومة العّمال هذ فعبل

العّمال و للضؽط على األجور و / أو للسٌطرة بطرٌقة أفضل على قّوة العمل المتردّدة . و حسب هذا 



الرأي ، ال وجود إلضطرار التفاعل التنافسً بل ٌوجد باألحرى خٌار مقصود للتكنولوجٌا و / أو 

 اتٌجٌا إحتواء العمل . إستر

   لنعد إلى مثال صناعة السٌارات الٌابانٌة لكشؾ بعض من المشاكل المتصلة بهذه الحّجة . تبنّى إنتاج  

" فى وقته بالضبط " ، " مسإولٌة " فرق العمل ، ممارسة التشدٌد فى قوابم مخزون البضابع ) للتقلٌص 

من قبل رأس المال الٌابانً ، مثّلت تؽٌٌرا حٌوٌّا فى من ثمن الكلفة ( و اإلستعمال الكثٌؾ لآللٌٌن 

التصنٌع المعاصر . لكن سٌكون فى حدود العبثٌة المحاججة بؤّن هذا تحكمه ضرورة درأ أو قطع طرٌق 

 مقاومة العّمال ، علما و أّن البرولٌتارٌا الٌابانٌة كانت صراحة طٌّعة وقتها . 

    عٌنات القرن العشرٌن إلى أواسط ثمانٌناته هو أّن المنافسة ما كان ٌحدث بالفعل فى هذه الفترة من سب

   و النزاع الجؽرافً اإلقتصادي كانا ٌشتدّان فى صفوؾ الكتلة اإلمبرٌالٌة الؽربٌة . فاإلمبرٌالٌة الٌابانٌة

، و كذلك اإلمبرٌالٌة األلمانٌة كانا ٌحدثان ؼارات تنافسٌة على حساب الرأسمال اإلمبرٌالً األمرٌكً 

حتى مع أّن هذا النزاع كان ملحقا و مرتهنا بالنزاع العالمً اإلستراتٌجً األكثر تحدٌدا حٌنها : النزاع 

بٌن الكتلة التى تقودها الوالٌات المتحدة و الكتلة التى كان ٌقودها آنذاك السوفٌات، و ذلك من أجل التفّوق 

 العالمً . 

ة " اإلنتاج و تنظٌم " سلسلة التزوٌد " و أشكال " التعاقد و اآلن تؤّكدت صّحة أّن مظهرا هاما من " عقلن

..." مع متعاقد آخر ، و إستعمال تكنولوجٌا المعلومات إلخ تخدم دور ضبط العمل والتحّكم فٌه . لكن هذا 

 لٌس جوهرٌذا ما ٌدفع إلى التجدٌد . 

أقصى فابض للعمل وفق دٌنامٌكٌة الرأسمالٌة لٌست دٌنامٌكٌة ٌجتهد فٌها الرأسمالً للحصول على 

رؼبته الخاصة فى الربح . لٌست دٌنامٌكٌة ٌملك فٌها الرأسمالً حّرٌة أن ٌستثمر أو ال ٌستثمر ، عدا 

بالنسبة لتحدٌد عامل مقاومة العّمال. فى هذه الحال ، الحركة " المنطقٌّة " للرأسمالٌٌن كانت ستكون 

صعدة معٌّنة ، و ضبط نسب الربح و تقدٌم تنازالت    التجّمع و اإلتفاق على اإلستثمار و اإلنتاج على أ

و بلوغ السلم اإلجتماعً . لكن هذا ال ٌحدث ألّن هناك اإلضطرار لئلستثمار ، للتوّسع ، لكسب حصص 

 سوق ... و إالّ كان جزاإهم اإلفبلس . 

 و للعودة إلى الرإٌة النقدٌة النافذة لبوب أفاكٌان المذكورة أعبله : 

إن لم ٌكن األمر أّن هؤالء المنتجٌن للسلع الرأسمالٌة منفصلٌن عن بعضهم البعض رغم أنّهم " 

ٌمكن تلطٌف  –مرتبطون بسٌر قانون القٌمة ، لن ٌواجهوا ذات الحاجة إلى إستغالل البرولٌتارٌا 

 "  التناقض الطبقً بٌن البرجوازٌة و البرولٌتارٌا .

القسرٌة " . الرأسمالً مضطّر لتخفٌض التكالٌؾ وهو أداة التقدّم  الرأسمالً ٌخضع ل " قانون المنافسة

 " . الرأسمالً لٌس سوى تجسٌد لرأس المالالتكنولوجً . " 

III - : القّوة المحّركة للفوضى و العالم الذى ٌخلقه رأس المال و ٌدّمره 

إنكار النقاد " للقّوة المحّركة للفوضى " كشكل ربٌسً لحركة التناقض األساسً  ٌجعل من ؼٌر الممكن 

بالنسبة لهم أن ٌفهموا بعمق و شمولٌة التٌارات الكبرى فى العالم و المرحلة التى على أساسها ٌنبؽى 

لعّمال ال تحجب التحدٌّات للثورة الشٌوعٌة أن تقاتل و تسٌر . " رواٌة " الصراع الطبقً و مقاومة  ا



الكبرى و ؼٌر المسبوقة أمام هذه الثورة الشٌوعٌة و حسب ، بل كذلك القدرة الكبٌرة للنضال الثوري . 

 هذا ما أرٌد أن أدلّل علٌه و أكشفه إعتمادا على أمثلة . 

 األزمة البٌئٌة : -أ

ت ثانً أكسٌد الكربون فى ، سّجل مخبر بحوث أنظمة األرض فى هاواي أّن مستوٌا 2163ماي  9فى 

جزء بالملٌون . و المّرة األخٌرة التى تحملت فٌها األرض هذه  411المجال الجّوي لؤلرض قد بلػ 

الكّمٌة من ثانً أكسٌد الكربون كانت قبل ثبلثة مبلٌٌن سنة ، عندما لم تكن توجد أٌّة حٌاة إنسانٌّة على 

األرض أزٌد من درجتٌن فوق المستوٌات ما قبل  الكوكب . و قدأّكد علم المناخ أن إرتفاع حرارة

 الصناعة قد ٌإدّى إلى تؽٌّر فى المناخ مدّمر و ال رجعة فٌه . 

  69و حصلت القفزة من اإلمبرٌالٌة فى أواخر القرن  67إبتدأت الثورة الصناعٌة الرأسمالٌة فى القرن 

الٌوم قد خلق وضعا بٌبٌّا إستعجالٌّا و التسرٌع الهابل للضؽوطات البٌبٌة ألواسط القرن العشرٌن إلى 

 (64رهٌبا .)

والتبعات نشهدها بعدُ الٌوم : أحداث مناخٌة قصوى ) فٌاضانات و إعصارات و عواصؾ عاتٌة ؼٌر 

 مسبوقة ( و جفاؾ و تصّحر و جلٌد األركتٌك ٌصل إلى أدنى مستوٌاته. 

حة فى الوقود المستحاثً بقسط متنامً و فى نفس الوقت ، ٌواصل اإلمبرٌالٌون القٌام بإستثمارات مترنّ 

أبدا ٌوجه إلى اإلحتٌاطٌّات " ؼٌر التقلٌدٌة " للنفط و مصادر الؽاز ) التكسٌر المابً عمٌقا بعٌدا عن 

السواحل ،  و قطران الرمال و الخام الثقٌل و زٌت السّجٌل إلخ ( . و المفاوضات العالمٌة المناخٌة و 

 توّصل إلى أي شًء . لم ت 2161أهّمها بكوبنهاغ فى 

من جهة النفط أساسً للسٌر المربح للنظام اإلمبرٌالً بؤكمله . و ستّة من العشرة مإسسات األضخم فى 

من العشرة األكبر فى العالم هً شركات سٌارات و نفط . و من جهة أخرى ،  8الوالٌات المتحدة و 

رأسمالٌة الكبرى و القوى اإلمبرٌالٌة الكبرى النفط محوري فى النزاع ما بٌن اإلمبرٌالٌات . فالشركات ال

الوالٌات المتحدة و الصٌن و بلدان اإلتحاد األوروبً و روسٌا و الٌابان و ؼٌرهم ٌتنافسون مع  –

بعضهم البعض للسٌطرة على المناطق أٌن توجد مصادر وقود مستحاثً : فى األركتٌك و جنوب 

 األطلسً و أماكن أخرى .

قوى العظمى للسٌطرة على إنتاج النفط و تكرٌره و نقله و تسوٌقه هو فى الواقع و النزاع فى صفوؾ ال

نزاع من أجل السٌطرة على اإلقتصاد العالمً . فالجٌش اإلمبرٌالً األمرٌكً ٌعّول على النفط للحفاظ 

اآلن و لخوض حروبه اإلستعمارٌة الجدٌدة و لصٌانة تفّوقه العالمً . و  على اإلمبراطورٌة و توسٌعها ،

بالذات ، من المٌزات التنافسٌة العالمٌة لئلمبرٌالٌة األمرٌكٌة هناك بالذات قدرتها المتنامٌة على إمتبلك 

، سجلت الوالٌات المتحدة أكبر نمّو فى إنتاج النفط فى العالم و أكبر نّمو  2162وقود مستحاثً : فى 

 نفطً فى سنة واحدة فى تارٌخ الوالٌات المتحدة . 

ّما ٌحدث ) و ال ٌحدث ( فى مجال الطاقة ٌمكن فهمه خارج إطار اإلندفاع بحثا عن الربح    ال شًء م 

 و المنافسة و النزاع الشدٌدٌن على مستوى المإسسة و القطاع و نظام ما بٌن الدول اإلمبرٌالٌة . 



 –ى العظمى " و أبرز مٌزة للمفاوضات البٌبٌة الحدٌثة هً واقع أنّه وجدت مناطق نزاع حاد بٌن " القو

من جهة ال تنوى و ال تقدر على القٌام بؤفعال ملموسة بعٌدا عن التعوٌل على الوقود المستحاثً ؛ و من 

وسابل التموقع التنافسً ) األوروبٌون  -جهة أخرى ، تدفع و تسّرع التؤقلم مع التؽٌٌر المناخً نحو حقٌبة

 اقة المتجدّدة (. و الصٌنٌون ،مثبل ، ٌتمتعون بمٌزة بعض تكنولوجٌا الط

و لٌست الطاقة فقط : القوى الكبرى منخرطة فى تنافس عالمً حاد من أجل المواد المعدنٌة و المواد 

األّولٌة للكوكب . إنّها مزاحمة من أجل النهب ببل توقّؾ لمصادر األرض أو كما سّمى ذلك جامعً 

 تقدّمً : " السباق من أجل ما تبقّى ".

إقتصاد رأسمالً عالمً بحاجٌاتها إلى الموارد و َطوِلها العالمً المتنامً ،  ظهور الصٌن كثانً أوسع

عنصر هام فى المعادلة البٌبٌة . و قد دفع نمّوها السٌبلن الكثٌؾ لئلستثمار الرأسمالً طوال العشرٌن 

د العالمً. سنة الماضٌة و النمّو الذى كان مصدرا كبٌرا ، إن لم ٌكن المصدر الوحٌد ، لدٌنامٌكٌة اإلقتصا

 و الصٌن اآلن أكبر باعث لثانً أكسٌد الكربون . 

إّن الخطر الحقٌقً للتؽٌّر المناخً الذى ال ٌتوقّؾ جزء من أزمة بٌبٌة أشمل . لٌس الكوكب فى طرٌقه 

إلى إنقراض أنواع كثٌرة فقط بل كذلك إلى تداعً األنظمة البٌبٌة الحٌوٌة خاصة الؽابات و الشعاب 

افة إلى تهدٌد للتبعات المتبلحقة على النظام البٌبً لكوكب األرض ككّل . هناك إمكانٌة المرجانٌة ، إض

حقٌقٌة لتحّول األرض إلى كوكب مختلؾ جدّا نوعٌّا ... كوكب من الممكن أن ٌهدّد الوجود البشري . 

لذى نسلكه نحن لٌس بوسع أي كان أن ٌتنبّؤ بالمسارات و النتابج الدقٌقة لما ٌحدث  لكن هذا هو الطرٌق ا

 و كوكب األرض .

لماذا ٌتّم القضاء على الؽابات اإلستوابٌة بعملٌّات اإلحتطاب و التجهٌزباألخشاب ؟ لماذا تفسد التربة و 

تجّؾ جراء الفبلحة الموّجهة للتجارة و تتحّمض المحٌطات ؟ لماذا تُحّول الطبٌعة إلى بلوعة إلهدار 

ٌة تسنثمر و تضارب وتتاجر و تنشر فى الكوكب معاملة الطبٌعة اإلمبرٌال –مسموم ؟ ألّن الرأسمالٌة 

 .إنتاج الربح المتوّسع أبدا فى خدمة  إستثمار ال حدود لهعلى أنّها 

لكنّها لٌست " النتٌجة "  –لؽاٌة المراكمة الواسعة على المدى القرٌب نتابج بٌبٌة على المدى البعٌد 

المباشرة فى معركة المنافسة . تبحث الوحدات الفردٌة لرأس المال عن تقلٌص التكالٌؾ لتبقى فى 

المنافسة ، محسوبة بدقّة كبٌرة ) التنظٌم على صعٌد المإسسة ( . لكن تبعات النشاطات اإلنتاجٌة مثل 

ذه الوحدات من الملكٌة الخاصة ال " تسّجل " فى التلّوث التى تقع خارج مجال الحسابات اإلقتصادٌة له

دفتر حسابات الربح و الخسارة . هذه التكالٌؾ اإلجتماعٌة و البٌبٌة " تحّمل " خارجا إلى المجتمع 

 والكوكب و تدفع إلى المستقبل ) الفوضى على الصعٌد المجتمعً و الكوكبً (.

مضطَهدَة و مع ذلك تسبّبت فٌها بدرجات متفاوتة كانت التؤثٌرات الكارثٌة للعولمة أكبر فى األمم ال 

بالمابة من التراجع فى  41، تسبّبت البلدان الؽنٌة فى أزٌد من  2111و  6966البلدان اإلمبرٌالٌة . فبٌن 

 ( 65بالمابة من تكالٌؾ تؽٌّر النظام البٌبً . ) 3التوازن البٌبً حول العالم بٌنما تتحّمل فقط 

رأسمالٌة الؽابات الممطرة فى أندونٌسٌا من أجل التجهٌز باألخشاب و تزرع عندما تقطع الشركات ال

وهو قطاع هّش للؽاٌة فى اإلقتصاد العالمً  –أشجارا إلنتاج زٌت النخٌل للحصول على وقود بٌولوجً 

طٌم فإّن الكربون الذى ٌُطلق فى الجّو و تح –ٌعكس المنافسة الشدٌدة بٌن الطاقة العالمٌة و أسواق الؽذاء 

 الربح .  –مآوي نمور سومتران لٌسا جزءا من حسابات هذه الرسامٌل للكلفة 



و اآلن إن حاجج إمرء بؤّن األزمة البٌبٌة هً ربٌسٌّا نتاج للتناقض الطبقً و بؤّن هذه األزمة هً نتاج  

تحّكم فى لمقاومة العّمال والفبلحٌن و الجماهٌر ، أو نتاج البحث عن تكنولوجٌا التقلٌص من العمل لل

 العمل ، فإنّنا رؼم أسالٌب سرعة التصدٌق ، سنكون من أولى المنذهلٌن لقٌام شخص بذلك.

عدم قدرة الرأسمال على التفاعل مع الطبٌعة بطرٌقة مستدٌمة ... و التدمٌر الذى تسبّبت فٌه الرأسمالٌة 

كوكب ، جمٌعها متجذّرة فى للطبٌعة ... و التسرٌع فى إبتبلع الكوكب و األزمة البٌبٌة التى تهدّد ال

التفاعبلت الفوضوٌة للرأسمال الخاص بمجموعاته العالٌة التنظٌم ، مواجهة إضطرار التوّسع بصورة 

 و النزاع على النطاق العالمً . –مربحة أو الموت 

.  و فى نفس الوقت ، من الحٌوي فهم أّن األزمة البٌبٌة تؤثّر و ستؤثّر فى الصراع الطبقً بطرق متعدّدة

بداٌة ، ٌنجم عن تحطٌم البٌبة تصدّعات فى الصراع الطبقً العالمً و نقطة تركٌز مقاومة جماهٌرٌة 

هامة ، ال سٌما فى األمم المضطَهدة ، عادة فى إرتباط بنضاالت الفبلحٌن و الشعوب األصلٌة ، لكن 

 أٌضا فى القبلع اإلمبرٌالٌة . 

" أزمات األمن البٌبً " ) مثلما ٌسّمٌها اإلمبرٌالٌون ( التى و عبلوة على ذلك ، أنواع عدم اإلستقرار و  

ٌمكن أن تتسبّب فى تراجع فى التوازن البٌبً على األرجح ستفرز أزمة إجتماعٌة كبٌرة و قد تكون 

 مسّرعا ألزمة ثورٌة . 

     ثٌفة . ٌمكن أن ٌهرب المبلٌٌن من مناطق الدلتا الكثٌفة السّكان مثل البنؽبلداش محفّزة على هجرة ك

و تؤثٌرات التؽٌرات البٌبٌة على األنظمة الفبلحٌة ، ال سٌما فى األمم المضطَهدة ، كذلك ستنجمعنها 

 29أضرار إقتصادٌة وإجتماعٌة ظخمة . وفق بعض التوقّعات ، سٌلمس التؤثٌر فى أواخر هذا القرن فى 

مابة أو أكثر من إنتاجهم الزراعً بال 21بلدا فى آسٌا و أفرٌقٌا و الكاراٌٌب و المكسٌك ستخسرون 

 ( 66الحالً بفعل إرتفاع حرارة الكوكب . )

و فى البلدان اإلمبرٌالٌة : شهد إعصار كاترٌنا فى الوالٌات المتحدة  تقاطعا بٌن إرتفاع حرارة الكوكب  

فى " معتقل  و اإلضطهاد الشدٌد للسود و بٌّن الحاجة و الفرصة الكبٌرتٌن للتقدّم بالحركة من أجل الثورة

و كانت شبكة اإلمبرٌالٌة  –الوحش " .و إنهٌار المفاعل النووي فوكٌشٌما و ما نجم عنه من عدوى 

هو  –الٌابانٌة الكبٌرة للقّوة النووٌة و تصدٌرها للمفاعبلت النووٌة مٌزة من مٌزاتها التنافسٌة العالمٌة 

 مستقببل . أٌضا معبّر عن أصناؾ التفّكك التى من المرّجح أن تتكاثر 

و األسباب الكامنة و التبعات الظخمة لؤلزمة البٌبٌة ال تسّجل و ال ٌمكن أن نسبر ؼورها عبر مصفاة  

الضٌق اإلقتصادي للتناقض الطبقً بإعتباره الشكل الربٌسً المستمّر لحركة التناقض األساسً. و مع 

وضى / التنظٌم ، عامبل كبٌرا محدّدا ذلك ، ستكون هذه األزمة التى ٌدفع إلٌها بصورة طاؼٌة تناقض الف

 للمرحلة التى سٌجرى على أساسها الصراع الطبقً .  

 التمدٌن واألحٌاء القصدٌرٌة : -ب

و ألّول مّرة فى تارٌخ اإلنسانٌة ، بات أزٌد من نصؾ سّكان العالم ٌعٌشون فى  26مع بداٌة القرن  

المدن . لتقرٌبا عقود أربعة ن كانت المدن فى األمم المضطَهدة تنمو بنسق متهّور و هذا التمدٌن فوضوي 

      مدقع فى المدن محكم و إضطهادي . أكثر من ملٌار شخص ٌعٌش فى األحٌاء القصدٌرٌة فى بإس 



 – 2131و من المرّجح أّن عدد هإالء السّكان سٌتضاعؾ بحلول  –و حولها فى ما ٌسّمى بالعالم الثالث 

 بٌنما عدد مساوى ٌتدبّر بشّق األنفس حٌاة ٌؤس فى ما ٌسّمى باإلقتصاد الموازي . 

فبلحة و اإلندماج العالمً إلنتاج ما الدافع إلى التمدٌن على هذا النحو ؟ من ناحٌة ، قفزات فى تصنٌع ال

الؽذاء و نقله و المشارٌع التجارٌة الفبلحٌة اإلمبرٌالٌة تستولً على األرض و تعّزز تملّكها لها بما 

 ٌقّوض المعٌشة الرٌفٌة القابمة على فبلحة المعاش على نطاق ضٌّق .

ولمة لئلنتاج و لشبكات التسوٌق لقد كانت اإلمبرٌالٌة تؽٌّر أنظمة الفبلحة القومٌة إلى مكّونات مع  

العالمٌة ، أكثر إنفصاال عن السّكان المحلٌٌّن ؛ و بصفة متصاعدة ، تؽدو الفبلحة أقّل " أساسٌة " لدي 

عدٌد اإلقتصادٌات القومٌة للعالم الثالث . و تحوٌل اإلمبرٌالٌٌن لؤلرض التى كانت تستثمر سابقا إلنتاج 

الكحول و أنواع من الوقود المستخرجة من المحاصٌل قد  –إلٌتانول الؽذاء  إلى أرض فى خدمة إنتاج ا

 زادت فى حدّة هذه النزعات . 

و من ناحٌة ثانٌة ، نتٌجة التدمٌر البٌبً و الجفاؾ و الحروب األهلٌة ) التى كانت تؽذٌّها عادة أو تستفٌد 

 حٌة ما دفع الناس نحو المدن . منها القوى العظمى ، مثلما حصل فى الكنؽو ( حّل الدمار باألنظمة الفبل

أثناء ثمانٌنات القرن العشرٌن و تسعٌناته ، شدّد صندوق النقد الدولً ، كشرط للقروض ، على أن تلؽى 

حكومات عدّة بلدان فقٌرة الدعم لمالكً األراضً الصؽٌرة الرٌفٌة و كذلك " انفتاح " اإلقتصادٌات على 

و السماح بمزٌد إدخال الرأسمالٌة فى الفبلحة . و قد وضع هذا  تورٌد الؽذاء من الؽرب لتوسٌع األسواق

 ضؽوطا ال تصدّق على الفقراء فى الرٌؾ و دّمر معٌشتهم . 

 و فّرت قطاعات عرٌضة من البشر من فقر عالم الرٌؾ و دماره و ٌؤسه. 

مدن و مثّل ذلك أكبر و فى األخٌر ، ألقى النمّو الرأسمالً السرٌع فىالصٌن بمبات مبلٌٌن الفبلحٌن إلى ال

هجرة من الرٌؾ إلى المدن فى تارٌخ اإلنسانٌة فرضها تمّوج قوى السوق فى الرٌؾ الصٌنً و جذب 

مواطن الشؽل وهً عادة العمل بؤجر بخس فى أعمال صناعٌة بمعامل عناء أحوالها سٌبة فى مدن 

 الصٌن .

نتابج ؼٌر المربٌة للمراكمة على النطاق و هذه الظواهر تتحّكم فٌها جوهرٌّا الحاجٌات و الضرورات وال

 العالمً ، ال سٌما تعّمق لتوّؼل اإلمبرٌالً فى األمم المضطَهدة و عولمة اإلنتاج . 

ببساطة  –التمدٌن و نشؤة " األحٌاء القصدٌرٌة " ال ٌمكن تفسٌره علمٌّا كنتٌجة أّولٌّا للتناقض الطبقً 

اإلجتماعٌة . هل  –لٌس صحٌحا أّن المقاومة الطبقٌة فى الرٌؾ قد ادّت إلى هذه التحّوالت الدٌمؽرافٌة 

أّن حّجة نقادنا أّن تمّردات الفبلحٌن فى الرٌؾ كانت تمثّل تهدٌدا للنظام اإلجتماعً إلى درجة أّن الطرٌقة 

 تقرٌض فبلحة المعاش ؟  الوحٌدة لتثبٌتها كانت عبر طرد عمل الفبلحٌن عن طرٌق

هل أّن حّجة التمّرد المدٌنً قد بلؽت مثل هذه المستوٌات من عدم اإلستقرار بحٌث أّن الطبقات المستِؽلَّة 

إضطّرت نوعا ما إلى الحّث على هجرات كبرى للفبلحٌن إلى المدن على أمل أن ٌكون لهذا تؤثٌرا 

 ة . نحافظا و معادٌا للثورة ؟ هذه لٌست منهجٌّة علمٌ

جانب تارٌخً و سإال : هل أّن أنصار هذه النظرة سٌحاججون بؤّن الحرب العالمٌة األولى دفعت إلٌها  

أم هل كانت هذه الحرب  –الحاجة إلى حرؾ الصراع الطبقً أو إعادة توجٌهه فى البلدان األوروبٌة 



لنزاع حول المستعمرات     ناجمة ، كما كانت بالفعل ، عن إستفحال النزاع بٌن اإلمبرٌالٌات و خاصة ا

 ) حتى و إن كانت أوروبا المسرح األساسً للمعركة ( ؟ 

تفرز عملٌّات التمدٌن و البلترة و إنشاء األحٌاء القصدٌرٌة التى تشهدها األمم المضطَهدة بحكم السٌر 

اث اإلمبرٌالٌة الفوضوي لرأس المال نتابجا متناقضة بالنسبة للجماهٌر ، إقتصادٌّا و إٌدٌولوجٌّا . فإجتث

للطرق التقلٌدٌة للحٌاة فى الرٌؾ و عدم اإلستقرار المقترن بتمدٌن قطاعات من الجماهٌر لم تدمج فى 

اإلقتصاد " الرسمً " قد ؼذٌّا نمّو و دعوة األصولٌة اإلسبلمٌة و البنتٌكوستالٌزم و أصناؾ شتّى من 

لتٌّارات مدى إٌدٌولوجً و أخبلقً رجعً صرٌح الفكر الدٌنً ألالؾ السنٌن الماضٌة إلخ . و لتقدّم هذه ا

 فى ظروؾ تمتاز باإلضطراب و التفكّك . 

و من جدٌد ، العوامل الكامنة وراء ما ٌحدث فعبل و التحدٌّات التى ٌفرضها فعبل بمعنى تؽٌٌر المجتمع  

خبلل نّظارات  و العالم ال ٌمكن أن تدرك علمٌّا إذا كان ٌُنظر إلى حركة التناقض األساسً وتطّوره من

 إقتصادوٌة . 

 :    3112-3112األزمة العالمٌة ل -ت

( و بإختصار ، لنشّخص بعض مظاهر 67لقد سبق و أن كتبنا عن العوامل المولّدة لهذه األزمة . )

 الدٌنامٌكٌة المفتاح لمسار خاص للنمّو تحّول إلى نقٌضه : 

حّرٌة جدٌدة للقوى   6996-6989لسوفٌات فى منح إنهٌار الكتلة اإلمبرٌالٌة اإلشتراكٌة بقٌادة ا •

( و بوجه خاص ، 68اإلمبرٌالٌة الؽربٌة و خاصة الوالٌات المتحدة للتوسّع و إعادة هٌكلة رأس المال . )

على مستوى اإلنتاج و التجارة و التموٌل . و من أهّم المظاهر الدالّة  – موجة جدٌدة من العولمةتلت ذلك 

لعالمٌٌن المإدٌة إلى األزمة كانت تعّمق إندماج اإلقتصاد الرأسمالً العالمً و كان على النمّو و التوّسػ ا

محورٌّا فى هذا اإلندماج األتّم لبلدان العالم الثالث ذات اإلنتاج الموّجه للتصدٌر و اإلقتصاد الصناعً ذى 

 الٌد العاملة الرخٌصة . 

السٌّبة الظروؾ"  بمة بمهّمة "المعامل و الورشاتكانت الصٌن نقطة إرتكاز سٌرورة العولمة المشتدّة قا •

فى العالم الرأسمالً فى عبلقة جدلٌة بقاعدتها الرأسمالٌة القوٌة اآلخذة فى التشكّل . و قد وسّع ظهور 

تجارة كبرى لفابض القٌمة النطاق العالمً الذى بلؽته الصٌن و دورها كؤكبر مشترى لدٌون خزٌنة 

 ة ) و القّوة النامٌة المترافقة مع ذلك ( . الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و ممّول لعجز الوالٌات المتحد

على أرضٌة إنتاج و إستؽبلل خارق للعادة أكثر عولمة ، تقدّم قطاع الخدمات المالٌة فى البلدان  •

     الرأسمالٌة تقدّما سرٌعا . و أصبح النمّو فى هذه البلدان متصاعدا تقوده المالٌة و تحّركه القروض . 

) بسوق التؤمٌنات المسنود  التموٌل المشتدّ ة النقطة المركزٌة لهذه السٌرورة من و كانت الوالٌات المتحد

  برهن كتعبٌر مكثّؾ عن هذه الطفٌلٌة (. 

كان الترابط الدٌنامٌكً بٌن الوالٌات المتحدة و الصٌن رابطا حٌوٌّا فى نمّو العقد األّول من القرن  •

هناك صلة عمٌقة بٌن نزاع موت العمل المستؽَّل إلى الواحد و العشرٌن أو لنضج ذلك و بصٌؽة أخرى ، 

أقصى الدرجات فى أحشاء المناطق الصناعٌة الجدٌدة للصٌن و بٌن ما كان ٌحدث فى أعلى امستوٌات 

 المالٌة . 



و أدّت هذه السٌرورات المترابطة من العولمة و التموٌل فى النهاٌة إلى عدم توازن و عدم إستقرار ال  •

 علٌهما .ٌمكن السٌطرة 

إنتفاض القطاع المالً المرتبط بالقاعدة اإلنتاجٌة فى الوالٌات المتحدة وعدم التوازن بٌن النظام المالً  -

) و إنتظاراته لؤلرباح المستقبلٌة ( و مراكمة رأس المال : الهٌاكل و اإلنتاج الفعلً و إعادة إستثمار 

 الربح القابمٌن على إستؽبلل العمل المؤجور .

 ّسع المهتاج للقروض مإدٌّا إلى هشاشة مالٌة شدٌدة .التو -

نشّط إستهبلك الوالٌات المتحدة و إقتراضها النمّو الصٌنً لكن النمو المتهّور للتصنٌع الصٌنً قد زاد  -

تؽذٌة العجز التجاري للوالٌات المتحدة مشدّدا الضؽوطات التنافسٌة عبر اإلقتصاد العالمً ، بقدرة 

 رعة فى الصٌن .إنتاجٌة نامٌة بس

سبتمبر أن تراهن على تفّوق القّوة العسكرٌة لصٌاؼة نظام  66لقد حاولت اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة منذ  •

عالمً ٌكون لها فٌه التفّوق العالمً على المنافسٌن وضد أٌة حواجز عالقة أمام هٌمنتها ) بما فى ذلك 

العسكرة و العجز و التكالٌؾ الباعثة على عدم األصولٌة اإلسبلمٌة الرجعٌة ( لعقود قادمة . لكن وزن 

 اإلستقرار لتموٌل هذه العسكرة ، صار عامبل مساهما فى هذه األزمة .

إنفجرت األزمة و تركّزت فى المراكز المالٌة للرأسمالٌة العالمٌة . فسعت المإسسات المالٌة لتقلٌص  •

ّوعة و المعقّدة على مجال أوسع للمستثمرٌن الخطر و الكسب منه بنشر المزٌد من األجهزة المالٌة المتن

 لكن هذا فى النهاٌة عمل على جلب المستثمرٌن و الحكومات إلى دّوامة الهشاشة واألزمة.  –العالمٌٌن 

وولّدت الدٌنامٌكٌة التى حفّزت النمّو حواجزا جدٌدة أمام المراكمة المربحة لرأس المال . عصارة القول ، 

 مكثّؾ و لو أنّه معقّد و مرن إلى أعلى درجة ، لفوضى اإلنتاج الرأسمالً .  األزمة هً تعبٌر و نتاج

و قد حاجج البعض بؤّن التناقض الطبقً ، ال سٌما فى شكل مقاومة العولمة و ضندوق النقد الدولً كان 

و بالفعل العامل الدافع الكبٌر وراء هذه األزمة بما أثّر فى مخطّطات التعدٌبلت الهٌكلٌة و ما إلى ذلك . 

مهما كانت داللة ذلك فى تسعٌنات القرن العشرٌن ، لم  -هناك موجة كبرى من مقاومة العولمة . إالّ أنّه أ

 -ترتقً هذه المعارضة و هذا النضال إلى مستوى نوعً ٌطرق حركة مراكمة العالم و تطّورها ؛ و ب

محدّدات عمٌقة فى  2119-2118فى الواقع ، مثلما عرضنا بإختصار أعبله ، لؤلزمة التى برزت فى 

 تناقضات مسار خاص للتوسّع ، متمٌّز بتلك الدٌنامٌكٌة من العولمة و التموٌل المشتدٌّن . 

و تفترض تلك الحّجة أٌضا أّن التواطا بٌن القوى اإلمبرٌالٌة هو الربٌسً و مردّ ذلك هو الحاجة 

المشتركة لرأس المال إلستؽبلل قّوة العمل . لكن النزاع المدفوع بالتطّور البلمتكافا و تحّول طرقات 

ت المعاصرة . و قد عبّر هذا اإلقتصاد فى العالم كانت مظهرا ربٌسٌا للعبلقات المتبادلة بٌن اإلمبرٌالٌا

 النزاع عن نفسه باألساس إقتصادٌّا و جؽرافٌّا إقتصادٌّا و لٌس بقدر كبٌر فى المجال العسكري . 

إنفجرت هذه األزمة فى إطار تحّوالت كبرى فى العبلقات والقوى التنافسٌة ضمن القوىالعظمى و منها : 

ة إمبرٌالٌة و تؤثٌرها ٌبلػ أبعد من شرقً آسٌا إلى الشرق " صعود الصٌن " و إنتقالها إلى التحّول إلى قوّ 

األوسط و آسٌا الوسطى و أفرٌقٌا و نمّوها اآلن ٌؤثّر على التقسٌم العالمً للعمل ؛ توّسع سوق اإلتحاد 



األوروبً و توحٌد عُملة المنطقة ما أفرز إطارا لمٌزة فى النطاق و الفعالٌة بالنسبة للرأسمال األوروبً 

 المعولم ، و للدفع نحو تحدّى فى العُملة لهٌمنة الدوالر ، و إمبرٌالٌة روسٌة تعٌد تؤكٌد نفسها .  الشرقً

و بدورها كانت  لؤلزمة إنعكاسات لٌس على إستقرار النظام اإلمبرٌالً العالمً فقط  بل على تحّوالت 

اقمت التناقضات بٌن الوالٌات القوى القابمة و نزاعاتها صلبه . و أبرز إنعكاسٌن : طرحت األزمة التى ف

المتحدة و الصٌن ، و الوالٌات المتحدّة  أكثر عدوانٌة فى بحثها على التصدّى لصعود الصٌن و نمّو 

 ؼناها ؛ طرحت صعوبات جدٌدة أمام المشروع اإلمبرٌالً لئلحاد األوروبً . 

VI -  : الرهانات : نظام ال ٌمكن إصالحه ... هناك حاجة إلى الثورة 

 " ٌإّكد بوب أفاكٌان : العصافٌر لٌس بوسعها أن تلد تماسٌحا لكن اإلنسانٌة بوسعها تجاوز األفق" فى 

قد ال ٌعجبنا كّل هذا ، لكن هذا هو الوضع الذى نحن فٌه . قد ال ٌعجبنا أّن الرأسمالٌة و دٌنامٌكٌتها ال " 

د مرحلة النضال الذى علٌنا أن نخوضه تزاالن تهٌمنان على العالم ، هذا هو الحال غالبا حالٌّا ، و تحدّ 

قد ال ٌعجبنا هذا غٌر أّن هذا هو الواقع . و فى هذا الواقع ٌُوجد أساس التغٌٌر الجذري لألشٌاء . إنّه  –

ٌوجد فى المواجهة و النضال من أجل تغٌٌر هذا الواقع و لٌس ببعض الطرق األخرى . إنّه عبر فهم 

غٌٌره من خالل مسارات الطابع المتناقض الذى ٌفتحه أمامنا هذا هذا الواقع و من ثّمة العمل على ت

 ( 69" . )مسارات ٌجب المسك بها و التأثٌر فٌها إلنجاز هذا التغٌٌر للواقع  –الواقع 

لٌس أفاكٌان بصدد التعلٌق و حسب على مهّمة تحلٌل دٌنامٌكٌة الرأسمالٌة و كٌؾ تإّكد التناقضات فى 

إستٌعاب لماذا " القّوة المحّركة للفوضى " هً بالفعل الدٌنامٌكٌة الربٌسٌة  العالم نفسها و تتفاعل و

           للرأسمالٌة . إنّه ٌرّكز كذلك على موضوع جوهري فى العلم ، فى الشٌوعٌة كعلم  و كما كتب :

قع من إّما أن ننطلق من الواقع الموضوعً و نعترف بالقاعدة ضمن الدٌنامٌكٌة المتناقضة لهذا الوا" 

و إّما ننطلق فحسب من جملة من األفكار بما فى ذلك رؤٌة للجماهٌر أضحت  –أجل التغٌٌر الجذري 

 (21) مثالٌة نحاول فرضها على الواقع ..."

 مع قوانٌن سٌر –اإلمبرٌالٌة و سٌرها ، نتعامل مع الضرورة  –عند الخوض فى موضوع الرأسمالٌة  

خاصة و قوانٌن الحركة. و هذه القوانٌن مستقلّة عن إرادة األشخاص و مستقلّة عن إرادة طبقة ،و حتى 

 عن شخص  ) الرأسمالً اإلمبرٌالً ( ، تملك أكبر ذخٌرة للقمع و القّوة فى التارٌخ . 

حركة الربح ك  الرأسمالٌة لٌست نظاما قابما على الجشع أو " إرادة اإلستؽبلل " . لٌست نظاما قابما على

      إعتصار ما أمكن من العّمال . إنّها نمط إنتاج ٌتؤسّس عل إستؽبلل العمل المؤجور  -" مبدأ أّولً " 

إن  –و تدفعه الضرورة الداخلٌة للتوّسع . و عدم إستٌعاب هذا ٌعنى موضوعٌّا إنكار الحاجة إلى الثورة 

منة و ضرورات المراكمة عندبذ  ربّما ... ربّما ٌمكن لم ٌكن هذا النظام تحكمه الضرورة و القوانٌن الكا

 إصبلحه . 

و هذه القوانٌن و خاّصة القّوة المحّركة لفوضى على خبلؾ تهم نقّادنا ، ال " تضفّى " الصراع الطبقً . 

بل و نكّرر ذلك : هذا ما ٌحدّد المرحلة األولٌة لما ٌجب القٌام به لتؽٌٌر المجتمع و العالم . إن جرى 

تٌعاب ذلك ، حالبذ ٌمسى من الممكن ،مثلما ٌشدّد على ذلك بوب أفاكٌان ، إكتشاؾ مسارات التؽٌٌر إس

الجذري لهذا الواقع . ٌمسى من الممكن المسك بالحّرٌة و نحتها ألّن نمط اإلنتاج هذا و قوانٌنه دٌنامٌكٌٌن 



 –ل على أساس فهم علمً للواقع و متناقضٌن . و هذا ما ٌفتح إمكانٌات عرٌضة أمام العالم الواعً للعم

 فى تعقّده و تؽٌّره . 

هناك قنوات متنّوعة للتؽٌٌر و لئلنفجارات الفجبٌة . وهذا التوّجه العلمً حٌوي فى بناء حركة من أجل 

و التحدٌّات  –فى مداها ،و لئلعتراؾ بالحاجة إلى هذه الثورة و إمكانٌتها  شاملة الثورة ، من أجل ثورة 

 عمل على ذلك األساس . و األزمة البٌبٌة عظٌمة الشؤن بهذا الصدد. و ال -أمامها

للتناقض األساسً بٌن اإلنتاج اإلجتماعً و التملّك  الفعلًو ثّمة التحدٌات التى تطرحها كٌفٌة التطّور 

الخاص . و نمّو األصولٌة اإلسبلمٌة و ؼٌرها من األصولٌّات فى نفس الوقت الذى باتت فٌه قوى اإلنتاج 

كثر إجتماعٌة و العالم أكثر تشابكا حالة توافق المقام . و السٌر " الملتوي" للتناقض األساسً ٌبٌّن أ

بالشواهد أّن حركته و تطّوره لٌست سٌرورة خّطٌة للعصرنة و البلترة و العلمنة . بل إنّها سٌرورة معقّدة 

و الحركات اإلجتماعٌة المتداخلة  مع  فى اإلٌدٌولوجٌا من التؽٌّرات فى الهٌكلة الطبقٌة و اإلجتماعٌة ،

التؽٌٌر اإلقتصادي ، مع طرح عمٌق للحاجة إلى أخبلق تحّررٌة و لمسؤلة إجتثاث البطرٌاركٌة ] النظام 

 األبوي [.

إنّنا نحٌا فى فترة إنتقالٌة مع إمكانٌة هّزة كبرى : الرأسمالٌة العالمٌة فى حالة تؽٌّر دابم وهً تفاقم  

تفكّك و تراجع التوازن البٌبً و الفظابع التى تتعّرض لها النساء ، نصؾ اإلنسانٌة . البلمساواة و ال

الرأسمالٌة فى عصر اإلمبرٌالٌة نمط إنتاج هو فى أن معا فى مرحلة إنتقالٌة إلى شٌا أرقً وهً تكدّ 

 بعنؾ ضد حدودها . 

ابما الربٌسً ، من أجل أن هل سنخلق الوقابع و الحقابق و نبنى رواٌات بؤّن الصراع الطبقً هو د 

 نعّزي أنفسنا و نصرؾ النظر عن التحدٌّات الحقٌقٌة ؟ أم سنواجه الواقع من أجل تؽٌٌره ؟ 

ما هو موضع رهان هو فهم مادي للعالم ، لما ٌجب تؽٌٌره فى تفكٌر الناس و فى المجتمع ، و كٌؾ ٌتّم 

م كما هو . ما هو موضع رهان  هو الثورة ذلك . أي شٌا آخر عدا مقاربة علمٌة حقّا سٌبقى على العال

الشٌوعٌة التى تحتاجها اإلنسانٌة : معالجة التناقض األساسً للعصر و تحرٌر اإلنسانٌة و إنقاذ الكوكب . 

-------------------------------- 
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