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>مقدمة ا��جم

 القرن ثالثينيات من ا�ا� اPصف X اإلسبانية ا�ورة إنها، أيضا � استثنائية تارdية أحداث X االستثناb ا�اريa دوره من الكتاب أهمية تنبع

 بل، اللينينية للمارrسية صدى الكتاب ليس. Aتلفو جديد qلم �أسيس نضاlمو nثهم X اإلسبان ا�ثقف4و الفالح4و العمال الكتاب هذا أlم. العkين

 |وأ فوقه فوقيةو ب2وقراطية" طليعية منظمات" X اخzلت الx الwوvتاريا ديكتاتورية أساس u أقيم اtي ا�جتمع عن تماما dتلف qلم عن يتحدثوه

 أية يعرف ال ا�تساوي4 ا�نتج4 �هور ب4 ا�تبادلة ا�ساعدةو الطوB االMاد u يقوم qلم عن يتحدث إنه، قبل من عليه الوضع {ن كما تماما هرمه رأس

 تبعيتها uو لألكRية أقلية استغالل u تقوم الx الطبقية ا�جتمعات آخر أنقاض u يقوم qلم، ا�يمقراطية با�رrزية ا�س�واPح u صارمة هي�ية تراتبية

 باألتباع يس� ما تهميشو القمع u القائمة ا�ؤسسات بعkات إ>اقها uو حياتها تفاصيل X ا��ف مطلقة حاكمة Pخبة ) الفعلية عبوديتها باألحرىوأ(

 اإلنسان أجل من يقوم qلم، أفضل بعالم، األفضل بالغد ا>ا�4 ألو�ك ملك � اlامة الوثيقة هذه لكن نفسه يعيد ال ا�اريخ. عليهم الوصاية �دqءو

 . باإلنسانو

 ال��ة ظهرت -. كث2ة تاvة طبعات مع، ��q :5م واسع نطاق u وزع ككراس اإلسبانية باللغة للعمل الوطنية الفيدراvة قبل من مرة ألول صدر

  . �*5: أور� �" # األنار� سينفويغوس مطبعة استعراض" X األو� االنكل�ية

  ا�از  كم مازن
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>) االنكل�ية الطبعة( مقدمة

 X ا>رب قبل ما للشغل الوطنية الفيدراvة داخل نفوذ بأي تمتعوا اtين العاملة غ2 الطبقات من جدا القالئل األعضاء من واحدا بونx إسحق {ن

 مع تعاونو. ا�حررية للشيوعية داعيةو �رضا، باسكيا اش�اكياو طبيبا" {ن فقد اإلسبانية ا�ورة X أنارrيون مؤلفه X ب2اتس خوسيه nسب. إسبانيا

 غ2 آخر ب�ء ملzما {ن أنه يق�ح ��q :5م X األو� طبعته ظهرت اtي الكراس هذا X �ء أي يوجد ال لكن. ..". األنارrيةو السينديكاvة الصحافة

 . األنارrية

 إ= للعمل مستعدوه من ¢و، بتطبيقها العاملة الطبقة �قوم ا�بادئ من  موعة باألحرى إنها. ا�ستقبل �جتمع Aططا ا�حررية الشيوعية ليست

 الشيوعية توفر الطريقةو الروح X �اعية � فيما. االجتماعية العدالة مع يتوافق بما تشكيله إqدة بغرض للمجتمع االقتصادية القاعدة �دارةو �و£، جانبها

 . األنارrية يوتوبيا بلوغ خالlا من يمكن الx الوسيلة لكنها، طوباوي برنامج ليست إنها. الفردية الطموحاتو للحاجات ¤كنة فرصة أكw ا�حررية

X wش¥ ��5: األول {نون ديسم xيانو بونwاللجنة دورو¦و م2اوسي xاالنتفاضة نظمت ال X شارك رفيقوهو، فوز ميغيل وصف. آراغون X تلك 

 : بليغ بش¥ األحداث هذه، األحداث

 X أيام 1مسة عشنا...اPقود تداول ا>4 ذلك منذ qم إعالن حظر...الخ، ا8تيةو الكنيسة سجالتو، ا�لكية أرشيف إحراق X بمهمتهم الرفاق قام"

 عن إيضاحات عن، كب2 ,مع X، ليسألوا ) االMادات( اPقابات إ= خصومنا بعض حª. العدو خوفو القرية والء u معتمدين، ا�حررية الشيوعية ظل

 . "عفويا موقفه غ2 بعضهمو، ا�حررية الشيوعية مع»

 شهور ¬س بعد. ا8وليس قبل من تعذيبهمو اعتقاlم تم اtين ب4 من بونx {ن. السلطات جانب من كب2ة بوحشية آراغون انتفاضة u القضاء تم

 نفذت اإلدqء مSتب u جريئة ¯رة بعد ا�نتفض4 �هور ضد القانونية القضية أسقطتو، اlائل الشع® الضغط بفضل ا�نظم4 بقية مع أخ2ا احه أطلق

 . السجن داخل من

 السينديكاvة األنارrية ا�نظمة( للشغل الوطنية الفيدراvة صاغته اtي ا�اريa الwنامج إlام مصدر ±نو. واسع نطاق u مقروءا بونx كراس {ن

 قام الwنامج هذا u استنادا. ��5: األول {نون ديسمw انتفاضة مرrز ا�دينة هذه {نت. ساراغوسا X ��5:وماي أيار X مؤتمرها X ) ا��جم – اإلسبان للعمال

 {ن، ا>ظ لسوء. مسبوقة غ2 مستويات إ= االجتماB ا�حرر بدفع، فقط أسابيع عدة قبل بدأ قد {ن اtي الفاشية ضد نضاlم X، ا�حرريون اإلسبان العمال

xالفاشي4 ضحايا أوائل من واحدا بون ،µار عليه أطلقتو خطوطهم خلف عليه القبض ألPا X v5: تموزويو�� . 

 طراز ب4و)،  الوسطى الطبقة من التسلطي4 ا�ستقبلي4 قادتهاو( الرجعي4 قادتهاو، اvوم العالم أ¶اء معظم X العماvة اإلصالحية ا>ر±ت ب4

 ا�غرية ا�اvة الوارد ¹، اPقابات متعاقدي ¹، {مل بدوام يعملون اtين موظفيها ¹ أنول ح¸ . هائلةو عديدة الفروق، بونx وصفها الx ا�ورية االMادات

 عشية ب4 ذلك ¹ اخت¼ إذا – ا�ائر الطاحون دوالب إ= نفسياو ف�يائيا مقيدين اvوم األجر عبيد يبµ اtي االبzازو الوهم جهاز بقية ¢و للتقاعد

 X منظم4 سيكونون، العكس u. العمل ألصحاب الر¾ة عديم ا!شع أمام دفاع دون فجأة أصبحوا قدو ا�ا½ الصباح X يستيقظوا لن العمال فإن، ضحاهاو

 . ا>قيقية �صا>هم أخ2ا مدر4r، قبل من يفعلوا لم كما يتوحدوا أن u قادرين سيكونون أنهم فارق مع لكن، عملهم أماكن

 ستكون سيتبنونها الx ا�نظيمية مبادئهم فإن، لتولةو للرأسماvة، عبوديتهم �لغاءو¶ �الة ال موجها، اتساقا أكRو ثقة أكÀ Rاعهم يصبح عندما

    .بونx اسحق ا�حرري ا�ناضلو اإلنسا� ا�عالج قبل من هنا وصفها Áري الx تلك حتما

    



� 
 

>ا�حررية الشيوعية

)،  ا��جم – العkين القرن من األول اPصف X اإلسبان العمال نضال قادت الx اإلسبانية اPقابية األنارrية ا�نظمة( للشغل الوطنية الفيدراvة إن

 الشيوعية هذه. ا�حررية الشيوعية بناء: خاصة مع4 هدف Mقيق با,اه العاملة الطبقة بها تقوم الx ا�ورية اPضاالت ل¥ السبيل �، ا�عب2 جاز إذا

 حسب ¹ من: ا�اvة الوصفة مع با�وافق السياسةوأ السلطة إ= اللجوء دون االقتصادية ا�عضلة >ل طريقا Áد أن Âاول اإلنسا� للوجود نظام � ا�حررية

 . حاجته حسب ل¥و، قدرته

 صياغةو صناعة X قوة إنها. جديدة nيوية متجددة تراجع ¹ من تنبعث إنها. للتجربة ا�رة ا�روس معاناة عw العاملة الطبقة حرية حرrة تتقدم

 �ئات طريقه فقدول ح¸ يف» أن يمكن ال ألنه كفاح، اإلنسان أعماق من ينبع كفاح وجود إ= تش2و االجتماB الكمال بذرة داخلها M Xمل إنها. ا�ستقبل

 . أخرى مرة ا�رات

 إ= فقط تقود الx للسياسة ا�غوية باأل¯�و لإلصالحية ا�زيف بالصوت بإغرائها سمحت طويلة لف�ة. بربري قمع من سا�ة العمال حرrة خرجت لقد

 . أعداء إ= أخوة كونهم من فجأة Mولوا اtين، ا�خلص4وأ ا�نقذينو القادة Mرير

. ا�دريب إ= اآلخر ا8عضو، ا�قافة إ= Âتاجون أنهم قال بعضهم، هادئ4 يبقوا أن عليهم أن lم قال بعضهم. ا�بش2 من جدا للكث2 هدفا العمال {ن

 ا�حض2ات فإن يستمر أن للوضع قدر إذا. أنفسهم vحرروا الكفاية فيه بما ناضج4 أبدا العمال يكن لم رqتهم يكونوا أن يف�ض اtين أو�ك تصور nسب

 عنوه الرأسماvة ا�ولةو اPظام عليهم يفرضه اtي ا�قاX ا>رمانو ا!هل {هلهم عن ينفضوا أن للعمال بها يمكن الx الوحيدة الطريقة: األبد إ= ستستمر

 . كأفراد فقط ليسو �اعيا بها الفوزوه ا�طلوب {ن إذا، الSمل االنعتاق مثل تماما هائال جهدا ستت�ف جزئية حرية ¹ إن. ا�ورة طريق

 u أقمناها إذا. كولومبوس بيضة مثل إنها. االجتماعية للمش�ة ¤كن حل عندها يوجد لن، اPظام مها�ة دون من ذلك لفعل طرق عن nثنا إذا

 با�ا½و الطاولة u بªبها ا8يضة نهايx إحدى تسوية إ= نلجأ أن بد ال. الوقت من الكث2 سنضيع فقط فإننا واحدة نهاية u ا8يضة موازنة حاوPاو نهاية

 . نفسها للبيضة الفعÆ الش¥ مها�ة

. جديدة والدة للسياسة ا�سدود الطريق تعطيو لإلصالحية اPاعم النسيج من �ذرة، العمال حرية حرrة مفÇ بدور للشغل الوطنية الفيدراvة تقوم

 حرrة بناء X مع» أي يوجد ال. ا>رية إ= الوحيد الطريق، ا�حررية الشيوعية بناء إ= مباÈة تقود الx، ا�باÈ الفعل طريقوه، مستقيمة طريقا تشق إنها

 X اlدف هذا. ا!بهة خط إنها: إلخفائه ¯مض هدف أي هناك يوجد ال. با�حرير هدفها Mقق لم ما ا1ارج منو أعضائها من ¹ من باإلعجاب ستفوز قوية

 . ا�حفزة القوةو ا�وجيه تقدم الxو، األنارrية ش¥

 X جديدة منظمة استحضاروأ �ء أي الخ�اع حاجة هناك توجد الو. خاصة ملكية دون منو دولة دون من ينظم  تمع � ا�حررية الشيوعية إن

 . ا>ر ا�جلسو ا>ر االMاد: اvوم  تمع X بالفعل موجودة ا�ستقبل X ا>ياة حوlا ستنظم الx ا�راكز إن. اlدف هذا سبيل

 . ا!ماB االستغالل أماكن ¢و ا�صانع من العمال عفويا يضم إنه) : اPقابة( االMاد

 ا�شا¹ حل إ= الطريق u تدل الxو، معا ا8تاتو القرى سSن، عفوي بش¥ أخرى مرة، انضم عندما ا�اË إ= جذورها تمتد �عية: ا>ر ا�جلسو

X االجتماعية ا>ياة X الريف) .Ìاالنكل�ية الطبعة �رر، ساكن آالف سبعة ح¸ تضم ريفية مستوطنة بالقرية ا�ؤلف يع . ( 

 الzامها سيكون، أu هيئة بأية تلحق أن بدون، القرارات اÎاذ عند نفسها سيدة ستكون، ا�يمقراطيةو االMادية ا�بادئ وفق ا�نظمتÍ 4تا إدارة تتم

 . الصناعية االMادات X ا�نظمة االتصالو االرتباط lيئات االقتصادية ا>اجة ذلك تستدB كما أخرى مع الواحدة تتحد أنوه الوحيد

 اإلنتاج تنظم سوفو اآلن ا1اصة ا�لكية Mتوه �ء ل¥ ا�شاعيةوأ ا!ماعية ا�لكية qتقها u ا>ر ا8تي ا�جلسو اPقابة تأخذ سوف

 . منطقة X ¹ ) االقتصاد بكلمةوأ( االستهالكو
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 ا�جموع X ا�جانس ,لب أن تريد الx ا!ماعية � أوlما: فكرت4 اندماج u نفسه X داللةوه ا�حرريةو الشيوعية مصطلÏ ب4 نفسه ا!مع إن

wتهم تقوض أن بدون األفراد تعاونو مساهمات عvل من ش¥ بأي استقالSاألخرى أما، األش Ðالفردية ف ،xأن تريد ال Ñالفرد تطم u ته أنvسوف استقال 

 . �Mم

 بعمله يقوم لÒ، زمالئه مع قواه يضم أن إ= Âتاج الشغيلوأ ا>ديدية السكة qملوأ ا�صنع qمل فإن، وحيدا �ء أي ينجز أن يستطيع لن أنه بما

 tلك كنتيجة، االكتفاء ذاتيا يكونا أن يمكنهما ح¸و مستقلو¶ u يعيشا أن يمكنهما ا�زرعة qملو ا>ر| فإن العكس u. كفرد مصا>ه vحÓ أيضاو

 . للفالح4 الفردية ا�شاعر أكR ا>ر ا�جلس يناسب فيما، �اعية منظمة إ= ا>اجة تل® اPقابة فإن tلك. فيهما عميقا متأصلة الفردية روح فإن

 لكن. ا�عاÀ  تمعنا X معلم أسوأ أنه u الفقر Îصيص Áب أنه �يعا سنتفق فإننا بالظاهر اكتفينا إذا. ا�رض � العبوديةو العرضوه الفقر إن

 غ» يزدادو العامل يستغل اtي ا�ال رأس ليس الkور أكw إن. عليه ا�ورة من تمنعهو الفقر ظل X يعيش أن u اإلنسان تكره الx، العبودية � بالء أسوأ

u ا�ولة لكنه، حسابه xال µريا العامل تبq إياه مبقية، دفاع دون منو X بالسجنو ا�سلحة بالقوة خضوع حالة . 

 الx، ا1اصة ا�لكية مؤسسةو ا�ولة � الx، السلطة مؤسسة عن يصدر ) هنا �يعا ذكرها �ل ليس هذاو( اvوم ا�جتمع X نستهجنه مرض ¹ إن

 من  رداو جشعا تافها ,عله إنها: سيطرته خارج يقعان الثانو االجتماعي4 ا8الءين هذين ر¾ة Mت اإلنسان إن. ا�ال رأس تش¥ إ= تراكمها يؤدي

 إن. تفسد الRوة لكن اال¶طاط إ= يقود الفقر إن. فق2ا يكون عندما اإلنسانية ا�عاناة ,اه متحجرو¶ u اإلحساس عديمو غنيا يكون عندما ا�ضامن

 إن. للربح lا حد ال الx بشهيته، ا�ال رأس من لتماء أكR �راقةوأ دموq �ء أي يسبب لم. وعيه تمسخ السلطة فيم، اtل من حالة إ= اإلنسان يقود اإلذqن

 . السلطة ارتكبتها الx الفظائعو با!رائم مÆء Íه ا�اريخ

 مقاومة Áب، العبودية إلنهاء أيضاو، الفقر �دم2. ا8قية حرمان حساب M uقيقه فقط يمكن ما أقلية يد X السلطة تراكم مثل الRوة تراكم إن

 . اآلخرين u ¹ يسود بأن {ن ألي يسمح الو Âتاجه ¤ا أكÂ u Rصل ال {ن أي أن nيث السلطةو ا�لكية تراكم

 حاجاتنا نل® � ¶تاجه �ء ¢وهو، للخÙ: كبتهما يمكن ال دافعان الشعب فتى بها نعيش الx الطريقةو نفسها طبيعتنا بسبب. رئيسيان دافعان

 أي تملك ال نفسها ا1ارجية الضغوط إن. أفعاPا u السيطرةوأ، للحريةو)،  االتصال وسائلو الطبية ا�عونةو ا�عليمو السكنو اللباسو {لطعام( االقتصادية

 نمانع ال إننا. اآلخرين نزوة، االستبدادية الضغوط � ا�مردو للثورة يدفعنا اtي ما. نفسها الطبيعة تمارسها الx الضغوط تلك أمام ننحÌ أننا حيث Pا ضغينة

X دلة أنها اعتقدنا إذا تقييدات وجودq ،ا ترك قد أنهوP ا>كم X القوة بكل نرفضها لكننا. كذلك أنها xأن دون علينا مفروضا شيئا {نت إذا نملكها ال 

 . ا�سألة هذه X رأي أي Pا يكون

 نبيل رجل يقوم حيث قديمة شعبية حSية هناك أن nيث ) أنفسنا سادة Pكون الطموح هذا( هائلةو كب2ة ا>رية ,اه ا�شاعر تكون ا>د هذا إ=

 Pظامه dضع أن {ن الÚل X راحتهو بقائه ثمن ألن، حريته v uحافظ ذلك فعل لقد، مفتوح طريق إ= يذهبو نزل X ا�فءو االستقرار، السفينة بهجر

 . العسكرية ا�كنة نظام يشبه اtي

 ا>رية إ= ا�وق من انطالقا. ا>رية X الرغبة هذه اح�ام الوقت نفس |و االقتصادية ا>اجة تلبية ا�مكن من ا�حررية الشيوعية ,عل أن Áب

 . القطيعو الراB نمط u الx روسيا شيوعيةو، اPحل خالياو لألكداس ا�ضادة الشيوعية، ا�كنات نمط uوأ رهبانية شيوعية أية نرفض فإننا

 لÒ ا�عينة ا�سبقة األحSم هذه نتفحص دعنا. أ¾قاوسيبد هذا ¹ فإن، منتصب جسده شعرو متحاملة بطريقة هذا يقرأ من ل¥: ا�سبقة األحSم

 . عليها للتغلب منها يعانون اtين أو�ك نساعد

 فقط مؤقتة األزمة بأن االعتقاد: األول ا�حامل

، الطبيÛ العالم X �ء أي مثل، عضويتان إنهما. lا شفاء الو تتقدم أزمة، العالم مستوى u أزمة X إنهما، قديمتان مؤسستان ا�ولةو ا�ال رأس إن

 ا�ال رأس إن. �ء M X ¹ول فقط – تدم2 الو خلق يوجد ال الطبيعة qلم X. مSنهما ستأخذ الx العضويات بذور ا�تفسخ4 جسديهما داخل Mمالن
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 إن. ا�ورة قوات هم العمل عن العاطل4 إن. اآللة بواسطة اإلنتاج به يتوسع اtي ا�عدل يقابل أن يمكنه ال االستهالك ألن باطراد ا8طالة تزداد. قذارته X يغرق

 الطبقة ب4وتنم اlدامة األفSر إن. للجرأةو العارم للغضب مصدرا يصبح فإنه qما با!وع الشعور يكون عندما لكن جبانا ا�عزول الفرد من Áعل ا!وع

 من تزيد أكw ب2وقراطيةو أكR قمعية قوى تشكيل إ= مضطرة نفسها ,د إنها. القوة مSئد وسط Îتنق أيضا ا�ولة إن. ا�قدم من ا�زيد Mرز �و العاملة

 حدة أكR يصبح اtي الفردي الوB إن. بالسقوط مهدد ألنه فقط ا8ناء ا�رء يدعم. الªائب دافÛ من ا�Çوقة الªائب u الطفيÆ ا�قيل ا>مل تكديس

 تلبس لÒ، ديمقراطية أكR أشSلو¶ ا�اريa تطورها تعكس لÒ ا�ولة سقوطها اق�اب دفع لقد. ا�ولة تفرضها الx القيود مع تعارض |وه تمر دقيقة ¹ مع

 ضد ا�zايدة العاملة الطبقة بمطالب أدى اtي ما. روسيا X العاملة الطبقة ديكتاتورية ذلك X بما، آخر مSن X ¹ ا�يكتاتوريةو إيطاvا X الفاشية ثوب

 سوف لكنهم. للجماه2 ا�حررية للمطامح اvوم تتصدى جدا القديمة ا�ؤسسة هذه ا�ولة، هبوطوأ إنتاج أزمات تصبح أن إ= القديمة ا�ال رأس مؤسسة

 . عليها يتغلبون

 مثل مغرية ا�سكنات هذه ±نتول ح¸ الشقوق X نبحث أنوأ، �صالحاتوأ مسكنات إÁاد ¶اولو القديمة باألنظمة معلق4 نبÜ أن ا�جدي غ2 من

 هذا، يو� � Áاهد اtي هذا X تفكر أن Áب ذلك عن عوضا. ا8اvة العضوية X جديدة حياة �بعث جدا متأخرة تأÞ ألنها، جورج Ýlي" الوحيدة الªيبة"

 . ا�جتمع حياة X مSنا ,د أن Mاول الx ا!نينية القوى هذه، الزوال u يوشك ما مSن vحل يسß اtي

      ا�هل نتاج � ا�حررية الشيوعية أن اف�اض: ا�ا� ا�حامل

 أنها اف�ض فقد جامعية دبلومات Âملون ال أشخاص، جاهل4و مثقف4 غ2 بأنهم معروف4 أشخاص عنها دافعو ناÀها قد ا�حررية الشيوعية ألن

 . كهذا ضخم نطاق u تغيX 2 ا�تأصلة ا�صاعبو االعتبار بع4 ا>ياة تعقيدات يأخذ أن X يفشل تبسيطي حل

 نأخذ فعندما tلك. با>لول ا�وضوع يتعلق عندما بكث2 نظرا أبعد إنهم، ا�ثقف4 من أكR االجتماع علم – السيوسيولوجيا عن العمال يعرف �اعيا

، ال�يات إ= ا�خول تقييد |وه نفسه يق�حوأ ا8ال d Xطر اtي الوحيد ا>ل فإن، ا�حام4و األطباء Pقل، ا�ح�ف4 األشخاص من الزائدة األعداد مش�ة

 ا�حاáات قاqت إ= طريقها تشق اtين الصاعدة األجيال يرسلون فإنهم هذا بقوlم. " آخر شخص ألي مSن أي يوجد ال. الشواغر ¹ مألت لقد"  القولوأ

 u كwياءهم يقوم اtين األشخاص يناسب بالSد – مؤذيو تبسيطي سخيف ا>ل ذلك أن كما. صاخبة احتجاجات �=وأ أخرى مهن إ= مzايدة بأعداد

 . اآلخرين u تفوقهم

 الو، واحدة طبقة u يقت� ال حال يق�حوا أن u يتجرؤون فإنهم، االجتماع علم كتب X ) مقارعتهم( مع ينسجم بما، أخرى جهة من العمال أما

u ينطبق حال بل، واحدة طبقة من واحد جيل u ¹ ه تطرقوا أن ا�ؤهل4 االجتماع لعلماء سبق حل. ا�جتمع طبقاتvإ u مستوى Óو علâحلوهو فلس 

 . اPاس !ميع ا�عليمو اÙ1 توف2 أساس u، االجتماعية للمسألة نظري حل أي مواجهة X يقف أن اvوم يمكنه

 عن �ء أي يعرفون ال ا�ثقف4 فإن) ،  ا�عتw( ا>سنة السمعة ذا تعليمهم ¹ بسبب با�حديد فهذا، ا>ل بهذا Áاهرون اtين هم" ا!هلة" {ن إذا

 ¹ من أكw روä اتساعو ا�ستقبل عن بكث2 دقة أكR رؤية �اعيا تملك العاملة الطبقة أنوه السبب فإن، lم كراية العمال تبناه ما �ذاو. ا>ل هذا

 .  تمعة ا�ثقفة الطبقات

 الفكرية األرستقراطية: ا�الث ا�حامل

 u األرستقراطية ا��ة بنفس يستمتعوا أن ا�ثقفون يريد. للوصاية nاجة فإنه باPتيجةو ا>رية حياة vعيش مؤهل غ2 الشعب بأن يقول موقف هذا

 . الشعب موجÐو قادة vكونوا يتوقون إنهم. اvوم ح¸ اPبالء فعل كما الشعب

 عن ا�ثقف4 من الكث2 يعجز) . ازدرائهم( Mق2هم يتم أن ا�عليم من Âرموا أن قدرهم {ن اtين ¹ من ا�ثقف4 موقف الو. ذهبا يلمع ما ¹ ليس

 مع متساوون العاملة الطبقة �هور من الكث2 فإن بالعكسو. Îرجهم شهادات إياها تمنحهم الx األجنحة u ح¸، العاديوأ العام القطيع فوق ال�فع

 . با�وهبة يتعلق فيما ا�ثقف4
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 االمتيازات ضمانو ¾اية Mت باألصح بل ا>رة ا�نافسة خالل من به الفوز Áري ال كهذا تدريبا ألن، ا�فوق يقتå ال ما �هنة ا!امÛ ا�دريب إن

 . االقتصادية

 أن يمكنها. ا!امعات X تش�ىوأ تباع أن يمكن ال أشياء � األصالةو ا�بادرة، الفطرية القابلية، لألشياء الÇيع الفهم، السليمة بالفطرة نسميه ما

 . متساوية بدرجة ا�ثقف4 |و األميX 4 توجد

 . للتعلم الروتيÌ الكدحو االجتهاد æرهاو باالمتيازات تسميمها تم الx العقول u مفضلة ا!اهلة اtهنية فإن، الشديد جهلها بسبب

 أنهم يف�ض اtين األشخاص X بكث2 بريقا أكR بش¥ أحيانا يشع فهم، للكرامة فهمهم X جاهل4 ذلك مع مثقفينا لكن، مثقف4 يكونون قد

 . مثقف4 غ2

 أن Áب العمل من اPوع هذا X األشخاص بأن اإلدqء الصبيانيةو ا�بسيط منو مهنة X يعمل ا�رء كون من أكR ا�فوق يعÌ ال نظيفا عمال إن

 . فيه يعملون ال اtين اآلخرين يوجهواو يأمروا

 ا�قافةوأ، العلم، الفن &اه باالزدراء فقط نشعر بأننا الزعم: الرابع ا�حامل

 عليها فإن نظرنا وجهة من. اإلنسان عبودية Mتوأ فقر X نبÜ أن علينا فإنه ا�الثة الفعاvات هذه تتألق لÒ �اذا نفهم أن يمكننا ال أنهوه موقفنا إن

 اآلنو هنا سنعلن عندها، ا�قافة انعدامو، ا!هلو، القبح تعارض أن إ= Mتاج فإنها، تتألق أن لغرض، ح¸. الªورية غ2 الkور هذه مع متناقضة تكون أن

 . هذا بقوPا اlرطقة هذه بمثل Pنطق ضم2 تأنيب أي �ينا ليس أنهو منها أيا نريد ال أننا

 تتحدىو تبعية ¹ ترفض فإنها، قيمة أية �يها {نت إذا العكس u. بالقوة عليها يستو� أنوأ با�ال Èاؤها يمكن ال ا�قافةو العلم، الفن إن

 الكرماء األنصار من أي قبل من تستحª ال إنها. ذاته حد X الكمال إ= ا�يلو التساؤل X الرغبة من، ا�وهبة من، الفÌ ا�فا� من تو� إنها. ا1ضوع

 �ء أي بأن االعتقاد السذاجة منو �نسا�وه ما ثمرة إنها. طريقها X عقبة أية تقف أالوه إvه Mتاج ماو عفوية بطريقة مSن X ¹ تزدهر إنها. القياÀةوأ

 . ثقافية جوائزوأ االخ�اع لwاءات مSتب ا>كومات تقيم بأن إvها يضاف

 Áب أنه الطبيÛ من فإنه، ا�قافةوأ العلم، الفن سيدمر أنه بتهمة vواجه فقط، نفسه Âرر أن Âاولو العدالة u يشددو باÙ1 العامل يطالب عندما

 العلم، الفن أن يقول اtي هذا منو. فقرهو عبوديته X �ثبيته يستخدم اtي ا�نبوذ اإلè ذلك واحدة بªبة يثبط أنو ا�قليدية ا�ؤسسات قداسة يهاجم أن

   ؟ ا>رية متعةو سعادة ببداية طريقة بأي تنقص سوف ا�قافةوأ

 جديدة حياة 1ناء مؤهل, غ* أننا: ا(امس ا�حامل

 ا�ورية القوى اvوم ح¸ تتعاون كما بالضبط. ا�اهر غ2 العاملو ا�ختص ب4 توجد الx تلك مثل، تقنية مساعدة إ= ا!ديد االقتصادي اPظام Âتاج

X سيكون با�ا½و، اإلنتاج u ¹ ب ال حيث. كذلك يفعل أن غدا واحدÁ كم أنÂ u القدرات من ا!ديدة ا>ياة xاآلن توجد ال X ليس. ك¥ ا�جتمع 

 أيضا سيكون اإلنتاج X ا�عاون u إنسان ¹ سيحفز اtي ال�ء أيضا الغد X. االقتصادية الªورة بل، العمل u الفÂ Ìث اtيوه الwجوازية حب

 . الفضيلةوأ ا�فا� بدافع يعملون اtين أو�ك X فقط نثق ال إننا. ا8نية سليÓ ا�واطن4 ¹ بها سيشعر اقتصادية áورة لكنها، االقتصادية الªورة

 أن نق�ح ال إننا. السياسي4 مواهب مثل مزيفو ضئيل �ء أي تكون قد الx، ا1ارقة بهباتنا الو، بمواهبنا العالم إبهار إ= ¶تاج ال فإننا tلك

 اPاس إلفقار دعوة أية فيه تكون لنو اإلنتاج إ= �فعهم عبيدا يكونوا أن للناس فيه الªوري من يكون لن نظام عن ندافع إننا. {ن أي نفتدي

 منا ¹، ال¥ بانسجام �يعنا نشارك حيث لكن، توجهوأ Mكم الx � الشخصيةوأ ا1اصة ا�نفعةوأ الÚوة تكون لن حيث ا�ال رأس !شع إلخضاعهم

   . موهبتهو قوته مع يتناسب بما، بعمله
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 اجتما> ;طط إ7 با6اجة االعتقاد: السادس ا�حامل

 إنه، ذلك حدوث تمنع Èطة قوة توجد لم ما الفوê إ= ينحل سوف ا!مهور أنوأ، اPظام v uحافظ السلطة إ= Âتاج ا�جتمع بأن االعتقاد هذا

 يتخيلون اtين، ا>كومة X هم �ن اtكية ا>كمة الو، السلطات إكراه ليس اإلنسانية ا�جتمعات تماسك Â uافظ اtي ما. السياسيون تعهده، مسبق حكم

 إ= ا>اجةو ) باآلخرين االختالط رغبة( االجتماع غريزةوه ا�جتمعات تماسك Â uافظ اtي ما. ا��ة هذه يمتلكون أنهم u مزيف بش¥ دوما أنفسهم

 ب4 ا�طورو¶ عفويا ميال هناك ألن بل، ذلك dتارون قادتها ألن ليس أبدا كماال أكR أشSال تتخذ أن إ= ا�جتمعات تميل ذلك جانب إ=. ا�تبادلة ا�ساعدة

 . البkية الSئنات من  موعة أية X اPوع هذا من فطري بإlام، يش�ونها اtين أو�ك

 ا�طوروواPم لكن. خارì ما سبب نتيجة هما اPضوجوواPم أنول كما وا�يه لرqية الطفل تطوروونم ننسب فإننا ا1اطئة الفكرة ذات nسب

 . �qقتهموأ بعرقلتهم {ن أي يقوم أالوه الªوري ال�ء. يستحثهما أن إ= {ن أي Âتاج أن دون من طفل أي X دائما يوجدان

، تشكيله تم قد ألنهو الفهم u قادرا لكونه الطفل موهبة بسبب ا�علم إ= الفضل ينسب قد. الطبيÛ باالستعداد: الطريقة بنفس يرíو الطفل يعلم

 ) ا�دريس أصولوأ( العقال� ال�بية علم |و. طريقه X عقبات أية توجد أال بkط، أحد أي يوجهه أن دون من ح¸ يرíو يتعلم الطفل أن األمر حقيقة لكن

 لفتح بيولوجيا ا�تواضعة ا�همة X أنفسهم يعمدوا أنوه للمعلم4 الرئيî ا�ور فإن)،  االنكل�ية الطبعة �رر –" الطفل u يرrز اtي ا�دريس"وه اtي(

 أن عن كب2ا دvال بأنفسهم أنفسهم يعلمون اtين األشخاص يقدم. نفسه ليش¥و العلم vفهم الطفل استعداد طريق X تقف الx العقبات �زالةو الطريق

 . ا�علم عملية á Xوريا Èيكا ليس ا�علم

 عن فعال ا�سؤول لكن. كب2 حد إ= اPاس يصدقه قدو ما مريض شفاء X الفضل يدB أن للطبيب يمكن. الطب عن ال�ء نفس نقول أن يمكننا

 ا�واضع مع أخرى مرة، عندما وجه أفضل u بعمله الطبيب يقوم. نفسه ا!سم دفاع آvاتو، توازنه الستعادة ا!سد X العفوي ا�يلوه ا�ريض شفاء

ìالعقباتو العوائق بإزالة فقط يقوم، ا8يولو xتقف ال X ت طريقqا�فا xتعمل ال u قليلة ليست حاالت |و. الصحة استعادة ðالطبيب رغم ا�ريض يتعا . 

Òن ألي حاجة أية هناك توجد ال، ا�نظيم هذا كمال �حققو، اإلنسانية ا�جتمعات تتنظم ل} Òها لrرÂ .âمرة. يوقفها أالوأ ما أحد يعيقها أال يك 

 ا�واضع مع. ا�رشدين بعصا ا�لويحوأ السلطة باختالق اإلنسانية الطبيعية اال,اهات استبدال إ= نسß أنو اإلنسان بتحس4 نرغب أن السذاجة من أخرى

ìيون ¶ن فإننا ا8يولوrا�نظيمية الغرائزو اال,اهات �لك العنان يطلق بأن نطالب األنار .  

 ا�جربة قبل ا<عرفة وضع: السابع ا�حامل

 . ا!اد العمل قبل األشياءوأ ا�حاوالت العملية اw1ة تسبق أنو: ا�مرين ا�هارة تسبق أن: ا�دريب الwاعة تسبق أن نريد أن يشبه هذا إن

 إن. أخطاءوأ طارئة حوادث أي دون منو، الطريقة بهذه ستعمل األشياء أن نضمن أنو، نواقص دون من سليم بنظام نأÞ بأن ا8داية منذ نطالب إننا

. دراجة يرrب كيف الشاب الو، أبدا ا�� يتعلم أن عن الطفل يتوقف لنو. أبدا ينتÐ لن ) تتلمذنا( تدربنا فإن، الطريقة بهذه يتم أن Áب ¶يا أن تعلم {ن

u العكس ،âدث الفعلية ا>ياة فM اذ مرة تبدأ. تقريبا األخرى بالطريقة األشياءÎبا�مارسة الطبيب يبدأ. ا�رء يتعلم العمل هذا خالل منو العمل قرار با 

 ا�Úل مدبرة فإن، ا�Ú£ االقتصاد X مسبق تدريب دون من. اإلخفاقات من الكث2و، ا1طأ، ا�جابهة عw يكتسبه اtي ال�ء، فنه q Xلم بعد ليسوه فيما

 . فشيئا شيئا ا!مود من باالنبعاث متخصصا ا�رء يصبح. {ف غ2 ألجر ا!يد ا�دب2 خالل من ا�اء فوق أتها أفراد رؤوس تبµ أن يمكنها

 سياسيr 4ناول. ا�طبيق موضع وضعها سيجري عندما ستنكشف �خفاقاتهاو الضعيفة نقاطها. ا>ياة تعلم ستشبه ا�حررية الشيوعية X ا>ياة إن

 بأن نثق فإننا، تكون أن اإلنسانية للطبيعة يمكن �ا مدر4r لكونناو بkا لكوننا لكن. اPواقص من ا1اvة ا�تقنة باألشياء طافحة جنةوأ نعيما لرسمنا

 . قدما الس2 طريق عن: للتعلم lم بالنسبة ا�مكن الوحيد الطريق X تس2 أن ستتعلم ) الشعب، ا!ماه2( اPاس
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 كوسطاء السياسيون: ا�امن ا�حامل

 بأن ترغب ال قد األقلية هذه أنول ح¸، أقلية وساطة خالل من الوجود ح� يدخل أن يمكن أu مثاال بأن االعتقادوه ا�سبقة األحSم هذه أسوأ إن

 من {ن هكذا. ا�ستورية الوثائق X جديدة إرشادات يكتبوا أنو ما Pظام ا1ارì الوجه u شعار بوضع السياسيون يكتâ. سياسيون أنهم u تعرف

 مليونا :: الطبقات ¹ من العمال عدد يبلغ حيث للعمال �هورية أنها u إسبانيا تصوير ا�مكن من أصبحو، شيوعية أنه u الروK اPظام يصور أن ا�مكن

 أن علينا سيكون الوجود ح� إ= ا�حررية الشيوعية vجلبوا السياسي4 بيد األمر {ن إذا) . االنكل�ية الطبعة �رر – مليونا �� يبلغ سSن  موع ب4 من(

 . كتحرري الو كشيوB ال طريقة بأية مؤهل غ2 نظام مع أمورنا نتدبر

 حقيقة، ملموسة جعلهاو، العقل X للفكرة ا�باÈ ا�حقق إال ليس اtي ا�باÈ العمل عن ندافع فإننا، السياK العمل احتيالوأ تالعب ضد كما

 بيد نفسها تضع أن دون، �يعهم هم وضعوه التفاق أنفسهم ا!ميع قبل من ا�طبيق إنه. ا�نال بعيد وعدوأ ماو¶ u  رد بش¥ مكتوبة قصة ليستو واقعية

 . وساطة أية X ثقتها تضع أن دون منو ا�نقذينوأ ا�خلص4

  . أكw ا�حررية الشيوعية Mقق أصبح Íما، الوسطاء من نتخلص أنو ا�باÈ العمل إ= أكR نلجأ أن علينا {ن Íما
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>للمجتمع االقتصادي ا�نظيم

 الوحيدة الرابطة أنها u األفراد ب4 ا�نشودة العامة الرابطة االقتصادية ا�صلحة تكون nيث، للمجتمع اقتصادي تنظيم u ا�حررية الشيوعية تقوم

xللتنظيم ليس. ا!ميع عليها اتفق ال Bعل أن سوى آخر هدف أي ا�حررية للشيوعية االجتماÁ ¹ مة ملكية ا�جتمع ثروة لصنع يستخدم �ءq ،أي ،

 هذه توزيع تتو� أن عندهاو مواهبهمو طاقاتهم nسب اإلنتاج هذا X فرد ¹ يشارك بأن qما الzاما ,عل أن أيضاو نفسها ا�نتجاتو اإلنتاج أدواتو وسائل

 . فرد ¹ حاجات nسب ا!ميع ب4 ا�نتجات

 . الفردي4 النشاطو للمبادرة منفتحة باPتيجةو. سيطرته خارجو ا�نظيم هذا صالحية خارج يقع اقتصادية فعاvةوأ كوظيفة Âدد ال �ء ¹

 نظام X، االقتصاد u يقوم اtي ا�نظيمو، ا�ولة u تقوم الx األنظمة ¹ ب4 مش�rة خاصية � الx، السياسة u القائم ا�نظيم ب4 ا�ناقض إن

 . ا�ا½ ا�قارن ا�خطط هذا وضعنا قد فإننا {مل بش¥ ا�ناقض هذا نوضح لÒ. كماال أكRوأ راديكاvة أكR يكون أن يمكنه ال، ا�ولة عن بنفسه ينأى

 السياF ا�نظيم

 . وصايةوأ إÈاف دون نفسه حكموأ تنظيم u قادر غ2و ناضج غ2 أنه u الشعب تعامل – :

 . الوظائف ¹ تنظيمو الRوة تشكيل X، القانون تفسX 2، القضاء إدارة X، ا�عليم X، االقتصاد X: ا�ولة X السلطات ¹ تنح� – �

 األمر – مسلح4 غ2و ا>ماية فاقدي اPاس إن. قبضتها X ت�rز ) السجون، ا�حاكم، الkطة، ا!يش( القوى ¹، السيادة صاحبة � ا�ولة – �

 . ا�يمقراطيات X" سادة" تسميتهم دون Âول ال اtي

 اPاس dتلف الx القضايا � ما بمقدار األدñ ا�رجة أنها القول يمكن الx، االجتماعيةوأ ا�ينية، السياسية اعتقاداتهم nسب اPاس Áتمع – �

 . ¯8ا lا وفقا يتنوعونو

� – Bا�ولة تد ،xال �ت من حكمةو قدرةو بص2ة أفضل تملك أنها، صغ2ة أقلية qمن أفضل يعرف واحد رأس". ا�ختلفة االجتماعية ا�جمو 

 . " تمع4 ا8قية

  . ا�غ2 دائمةو الوجوه متعددة � الx، ا>ياة تفسدو ا�ستقبل تشوه ا�ولة فإن ) قانونهوأ بنيته( زمان ل¥ ثابتا نموذجا بتحديدها – �

 ) اKقاJ( االHادي ا�نظيم

 . زائدة أنها u ا�ولةو áورية غ2 أنها u الوصاية اعتبار. ا1اصة شؤونها �نظيم مالئم كإطار مهنية �عية ¹ اعتبار – :

 u اإلÈاف. ا1دمات هذه X للعامل4 الصحية ا1دمات u اإلÈاف. ا�علم4 إ= ا�عليم u اإلÈاف. ا�هنية ا�نظمة إ= ا�بادرة تنتقل – �

 . اPقابات فيدراvة إ= اإلنتاج u اإلÈاف يعود فيما، �عية X العمالو ا�قني4 الجتماع االتصاالت

 dوlا ما ا!معية ستملكو نصيبه فرد ل¥ سيكون، اvوم بعد مرrزة تعود لنو، ألعضائها ستمنحها  موعة ¹ أن X جاءت حيث إ= السلطة تعاد – �

 . فرد ¹ إياها

 بهذه. ا�ش�rة ا�صالحو للمحليات وفقا، ا>رة با8تيات يتعلق فيما اآلن ح¸و، االMاد X العامة حاجاتهمو العامة لوظيفتهم وفقا اPاس سيجتمع – �

 . حد أقò إ= ا�ش�rة األشياء تعزيز Áري، الطريقة

� – ¹ X متعلما {ن مهما، واحد شخص من أفضل يعرفون  تمع4 األفراد. حكمةو قدرةو، بص2ة أفضل ا!معية تملك، ا1اصة مهنتها . 

 . ا�ستجدة الظروف ضوء u باستمرار فحصها سيعاد بها ا�قيد سيجري الx ا�وجيهات فإن االMاد تنظيم Mت – �
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 السياF ا�نظيم

 لإلرادة يسجدواو ينتجوا أن، مطيع4 يكونوا أن، عليهم ما ¹ يدفعوا أن عدا، �ء أي تفعل أن للجماه2 ليس. لصا>ها �ء ¹ تلó ا�ولة – &

 . " سعداء سأجعلكمو السلطة أعطوô": ا�ولة تقول. ا�سيطر للفرد العليا

 . يطيعونها اtين أو�كو، األوامر يعطون اtين أو�ك: متعاديت4 طبقت4 إ= ا�جتمع ينقسم – *

 . السياK للوهم ا�قدسة اPار تغذية تتم لÒ. الخ االستقالل، السيادة، ا>رية: الورق u خياvة حقوق فقطوه يمنح ما – 5

 ا�ولة تتنكر. االش�اكية � كما، متأخر حل � الفاشية. انهيارها إ= التسلطيةو االستبدادية األشSل عw ا�ولة ا�جتمع تطورو تقدم يقود – ;:

 . الطبµو الفردي الوB تطور مع فشيئا شيئا ا�طاف نهاية X �خÇها فقط امتيازاتها âÎو

  لس فوقه: ا�دينة  لس – اإلنسان Áد الشعب فوق. القمة با,اه اlرمية ال�اتبية تأكيد Áري، سياK أساس u ا�نظمة تقوم عندما – ::

 . ا>كومة، أكR األu إ= ح¸و ا>اكم: ح¸ ذلك من أu: ا�قاطعة

 ) االHادي( اKقاJ ا�نظيم

& – X سيكون ا�خلص4و الوسطاء غياب u ¹ أن فرد Ìيعتاد أنو ا1اصة بشؤونه يعت u بذلك أنفسهم �ررين، وسطاء دون من أموره يتدبر أن 

 . السياK ا�ثقيف من قرن بعد قرن عw اكتسبوها qدة من

 هذه. ا�نتج العمل من إعفاء أي دون من، مؤقتة ستكون اإلدارية ا�ناصب. ذلك من أكR �ء الو فقط منتجا يكون أن مواطن ¹ يرفض – *

 . ا!معيات إvها تتوصل الx القرارات u باستمرار معتمدة ستكون ا�ناصب

. واقعا ستكون، نفسه الشعب قبل من الشعب حكم � الx، ا�يمقراطية. ا�نفيذ موضع توضع، االقتصادية ا>رية � الx، األساسية ا>رية – 5

 . منتج كيان ¢و ا8تيات استقالvةو ذاتية استقالvة ألقò االع�اف منح مع، حقيقة ستكون الفيدراvة

 اtي ا�دريب إ= للفرد االقتصادية األنانية ا�صالح عن ا�فاع من تتحول إنها. أكw بش¥ نموهاو كماlا إ= ا�هنية ا�جموqت تطور يؤدي – ;:

 . ا�جتمع X دوره عن با�سؤوvة للقبول سيجهزه

 قرارات، العامة ا!معية تلغيها أن ما !نة لقرارات يمكن. األu إ= األسفل من تعمل ال�اتبية فإن، اقتصادي أساس u ا�نظمة تقوم عندما – ::

  . الشعب قبل من ما تkيعية �عيةو التkيعية ا!معية قبل من ما �عية
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>العملو ال%وة

 qدال حال سيكون هذا إن. إلنتاجها ا�طلوب العملو، السSن ¹ استهالك �لبية ا�نتجوأ، الRوة: ما شعب أفراد ب4 يوزq أن Áب شيئان هناك

 تلبية تتم ال اtيو آخر قطاع {هل u بالعمل يلÜ فيم، يعمل ال جزء، واحد جزء إ= الRوة تذهب الرأسما½ ا�جتمع X لكن. أيضا عقالنيا حالو. مناسبا

 ) ا!سم من(وللعضوأ للفرد أكR دماو أكR قوتا تعطي الx، الطبيعة X اإلنسان Áده ما نقيض تماماوه وضع �ينا أنه أي. باالستهالك يتعلق فيما، حاجاته

 . بالعمل يقوم اtي

 حوا½، إسبانيا سSن ¹ أن ستعÌ فإنها مالئم بش¥ وزعت ما إذا. } ��5:{  سنويا ب�يتا مليون ;;;,�� مقداره سنويا دخال إ= ستصل الRوة أن يقدر

 ;;;� السنوي دخلهم سيكون أشخاص ¬سة من مؤلفة qئلة فإن هكذا. سنويا ب�يتا ;;;: من بقليل أكR مع، العيش من رغد X سيكونون، مواطن مليون ��

 . االقتصادية اPظر وجهة من هنا نتحدث، نس® رغد X يعيش بأن فرد ل¥ سيسمح وضعوهو – ب�يتا

 أن nيث، ا�خل X تماثله أن السلطة u أنو، سنويا با�ائة � بمعدل ) فائدة( زيادة Âقق أن يتوقع، الرأسما½ اPظام ظل X، ا�ال رأس أن حيث لكن

 فرد ل¥وه ما حاصل نصف عن دخلها يقل بأكملها عوائل هناك تكون أن فيجب، سنويا ا�8يتات من مالي4 عدة من دخال سيملكون األشخاص بعض

 . منهم ¹ كحصة

 تغي2ها باإلمSن يكون لن هذهو با8ضائع فقط ا�عامل سيجري. ا�حررية الشيوعية ظل X أخرى مرة تطرح لن توزيعها rيفيةو ا�8يتات قضية إن

 . حاجاتهم مع يتناسب بما ا!ميع ب4 توزيعها سيجريو، مراكمتها يمكن الو، ب�يتات إ=

 ا8عض يتمكن لÒ. ا�ورة u ا8اعثو الظالم العدالة انعدام ذات يرى أن للمرء يمكن أيضا هناو. العملوه مشارrته إ= ¶تاج اtي اآلخر ال�ء

 . ساعة عkة أربعةوأ لعkة يكن لم إن، يوميا ساqت �مانية عرقا يتصببوا أن اآلخرين Á uب، بكسل يتسكعون همو حياتهم يقضوا أن من

 مليون �: ال u {ن فإذا، اvوم X وسطيا ساqت * يعملوا أن عليهم أن يعÌ هذا أنو الRوة إنتاج X منهمكq 4مل مالي4 سبع قرابة أن حيث اآلن

 . شخص ل¥ فقط ساqت أربعة من عمل يوم سيعÌ هذا فإن يعملوا أن ا!سم سليÓ مواطن

  . ينجزوها أن األنارrيون يريد الx اvوتوبيا � هذه. qدلو جيد توزيع من استنتاجه يمكن اtي عيانيا البسيطو الواضح ا�رسوه هذا
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>لوطننا االقتصادية اإلم'نية

 عن ا�فاع مستخدمة. الرأسماvة األمم عداوة معه Áلب سوف، أوروبا شعوب ¹ ب4 من، وطننا X ا�حررية الشيوعية تطبيق فإن ا�رء يتوقع قد كما

 من عددوأ واحدة طرف من ا�سلح ا�دخل إن. مهده X نظامنا لتسحق السالح بقوة تتدخل أن اإلمwياvة الwجوازية ستحاول، كذريعة رqياها مصالح

 بتمويل الÇية ا�ؤامرة الرأسماvة األمم ستفضل، بتانهم X االجتماعية ا�ورة تهديد ,نب لغرض ذلكو. �qية >رب العنان إطالق سيعÌ ا�عزولة السلطات

 . تبÜ قد الx الرجعية حصون من واحد أي u يعتمد سوف اtيو، روسيا X فعلت كما مرتزقوأ عميل جيش

 إياها تمنحنا الx الطبوغرافية الظروفو، استقالPا سبيل X ا�عرrة X ا�قة تمنحنا شعوبنا تاريخ X مشابهة أوضاعو مشابهة نضاالت ذكريات إن

 عن دفاq ا�م 8ذل استعداد األكR ا�دافع سيكون فإنه، ا>ياة من رغدا أكR مستوى إ= وصل با�ا½و، الريف خ2ات معظم بإنتاج الشعب قام إذا. أرضنا

 . ا�حررية الشيوعية

. فقط ا1اصة مواردنا u فقط نعتمد أن علينا سيفرض tلك نتيجةو الرأسماvة لألمم ا>ربية السفن قبل من سواحلنا �اÀة خطروه آخر تهديد

 . مقدما السؤال هذا نطرح أن علينا tا، قائما يبÜ االحتمال هذا لكن. بسهولة منه ا�ملص سيمكن كهذا حصارا فإن سواحلنا طول باالعتبار أخذاو

 . واردات دون من {مل بش¥ أمورنا فيه نتدبر وضع X نكون لÒ يكâ ما بأنفسنا ¶ن ننتج هل

، است2اده vتم مربحوه ما مثال ا�ستوردة حاجاتنا u كث2ا تعتمد ال ألنها، ا�ستقبÆ للوضع تماما مطابقة تكون لن ا>اvة األرقام إن. نرى دعونا

، بفحمنا مقارنة ألنه انكل�ا من نستورده فإننا ذلك مع، تربتنا X به غنية طبقات من عليه ا�نقيب يمكن، مثال، الفحم هكذا. ال�ء نفس دائما ليست �و

 X القمح من الكث2 هناك أن حيث، tلك فعلية حاجة توجد ال أنه رغم األرجنتيÌ القمح است2اد يتم السنة هذه |و. تنافسية أسعار ذا االنكل�ي الفحم فإن

 . األندلس

، ا8طاطا، اª1اوات، األرز، الwتقال، الزيتون زيت من كب2ة كميات نصدر فنحن: الزراB باإلنتاج يتعلق فيما ذاتيا مكتف4 أننا اإلحصائيات تظهر

 . حاجاتنا يكâ ¤ا أكR ا�عادن من نملك ¶نو. الصفراء اtرة نستورد أننا حقيقة عن اPظر بغض، ا>بوب X ذاتيا مكتفون ¶نو. الفواكهو ا1مور، اللوز

 u استنادا. ا1شب لبو القطن، ا�طاطو)،  الخ، االنزالق زيوت، ا�قيلة الزيوت، اÚ8ين( مشتقاتهو باPفط يتعلق فيما االست2اد u معتمدين لكننا

 طاقاتنا ¹ ¶شد أن ا>يوي من سيكون، حصار فرض حالة فâ، باPتيجة. اقتصادنا �نمية فعلية عقبة أنه يثبت قد ا�8ول نقص فإن، للنقل áورية أنها

 الل4 الفحم بتقط2 ا�8ول u ا>صول يمكن. بالفعل بوجوده يعتقد أنه رغم، أماكنه Mديد إ= ¶تاج نزال ما اtي، ا�8ول عن nثا جديدة أبار >فر

. حاجاتنا تلبية من تتمكن لÒ تعزز أن Áبو بالفعل موجودة الصناعة هذه إن. بتنا X بوفرة يوجدان الثين)،  ا��جم – ا>جري الفحم من نوع( الليجنيتو

 ألنه، ينضب لن الكحول إمداد إن. ا�حر±ت X ¹ ¤تازة نتائج يعطي مزيجوهو، الكحول من%  ;� إ=%  ;� مع بمزجها اÚ8ين من إمداداتنا من نزيد أن يمكننا

 . الخ، ا1شبو، العنب، ا�بس، ا8طاطا، القمح، األرز من عليه ا>صول يمكن

 . اvوم أ�انيا Á Xري كما، ترrيبية صناعية بطريقة إنتاجه سيتع4، با�طاط يتعلق فيما

 X اإلنتاج هذا سيكون إنتاجها X ا�ستمرة الزيادة من: عليها ا>كم يمكنو، كب2 بنجاح، األندلس X خاصة، بالدنا X فعليا القطن زراعة ,ري

 . حاجتنا عن إنتاجهما يفيض الثين ا�حصول4، الزيتونو الكرمة من بدال زراعته تمكنو. كشعب حاجاتنا �لبية {ف العاجل القريب

 . التشج2 إلqدة برنا نا X ¤اثلة زيادة مع، ا�نتج هذا من حاجاتنا �لبية األخشاب صناعة توسيع يمكن

 . ا1شب للب ا�صادر أفضل الصنوبرو األكا8توس أشجار تعد

 يمكن ما إنها. لإلنتاج إسبانيا تملكها الx اإلمSنيات ا�رء يتذكر عندما للتفاؤل أساس هناك يوجد الراهنة حا�ه X اإلنتاج عن اPظر بغض لكن

 . ال�ية مواردها عk ح¸ اvوم ح¸ تستثمر لم بت، تستثمر أن بانتظار تزال ما كبت يعتwها أن للمرء
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 نزرع ال ح¸ إننا. الواقع X بكر  الوه الري قنواتو مستودqت بناءو. سويÇا خلف فقط ثانيا نأÞ حيث، الكهرباء من òM ال إمدادات �ينا

 الزراعة آالت تدخل أن Áبو لألرض استصالحنا تعزيز Áب: ا�حس4 إ= الزراعية أراضينا Mتاج. هكتار مليون õمس4 تقدر الx، الزراعية أراضينا نصف

X ¹ نSوم ا�وجودة، الزراعة آالت توف2 يتم أن ما اإلنتاج بزيادة معا ا!ميع ¹ فيه يعمل نظام سيسمح. مvأصحاب كبار بت�ف فقط ا Ëاألغنياء األرا ،

 . ا8تيات ¤تلSت ل¥

 الطاقة من �ينا األرض عن اPظر بغض لكن. األرض من يكâ ما أكR �ينا. Mقيقه ¶اول أن Áب �ءوه االستهالك مع اإلنتاج مطابقة إن

 . لإلنتاج {منة إمSنيات وجود يعÌ ¤ا، ¶تاج ¤ا أكR البkية

 هناك {ن إذا. للنجاح ضمانة، ذلك عن عوضا، يكون سوف اإلنسانية الطاقة فائض فإن، ا�حررية الشيوعية �نظومة مش�ة تكون أن عن بعيدا

 . اإلنتاج نزيد أنوأ العمل يوم نقلص أن إما. Pا متاح4 سبيل4 أمامنا أنهو أقل لعمل حاجة هناك ستكون أنه سيعÌ هذا فإن العمال من فائضا

Ìالزيادة نل®، للفرد العمل يوم نقلص أن سيمكننا أنه اإلضافية العمل قوة تع X ت بناء( العملqدة القيام، الري قنواتو مستودqزيادة، التشج2 بإ 

 . ما صناعة X اإلنتاج �طالقو ا�ائية الطاقة استغاللو ا�عادن إنتاج زيادة، األراË استصالح

 من اvوö إنتاجه أرقام �ضاعفةوأ ما مصنع X اإلنتاج لزيادة ش¥ بأفضل العامل4  موع تشغيل األسهل من سيكون العمل ورديات تنظيم بفضل

 من كب2ا عددا منها ¹ يضم األخرى بعد تعمل واحدة، ورديت4 إ= تقسيمهم يمكن nيث ماهرين أنهم u ا>ا4v العمال إ= ينظر. آالته عدد زيادة دون

 . ا�تدرب4 ا�بتدئ4

 �حس4 ا>اجة دون منو جديدة مصانع بإقامة للتفك2 ا>اجة دون من اإلنتاج مضاعفة يمكن ضعفا الصناqت أكX R ح¸ الطريقة بهذه

 . اآلالت زيادةوأ

 عندها، الفعلية ا>اجة بنا Mدق أن ما. ا>صار من عدة سنوات قسوة وجه X يصمد أن با�ا½و ذاتيا مكتف يكون أن يمكنه بتنا أن باPتيجة ظهر

 . �بداعناو عزيمتنا بتحف� الشدة ستقوم كما، Mسينها سيجري، مر,لة بطريقة نبتدعها أن، ا�ختص4 غ2، ¶ن يمكننا الx ا>لول فإن

 أوسع نكون با�حديد األوقات هذه X ألنه، حاال الصعبة الظروف إvه اللجوء رفض يمكن ال لكن لالر,ال �ء ¹ ي�ك أن للمرء يمكن ال

  . حيلة
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>ا�طبيق

 X ¹ ا1اصة ا>اجات ضوء u تستمر أن يمكن القرىو ا�دن X االقتصادية ا>ياة بفضل، بالفعل توجد منظمات u ا�حررية الشيوعية تقوم

 أوال. العمل نفس أثناء اvوö االتصالوأ عملهم لطبيعة وفقا  موqت X إياهم مقسما، معا األفراد االMاد Áمع. ا>رة ا8تيةو االMاد � الSئنات هذه. منطقة

 ا�شابهة ا1اليا جانب إ= تش¥. وحدها يهمها �ء بأي يتعلق فيما باالستقالvة تتمتع خلية أصغر هذه تش¥، rÈةوأ معمل، ما مصنع عمال ÷مع تقوم

 ا�حلية االMادات تتحد. بهم خاص اMاد لتشكيل أعدادهم تكâ ال اtين العمال أو�ك مع �تعامل qمة نقابات هناك. ا�هÌوأ الصناB االMاد داخل قسما

، األخ2 ا�حليل X، الx العامة ا!معية منو، اللجان ل¥ العامة ا!معية منو، االMادات تنتخبها !نة من مؤلفة، �لية اMادات مش�ة، ا8عض بعضها مع

 . العليا السيادة تمتلك

 قديمة أصول ذات كمؤسسة. ا�نطقة قضايا بكل يتعلق فيما بالسيادة تتمتع، ضيعةوأ قرية، جدا صغ2ة منطقة X العمال ¹ �عية � ا>رة ا8تية

 . ا�حلية ا>ياة تنظيم بمهمة تضطلعو القديمة سيادتها تستعيد، السياسية ا�ؤسسات قبل من عليها ا�عتيم عن اPظر بغض، جدا

 Áب ا�جموع فإن، جيد بش¥ تديرهو جيد بش¥ اقتصادها منطقة ¹ تنظم عندما. الشعب تش¥ Aتلفة مناطق تعاون نتيجةوه الوطÌ االقتصاد إن

 يزدهر أن Áب بل، األu من الكمال هذا فرض Áب ال أنهوه القضية. ال�مة تعنيه ما بكل نفسه مع سالم X الشعب يكون أنو منسجما تنسيقا يكون أن

u يث، القاعدة مستوىn كما. مفروضا تفتحا ليسو عفويا نموا يكون �األفراد ب4 االتفاقات  xها ا�وصل يمكن الvيمكن، بينهم ا�واصل خالل من إ 

 الx باستمرار ا�تطورة االتصاالت، أخ2او ا�ؤتمراتو العامة ا!معيات X ا�نتظمةو الظرفية االتصاالت خالل من، مشابهة بطريقة ا�ناطق ب4 االنسجام Mقيق

 . بها خاص إÁاز عن عبارة يÆ ما سيكون الx الصناعية الفيدراvات بها تقوم

 . ك¥ االقتصاد تنظيمو، ا�دن X، الريف X ا�نظيم u منفصلة بنظرة نقوم دعونا

L الريف 

X تاج ما ألن، ا�ضاعفات أقل إ= ا�حررية الشيوعية تطبيق سيؤدي الريفÂ هvا>رة ا8تية تفعيلوه فقط إ . 

 اإلنتاج أساK بش¥، ا�حلية الشؤون تنظمو �دير {ملة سلطات ذات �عية X ضيعةوأ قرية X القاطن4 ¹ اجتماع �، الكومونةوأ، ا>رة ا8تية

 . ا�وزيعو

 ا�الثة الطفيلية ا�ؤسسات، ا>كومةوأ الريف  لس، الrkة قبل من قراراته إلغاء يمكنو، ثانويا كيانا يعتw حيث، حرة أداة ليس اvوم ا�جلس

xتعتاش ال u ظهره . 

X كما ا8تية األرض من جزءا تكون أن فقط ليسو العامة للملكية خاضعة لسلطته ا1اضعة ا�نطقة ¹ ستكون ا>رة ا8تية �وم ا>ال vا ،

 ا�حصولو، الفائضة األدواتو، ا�زرعة أدواتو اآلالت، ا�با�، >مها أجل من ترí الx ا>يواناتو العمل حيوانات، الزراعية األرض، ا�روجو األشجار، اlضاب

 . السSن قبل من ا�ستودqت X يوضعوأ Áمع اtي

 الx ا>صة، ا>رفة أدوات، األثاث، ا�لبس، ا�سكن مثل – فرد ل¥ الªورية األشياء تلك ستكون ستوجد الx الوحيدة ا1اصة ا�لكية فإن با�ا½

 . rهوايةوأ الشخø لالستهالك بها باالحتفاظ يرغب قد الx ا�زرعة X ترí الx ا�واجنوأ الصغرى ا>ياة موادو مواطن ¹ يدخرها

 أن دون به ¶تفظ �ء ¹ أن حيث، العامة للجمعية ا�سبقة ا�وافقة بkط، ا8تية قبل من وقت أي Á Xمع أن يمكن ا>اجة عن زائد �ء ¹

 يفيض ما امتالك ندB أن يمكننا ال لكن، ¶تاجه ما امتالك حق الطبيعة تعطينا. اآلخرين منه ¶رم أخرى بطريقة ألننا، بالفعل نملكه ال إvه nاجة نكون

 . ا!ماعة ملكية حقوق u نستو£ أن دون من، الÇقة فعل ارتكبنا قد نكون أن دون حاجتنا عن

 : متساوي4 السSن ¹ سيكون
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 ا�دريب، العمر مثل( األهلية u يقوم اtي ذلك عدا ما تفريقوأ تمي� أي دون من، الكومونة إدامة X متساوية بصورة يساهمونو ينتجون سوف – :

 ) الخ، ا>ر|

 و، العامة ا!معيات X اإلدارية القرارات اÎاذ X متساوي بدور يقومون سوف – �

 . اإلqشة حصص وفق، حتميا ذلك يكون عندما، أو، حاجاتهم nسب االستهالك X متساوية nقوق سيتمتعون – �

 . يستهلك أنو أمورها nث X يشارك أن: األخرى حقوقه من سيحرم ) ا�سن4و ا�رê، األطفال عدا( الكومونة لصالح العمل يرفض شخص أيما

 تلك مقابل X، للتبادل نتاجها فائض منطقة ¹ ستعرض. الصناعية الوطنية الفيدراvات معو ا�ناطق بقية X مثيالتها مع ا>رة ا8تية تتوحد سوف

 إqدة، ا�ياه مساقط، ا�ياه مستودqت، العامة الطرق، ا>ديدية السكك مثل، العامة ا�صالح أعمالو¶ ا1اصة بمساهمتها ستقومو. Mتاجها الx األشياء

 . ذلك غ2و، التشج2

X ا�عاون هذا مقابل X العامة ا�صالح X قادرين ا>رة ا8تية أعضاء سيكون، األمةوأ اإلقليم u نوا أنÁ يد مثل العامة ا1دمات فوائدwق، الwال ،

، ا!امÛو العا½ ا�عليم، عدنيةا� ا�ياه منتجعاتو ا�صحات، ا�ستشفيات، ا�آوي، فروعها مع بالكهرباء اإلمداد شبكة، اPقلو ا>ديدية السكك، ا�لفونات

 . منطقتهم X تنتج ال الx ا�نتجاتو السلع

 ساqت عدد �نقاصو، ا!ميع ب4 العمل بتوزيعو، ا�نطقة يناسب اtي ذلك ا!ديد اإلنتاجو ا!ديد العمل X الفائضة البkية الطاقة ستستعمل

 . qمل ¹ عمل يوم مدةو العمل

، ا�ش�ك العمل قرية Á X ¹د أن للمرء يمكن. حقيقة مشابه نمط q Xشوا قد أسالفهم ألن، ا>رة ا8تية من يقلقوا أن القرويÁ u 4ب ال

 وسائلو طرقو تقليدية إجراءات الريفية ا�قاvد X أيضا هناك) . ا�اشية رBوأ الوقود �ع مثل( مش�rة فعاvاتو أصغروأ أكw درجة إ= ا�ش�rة ا�لكيةو

، ا�همة lذه اآلخرين قبل من انتخب قد أنهول ح¸، واحد فرد قبل من أبدا القرار يؤخذ ال اإلجراءات هذه |و، �تملة مش�ة ل¥ حل إÁاد خالlا من يمكن

 . ا!ميع اتفاق خالل من بل

L ا<دينة 

X ة به تقوم ا>ر ا8تي ا�جلس دور فإن، ا�دينةvا�حلية الفيدرا .X ى ا�راكزwن الكSتوجد أن ا�نظمات هذه �ثل يمكن للس X ¹ مقاطعة .

 . ا�حلي4 ا�نتج4 ل¥ العامة ا!معية أيدي X توجد الصناعية لالMادات ا�حلية الفيدراvة X ا�طلقة السيادة

 . األخرى ا�ناطق حاجات، أيضاو، منطقتها حاجات ضوء u، ا�وزيعو اإلنتاج خاصة، �نطقتها االقتصادية ا>ياة تنظيم � مهمتها إن

X ورة وقت� األدواتو للخدمات، األرضو األبنية، السكن أماكن، العمل حجراتو، ا�عامل، للمصانع ا!ماعية ا�لكية u االMادات ستحوز، ا

 . ا�ستودqت X ا�حفوظة ا1ام ا�وادو ا1ام ا�وادو العامة

 . األسواقو ا�صانع مبا�و ا�عاونيات باستخدام، ا�وزيع ا�نتج4 اMادات ستنظم

 إ= باإلضافة، حقوقه بكل يتمتع بأن شخص أي رغب إذا áوريا سيكون العالقة صاحب االMاد يقدمه اtي، ما �نتج ا��| ا>ساب دف� إن

 األشخاص سيكون. ا>سابية ا�فاتر هذه X أيضا تذكر سوف العمل أيامو ساqت عدد، مثال، العائلة حجم مثل باالستهالك تتعلق الx ا�فصلة ا�علومات

 . ا�قعدينو ا�سن4، األطفال هم الkط هذا من ا�ستثنون الوحيدون

 : األشياء هذه ل¥ ا>ق للمنتج ا>ساO ا�ف� يعطي

 . حاجاتهم معوأ اإلqشة حصة مع إما يتماû بش¥، ا�نطقة تلك X توزيعها Áري الx ا�نتجات ¹ يستهلكوا أن – :
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 . ا�عاونية تقرره حسبما حديقةوأ، حصةوأ، ا�دينة ضواX ä دواجن مزرعة، الªوري األثاثو، مناسبا مÚال، ا1اص الستخدامه، يملك أن – �

 . العامة ا1دمات يستخدم أن – �

 . ا�حلية الفيدراvةوأ االMاد، ا1اص قسمه، rÈته معمل، مصنعه X تتخذ الx القرارات u ا�صويت X يشارك أن – �

 االMاد Âتاجها الxوأ، يمكن ما أكR تناسبها الx بها ا1اصة الصناعة تلك تطور أن u ستحرصو منطقتها حاجات ا�حلية الفيدراvة ترü سوف

 . اضطرارا أكR بش¥

X ادات ب4 العمل توزيع سيجري، العامة ا!معيةMالكث2ة اال ،xبهدف ورشها ب4 بتوزيعها األقسام هذه ستقوم كما، أقسامها ب4 توزعه سوف ال 

 . العمل يوم طول من الالزم ا�قدار �قليصوأ، الصناعة X العمال لوردية اvوö اإلنتاج زيادةو، ا8طالة ظهور دون ا>يلولةوه دائم

 . للمجموqتوأ لألفراد ا1اصة للمبادرات ت�ك تماما اقتصادية ليست � الx ا�طالب ¹

  . �اال أكR العمل جعلو ا�نتج4 صحة nماية تهتم الx النشاطات تلك خاصة، للجميع ا�نفعة ,لب الx النشاطات X ينخرط أن اMاد Á u ¹ب
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>العام االقتصادي ا/ظام

  wة، ا!معيات بها تشعر أن Áب االقتصادية الضغوط هذه نفس. �نطقتهم االقتصادية ا>ياة إطار X ا�عاون u األفراد االقتصادية الضغوط ترغم

 التسلطية بذور Mمل الx تلك، عليا !نةوأ مرrزي �جلس ال حاجة هناك توجد ال هذا �حقيق لكن. للشعب االقتصادية ا>ياة إطار X ا�عاون u إياها

. ا�حليات ب4 ا�ش�ك االتفاق من أبعد آمرة سلطة أية �=وأ Aطط إ= ¶تاج ال أننا قلنا لقد. للب2وقراطية مأوى أنها إ= إضافة، لتيكتاتورية بؤر � الxو

 ما. با�حليات يتعلق فيما إضافته يمكننا آخر �ء هناكو. {مال الشعب تنظيم عندها سيكون، ا�اخلية حياتها ) الضيعةوأ، قرية، مدينة( �لية ¹ تنظم حا�ا

 . {ملة الفيدراvةوأ للبتية االقتصادية ا>ياة تصبح سوف عندها، حاجاتهم تلبية تتم سوف أنه األفراد أعضائها ¹ يتأكد أن

X يتحتم ) ا8يولوجيا( األحياء علم u العضوية Òقق لM ب، السوية حا�هاو ا�الئمة ف�يولوجيتهاÁ u ¹ بوظيفتها تقوم أن خالياها من واحدة 

 الشعب حياة ضمان يتم. ما شعب عن ال�ء نفس نقول أن يمكننا. باألعصاب ارتباطهاو ا�م وصول من ا�أكد Áري أن: فقط واحدا شيئا يتطلب هذاو

 بطريقة Pضعهاوأ( يعيقها ما ¹ بعيدا يأخذو Mتاجه ما بكل تأÞ الx ا�موية ال�وية استمرار ضمان يتم عندماو دورها �لية ¹ تلعب عندما طبيعيتهاو

 . ا�تبادلة �مSنياتهاو حاجاتها تتبادلو ا8عض بعضها مع تواصل X ا�ناطق تكون عندماو ) اPقل ضمان Áري، أخرى

 الx ا!ماعية �بادئ وفقا تنظيمها Áري الx ا1دمات �حSمو إلتقان أجهزة فقط �كون، العمل إ= الوطنية الصناعية الفيدراvات تأÞ حيث هناو

 ) . الطائراتو العامة الطرق، السفن، ا>ديدية السكك( اPقلو ) الwقيات، ا�ليفونات، الwيد( االتصاالت مثل، وطÌ مستوى u تدار أن إ= Mتاج

 عن الوحيد ا�عw إن. �ليا ا1اصة بوظائفها القيام يمكنها ال الx ا�حلية ا�نظمات هذه عدا فيما فوقية بنية أية توجد أن Áب ال، ا�حÆ ا�نظيم فوق

 باالستفتاء ا�تخذة القرارات قبل من إvها تعهدوأ تسند قد كهذه سلطة، مؤقت بش¥، تمارس سوف فإنها الظروف تتطلب حيثو ا�ؤتمرات � الشعبية اإلرادة

 . �عياتها قبل من العام

 . الكهرباءوأ، بالغابات تهتم الxوأ، ا�ائية {لفيدراvات، ريفيةوأ إقليمية فيدراvات توجد أن يمكن لالتصاالتو للنقل الوطنية الفيدراvات جانب إ=

 للمناطق nرية خدماتها ستوفرو. مش�rة كملكية ا�عاملو، اآلالت، ا�عدات، ا�با�، ا>ديدية السكك، الطرق الوطنية الفيدراvات تملك سوف

 الطلب حاجات يتجاوز إنتاج إ=، طاقتهم بأقò، ساع4، نتاجهم فائضوأ منتجاتهم qرض4، الوطÌ االقتصاد X ا1اصة جهودها مع يتعاونون اtين لألفرادوأ

Ìا1دمات هذه �ثل حاجة هناك تكون حيث كهذا لعمل الشخصية مساهمتهم مقدم4و، الوط . 

 تلكو ا�نتجة األقاvم ب4 اPقل خدمات تبÌ أنو، ا8عض بعضها مع تتواصل ا�ناطق ,عل أنوه اPقلو لالتصال الوطنية الفيدراvات مهمة إن

 . اللحمو الفواكه، ا>ليب، السمك مثل بضائع، بÇعة استهالكها يتم أن Áب الx للفساد القابلة لألشياء األولوية معطية، ا�ستهلكة

 . فائضا تنتج الx ا�ناطق X ازدحام وجود عدمو ا>اجة ذات ا�ناطق إ= اإلمدادات وصول تأكيد للنقل الصحيح ا�نظيم u يتوقف

 ال�ء نفس ا�ناطق تفعلو ببعض بعضهم اجتماع خالل من اتفاق إ= األفراد يصل. ا�نظيم هذا ترü أن العقول من lيئة الو واحد �ماغ يمكن ال

 طلبه يمكن اtي ما �ددا، اإلمدادات إدارة يبسط سوف، بها منطقة ¹ ستتخصص الx ا�نتجات يظهر، مرشدا rتاباوأ دvال إن. ا8عض بعضها مع با�واصل

 . lا تقديمه Áب ماو ما منطقة من

 من نشاطها �نظم ا�عاونيات تدفع با�ثل الªورة دعو. �نطقتهم االقتصادية ا>ياة X ا�شارrة X جهودهم يوحدوا لÒ األفراد تدفع الªورة دع

 . ا�ناطق ب4 ا�تبادلة الروابط بناء X دورها تلعب ) االتصال( العص® ا!هازو ) اPقل( ا�موية ا�ورة دعو، وطÌ نطاق u ا�بادل خالل

  . إضافية تعقيدات أية تتطلب الفرد حرية الو االقتصاد إدارة ال



�: 
 

>ا/تيجة

 أن ا�جتمع �طور خالè من يمكنو، ا1اص النسجامه وفقاو nرية يتنظم أن خالè من للمجتمع يمكن مفتوح طريق � ا�حررية الشيوعية إن

 . مصطنعة Mوالت دون من ا1اص س2ه يواصل

 يكون أال Áب. حل إ= للتوصل ا�طلوبة العملو لإلنتاج qدلة مشارrة مع تتطابق أنها X االقتصادية للقضية ا>لول ¹ ب4 عقالنية األكR إنها

 فيهاوتنم ال بيئات X الصارم العمل قانون علينا تفرض الx � نفسها الطبيعة ألن، اإلنتاج X متناسب جهد X ليشارك الªورة هذه يقلص أن {ن أي بمقدور

 . تلقائيا قوتنا

 بقية ¹ تبÜ أن Áب. الفرد u ا�جموع يمارسه أن Áب اtي الوحيد اإلكراه، فقط يكون أن Áبو، لكنه. ا�جتمع رابطةوه االقتصادي اإلجبار إن

 . تشجعهاو إvها تسß أن u ا>ريصة ا�جموqت تلك أيدي X تبÜ أنو ا�جموع Mكموأ سيطرة عن بعيدة  – العلميةو، الفنية، ا�قافية – الفعاvات

 الفرد قدرة يستÚف، لن سوف ) االنكل�ية الطبعة �رر، ا�توفرة ا�كنولوجيا وفق فعليا الªوري العمل يوم مثال( اإلجباري العمل يوم أن كما تماما

u فزه إنتاج – عفوي حر آخر إنتاج هناك، ا�خطط اإلنتاج ÷انب، هناك فسيكون  – العملM ا1اص إشباعه نفسهوه سيكون إنتاج، ا>ماسةو االندفاع ،

، ا�جتمع >اجات تستجيب {نت طا�او، بها يبkو األنارrية سيعÆ اtي ا!ديد ا�جتمع، آخر  تمع بذور تستنبتو ستوضع اإلنتاج هذا X. ا1اصة مSفأته

 . زائدة ستكون ا�نظمات قبل من للفرد االقتصادية ا�راقبة فإن

 8يئة الطبيÛ اPتاجوه اآلن الكسل. الكسلوه ¯8ا يردد اع�اض هناك. مستحقا دحضا �عتw مع» أي منوdل معظمها، اع�اض ألف يطرح سوف

 . خامال الفرد جاعلة، الكسل تwر الطبيعة هنا ألنه، خاصة �ددين أشخاصا Îدم

  تمع X نعيش إننا. اآلخرين مساعدة دون من أمورهم يتدبروا بأن يقبلون ا>ق هذا ¤ارسة يريدون اtين أو�ك أن بkط الكسل X با>ق نقر إننا

 القوة يملكون اtين هم، كث2ا يستمتعونو االزدهار Âققون اtين األشخاص نماذج هم اجتماB الالو الكفء غ2 الSئن، الكسول الشخص أن þد حيث

، العرض صاالتوأ ا�تاحف X كمعروضات، اآلخرين أمام عقبة أية هناك تكون لن، ذلك ¹ عن يتخلوا أن u كهؤالء أشخاص وافق إذا. باح�ام يعاملونو

  . اvوم ا�عرض X ا�ستحاثة ا>يوانات توضع كما تماما


