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  مقدمة

و Kسيداته سواء I حرGت ثورية ، تعددت أسماءه و رموزه الفكرية، ? ال<=ة العربية األفضل للتعب� عن تيار سيا5 واجتما2 و فلس/الالسلطوية 

والZ (Anarchism)بالفوضوية الZ ? تر=ة غ� دقيقة لYمة عرف I العربية . وتتنوع بداخله ا�دارس برغم ما Rمعه من إطار Oم، أو ثورات عM ا,اريخ

ومن ثم فm تر=ة فضال عن عدم دقتها (Chaos)وتر=تها I اإلkلjية ، تعI i ا#ونانية (ال حكم ) I حc أن الفوضوية اشتقاق نسب عر[ من فو\

  . وا,حررى والحقا أسماء أخرى أكw xديدا أهمها الشيوعية ا,حررية، أيضا بالالسلطوى وقد عرف هذا ا,يار، فm خبيثة حيث تهدف ,نف� من يسمعها

وتعتM ا~ولة ، وترفض السلطة القمعية وتنقدها، تع| من قيمة اzرية اإلنسانية، ويرجع هذا ا,يار �ذور فكرية قديمة إ} ما قبل العصور اzديثة

، وذاك االستغالل، وتب� بعالم �لو من هذا القهر، وسبب استغال� و�فساده وتشويهه، القهر الواقع � اإلنسان ومصدر، كمؤسسة I حد ذاتها مصدر � �

االمتداد األكx جذرية  وبإم�نية أن �يا الب� أحرارا دون هذه ا~ولة ا�تعا#ة عليهم و ا�تسلطة عليهم أيا ما �ن نظامها. ويرى ا�عض أن هذا ا,يار هو

) كما يرى ا�عض أن هناك جذورا السلطوية I � ا�قافات عM وا�ساواة، و اإلخاء، اzريةبشعـاراتها ا�ـالث (، ر ع� ا,نوير ا�ى سبق ا�ورة الفرنسيةلفك

  ا,اريخ.

لفردية ويمثلها الفيلسوف اإلkلjى الالسلطوية ا، وتنقسم جذور هذا ا,يار I الع� اzديث �الث منابع بدأت I القرنc ا�امن و ا,اسع ع�

.والالسلطوية ا�ماعية أو الشيوعية ويمثلها ا�وريان الروسيان . و? تقوم � اzرية ا�طلقة للفرد إزاء أى سلطة أو =اعة، جودوين وا�فكر األ�ا� ش<ي�

، I إطار =ا2 منظم تعاونيا، و تنت/ فيه السلطة القمعية، اzرية الفرديةو ? تنشد �تمع تتعاظم فيه ، باكونc و كروبوتكc وا�فكر الفرن� برودون

.والالسلطوية ا�سيحية ويمثلها الروا  الرو5 الشه� تولوستوى ا�ى استلهم من ا�سيحية رؤى wررية و ال . باعتبار اإلنسان I ا�هاية حيوان اجتما2

  ,يار من ا�فكريc اإلسالميc � قلتهم ا�ادرة.سلطوية.كما ظهر مؤخرا من تأثر بأف�ر هذا ا

شار¥ت I ، ظهرت الالسلطوية ا�ماعية أو الشيوعية كتيار قوى I العديد من ا�تان األوربية و األمريكية، وبدأ من منتصف القرن ا,اسع ع�

وشارك §ثلوها I العديد من اzرGت ا�ورية I أسبانيا وفرنسا ، أ§ية أخرىوخرج §ثلوها ليشYوا ، واشتبكت فكريا وتنظيميا مع ا�ار¥سية، األ§ية األو¦

والZ بلغت أوجها I أوائل ، وخالل ذلك ظهرت I داخل هذا ا,يار الالسلطوية ا�قابية I فرنسا، و�يطا#ا وروسيا حZ منتصف ا�الثينات من القرن الع�ين

وا�عروف اآلن ، ويمثله � من روزا لو¥سمبورج و بانيكوك، طوي I مواجهة ا,فس� اللينيi السلطوى للمار¥سيةوظهر اKاه مار¥¬ ال سل، القرن الع�ين

   وهم األقرب للمار¥سية األصيلة من � ا,يارات ا�ار¥سية األخرى.، بشيوعية ا�جالس

وأصبحت �رد جزء من ، حZ اعتقد ا�عض أنها انتهت تماما، طويلة وما أن انتصفت ثالثينات القرن الع�ين حZ انتهت � هذه ا,يارات لف<ة كمون

حيث ظهرت كتابات جديدة �فكرين جدد تعتمد � ، ومع منتصف ا´مسينات من القرن الع�ين بدأ جهد نظرى إلحيائها. و�رد تراث من األف�ر، ا,اريخ

، و¶ منتصف الستينات ومع ظهور اليسار ا�ديد، لµم باإلطار العام الالسلطوى وا,حررىوwاول استشفاف رؤى جديدة ت، نقد الكتابات وا�مارسات السابقة

ومع سقوط ا~ول الZ تد2 باالش<اكية I أواخر ، واخذ ينت� �ددا I العديد من بتان غرب أوروبا وأمريكا الشما#ة، خرج هذا ا,يار من كمونه

واستمرار نقد � من ، ف�را مثلما سقطت االش<اكيات ا~يمقراطية واإلصالحية، و زيادة التشكك I عبادة ا~ولةو سقوط اللينينية أحزابا وأ، ا�مانينات

cو�ق ، ونقد األيديولوجيات التسلطية والقومية، ا�ظرية وا�مارسة السلطويت cأوروبا واس<ا#ا واألمريكيت I ايدةµأخذ هذا ا,يار يكسب مواقع م

و بفضل ثورة االتصاالت األخ�ة أخذ ينتظم ، و¶ السنوات األخ�ة شارك هذا االKاه I الكث� من األحداث، بتان ال�ق األوسط وجنوب أفريقياوبعض ، آسيا

دخل wت هذا ..وي. وعرف مفكرين جدد أشهرهم Oلم اللغويات الشه� ناعوم شومسº، سام دوجلوف ودانيال جرين وغ�هم، ويزداد تأث�ه وضوحا، �Oيا

، و االستقال#ة، وا�ار¥سية الليMا#ة، والشيوعية ا,حررية، فهناك شيوعية ا�جالس، و«تلف فيما بينها I ا,فاصيل، ا,يار مدارس عديدة تتفق I اإلطار العام

  . .الخ. ا�نMية، و الالسلطوية ا�قابية، وا�واقفية

ورموزها ، وال تعرف ا�صوص ا�قدسة، فالالسلطوية ليست مذهبا جامدا. كما أفهمه، أهدافه و و§ارسته، ,ياروسأحاول فيما ي| �ح اإلطار العام �ذا ا

   ومن ثم يقبل هذا ا,يار ا�قد وا,طوير داخل إطار مبادئه العامة.، وال قداسة �م وال �صوصهم، من ا�فكرين �رد �تهدين ال أنبياء



  ا�دف

ومن ثم فا�حث اإلنسا� ا��وع عن تنظيم اجتما2 يقوم � أساس ا,عاون ، إ#ه ال يعi أن نكون وبال¾ورة خيا#c أن يكون �ا هدفا نس(

ا ليس حلما خيا#ا مهم، و«ت/ فيه السلطة القمعية، وب�ط أن تتعاظم فيه اzرية اإلنسانية، االختيارى اzر بc أفراد ا�جتمع ,لبية احتياجاتهم ا�ش<¥ة

فلهذا ا�دف تاريخ طويل بطول ا,اريخ الب�ى ا�كتوب ، ظهر �ا من صعوبات wقيقه � أرض الواقع ا�ى Kذم حقائقه الصلبة باستحالة wققه حZ اآلن

رزوا wقيق جزي للحلم عM أش�ل فقد أح، وبرغم اتهامهم أحيانا با´يا#ة، وناضلوا من أجل ما حلموا به، ولطا�ا حلم الب� باzرية أفرادا و =اOت، Àه

فالب� �نوا ومازالوا و سيظلون ، وهو ما يلخص جوهر اzياة اإلنسانية بأÂها، ومن ا,جارب واألف�ر، ومن ا,قدم وال<اجع، متنوعة من االنتصارات وا�زائم

Åقيzجوهره سيطرتهم � ظروف حياتهم، �لمون بتحررهم ا I iوأن يعيشوا وفق ما يقرروه ال ما ، رتهم � ا«اذ ما يعنيهم من قراراتوتعظيم قد، ا�ى يع

و�ذا �ن الب� البد أوال أن يوفروا احتياجاتهم . وتعظيم قدراتهم � االختيار من بc ا�دائل ا�ختلفة الZ تطرح عليهم خالل مسار حياتهم، يقرره غ�هم

فال شك أيضا I أن تطوير قدراتهم اإلنتاجية بالسيطرة � الطبيعة وwويلها �ا يشبع ، جودهم وتطورهما�ختلفة عM اإلنتاج ا�ادى ا�ى يشÆ أساس و

و�ذا ما قيدتهم ا�اذبية عن ، فإذ ما أOقتهم ا�حار عن عبورها اخ<عوا السفن، مرتبط كذلك با,حرر من بعض قيود الطبيعة الZ تكبلهم، احتياجاتهم

بل ازدادت قدرتهم اإلنتاجية كما ، وبأمثال تلك ا�خ<Oت لم يستطيعوا ا,حرر فحسب من القيود الطبيعية � حريتهم I االنتقال، اتالط�ان اخ<عوا الطائر

كون من يمل ونوO وحققوا � ما حققوه من تقدم. و� مستوى ا,اريخ االجتما2 �نت ا�ورات االجتماعية تهدف دائما إ} wرير ا�قهورين من تسلط

إال أنهم وعM ا,اريخ الطويل ، وا�خادع منه وال�يح، ا´/ منه والظاهر، وهم و�ن �نوا لم �ققوا حZ اآلن ا,حرر ال�مل من التسلط ا�تعا} عليهم، السلطة

وا�ى ، ا�دف ا�نشود ا�ى هو جوهر الوجود الب�ىإال أن ما wقق لم يبلغ بعد ، و� Éو تدريÈ ا�زيد من اzريات الZ ما �ن �لم بها أجدادهم، قد حققوا

  وقديما اعتM الرومان العبد �رد آلة ناطقة �ردة من ب�يتها.. فالعبودية �رد حياة حيوانية ،ال ترË �ستوى اzياة الب�ية. يعطيه معناه ومMره

وال Íطط من قبيل ا�ندسة ، وال هو �رد مذهب جامد، اإلعداد علينا wقيقهوليس Oلم مثا} سابق ، ومن هنا فا�دف السالف ا�كر ليس اخ<اO ب�يا

ما هو إال ظاهرة طبيعية معقدة للغاية ? إنتاج �جتمع أكx ، ولكن �ا �ن اإلنسان، ولكنه هدف طبي( للب� يفÎ تطورهم � �فة ا�ستويات، االجتماعية

ويتج| I أش�ل متعددة ربما ، فإن هذا ا�دف الطبي( يأخذ مسارات معقدة I دفع ا,اريخ الب�ى، وتطورهماI وجودهما ، ومن ثم ال يسهل فهمهما، تعقدا

  . أو ذاك الÏوع لو نظرنا فحسب من سطح األشياء ال من عمقها أو أن يق<بوا منه و¥أنهم يبتعدون عنه أو � العكس، ال يسهل الربط بينها وبc هذا ا�دف

وا�وار ا�ين هدموا �تمعات #قيموا �تمعـات أخرى ، ومن ثم زيادة تقدمهم، �ين ساعدوا الب� � wقيق السيطرة ا�µايدة � الطبيعةفا�خ<عc ا

م أحيانا أنهم ينشدوه وقد أد2 بعضه، وأن �نوا قد ساعدوا � االق<اب من wقيقه، لم يربطوا بالطبع بc ما فعلوه وبc ا�دف الالسلطوى، بديلة أكx حرية

  إال أنهم =يعا فشلوا I الوصول إ} ما نشدوه.، ،وس( ا�عض إ#ه

وعندما عرفت وألول مرة ا�لكية ا´اصة لوسائل ، هو أن ا�جتمعات الب�ية منذ Éو ثمانية ألف Oم، أن ما يعوق wقق ا�دف الالسلطوى � أرض الواقع

عرفوا شÆ ا~ولة كتنظيم اجتما2 منفصل عنهم #دافع عن مصلحة من يملكون ضد من ال ، وغ� مالكة، ات مالكةومن ثم االنقسام إ} طبق، اإلنتاج

. وأغلبية Ðرومة من السلطة، و من هنا عرفوا االنقسام بc أقلية wتكر السلطة، يملكون ،األمر ا�ى يتم باحت�ر ا~ولة �صادر العنف والقهر ا�سلح

فm من تعطى ال�عية �ن يملكها وwرمها ، و تلك ا�صادر ? األساس ا�ادى للسلطة وا��وعية، يمتلكون أو يسيطرون � مصادرهاوÐتكرى السلطة 

سوى  وما ?، .الخ. و تتغلف السلطة دائما وراء ادOءات مثا#ة مضللة كتمثيل الشعب أو األمة أو العقل أو الطبقة أو القومية أو ا~ين. من ال يملكها

سواء من من ، �رد تMير السلطة الZ يمارسها فعليا وواقعيا أفراد وÒب ومؤسسات ال �ق �ا تمثيل أحد، مطلقات �ردة ومثا#ة وظيفتها االجتماعية الوحيدة

م � مصادرها ا�ادية ال ألفضلية ومن ثم السلطة �جرد سيطرته، هم أفراد و Òب ومؤسسات اكتسبوا ال�عية، أو من تد2 استنادها �رجعيتهم، wكمهم

.cون بها � ا�حكومjيتم   



  مصادر السلطة ا�ادية 

والسيطرة عليها ، فمن يملكها أو يسيطر عليها يملك �اء قوة العمل واستغال�ا لزيادة ثروته � حسابها، الxوة بما تعنيه من � وسائل اإلنتاج _أوال:

فا�حرومc من الxوة ال يملكون إال الرضوخ �الك الxوة من ، سواء أكانت قوة العمل هذه عبيدا أم أقنان أم عمال، ظروف عملهابا,حكم I �وط حياتها و

فأنت ، أو مضطرا كعامل للتنازل عن جزء من وقتك وحريتك وجهدك فقط لصاzه، فسواء كنت §لوG كعبد �الك الxوة، أجل ضمان بقائهم � قيد اzياة

، فا�لكية ا´اصة للxوات حولت األغلبية الب�ية لسلع تباع وتش<ى I األسواق �ن يدفع ا�من، M � الرضوخ إلرادته ألنه يملك وسيلة بقاءك I الوجود�

Ôو جزي ونسÉ � و �مل ومطلـق أوÉ � فهؤالء القادرين � احت�ر ، وليس ذلك فحسب، وقد فقدت تلك األغلبية حريتها لصالح من يملكون، سواء

أو ا�سيطرين عليها. وهؤالء القادرين � إمالء رغباتهم � الساسة وا��وقراطيc ، وسائل العنف وا�عرفة لقهر اآلخرين هم أنفسهم مالº و حائزى الxوة

   ر وسائل العنف وا�عرفة.فا~ولة دائما ? ا�هاز ا,نفيذى �الك الxوة بكل ما تملكه من احت�. هم مالك الxوة

وقادر بواسطتها � ، فمن يملكها أو يسيطر عليها قادر � إجبار من ال يملكونها � تنفيذ إرادته، القوة بما تعنيه من وسائل العنف ا�سلح -ثانيا:

فمن ال يملكون وسائل العنف �Mين � ، رومc منهاأو مالº الxوة من ا�ح، االستئثار ببعض أو � الxوة Öجة Õاية ا�جتمع من ا�جتمعات األخرى

ومن يتمرد فعليه أن . ومقابل استمرارهم I اzياة، وا,نازل عن بعض أو � نصيبهم I الxوة مقابل تلك اzماية، التسليم بسيادة من يملكونها وتسلطهم

وفرض إرادته � ، اكتسب مصدر السلطة و�عيتها، ى إن wقق � االنتصاروا�، ويستخدمها بكفاءة أكx لو شاء االنتصار، يمتلك نفس وسائل العنف

      . ا�هزوم

و¶ حالة فشلهم فسيقدمون للمحاكمة باعتبارهم �رمc ، فا�ين �اولون القيام بانقالب عسكرى ي�عون I جريمة Íالفة للقانون وال�عية القديمة

يكتسبون السلطة وال�عية ويتحولون من م�وع �رمc �وار و ، وبمجرد kاحهم I ارتكاب جريمتهم ،ومنتهكc لل�عية ومعادين للسلطة ال�عية

I حc يفقد أصحاب ال�عية السابقون �عيتهم . ويقدمون للمحاكمة � من يتمرد � سلطتهم باسم �عيتهم ا�ديدة، لسادة و قادة ومصدر لل�عية

وأن ، ومن ثم ا,مدين وا,ح¾ فما زال الب� �يون وفق قوانc الغابة، تقول أن بعد ثمانية ألف Oم من ا´روج من الغابة فاzقيقـة العارية. بمجرد هزيمتهم

Øوحوش تملك القوة وفرائس تفتقدها، تهذبت ش cق وال�عية ،ومازالت العالقات الب�ية ? بzفما زالت القوة مصدر ا .  

والZ ، ن و2 اجتما2 �لعلوم والفنون واآلداب والفلسفات واألف�ر والقوانc واأليديولوجيات ? أحد مصادر السلطةا�عرفة بكل ما تعنيه م-ثا�ا:

، ا�ثقفةفأن قوة العمل الZ تنتجها ? ال�ائح االجتماعية ، و�ا �نت هذه ا�عرفة ? إنتاج اجتما2، السيطرة وا,حكم فيمن يفتقرون إ#ها، تتيح �ن يملكها

خاضعة لسيطرة ، إال أنها I ا�هاية وبرغم � ما يمj أفرادها ظاهريا من بريق اجتما2 ومستوى معيÜ مرتفع، ورغم تمjها االجتما2 نظرا لطبيعة ما تنتجه

ومن ثم فمشار¥ة . وقهر القوة وعنفها، ةفأنه معرض للحرمان من الxو، وحZ من يتمرد من هذه ال�ائح، وwكم من يملكون أو يسيطرون � الxوة والقوة

ووسائل إنتاجها تتحكم فيمن ال يملكون ، وبواسطة ما تملكه Òب السلطة من ا�عرفة، هؤالء I السلطة مرهون فحسب برضاء من �تكرون الxوة والعنف

فمن يملك تلك الوسائل يملك ، م والفنون واآلداب ومؤسسات ا~ينفعقول الب� ? صناعة ال<بية وا,عليم وا~Oية واإلعال، أى من الxوة والقوة وا�عرفة

ذلك ا,مرد م�وط بدوره ب�وط ذاتية وموضوعية تدفع القلة إ#ه I اللحظات ، من منتÈ ومستهلº ا�عرفة، تلك العقول إال من استطاع ا,مرد عليها

  . االستعداد ~فع ثمن ا,مردالعادية ،والZ يكون ~يها ا,كوين ا�ف� والعق| و الشجاعة و

ومن ثم ، ومن زاوية أخرى فا�علومات ال¾ورية لº تصدر حكما صحيحا ال«اذ قرار ما. وتتسع هذه القلة ,تحول ألغلبية z Iظات ا,مرد وا�ورة

احت�ر ا�خب اzاكمة �ثل هذه ا�علومات يتيح �ا ف، ليست متاحة إال �ن �وزون � السلطة فعليا، يكون ~يك القدرة الفعلية � ا�شار¥ة I السلطة

ومن ثم ال تسمح بإتاحتها للجميع العتبارات األمن ا�ى هو I حقيقته أمن ، استمرار احت�ر السلطة ألنها wتكر ا�علومات الZ تؤهلها ال«اذ القرارات

   .السلطة وا�خب الZ تمارسها، والطبقات الK Zسد مصاzها تلك ا�خب

فتلك القلة من ، ليست بأفضل من طبقات ا�قهورين الZ تمارس السلطة عليها، فطبقات القاهرين الZ تمارس السلطة القمعية بالسيطرة � وسائلها

األغلبية ا�حرومة من  ليسوا باألفضل � أى Éو من، ا�الك سواء أكانوا إقطاعيc أو رأسما#c والساسة و العسكريc وا��وقراطيc من Ðتكرى السلطة

  وذلك با«اذ القرارات الZ تمس حياتها I حc أنها مغلوبة � أمرها قهرا و خداO وجهال واضطرار.، حZ يMروا wكمهم فيها، السلطة الفعلية



، ة تلك الطبقات القاهرة عM ا,اريخوهاكم ا,اريخ الب�ى بأÂه #Mهن لكم بعدد وقائعه و أحداثه � كم ? فاسدة وغبية وجاهلة وÕقاء وظا�

والقت ، تلك القلة الZ كم كيل �ا من ا�ديح، والZ طا�ا ادعت نزاهتها وذ�ئها وعلمها وحكمتها وعدا,ها أبواق ا~Oية من منتÈ ا�عرفة والفنون واآلداب

فالفرق بc قنبلZ ترومان ، ت من ا�لطجية و ا�جرمc وا~جالc والسفاحcو? �Þ Iيتها وجوهرها �موO، من االح<ام وا,قديس والعبادة ما ال تستحقه

  . هو الفرق بc �ف جريمة ا�نت� وOر جريمة ا�هزوم !، ا�ريتc و هولو¥ست هتلر

م أهدرت طبقات القاهرين من موارد ومن فك، أليسا وأمثا�ما �رد زوائد طفيلية تمتص قوى ا�نتجc الفعلc للxوة والو2 االجتما2 �صاzها األنانية

، و¥م من جرائم ارتكبتها ,حافظ � مر¥زها ونفوذها وامتيازاتها واستغال�ا ,لك األغلبية، إم�نيات للتطور ولرفاهية األغلبية لصالح أهواءها ضيقة األفق

وã ا,اريخ ا�كتوب ال يMهن و� أى Éو � صحة ما تدعيه من أنها تعM عن ، و¥م ما سببته أنانيتها الوحشية من مآ5 و أهوال لألغلبية ا�غلوبة � أمرها

و�صلحة من دمرت ، فلمصلحة من �نت � تلك اzروب الZ شهدتها الب�ية ومات وجرح وأÂ فيها باليc الب�، بل � عكسه تماما، ا�صلحة العامة

؟ و�صلحة من أخذ باليc ، أنهار و�Öات و بورت حقول وحرقت Þبات ومرا2 بما ال يمكن ح�ه و�صلحة من لوثت، مدن وقرى وتمت تسويتها باألرض

وخالل آالف السنI c حc �نوا ، والقصور ا�نيفة، واألسوار العظيمة، والقالع الرهيبة ،واألهرامات الشاÍة، الب� الفقراء وا�قهورين I تشييد ا�عابد ا�ائلة

و�صلحة من لوثت ا�يئة حZ أصبح الكو¥ب ا�ى نعيش عليه مهدد بأن يصبح غ� صالح للحياة ؟، و�صلحة من يستنفذ ، خ الطc وا�وصيعيشون I أكوا

I ا�حار للمحافظة � سعرها I ا�حاصيل åت�دا ا؟، و�صلحة من تر cيتلظى ا�الي cح I وة الطبيعية والب�يةxيتضور سباق التسلح ال cح  cا�الي

فأنها ال ترى ، ةجوO ؟ أليس � هذا �صلحة أقلية أنانية وجشعة وال أخالقية I حقيقتها برغم ما تتشدق به من قيم عليا وتتغلف فيه من إدOءات عقالني

  . وقراطية أم رأسما#ةأبعد من قدميها. ال ترى أنها مثل ضحاياها فقدت حريتها وأمنها بمجرد أن تسلطت عليهم سواء أكانت إقطاعية أم ب�

,Mير أو تفس� � تلك اzماقات الZ ال عالقة �ا بتطوير قوى اإلنتاج باعتباره السبب ، وهل تك/ ال¾ورة االجتماعية الw Zكم ا,طور االجتما2

أم ، تما2 ؟ سوء إدارتها و تدم�ها وتبذيرها و�هدارهاا�وهرى للتقدم االجتما2 ؟.فما هو ا�ى يساعد � تطوير قوى اإلنتاج باعتبارها قاطرة ا,طور االج

من ساعد فعال � تمدين الب�ية وتقدمها ؟ إبادة ا�نود اzمر واس<قاق الزنوج أم قوة اإلبداع الب�ى ذهنيا ~ى . االخ<اع واإلبداع والعلم والعمل الب�ى

cالعلماء وا�خ<ع ،cرفيzوا cوبدنيا ~ى العمال وا�هني .  

فالغا�ية الساحقة من ال�ور ، فm مفسدة أيضا للمحرومc منها، فالسلطة ومصادرها ا�ختلفة ليست مفسدة �ن يملكها و�وزها ويسيطر عليها فقط

فا,�لب � ، للسلطة ومصادرها? االبنة ال�عية �ذا االنقسام ا�اتج عن احت�ر األقلية ، وا�رائم اإلنسانية � جانÔ ا�جتمع ا�نقسم � نفسه لطبقات

ويطلق � ال�ور ، يشوه ç الطرفc ا�الك وا�حروم، مثلما اzرمان منها من جانب آخر سواء بسواء، الxوة وا´وف عليها والرغبة I زيادتها من جانب

وانسحاق ، ا�الد والضحية، ما بc غرور القوة وزهوها، �نت� وا�هزوما، كما يشوه العنف القاهر وا�قهور، واآلثام الZ تدور �Þ Iها بهدف اzصول � الxوة

  . يتو~ أسوء ما I الب�، الضعف وخوفه

وما فلحت I ذلك ولن ، وقد حاولت الب�ية عM تار�ها ا�كتوب بالوعظ والفلسفة والقانون وا~ين وال<بية أن تصلح ما أفسدته السلطة ومصادرها

فالب� أبناء ، و إنما هو صناعة اجتماعية، فال� مثلما ا´� ليس فطرة ب�ية جبل عليها الب�، � معا�ة أعراض ا�رض ال أصلهتفلح ما دامت ت� 

السعادة  حZ أن بوذا نفسه �ن يرى أن منهجه الفلس/ واألخالè ا�ى يهدف ,خليص اzياة الب�ية من األلم والوصول بها إ}. ظروفهم وبيئتهم االجتماعية

وعن عدم ا,�لب الوحÜ � الxوة ، فÆ وصايا بوذا عن عدم إيذاء أى �ئن é ورفض العنف، يستلزم نظام اجتما2 يساعد الب� � اتباعه، ال�ملة

وقد ، يعرفوا نظاما اجتماعيا يساعدهم � ذلكألنهم لم ، لم تمنع ا�وذيc عن Íالفتها وارتكاب � ا�رائم الZ «الف هذا ا�ذهب I أصو�، ومثات اzياة

Zر تسلطهم وقهرهم واستغال�م لألغلبية ا�نشغلة با´رافات الM, تكرى السلطةÐ خدمة I ا�هاية �ؤسسة كهنوتية I ولت ا�وذيةw  أبعدتهم عن جوهر

بغريب � السلطات القمعية عM ا,اريخ إن لم يكن من ëورات وجودها  وليس هذا. الفكرة ا�وذية األصيلة الZ ال عالقة �ا I اzقيقة بالغيبيات

ه فقد حولت الستا#نية ëيح #نc �ا يشبه ا�زار ا~يi ،ون�ت تماثيله وصوره I � م�ن ،وأصبحت زيارة ال¾يح بمرور الوقت طقس شب، واستمرارها

iدي .  

   ية أكx بما ال يقاس §ا تد2 أنها ما قامت إال ,منعه.و� العموم فال�ور الZ تسببها السلطة القمع



  �موعة من األساط� 

  -ما Rب أن نعلمه هو أن الالسلطوية ا�ماعية ترتكز � الرفض ال�مل �جموعة من األساط� ? :

وأعدائه ، نه وقواعدهأن ا~ولة ëورة اجتماعية مطلقة لضمان س� ا�جتمع وتماسكه وÕايته من أعدائه ا~اخليc وا´ارجc عن قواني -أوال:

وأن . وÕاية �Þية ا�واطنc الصاcz والطيبc من القلة الضالة وا�نحرفة وا´ارجة عن السيطرة والقانون، ا´ارجيc من الطامعI c السيطرة عليه وغزوه

ولو خلصت نيته وحسنت ، السلطة تفسد من يمارسهاواzقيقة أن ، و¥يف يمارسها، ولكن فيمن يمارسها، ا�شYة ليست I السلطة القمعية I حد ذاتها

فحZ لو حكمتنا فستتحول لشياطc ، و أنه من ا´يا#ة أن نرتكن لوهم أن wكمنا ا�الئكة الب�ية الZ لم �Mنا ا,اريخ أنها حكمتنا من قبل. أخالقه

وهذا ال يعi إنكار أن الب� I أمس . ا تشوه وتفسد من يمارسوهاوالسلطة تقمع وتشوه من تمارس عليهم مثلم، بمجرد إحساسها بدفء مقاعد السلطة

وهو أمر Íتلف تماما عن ، وينظم نشاطهم ا�ما2 ,لبية احتياجاتهم ا�ش<¥ة دون أن يقمعهم ودون أن يتعاì عليهم، اzاجة دائما ,نظيم يضمن تعاونهم

وسلطة قبطان السفينة I ، كسلطة رجل ا�رور I الشارع، فرق بc سلطة إدارية تمارس للتنظيمفهناك ، ومن خارجهم، السلطة الZ تقهرهم رغما عن إرادتهم

وبc السلطة السياسية القهرية وا�تعا#ة وا�نفصلة عن الب� الZ ترفضها الالسلطوية الشيوعية. وهذا الرفض ال يعi ، وسلطة الطيار I طائرته، أO} ا�حار

و الالسلطوية الشيوعية بال¾ورة مع وجود قوة رادعة و قامعة لالعتداءات ا�خلة ، الشيوعية ضد تنظيم ا�جتمع عM هيئاته ا,فويضية ا�نتخبةأن الالسلطوية 

  . بأمن ا�اس وحريتهم وحقوقهم

ا ? I اzقيقة سوى �رد إعطاء األغلبية اzق I وم، أن ا~يمقراطية ا,مثيلية ا�يابية ? أقرب شÆ §كن �مارسة السلطة يضمن اzرية للب� -ثانيا:

فمن ، I تمثيلية ال تنط| إال � السذج، أن تذهب بشÆ دورى ,ختار من بc السياسيc ا�ين يمثلون ا�خبة اzاكمة من سيمارس عليهم السلطة وباسمهم

<شيح للمجالس ا,مثيلية ا�ى يكت/ ا�حرومون منها واقعيا بمجرد حقهم هم وحدهم القادرين واقعيا � الفوز I ال، يملكون أى من مصادر السلطة

معتمدين I اختيارهم � مدى تأثرهم با~Oية االنتخابية ، فليس �م سوى اختيار أى من هؤالء ا�رشحc سيمثلهم لعدة سنوات، القانوî والشI í ال<شيح

و? شYية كذلك ألن ا�خب السياسية سواء I اzكم أو I ا�عارضة wتكر وحدها . Z يمثلها هؤالء ا�رشحcالZ تملك وسائلها ا�خب اzاكمة وا�الكة ال

وا´اضعة لعملية تشكيل للعقل وتوجيهه إ} ، وا�حجوب عنها ا�عرفة وا�علومات ال¾ورية، دون ا�ماه� ا�اخبة � وسائل ا,أث� � عقول تلك ا�ماه�

، فبطاقة االق<اع بc أيدى شعب أهمل تثقيفه عمدا، ,بادل مقاعد اzكم و ا�عارضة، الZ تتنافس فيما بينها I لعبة كرا5 موسيقية، ه ا�خبما تريده هذ

با,مثيل  ليست سوى حيلة ماكرة إلنتاج وKديد إنتاج أرستقراطيات حاكمة مقنعة، و صناعة الو2 وتشكيله، وتتسلط عليه أدوات غسل العقل وتعليبه

   مهمتها أن wافظ � مصالح مالك الxوة.، الشعÔ ال�ذب

كإ� جديد �تكر � السلطة ومصادرها ، أننا Rب أن نمر بمرحلة انتقا#ة مؤقتة Éو ا�جتمع الالسلطوى الشيو2، تقوم فيها ا~ولة االش<اكية -ثا�ا:

وا~ولة االش<اكية هنا مؤسسة Àية القدرة ، طة الفعلية من الساسة وا��وقراطيc والعسكريcباسم األغلبية الZ تقع I العبودية �ن يملكون السل

يMر السلطة ، و? تستند �طلق �رد ومثا} جديد هو الطبقة العاملة، وا�Mوت تسحق � ا´اضعc لسلطانها الشامل بأسوأ §ا تفعله ا~ولة ا�ورجوازية

فمن �وز � السلطة ومصادرها ال يتنازل عنها بل ، ومن ثم تنفرد بممارستها، ر فعليا � مصادر السلطة دون من تد2 تمثيلهمالواقعية ألفراد وÒب تسيط

موقعه I  فأنه مضطر ´يانتها �قتضيات اzفاظ �، ومهما �نت أف�ره ونواياه ا�علنة، البد وأن يدافع عن ما �وزه بكل الوسائل ا�مكنة مهما بلغت �استها

فالب� األ� ليسوا بمالئكة حZ يتنازلوا عن امتيازاتهم ، وما يMهن عليه ا�نطق، هذا ما أثبتته وقائع ا,اريخ I ا~ول الZ �نت تد2 باالش<اكية، السلطة

  .  ونفوذهم بمحض إرادتهم دون أى ضغط من من هم أسفلهم من الب�

بالسيطرة ا�ماعية � مصادرها ، يعi أن يسيطر � الب�، =اعيا و� قدم ا�ساواة � � مصادر السلطة القمعيةومن هنا فا,حرر ا�ها  لÆ الب� 

عM تنظيم اجتماÍ 2تلف جذريا عن ما نعرفه من �تمعات مؤسسة � انقسام ا�جتمع بc من يملكون أو يسيطرون � ، ا�ختلفة الxوة والعنف وا�عرفة

ومن ثم فالالسلطوية الشيوعية تعI i ا�قام األول القضاء � تسلط األقلية � األغلبية . وبc من ال يملكونها أو يسيطرون عليها، مصادرهاالسلطة و

وال ، � حساب الضعفاءو ال أن يعيش األقوياء ، بالقضاء � احت�رها للمصادر ا�ادية للسلطة. والقضاء � احت�ر السلطة ال يعi الفو\ وغياب ا�ظام

كما ال يمكن أن يأñ ا,حرر عن طريق ، وال ا,حلل األخالè و االنفالت السلوð كما يتصور ا�عض و�بون، إطالق ال�ور الب�ية األنانية من عقا�ا

فليس � إنسان ، ية �تكرها ا�عض بطبيعتهاو? إم�ن، ألن من يمارسهما �تكر مصدر هام للسلطة يفرض به مشيئته � من ال يملكه، اإلرهاب والعنف



ف الالسلطوية الشيوعية ، ومن ثم فm ليست وسيلة للتحرر بقدر ما ? وسيلة إلحالل Òبة حاكمة Ðل أخرى، سواء نفسيا أو بدنيا، قادر � §ارسة العنف

ف . أن من يملك وسائل العنف قادر � فرض إرادته � من ال يملكوهوا�ى ينص � ، ? القضاء � قانون الغابة اzاكم ,اريخ الب�ية رغم w¾ها

§ا يتيح �ؤالء األفراد أن يمارسوا ، ? تنظيم اجتما2 يضمن أ� درجات اzرية والعدالة وا�ساواة بc أفراده، الالسلطوية الشيوعية � العكس من � هذا

ومن ثم لن يتحقق هذا ا,نظيم سوى ، كبحها وتشوهها ا�نية السلطوية والطبقية وا�رمية I ا�جتمعات الب�يةو� Éو فع| � ا�ثل العليا اإلنسانية الZ ت

و مرجعيات ، ومن ثم فالالسلطوية الشيوعية تتMأ من ا´يا#ة وا�مود وا�ثا#ة كما تتMأ من اإلراديـة والعنف، بفعل =ا2 �ماه� الب� الواعية بما تفعله

فm �رد مبادئ wدد اإلطار العام �جتمع ا�ستقبل تار¥ة ا,فاصيل للجماه� ,صنعها بنفسها عw Mر¥ها ، يل لكيانات و أف�ر مطلقة ومثا#ة و�ردةا,مث

  . وعM عملية wررها ا�اñ. عM ا,جربة وا�ناقشة اzرة، الوا2 ا�نظم

، فطا�ا مورست تلك اzقوق ، لرأسما#ة الZ تكت/ باzريات واzقوق الفردية السياسية وا�دنية* و الالسلطوية الشيوعية «تلف مع الالسلطوية ا

ومن ثم فا,حررية الرأسما#ة wررية زائفة ، وهناك من �تكرون مصادر السلطة ا�ختلفة دون سواهم فm ال تعi شيئا إال �ن يملكون السلطة، واzريات

وتلك ا�ساواة I الفرص ال تعi إهدار ، فال حرية بc الب� دون أن يتساوى ا�ميع I الفرص و ظروف اzياة،  حقيقتهاو شYية I، وفارغة ا�ضمون

اك وهذا غ� §كن طا�ا هن، بل تتيح �م إبراز تلك ا,مايزات واالختالفات � قاعدة من عدالة الفرص ا�تساوية للجميع، ا,مايزات واالختالفات بc األفراد

وطا�ا ، وال حرية طا�ا �ن هناك من يسيطر � وسائل العنف دون اآلخرين، وهناك من ال يملكونها أو يسيطرون عليها، من يملكون أو يسيطرون � الxوة

منهم أن wتكر السلطة ومصادرها دون وانه مهما �نت ا,مايزات و االختالفات بc األفراد فأنها ال تMر لقلة ، �ن هناك من �تكر وسائل ا�عرفة دون ا�عض

بل يتيح �ا ا,حرر من أÂ ا,فاوت I السلطة ، ومن ثم مصادرها ال يعi عدم اح<ام القدرات وا�واهب وا,خصصات الفردية، و أن ا�ساواة I السلطة، سواهم

  وقهر العنف واzاجة وا�هل. ، والxوة

يفرض ، والI Z حقيقتها شÆ من أش�ل العبودية لتولة، كيات السلطوية ا�ختلفة ،إصالحية �نت أو ثورية* و«تلف الالسلطوية الشيوعية مع االش<ا

و لن يكسبوا الكث� حc يتحررون ، فالب� �تاجون للحرية بقدر احتياجهم للعدالة. � األغلبية لصالح استمرار احت�ر ا��وقراطية للسلطة ومصادرها

 c#من الرأسماcوه. ليسلموا أنفسهم عبيدا للب�وقراطيÎ� مقابل حريتهم فأنه من السهل جدا أن I ô´يضمنون ا cن . وح�و الالسلطوية الشيوعية و

ة ا~ولة الZ و «تلف مع فرضيتها األو#ة ب¾ور، إال أنها «تلف مع ا,فس� السلطوى اللينيi �ا، �نت تقدر أبلغ ا,قدير ا�ار¥سية ك<اث فكرى عمالق

د الالسلطوية الشيوعية ت<¥ز I يديها السلطة ومصادرها ا�ادية كمرحلة مؤقتة وانتقا#ة �جتمع يقوم � نفس ا�بادئ واألهداف الالسلطوية الشيوعية. وتعتق

  من هدم القديم وبناء ا�ديد.أن ا�رحلة االنتقا#ة ا�طلوبة ليست دولة من نوع جديد بل ? ا�ورة نفسها باعتبارها عملية مزدوجة 

باعتبارها مصادر السلطة ، يتأسس � ا�لكية االجتماعية لÆ من وسائل اإلنتاج والعنف وا�عرفة، ا,نظيم االجتما2 ا�ى يكفل ا,حرر اzقيõ للب�

بسبب مورثاته ا�يولوجية و ، وا�ى تتعدد أبعاد شخصيته، ةو يقوم من ناحية أخرى � اح<ام حقيقة تفرد اإلنسان كفرد � سماته وشخصيته الفريد. ا�ادية

أن هذا . تماما مثلما Rب أن É<م حقيقة تمj ا�ماOت الب�ية ا�ختلفة ثقافيا ودينيا ولغويا. مكتسباته االجتماعية وخMاته ا,ار�ية وقدراته ا´اصة

، يأñ إ} العالم مكبال بالعديد من القيود ا�ى ال دخل � فيها وال اختيار، االهتمامات واالنتماءاتال�ئن اإلنسا� الفريد متعدد األبعاد واألنشطة والرغبات و

ومن ثم فيجب ,حريره أن يكون � . �Mا � اكتساب مورثاته وجنسه و لغته وثقافته وعقيدته وOداته وتقا#ده و�مل وعيه، سواء الوراثية أو االجتماعية

#تعاون مع أفرادها I تلبية احتياجاتهم ا�ش<¥ة عM هذا ، إ} =اعة ب�ية معينة تقوم بنشاط Ðدد، طوO طا�ا قارب سن الشباب اzرية I أن ينضم

  . ومن ثم تتعدد ا�ماOت الZ ينضم �ا الفرد بتعدد أنشطته واهتماماته وأبعاده ورغباته وانتماءاته. النشاط

وما يدخل ، وما يود أن ينضم إ#ه من =اOت، I أن �دد ما يود §ارسته من نشاط، تحرر إرادة الفرد العاقل وا�الغ بالطبعيبدأ بناء ا�جتمع الالسلطوى ب 

وبالطبع تتنوع ا�ماOت من إنتاجية ومهنية واستهالكية وس�نية و خدمية وتعليمية وثقافية واجتماعية ودينية لتشمل ، فيه من عالقات اجتماعية Íتلفة

ومن هنا تتعدد انتماءات الفرد و أنشطته وعالقاته االجتماعية ا�ختلفة و تتحدد وفق إرادته. ويقوم ا�جتمع الالسلطوى � شبكة ،  أوجه النشاط الب�ى�

ة ذلك ألن الب� ليسوا �رد والZ تنشأ ,لÔ االحتياجات الب�ية ا�ختلف، wتية من تلك ا�مـاOت األو#ة ا�تباينة األنشطة بتباين النشاط الب�ى

ومن ثم ال يمكن بناء ا�جتمع الب�ى � جانب واحد من نشاطهم بل Rب أن يبi مراعيا تعدد ، حيوانات منتجة فحسب أو �رد مقيمc بم�ن ما فقط

  . جوانب شخصيتهم و أبعادها ومن ثم تتعدد ا�ماOت بتعدد جوانب الشخصية



  تنظيم شؤون ا�ماعة 

   -ا�ماعة فهو �,ا} : فيما يتعلق بتنظيم شئون تلك

فيكون للجماعة حق االنتفاع ، �ا �ن � نوع من أنواع النشاط الب�ى يلزمه أساس مادى �مارسة النشاط من مصادر السلطة ا�ختلفة حسب اzالة 
  . تملك مقتنيات الستعما�م الشخöويبõ لألعضاء دائما حق ، � Éو متساو بc أعضاءها بكل مصادر السلطة ا�رتبطة بممارسة نشاطها فحسب

�ق لÆ أعضاء ، الZ تعi أن � ما يتعلق بنشاط ا�ماعة و أفرادها فيما يتعلق منه بنشاط ا�ماعة، و تتأسس إدارة ا�ماعة � ا~يمقراطية ا�با�ة
و�ق للجماعة ، من ÍتصI c األمور الZ �تاج تقريرها إ} Íتصcا�ماعة مناقشته و ا«اذ قرارا بشأنه � Éو ديمقرا÷. و� ا�ماعة تفويض من تراهم 

ومن ثم تنقسم القرارات إ} قرارات سياسية يتخذها . مراقبة هؤالء ا�فوضc وÐاسبتهم وتكلفيهم وسحب ا,فويض منهم I أى وقت إذا ما أخلوا بوظائفهم
كما أن هؤالء ا�فوضc ال . ية يتخذها ا�ختصون ا�ين تفوضهم ا�ماعة I حدود اختصاصهموقرارات إدارية و فنية وتنفيذ، أعضاء ا�ماعة ديمقراطيا

  . �صلون من ا�ماعة � أكx §ا �صل عليه العضو العادى مقابل أداء خدماتهم

وبناء � . تعi عدم اح<ام ا�ظام و القواعد وال، ومن ثم ا,خصص وا�وهبة والقدرة الفردية، الالسلطوية الشيوعية ال تعi عدم اح<ام ا�عرفة والعلم
أو قبلوها ، وأن تعاقب أى عضو من أعضاءها �رج عن هذه القواعد وا�ظم الZ حددوها بأنفسهم، ذلك فلÆ =اعة أن wدد القواعد الZ تنظم أوجه نشاطها

  خالفات الZ قد يرتكبوها.وا�، وأن تفصل I ا´الفات الZ قد wدث بc األعضاء، مع انضمامهم للجماعة

، تتشÆ اwادات متنوعة بتنوع النشاط الب�ى فيما بc ا�ماOت ا�ختلفة أو ا�تشابهة، ومن هذه ا�ماOت األو#ة الZ تشÆ خاليا ا�جتمع الب�ى
M االwاد بc ا�ماOت واالwادات ا�ختلفة من ع، ,لبية احتياجات ومصالح ب�ية أكx اتساO تهم قطاOت أوسع من الب�، وذلك من أسفل إ} أ�

. وأخرى � أسس اقتصادية أو مهنية أو خدمية أو ثقافية أو دينية أو قومية، فتنشأ اwادات � أسس جغرافية، مستوى االwادات ا�حلية وحZ الكو¥ب بأÂه
والZ �ق �ا مراقبة ، ا�ختلفة عM مفوضc منتخبc من تلك ا�ماOت واالwادات تلك االwادات تقوم � االنضمام الطو2 للجماOت واالwادات. . الخ

  . هؤالء ا�فوضc وÐاسبتهم وتكليفهم وسحب ا,فويض منهم I أى وقت إذا ما أخلوا بوظائفهم ومقتضيات تفويضهم

وأن ، دد ا�ماOت واالwادات القواعد ا�لزمة الZ تنظم نشاطها ا�ماw2، ومثلما �دد أعضاء ا�ماOت القواعد الZ تلزمهم I §ارسة نشاطهم ا�ما2
  و أن تفصل I ا´الفات الZ قد wدث بc ا�ماOت واالwادات ا�ختلفة.، تعاقب ا�خالفc ,لك القواعد

  ويبõ أن أش� إ}:

وا�ماOت من ، فأن حق االنفصال مكفول لألفراد من ا�ماOت، عيةإذا �نت عضوية األفراد للجماOت وعضوية ا�ماOت لالwادات طو - أوال : 
   واالwادات حرية مكفولة للجميع.، وبالطبع فحق األفراد I تكوين ا�ماOت ا�ختلفة. االwادات

كما أنه ال ، السياسية �فوضيهمفا�فوضc ملزمc باإلرادة ، وليست سياسية، أن حقوق سلطة ا,فويض ? حقوق إدارية و تنفيذية وتنظيمية -ثانيا:
  . امتيازات �م بسبب أداءهم لوظائفهم

البد و أن يواجه بالردع أو العالج ، من الطبي( أن أى سلوك أو نشاط سواء فردى أو =ا2 يعرض أمن ا�اس وحريتهم وحقوقهم لالنتهاك وا´طر -ثا�ا:
wت واالOالقواعد القانونية ا�لزمة للجما Mاداتالالزم ع .  

م�وع يهدف ,حرير � ، ومعادي لÆ اzرGت السياسية القائمة � أساس قوå أو ديi أو عن�ى، الالسلطوية الشيوعية م�وع أمø - رابعا : 
هم أو أجناسهم أو أعراقهم و ال يع<ف ب�عية أى حدود جغرافية أو انفصا#ة بc الب� بسبب اختالف قومياتهم أو أديناهم أو ثقافات، الب� � ظهر األرض

، ولº تتخلص من Õاقتها و�ورها، و يرى أن اzل �عظم مشØت الب�ية اآلن، ويعتM أن هذا ا,حرر غ� §كن إال � مستوى الكو¥ب بأÂه. أو لغاتهم
وقاربهم ا�ى يسبحون به I ، �ماعية ا�ش<¥ةوملكيتهم ا، هو بناء �تمع السلطوى يضم � الب� وبصفتهم ب� فحسب � تلك األرض وطنهم الوحيد

  . بعيدا عن � ما يفرقهم � أساس عن�ى بغيض، الكون الالنها 

  ا�ى �مل بداخله إم�نيات االختالف I ا,فاصيل بc متبنيه.، هذا هو اإلطار العام ألهداف الالسلطوية الشيوعية ومبادئها



  ا
مارسة

. بل تستهدف هدم � سلطة قمعية منفصلة عن ا�ماه�، ثورية ال تستهدف الوصول للسلطة السياسية من أجل تغي� الواقع الالسلطوية الشيوعية حر¥ة

ها و عM قمعها أو إدOء تمثيل، ال أن wـل ? Ðل تلك الطبقات ,صنع �ا، ، عM فعلها ا�ما2 الوا2 ا�نظم، تستهدف أن wرر الطبقات ا�قهورة نفسها ذاتيا

و �لك فm «تلف I §ارستها ,غي� الواقع االجتما2 عن � ، و ال أن يتحول §ثليها �خبة حاكمة أخرى wتكر السلطة وأدواتها، ما تظنه أنه �ررها

ة االجتماعية قد يصاحبها انقالب I فا�ور، فm تؤمن با,حرر ا�اñ للطبقات ا�قهورة كوسيلة وحيدة للتحرر ا�ها  لÆ الب�، اzرGت ا�ورية السلطوية

،  السلطةلكنها عموما عملية أوسع نطاقا وأعمق امتدادا من �رد أن تستو¦ Òبة ثورية سواء بدعم الطبقات ا�ستَغلة وا�قهورة أم بغ� دعمهم �، السلطة

بهدف بناء ، ثورة اجتماعية تندلع من أسفل إ} أ�، ية الشيوعيةوبناء � ذلك فا�ورة الالسلطو. وأن wل Òبة ثورية بدال من Òبة رجعية I اzكم

وهو ما ال يمكن «يله إال كفعل =ا2 منظم للطبقات ا�قهورة ، بناء يتم من أسفل أل�، اجتما2 مغاير � Éو جذرى لÆ ما هو معروف من �تمعات

ذلك ا,غ� م�وط بظروف مادية تدفع ا�ماه� ا�حكومة للتفك� � ، ى I و2 تلك ا�ماه�وهو األمر ا�رهون بتغ� جذر، الواعية بما و�اذا و¥يف تفعله

وظروف ذاتية تسمح بتقديم و2 بديل يدفع تلك ا�ماه� للفعل ا�ما2 ا�نظم Éو ، وهو ما ال يد �ا فيه، Éو مستقل عن ما تقدمه �ا السلطة من و2

  . وهذا هو دورنـا الوحيد، ا,غي�

   ؟كيف ,رر ا�قهورين أنفسهم ذا#

و بما يتالءم مع ، ومن ثم البد أن تكون ~ينا الوسائل الكفيلة بهذا ا,غي�، و~ينا واقع اجتما2 نريد تغي�ه I هذا اإلطار، ~ينا إطار من األهداف

  . وأورثها الفشل، وهو ما وقعت فيه االKاهات ا�ار¥سية السلطوية، األهداف وال يتناقض معها

تر¥ت أثارها العميقة � و2 وسلوك الطبقات ، ال شك أن ثمانية ألف Oم من االستغالل والعنف و القهر وصناعة الو2 ا�وجه �صلحة الطبقات القاهرة

هو �رد ا,عاطف مع ، القهر واالستغاللأن ا�دف من ا,حرر من ، §ا أورثها نفسية ا�قهورين وما أدراك ما ? تلك ا�فسية ؟ فال يظن أحد، ا�قهورة

I حc يقدم الطرف اآلخر كشياطc ال ، وليس �رد ا�اجس ا�بتذل ا�ى يقدمهم كمالئكة ال تنقصها سوى األجنحة، ا�ستَغـلc وا�قهورين والفقراء

ية وبقدر ما هو وسيله لالستغالل بقدر ما هو تشويه نف� وعق| هو أن القهر بقدر ما هو تقييد للحر، فا~افع األخطر واألهم �ضا�ا. تنقصها سوى القرون

وهم قد ينتظرون zظة ، وأن ال يفكروا فحسب سوى I طاعة و إرضاء سادتهم، فالعبيد البد وأن يكذبوا وينافقوا #ضمنوا ا�قاء، لÆ من القاهر و للمقهور

وتمثلوا مقلوب شخصية سادتهم ظاهريا I انتظار اللحظة ، د انسحقت شخصيتهم لصالح السادةفق، ا,حرر لº يمارسوا ما Oنوا منه سابقا � عبيد آخرين

و قس � ذلك ، فللعبيد وسائلهم I االستفادة من وضع ا´ضوع، و�ذا �ن للسادة وسائلهم I اإلخضاع، الZ يتمثلوها �ملة ? نفسها � من هم أد�

ساء I ا�جتمعات ا�كورية اللواñ يكن أكÐ xافظة � القواعد االجتماعية الZ تقهرهن من كث� من الرجال ا�ين ومعظم الن، الشعوب الZ يتم استعمارها

فمن هم I منتصف ا�رم ما بc قمته العليا ، ويتج| هذا الوضع بأوضح ما يكون I ا�ؤسسات اzكومية والعسكرية القائمة � ا,نظيم ا�رå. يقهروهن

I حc يتحولون I عالقاتهم بمن هم أ� إ} مقهورين وخاضعc وGذبc ، يمارسون القهر والسيادة والتسلط وا,عا} � من هم أسفل، اعدتهوأد� ق

رغبة I الxوة ومثله مثل ال، فال يقل عن أثر القهر، أما عن الفقر واzرمان وذل اzاجة للبقاء، ومنافقc وÍادعc وهكذا.هذا عن أثر القهر واإلخضاع

أو ا´وف من ا�بوط ، وذلك لالرتفاع درجة أو درجات I اKاه أ� هرم السلطة الZ تتيحه زيادة الxوة، بل وزيادتها إن وجدت فرصة، ,فادى الفقر واzرمان

فمن هنا تتو~ معظم ، لسلوك اإلنسا� � بطريقتهفYيهما يتسبب I تشويه الو2 وا�فس وا. درجة أو درجات I اKاه أسفل ا�رم لو فقد بعضا من الxوة

  . . الخ ؟ أليس ,لك األسباب بشÆ مبا� أو غ� مبا�. ا�رائم وال�ور الZ عرفتها الب�ية. و إال �اذا يÎق الب� و �ونون و يقتلون ويكذبون

كحمالن وديعة ، ,ضمن بقاء ا´اضعz cكمها، ا�قافة وا�عرفة والو2إن ثمانية ألف Oم احتكرت فيهم الطبقات ا�الكة واzاكمة وسائل إنتاج 

بما ال يمكن إزا,ه بمجرد ، قد تر¥ت آثارها العميقة � و2 ا�قهورين وا�حرومc، وتعتMه قمة ال�ف، ال تتمi سوى إرضاء من يرOها، مستسلمة ألقدارها

و ال قدرة ، عM األÂة وا,عليم والفنون واآلداب وا�ؤسسات ا~ينية واإلعالم وغ�ها، امله من ا�جتمعفنحن نتلõ وعينا بك، Àمات تقال ,لك ا�ماه�

  وúها خاضعة �ن يملك السلطة يوجهها كيفما شاءت مصاzه I ا�قاء.، ~ينا � االختيار وا�قد والشك وا�حث عن ا�دائل



عقول نزعت منها ، عقول نقلية وتقليدية و متعصبة �ا نشأت عليه من ثقافة، م و�عالم وثقافة ودين«لق أجهزة صناعة الو2 السائد من أÂة وتعلي

فال تعرف سوى ا,عصب األعø للعادات وا,قا#د والعقائد واألف�ر الZ رضعتها مع لû األمهات حZ أنها و? تتمرد � � ، القدرة � الشك وا�قد وا,مرد

بل واالستعالء با�هل . ومن هنا عدم التسامح مع أو تفهم � ما �الف ذلك،  Éو متعصب ونق| وجامد للفكر ا�ديد ا�ى اعتنقتههذا التفعله إال �

استسالما � أو  ،ومن هنا يأñ =ود العقل بالرضا بالوضع الراهن أو الفكر ا�ى تم االستقرار عليه، وا´وف من ا�عرفة به باعتبارها خطرة، باآلخر باعتباره مjة

  . خداO لثات بفضله

بأكx §ا ، العاطفية عقول wكمها العواطف وا�شاعر العمياء بأكx §ا �كمها الواقع وحقائقه، ويسهل عليها االkذاب وراء ا~Oية ا~يماجوجية و اإلثارة

وتعاطف العالم مع ، �ى الشارع ا��ى بÎعة كما أüده بÎعةفمع أحداث االنتفاضة الفلسطينية ا�انية أشعل اإلعالم ا�. تتأثر Öديث العلم

فاإلعالم ا�ى هو إعالن I األساس بمعi ، إال أن ا,عاطف wول I اKاه آخر بمجرد مشاهدة صور أخرى، الفلسطينيc لصور شاهدوها � شاشات ا,لفاز

  . وبعد ذلك مازال ا�عض يتحدث عن ا~يمقراطية ا�زعومة، هها لصالح من يملكوهوموج، هو ساحر األغلبية، أنه ترويج لسلع Íتلفة مادية ومعنوية

إتباO جامدا ، وا�ورة والسلطة السياسية، والطبقات وال�اع بينها، باzديث عن قوى وعالقات اإلنتاج، فاليساريون ا,قليديون دائما ما يملئون wليالتهم

إذ ينقصه االهتمام بالو2 االجتما2 ، وهو ا,فس� الصحيح و�ن �ن ليس �فيا من وجه نظرى، تاريخ وا�جتمعاتومبتذال وÐدود األفق للتفس� ا�ادى لل

فأن Oمل الو2 وا�عرفة يلعب دورا هاما I إطار هذه ، وهم حZ حc ينتجون وجودهم ا�ادى، فالب� ليسوا �رد حيوانات منتجة و اقتصادية، وصناعة الو2

الختالف العامل ا�قاI رغم استمرار القهر ، فال�¥ة ا#ابانية تدار � Éو Íتلف عن ال�¥ة األمريكية، فMغم العالقات الرأسما#ة السائدة، العملية

cاالثن I زت منذ زمن ، واالستغالل جوهرياkطويلفإذا �نت ا�سألة بهذا ا,بسيط ا�خل ا�ى يمارسونه ل�نت ا�ورة االجتماعية قد أ .  

فكأنما �ن ، حيث ينفجر برGن الغضب دون هدف واضح، تمردا عفويا، تندفع ا�ماه� ا�قهورة I ا,مرد � السلطة، z Iظات معينة يصعب ا,نبؤ بها

�نت تنتظر ، بوتة وا�ضمرة I االنفجاروالرغبة ا�ك، هذا ا´نوع والرضا وا#أس وا�مود �/ وراءه تراثا عفويا عميقا من اإلحساس بالقهر واالستغالل والظلم

، ينفس عن � ما تم كبته لسنوات، برGن يثور � Éو مفاýء، ولكنه يكون انفجار أعz ،øظة ما ال نفهمها جيدا و ال يمكن �ا توقعها � Éو دقيق

  . ولكنه ليس بال¾ورة قد يهدف لÜء سوى ا,عب� عن الغضب

وهو تفس� ضعيف فقد عرف الب� و آلالف من ، فيقول ا�عض أن سبب ا,مرد وا�ورة هو تدهور أوضاع ا�ماه� االقتصادية، و¶ هذا تفس�ات متعددة

وهو تفس� نف� ال يمكن ا,أكد منه ، ويقول ا�عض اآلخر أنها ا,وقعات واآلمال ا�حبطة، ولم يدفعهم هذا للثورة، السنc ا,ضور جوO وبؤسا وت�دا

وتظهر آلة جديدة ، ويد2 ا�عض أنه تغ� مفان I الو2 وهو أمر مشكوك فيه حيث ال يمكن أن تتكÎ � آلة الو2 القديمة ~ى � ا�قهورين، علميا

 متفاعلة ولكنها ت<اكم � مدى زمi، ولكن ليس � � حدة، واعتقد أن � هذه األسباب وغ�ها قد تكون صحيحة، تدفعهم للثورة بال مMر و ال سبب

إال أنه ليس �فيا إلحداث ا,غ� االجتما2 ا�ى wدثه القوى  ، فيما بينها حw Zدث فعلها ،إال أن هذا و�ن �ن �فيا ,غذية ا,مرد اإلنفجارى بشO Æم

ي� االجتما2 أن يكون دافعها ا�ؤس أو األمال و? ليست بال¾ورة وحc تتحرك للتغ، االجتماعية ا�نظمة و ا�رتبطة بوسائل وعالقات اإلنتاج األكx تقدما

وأى ما ، ا�تفاعلة األسباب من للعديد كمحصلة ينتج معقد اجتما2 فعل ,فس� ذاتها حد I �فية ليست االنفجارية العوامل وتلك   .  ا�حبطة أو الو2

إال أنه I � مرة لم يؤد إ} ا,حرر ، يوجد ما يمنع من تكراره عM ا,اريخ الب�ى و ال، فأنه حدث كث�ا، �نت األسباب ا�وضوعية الZ تدفع للتمرد و ا�ورة

و كروافع ، فدائما ما wل Òب جديدة بدال من القديمة I هرم السلطة مستخدمة =هور ا�قهورين الغاضبc كوقود للتغي�، ا�ها  من الوضع السلطوى

وتغ� I شÆ العالقات ، لقابلة الZ أحدثت تطورات اجتماعية I بعض األحيان من نمط إنتاج �مط إنتاج آخرو�ن هذا الفعل نفسه هو ا، لوصو�م للسلطة

  وأيضا و¥نتيجة لÆ هذا I أش�ل الو2 االجتما2 السائدة.، و¥يفية §ارسة ا�خب اzاكمة للسلطة، بc الطبقات

كونهم منتÈ الxوة ا�ادية ، إال أن قوتهم ال�منة تتج| z Iظات ا,مرد وا�ورة، السلطة ومصادرهاو برغم � ضعف ا�قهورين الظاهرى نظرا لفقدانهم 
كما أن هناك حدودا و�وطا �مارسة السلطة ال يمكن تعديها عند مقاومة ، و¥ونهم يشYون �Þية الس�ن من جانب آخر، أساس حياة ا�جتمع من جانب

وذلك بتفتيت ، يتوقف kاح أى طرف � مدى قدرته � كÎ إرادة الطرف اآلخر، و¥أى �اع يسفر عن منت� ومهزوم. تهاالسلطة ,مرد ا�ماه� وثور
وقد تنجح السلطة القديمة أحيانا I االستمرار بقمع ا�ماه� أو ، ومن هنا قد ينجح ا�قهورين I إزالة الطبقات اzاكمة، قوته واستÏافها أو شل فاعليتها

و ا�عضلة أن الطبقات ا�قهورة . ثم ا,مرد �ددا عندما تتفاعل أسباب ا,مرد، وتمثل و2 السادة، تار¥ة ا�ماه� ~ورة جديدة من ا´ضوع و ا#أس، عهاخدا



، wكم باسمها وتقمعهاو، تمتطى تمردها من أجل أن تصل للسلطة، قد تنجرف أثناء تمردها وراء Òب سياسية، ونظرا الفتقادها الو2 الالسلطوى، اآلن
تلهب Õاسها وتغازل ، وقد تنجرف الطبقات ا�قهورة وراء زOمة ديماجوجية، وأنها ما أتت إ} مقاعد السلطة إال ,ل� مصاzها، خادعة إياها بأنها تمثلها

و I ا�هاية فأن تذمر تلك الطبقات واحتجاجها . لعصا و ا�زرةلº تستبد بها I ا�هاية وتروضها با، عواطفها مضللة إياها باألساط� الزائفة والشعارات الMاقة
والزعيم ا�لهم وا�ستبد ، و ا~ولة القومية أو ا~ينية، واالش<اكية اإلصالحية، ال يعi دائما إنها � الطريق الالسلطوى الشيو2، فأوهام ا~يمقراطية ا�يابية

و ، Àها تتنافس I سوق ا~Oية السياسية. و حZ حلم ا,حرر الفردى، وا�قابية، والفاشية، االش<اكية السلطوية و، وا,حرر القوå واالستقالل الوطi، العادل
أو ينجحون I الوصول إ#ها � ، وا�ين بواسطتهم يضمنون ا�قاء I السلطة، الفرق بc مروجيها هو I تنافسهم ال�س � ا�ستهلكc أى سائر ا�قهورين

وهذا تهديد سيظل مستمرا ألى . وعيا عميق ا�ذور ال يعM عن مصلحتها اzقيقية I ا,حرر، =اه� ا�قهورين ا�ى أورثها Kهيلها وتضليلها ا�تعمدأعناق 
  . إال بإحداث تغي� جذرى I و2 تلك ا�ماه�، ال يمكن تالفيه، تمرد أو ثورة قادمة

وبا,ا} القدرة � wويل ا,مرد العفوى zر¥ة ، الشيوعية كحر¥ة ثورية منظمة I أن تتالI هذا ا,هديد ا�قبلومن هنا تأñ مهمة اzر¥ة الالسلطوية 
وهو ما ال يمكن أن �دث إال إذا wولت اzر¥ة الالسلطوية الشيوعية من حر¥ة طالئع ثورية إ} حر¥ة ، =اه� واعية ومنظمة قادرة � wرير نفسها ذاتيا

  ووعيها لو2 ا�ماه� نفسها.، �مارسة وتنظيم ا�ماه� ذاتها، و§ارستها وتنظيمها من §ارسة وتنظيم Ðدودين بها، نفسها ا�ماه�

، ويعتقدون أن ا�ر¥زية ا~يمقراطية كأساس للتنظيم ا�ورى ا�مثل للطبقة العاملة، �تلف الالسلطويون الشيوعيون جذريا مع ا�مط اللينيI i ا�ورة
و? � ما يمj هذا ، واإلرادية I الفعل ا�ورى بعيدا عن فعل ا�ماه�، ومهمة اzزب I نقل ا�ظرية والو2 للجماه�، وفكرة تمثيل الطبقة العاملة نفسها

  . حافظة � §jات ب�وقراطيتها اzاكمةالZ ال تعi بتحرير ا�ماه� بقدر ا�، ا�مط ? جذور استبداديته و Òبويته. ? أسس ا~ولة ا��وقراطية ا�تسلطة

فأن هذا االحت�ر ، يف<ض الالسلطويون الشيوعيون أنه وبالرغم من احت�ر ا�خب اzاكمة �صادر إنتاج وتوزيع ا�عرفة و الو2، و� العكس من هذا
� ثغراته الZ يمكن أن ينفذ منها أفراد يأتون من شZ الطبقات و فأن ، إال أنه ورغم شموخه وصالبته الظاهرة، فهو و أن �ن بناء هائل، ليس سدا مصمتا

ومن ثم إنتاج و2 ومعرفة جديدة ، امتلكوا ألسباب متعددة «صهم القدرة � ا,مرد � الو2 الرسø السائد ونقده والشك فيه، ال�ائح االجتماعية ا�ختلفة
,نفذ منها قطاOت من ا�ماه� تتسع باستمرار Ðولة ا�غرات ، رها ومهمتها I زيادة ا�غرات وتوسيعهاهذه الطالئع ا�ورية يتلخص دو، Íالفة �ا هو سائد

  . لفجوات ينساب منها الو2 ا�ورى ا�ديد ب�Þ cية ا�ماه� #دمر سد الو2 القديم ا�اسم � عقو�م

ومهمتها األساسية هدم سد الو2 السائد نظريا ، عد و مبادئ ا�جتمع الالسلطوىتلك الطالئع و? تؤدى مهمتها ا,ار�ية تنتظم =اعيا بنفس قوا
فدور . و? I ذلك تر¥ز � فضح األيديولوجيات السلطوية الZ تقدم كبديل زائف وواق( للو2 السائد. مقدمة الو2 ا�ديد كبديل ثورى حقيõ، ودOئيا

ون�ه بكل ، وذلك بإنتاج الو2 ا�ديل. ع ا�الث واألضعف I مثلث مصادر السلطة وهو ا�عرفة والو2الالسلطويون الشيوعيون ومنظماتهم هو كÎ الضل
  الخ.. ودOية وwريض، و? عملية متعددة ا�وانب بتعدد أش�ل الو2 من Öث علø وwليل نظرى. الوسائل ا�تاحة

 I ليست انقالبا cالشيوعي cمفهوم الالسلطوي I بهدم ، تقوم فيها ا�ماه� ا�تمردة وا�نظمة � النسق الالسلطوى، إنها عملية اجتماعية، السلطةا�ورة
وتبi تنظيمها ، و? عملية تمارس فيها =اه� ا�قهورين سلطتها ا�ماعية، �تمعها ا�ديد، ,بi � أنقاضه، بنية ا�جتمع القديم بما فيه السلطة القمعية

و¶ هذه العملية يقوم الالسلطويون ، وتشل آ� العنف بالعصيان ا�د� الشامل، ,صادر الxوة من حائزيها ,حو�ا إ} ا�لكية ا�ماعية ،من أسفل إ} أ�
من االÉراف ومنعهم ، مر¥زين � فضح ا~يماجوجc و التسلطيc للجماه�، الشيوعيون بدور اإلرشاد دون وصاية وال إدOء ,مثيل ا�قهورين أو قيادتهم

  . #نتm دورهم كجماعة ثورية، حZ تكتمل عملية ا�دم وا�ناء. با�ورة عن الطريق الالسلطوى

mاألعمال تسلطا وهذا بال شك أمر بدي xإحدى كتاباته أن ا�ورة ? أك I لزkعمل تسلطى وقم(، ذكر إ mف ، I إال أنه يتم من السواد من ا�اس
، وتمارس وصايتها عليها، وتد2 تمثيلها، وليس من قبل Òبة تتحدث باسم ا�ماه�، من ا�ماه� ا�نظمة وبوعيها غ� الزائف، شيوعيةاzالة الالسلطوية ال

يف<ض أنها  أو�ما السلطوى ا�ى ما بc ا�جتمع الرأسما} وا�جتمع الشيو2.، فهناك تفس�ان للمرحلة االنتقا#ة الالزمة. كما I ا�مط التسلطى للثورة
والZ البد وأن تؤول ��وقراطية شمو#ة كما حدث I ، وا�ى ت<¥ز � يدها � مصادر السلطة، دولة ديكتاتورية الMو#تاريا ا�ى يمثلها اzزب الطلي(

  . ا~ول الZ ادعت االش<اكية

والZ ، ها باعتبارها عملية تار�ية §تدة وليست �رد االنقالب I السلطةثانيهما الالسلطوي ا�ما2 ا�ى يف<ض أن ا�رحلة االنتقا#ة ? ا�ورة نفس
الZ ال يمكن أن تسلم بامتيازاتها و بسلطاتها ومصادر سلطاتها دون هذا التسلط ، تمارس فيها ا�ماه� ا�نظمة سلطتها ا�ماعية � األقلية ا�تسلطة

و بشل قدرتها � مقاومة ا�ورة عM الفعل ، بمصادرة أو شل مصادرها، حب تلك السلطات واالمتيازاتإال أنه تسلط موقوت بعملية س، ا�ماه�ى ا�ما2
  تنتm � سلطة قمعية منفصلة ومتعا#ة � ا�ماه�.، وÕاية بناء ا�جتمع ا�ديد ا�ى ما إن يتم بناءه، ا�ما2 للجماه� الواعية



ولكن ، ا�هاية ا�ورية ،� الطالئع الالسلطوية أداء مهمتها ا,ار�ية ليس بمجرد إنتاج الو2 ون�ه و¶ الطريق الطويل من نقطة ا�داية �قطة
هناك ، يدفعهم للتعرف � و2 بديل و ,نظيم أنفسهم � Éو السلطوى، باالÒراط I � نشاط يدفع ا�قهورين القابلc للتنظيم #فكروا � Éو Íتلف

وعدم ا�قة I األيديولوجيات السلطوية الZ ال Rب ، الZ البد وأن تتعلم منها ا�ماه� ا�قة بقدرتها ا�ماعية � الفعل، الصغ�ة الكث� من ا�ضاالت
  ا,هاون معها � أى Éو.

بالعصيان ا�د� ، مة � wقيق أهدافهاهو الطريق ا�ى يشل آلة العنف عندما تواجه الكتلة ا�<اصة والصلبة �ماه� مصم، إن الطريق الالسلطوي للثورة
øو متماسك ومنظم، الشامل و أش�ل االحتجاج السلÉ � ية ا�قهورين�Þ فبالعصيان ، وهو ما ال يمكن أمامه أن تفعل آلة العنف فعلها طا�ا مارسته

وشلل Õاتها ا�سلحc ، لxوة الZ يسهل بعد انهيار أبواق دOيتهاوهو ا، وا�ى �ø الضلع األول، ا�د� الشامل يتكÎ الضلع ا�ا� من أضالع السلطة
  . مصادرتها. ويكتسب هذا العصيان قيمته فحسب عندما يصنعه ا�قهورين ا�رتبطc بأكx وسائل اإلنتاج تقدما

وثوريتها ، ف باzدود القومية و أوهام ا,حرر القوåهذه ? القواعد العامة الw Zكم ا�مارسة ا�ورية لالسلطوية، أ§يتها ا�ذرية تمنعها من االع<ا
و اح<امها ا�ذرى ,فرد ، و wرريتها ا�ذرية Kعلها ترفض � تسلط و وصاية � الب�، ا�ذرية تمنعها من ا,علق بأوهام ال�Mانية واإلصالحية وا�قابية

وتمحور الفرد حول ذاته ، و شيوعيتها ا�ذرية Kعلها ترفض األنانية ا�ورجوزاية، ه وقهرهاإلنسان Rعلها ترفض جذريا سحقه وتذويبه وقمعه وقو�ته وبر�ت
إنها طراز فريد من . ومن ثم تمارس لب ا�ثل العليا اإلنسانية القائمة � ا�ماعية والغ�ية بغ� ادOءات، الZ ? جوهر ا�ثل السف| اإلنسانية، ومصاzه

وتتسق أخالقياتها و§ارستها مع �تمع ا�ستقبل الالسلطوي. فتشI Æ ا�جتمع اzا} أنويه ، يا � أش�ل ا,لوث ا�ورجوازىترفض جذر، اzرGت ا�ورية
  I عالقاتها و§ارستها.، �تمع ا�ستقبل

 cأن أش� إ} أن ا�عض من §ارسات بعض الالسلطوي õشخصيا، يب iأرفض الفهم ا�غلوط لقضية األخالق من كما أ�، ومواقفهم إزاء األخالق ال ترضي 
فالبد أن نفهم أنه الغi �ذا ا�جتمع عن األخالق ,حافظ � العالقات ، ومادمنا نتحدث عن بناء �تمع، األخالق ëورة اجتماعية، قبل بعض الالسلطويون

وا�جتمعات ، حيوان اجتما2 نشأ أصال عن عالقة اجتماعية بc رجل وامرأة ألن اإلنسان، فاzرية الفردية ا�طلقة إم�نية غ� متاحة إال نظريا، بc أفراده
. ومن ثم فاألخالق ëورة إنسانية أيضا طورتها تلك القطعان ك¾ورة ð يستمر القطيع، الب�ية ? خلف طبي( لسلف من قطعان من أشباه الب�

و�نما تقوم كذلك � ، وwقيق اzرية و اإلخاء وا�ساواة I حدودها القصوى، طور ا�جتمعاتالالسلطوية الشيوعية ال تقوم فقط � أساس ال¾ورة ا�ادية ,
وتد2 أنك ، وال يمكن أن تمارس القهر واالستغالل وا´داع، وال يمكن أن تنفصل الوسائل عن الغايات، قيم أخالقية ترفض استغالل اإلنسان وقهره وخداعه

ولكن با�مارسة الفعلية ، ليس بمجرد الشعارات، ا�ورجوازى يستلزم تكس� قيمه الفردية واألنانية واالستهالكية وا�فعيةو¥Î ضلع الو2 ، تناضل ضدهم
  للبديل ا�ورى.

، ا,حرر تتناقض جوهريا مع هدف، Rعل العديد من الالسلطويc يرفعون شعارات زائفة باسم اzرية، يبõ أن أش� إ} أن الفهم ا�لتبس لقضية اzرية
ف�فع ا�عض شعار حرية تعا÷ ا�خدرات ومن ثم وبال¾ورة االKار فيها بدال من أن يناضلوا ضد ، و«دم استمرار احت�ر السلطة وال تقاومها إن لم ترسخها

ن مدمن للمخدرات أو ا´مور ،ومن ثم فأى حرية I أن تكو، باعتبارها عوامل مدمرة �ات الفرد ومستعبدة zريته و�رادته اzرة، ا´مور وا,دخc مثال
والشك أن هذه الالسلطوية الزائفة تهدف لسيطرة Kار ا�خدرات � ا�دمنc بما يتعارض مع ، يمكن السيطرة عليك بسبب سيطرة احتياجك �ا عليك

فاzرية ا�طلقة ? عبودية من نوع جديد للرغبة والثة ، فالالسلطوية الشيوعية Rب أن تقف ضد حرية تدم� ا�ات الZ يروج �ا ا�عض، ا�دف الالسلطوي
  . و ال تعw iرر حقيõ لإلنسان

    



  وواقعية الس� �غي�ه، خيا�ة القبول بالواقع

و¶ الطريق إ#ها ، إن لم يبدو مستحيال، فما نس( إ#ه من أهداف يبدو بعيد ا�نال، وقد نتشكك Éن أيضا I مدى واقعيتنا، سيتهمنا الكث�ين با´يا#ة

إنه منطق . والقبول با�مكن وا�تاح، ومن هنا ي<سخ I العقول منطق الرضوخ للواقع، ومن ثم تبدو جبال الواقع عصية � ا,دم�، ت<اص العقبات والعراقيل

وهم ال يفهمون أن قطرات ، با,فتيت ا�ستمر وا�تواتريرى أن ا�بال العا#ة من ا�مكن تدم�ها ، ال يع<ف بأن العمل ا~ؤوب ا�ى ال يعرف الYل و ا#أس

  . وهو ما ال يمكن أن يفعله ا�لوس wت سفحها I انتظار معجزة تفتيتها، ا�طر الضعيفة حc تتساقط بانتظام مستمر تؤدى ,فتيت الصخور القوية

أو ، نلجأ للمسكنات أو أن ننتظر ا�وت، ف أننا Oجزين حا#ا عن العالجوحc نعر، فأيهما أكx خيا#ة حc نعرف أمراضنا، وحc نعرف أسبابها وعالجها

  وÉن ننتظر اzياة.، أن Éاول جاهدين الوصول للعالج حZ لو استغرق هذا وقتا وجهدا

الظاهر و ألول وهلة، كفيلة بتحرير  وألنها تبدو واقعية I، فأيهما األكx خيا#ة أن نظن أن الرأسما#ة واأليديولوجيات السلطوية ا�ختلفة ا�عMة عنها

، أو أنها قادرة � إنقاذ الب�ية من أخطار مؤ¥دة تسببت فيها الرأسما#ة I تطوراتها األخ�ة، الب�ية ومنحها العدالة والسالم واألمن واzرية والرفاهية

و? العملية الZ أصبحت ملحة ، اهدين لقلب هذا الواقع رأسا � عقبأم أن نس( ج. وأصبحت Oجزة � أن تقدم حلو�ا اإلصالحية تسكينا �ذه األخطار

  . للغاية

فا,هميش ا�طرد و الواسع ا�طاق لقطاOت . إما الالسلطوية الشيوعية أو الMبرية، فواقعنا ا�عا� يواجه ظرفا Ðرجا يضعه أمام خيارين ال ثالث �ما

و ا,فاوتات ا�تسعة باطراد بc مستويات ، وتدم� ا�يئة §ا يهدد اzياة � كو¥ب األرض، ات ا�طالة ا�يYيةواالتساع ا�طرد I مستوي، ساحقة من الب�ية

فضال عن السيطرة غ� ا�سبوقة لوسائل ا�يديا اzديثة بما تروجه من ثقافة ، قلة م<فة و�Þية بائسة، تقسم الب� لقسمc، ا�عيشة والxوة وا,قدم

، §ا أدى الستفحال الطابع ا�بتذل لتيمقراطية لل�Mانية، والZ تم بها غسل وقو�ة و«دير وتسطيح وتشويه عقول ا�ماه� و إدراكها، وسطحيةاستهالكية 

، و األصو#ات ا~ينية، ةI نفس الوقت و مع � هذه الظروف السيئة تتصاعد الفاشيات ا�ختلف. الw Zولت �هرجان إعال� ال غ�، نازعة آخر أثواب اح<امها

مستسلما لواقع عجز عن فهمه ، مستسلما للرأسما#ة الفجة والوحشية، وينطوى اليسار السلطوى بكل تالوينه اإلصالحية وا�ورية، واzرGت العن�ية

والZ أمام ، دف السلطة الZ أصبحت بعيدة ا�نالذلك ألنه ال يرى إال ه. ? I حقيقتها ا´يا#ة نفسها I ثوب الواقعية، متشبثا بواقعية زائفة، وتغي�ه

Ðتجا بالواقعية . متنازال باستمرار أمام مذÖها عن � ا�ى �ن يناضل من أجله، مقتضياتها ير¥ع I خشوع لعلها تقبله I معيتها حZ ولو حساب مبادئه

  . وا�تاح وا�مكن

ولكنه يتغ� ، ا�ى ال يتغ� فقط تدرRيا و � Éو ك� و غ� Ðسوس، همون كيف يتغ� الواقعال يف، أن من ينظرون للواقع بهذه الطريقة قص�ة ا�ظر

و�ا �ن هذا ا,غ� يستند ألسباب موضوعية � ما علينا أن نكون � استعداد �مل . وبما ال يمكن أن يتوقعه أحد، نوعيا أيضا و� Éو فجا  وملموس

فأن � ما علينا أن نؤدى ، وفق �وطه لو أردنا ا�جاح، وظروف ذاتية wتاج �هد ب�ى من نوع خاص هو ما يمكن أن نؤديه، ها�واجهتها ألنه ال يد ألحد في

  . عملنا �صبح � استعداد للحظة ا,غي�

و� Éو ال يدر¥ه حÉ ، Zو جذرىال يفهمون كيف يتغ� ا,اريخ � ، فمن يستندون لواقعيتهم ا�زعومة مفضلc ا�مكن وا�تاح رغم زيفه وعجزه

  . اzا�ون

و¶ األربعc ،  أصبح را2 غنم فق� ثم تاجرا فيما بعد، و~ صÔ يتيم، أنه و¶ مدينة صحراوية، ميالدية ��iفمن �ن يتوقع أو يدرك أو حZ �لم قبل Oم 

ولم ، و¶ ا�ا�ة وا´مسc مؤسسا ~ولة، نف � مدى أكx من ع�ين Oمو م�فحا بيئة قاومته ب�اسة وع، و مؤسسا ~يانة كMى، من عمره صار نبيا

أى خالل ، قد جاء بعد حZ أصبحت دو,ه أساس إمMاطورية عظø � أنقاض إمMاطوريتc كب�تc خالل üسة ع� سنة من تأسيسها ��	يكن Oم 

  والZ تأسست نواتها � ا~يانة الZ أسسها.، اzضارة اإلسالميةو ,كون خالفته حضارة عظø ? ، سبعO cما فحسب من مو~ه



بكل ما تعنيه ا�ار¥سية ، #فتتح الصفحة ا�ار¥سية I ا,اريخ الب�ى، و حc صدر ا�يان الشيو2 ����قبل Oم ، من �ن يتوقع أو يدرك أو حZ �لم

هؤالء ، ل�فع العمال الروس رايتها I ثورة من أكM ا�ورات I العالم �j�iأن يأO ñم ، ياسيةمن انقالب جذرى سواء I العلوم االجتماعية أو اzرGت الس

فهل تعامل ا�وريI . c ظل دولة �نت األسوأ I أوربا من حيث االستبداد والرجعية وا,خلف، �	��العمال ا�ين �ن آبائهم و أجدادهم �رد أقنان حO Zم 

ب�ف ، ، بنفس منطق الواقعية الزائف، أم بمنطق Íتلف ساعدهم � االنتصار�j�iوحZ اسقطوا العرش القي�ى العتيد I ، الع�ين الروس I أوائل القرن

ولم تسقط ، ولم تكن ا�ورة الروسية فقط من Õلت راية ا�ار¥سية فقد Õلتها ثورات وحرGت كث�ة خالل القرن الع�ين، ا�ظر � نوعية االنتصار

أما ما رسخه ا�هد األسطورى للمار¥سية و ا�ضال ا�لحø ، و�نما سقط تفس�ها السلطوى واللينيi فحسب، �ار¥سية بسقوط ا~ول الÕ Zلت رايتهاا

لشيو2 قويا برغم ما يواجهه فما زال قويا ومؤثرا و موا#ا kاحه. ومازال اzلم الالسلطوى ا، للمار¥سيc سواء I ميدان العلوم االجتماعية واzرGت ا�ورية

و ، ,واجه واقعا ينتظرها بالفعل، فقد بعثت من موتها من جديد، الفاشية و اللينينية و اإلصالحية بفعل توارت �نت وأن  والشيوعية الالسلطوية. من صعوبات

  . غي�وما هو دورها بالفعل إلحداث هذا ا,، ما عليها إال أن تتعلم من ا,اريخ كيف يتغ� ,غ�ه

و الZ ، و ذلك عM ثورة االتصاالت اzديثة و اإلن<نت، أصبح الالسلطويون ~يهم اآلن إم�نية مذهلة لكÎ احت�ر الرأسما#ة لوسائل إنتاج ون� الو2

سيكون �ا أبلغ األثر �  والZ، وتنت� بأÂع §ا انت�ت أى وسائل أخرى من وسائل االتصال وا�عرفة، تزداد إم�نيتها ا�ذهلة باطراد Âيع

 وا�علومات ا�عرفة لن� األساسية الوسيلة تصبح عندما قليلة سنوات بعد استخدامها أجادوا لو أف�رهم وانتشار العالم عM الشيوعيc الالسلطويون  توحيد

ف/ . تهم كحل جذرى ,لك القضايا � Éو ال يعرف ا�ساومةوطرحوا رؤي، و لو ربطوا بc أف�رهم وقضايا الواقع الساخنة. وسهل ديمقرا÷ و رخيص Éو �

، و¶ نفس الوقت فضح � اzلول اإلصالحية والسلطوية، ال Rوز إال طرح الMنامج الالسلطوى كحل وحيد لÆ القضايا، � قضية من ا�طالة إ} ا�يئة

و ال بيد أى سلطة أو ، ال بيد أى حكومة أو منظمة ما، ا�ماه� ا�نظمة وصاحبة ا�صلحةو¶ � موقف علينا أن نوضح أن اzل بيد ، و¥شف األوهام ال�Mانية

فلم يعلم أحد ا�ماه� I روسيا أن يشYوا ، فعلينا أن نثق بمبادرة ا�اس وأن نشجعها، حزب فلسنا Öاجة لزعماء ملهمc كما لسنا Öاجة للسادة واأل�ة

ولم يعلم أحد العمال اإليطا#c . ا�ين حولوها كشÆ �مارسة سلطتهم ا~يكتاتورية، قبل أن تتبقرط بواسطة ا�الشفةالسوفيتات كشÆ لسلطتهم ا�ماعية 

 I أن �تلوا ا�صانع�jn� ، I ولم يعلم أحد عمال باريس أن يصنعوا الكوميونة��i� ربة الكوميونة معالم ا�ورة القادمةK بقدر ما تعلم مار¥س نفسه من ،

وفها I و دور الالسلطويون هو ا,عب� عن هذه األف�ر ون�ها بc ا�ماه� وتقدم صف، واألف�ر ا�ورية، ورة ? عالقة جد#ة بc حر¥ة ا�ماه� العفويةفا�

 � عمل احتجاý أو ثورى. 


