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المااصى

ديبلئلصدؤص-ممبرورلمجبصلرع.

والغ!نرة،الفترةبينالقيهمهي،لامةتحرزهاالتيللاخنف!لامالسبالوصيدهالوسيلةانفيشكثمةيبقلم

ات-اءفيتقعقدالتيالاخطاءتكشفأنوتحول،اًلئقدألللامه4بفضهاشيءكلقبلتومنمعمةواهببةللواسملت

حديلأة.مدسسولاحرازاهاسسهن!لتضيقألسير
!يها،جاءبرمامنهاايماألالاتثمرهافانها،ثلائمعبدديدالههلناتكأورالتالببةاللراسةتنشراذ"يلاداب"و

الحقيقةتبلوررصينةعلميةبطربقةومنافشتهالموضوعهذابحثوالعلملىالمت!صين!ىلت!بتنشرهاوانما

"لا!اب".ل!راءوتقدهه!

بفسدبانقمينالضطرهذاومثل.حننهوعماليةشعبميةالجمهوريةفيالاشتراكيةالقوانينصدورطرح

فيورورإهاالقوأزجنهذهوراءمنالمرجوةالاشتراكيةالغايةمشكلات،الاحيرةسورياحركةقبلالمتحدةالعربية

هـ-"كل،تعرفتنعلمفكلنما،الاولىالخطوةمنذصميمهامسرفضلالهماويقدمواالباحثونبهايعنيانلابداساسية

هـ-نوابتعادنكساتمنالعالمديالاشترايهةالحركةالاشتراكيةللحركةفيمكانهماويبينواالدقيقةالدراسة

وحد!،،الدولةتقودهااشترابهبةغدتحينالحقيقيةروحها.بهائرمنالتيالعربية

عل-ىؤصيرةجول"نجولانيحسن،مانريدولتوضيحالقوانينهذهفي.الخوضامريتركانيجوزولاا

لديجمن،ذلكقكلونقول،المجالهذافيالعاليةالتجربةالانتنناصعلىيعملونالذينالراًسماليالتفكيراصحابالى

الط،بيمب!نمهم!ا،اشتراكيةحركةايان،الجولةهذهالىيتركانلايجوركما،شكدلكمافيشأئهامن

ألا!ادةمئلهابدلا،تطبسسهانتريدالذيالخاصالورومي.والدراسةالبحثعنبالتصفيقيجتزئونالذيناًلمصفقين

نضربانالخداعومن.المحالهذال!العالمتجربة.نجميىعيعميانلابدعربىبلداًيمي"،يجريان

العالمي!التجربةلناتقدمهاالتيالطويلةالدروسعنصفحاالجدمأخداذبلدانهدءتأخذهانبدولا،العربيةالبلدان

باسمذلكزفعلوان،قرنمناكثرخلالالمجالهذافيالنئوميةثووتهامنالحقينىموضعهعلىتتعرفوان

الت!ورال!تختلففمهما.المستوردةغيرالاشتراكيةمسؤوليتهلايتحملعربيبلدفبىمايطبقخطأوان،المنشودة

الصريحمنرذظل،البلدانمنبلدليالاشتراكيةفيهاتطبقسائرمسؤوليتهيتحملواتما،و"حدهمالبلدذلكاًبناء

جمبعفيواحدةالاساسيةوقوانينهاتطورها.سنىألت.بينهمالفكبرقادةسيماولا،العرببىالشعباًبناء

الاوركالفيفخلأ!يقعانلابدالذيالخلا!اما،البلدانلىالاحيرةالاشتراكيةالقوالينتشغلهامكالةفأي

ار51،،الاشتراكيةضمبهاتطبقالتيالعمليةالمشخصةتستطيعالذيالمجردالحكمهووما؟امبرىالعربيةثورتنا

التجربةجوهرعنبعيدةصياغةوالاهدافالمثاديءنصوغوما؟السمفيمةالعربيةالاشتراكيةالنظرةعليهابهتحكمان

،تمستحدثمنمانشاءفيهاؤضعوان،ألاشتراكية،عليهاوالاجوبةالتساؤلاتهذهخلالمن،بالتالىهي

نحملأندلكلمعنى،لنايتبدىالذيالنحوعلىوئمثكلهاالاشتراكيةالحركةتميزانبنبغيالتيالاساسيةالمعالم

نظامامامنكونوان،تحتملومالاماتحلمتملالاشتراًكية؟.العربيالعالمفىالسليمة

أسمالاأسماءمانثاء-لامنعليهنطلقاًنيمكناقتصاديوحدفاوسعنافيانلاندعى،ضخمةاًسئلةتلثه

يلأشتراكية.يستجيببمحاولةندلىانمائرجوهوجل،عليهاالاجابة

حنبيقةخلالهامننتبينجولتناألىهذابعدولنعد.الننسدمنعندهموتلقىالعربيةالبلدانفيالمفكرونلها

،بينسليماشتراكىنظامظلفيتقومانينبغيالشالصلة.الهاماًلموضوعهذاًبمثلء،يجدووالتكملة

الانتاجمرافيقوملكيةالحكومةبين،والتأميمالدولةالقوانينهذهننندعلىنقبلاذاننابالنئولنبدأو

القومى.علىتشتملبانهافناأيماناذلكنفعلفانما،7ليةلإشتر

نستمدالمجالهذاديئفسهاالشيوعيةبالتجربةولنبداًمنمايعطلهالولا،7داًتهاحدفيالسليمةاًلمباديءمنطالفة

السبهـيل:هذافيذ.ساولمضهاماتتصفراًسهاعلى،لإخطافيمنجملةالىترجعنقلالص

يئتش!كماالشيوعيوناليهايئتسبالتي،اولركشبةانيملمكلنااستبعادمنيشوبهاوما،غالبحكومىطابعمنبه

حلاوالدودةالاثراًكيةبينلدصدةقدمت،الاشتركيينمنغيرهماديهاصنلهتتعرضوما،"الحقةالشعبيهاًلعمإليةالتنطيمات

هو.الحلذلكنظرتههلامقوماتواًهمملعبهاصلبفيجملتهخاصا.ديمقراطىغيرأساسعلىتقومحينكبيرخطر

وقيابمدشهيرة*بثيالعيالحقبقي+صما)الالعسرنحدزكيحوذلمجتمعئناشددوكمامكالموليخكم:وكقولة*شئئركهية-ا

وجهةعنهذاماركىصدلقعبروقد،"سيمونسان"مناًقتبسهاجعلتانهماالقوانينهذهتمحيصعندمانرا.ول،1

اًدصصاتتدكفي،المسالةهد.حولبعدفيماوادشيوعةالماركسيةنظر"البورقراطية"الديوانيةبأجهزتهأوحدها،والدولة،الدولة

فلقد."يلاه4+.مدورن!"علىررءفيكتبهاالتياًدشهيرةالمشرعةو!ط،القوانينهذهعلىالوصيةهى،الضخمة

وحض،ادمماليةدلثورةطبيعيةنتيجةوعدءالدودةبموتتنبارقابةهنالكتكوناندون،واحدانفيوالمنفذةلها
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بورقراطيةقبلمن.الملكيةهذهاستثمارالاحوالمنبحاليعنيولا،للامه.ذلكاًلبرونزيةالفأسجانبالىمكاناالمستقبلمتاحففيالدولةلجهاز

*شتراكية،لانالبورقراطيةهذهدونيحولواانالممالهلىان.الدولةالقائمالصراعممهاويزولاًلشيوعيالمجتمعمنبستزولالطبقاتان

)1(."عبوديتهملاتحررهـمتعنيانينبغيالضغطوال!لطةاشكالمنشكلأيالىذلكعندحاجةتقومولا،بينها

اًنهيارحالفيالتاميمعننفسهكوتسكييتحدث،3291داموفيكلالمنشود*شزاكيالمجتمعفييزولوهكذا،طبقةضدطبقةتمارسه

:فيقول،.عنهانشقالذيالبولشفيالنظاموتوزيعهالنتاجتنظيماكط،الاشياءحكمالايبقىولا،التحكماثارمناثر

شيءكلقبلهوروسيافيالديكتاقوديةانهياربهسياتيماان".وألافرادالمجتمعحاجاتيرفييعاتوفي

هذءفمنظمات.الديمقراطيةنعني،الشعبيةلحكلالحرةالحركةالوحيدالمبردهذاالىمذ.!همانبوفيوانجلزماركسيستندولا

دنموانكستطيعسولى،سياسيةواحزابوتعاونياتنقاباتمن،الكتل!لىيقيمانهوانما،بينهاوالمراعالطبقك.ال2زونمني،ا!ولةلزوال

."المؤسساتمختلففيالسوفياتلجانوهثلهابحربر"عنمصانقفاننر؟التيوهي*شتر!يةالفرةجوهرتمسالى

فيقربماتشهدالتىالاقوالمنبالعدبدئأتنولنوسا؟سلعلىمسيطرةكسدطة،الدودةبقاءانيريانفهما،لاهميتها

مناًلعالمقصالالثتراًكيةالحركةقوادمز،امثيرادهانذلك،بروحهويطوحالصميمفي*شتراكيالتنظيميفسد،الانتاج

لهاالدولةامتلاكوبينالاشتراكيةببنالفصلورةضروسائلبتاديمالقولهوالماركسيةالنظريةفيالاساليالشيءان

وقمواقدجميعلدهزلاء،لمرافبئهاالدولةادارةسيماولاومعئى،فيهمتحكمةاقليةملكلا،كلهللمجتمعملكاجعلهااي،*نتاج

اخصبسكلوبينوا،الهامالجانبهذاعندصريحةوقفةالدودةامتلالرفيرنرىكماوهو"3وله؟أكار؟اء؟سأهالتأهيمهذا

موظقىجهازسيطرةنعني؟الدبوانية"البورقراطيةمخاطرتنظيمفيحرافعلاالمجتمعيكون"ان70؟أكار؟أكاا!للانصاج

اصبح.قدو،اكيةالاشتمكةالحرادارةعليعالدولةيغدواًنلابجوزودهذا.مجموعهلمصلةهذءالانتاجاستخداموسائل

اختلا!،علر،الاشتراكيةالحركةتطوربعد،الجلىاضحالوأكا!ءأكا!00+هللمودةمماالاحوالمنبحالالتاميمهدا

مقاصدهـااختناقهولهضمأتتعماخطران،اشكالهاا!وتامديةانوأعمننوعأيأساسعاىتقوماًنلايمكنفالاشتراكية

،/والبوئيسراطىالبوو!رالجهازوطأةتحتاطيةالدبمقرمؤقتةمرحدةوانجدزماركسعرلىفيدلانتاجالمودةوامتلاك.للاد%ج

اطيةرقىالب!الطبقة،هىامتيازاتداتموجهةاقليةوتكون.تزولانبدولا،مبرراتهادها،الاشتراكيةالحركةبدايةفي

لابركفىالم"،كيةالاشت!رتطو،الر،ائتهيالتىالحؤ،لمة،3هـترةخلالدلدولةالملكيةتتحولانصجاذااله،هذاالىيضالى

ئؤممانوخاصةايضعالالدبليلا!عيمثؤمهـوسثلانفيهاالماركسيةالحركةقوادوسائرورقيقهء،ركىلىأىكماالزمنمنمحدودة

الحكم.هسدل(و!ر.حالا؟علىألاشأجهذابادارةالدودةتقومانالجائزنجبرفمن

الشيوعيةبةالتجرائتهتاًليهعماهذابعدئتحدثولندلانتجالدودةادارةمخاطرعنذاكاذالماركسيةزعماءمنيهرعبر

حكماواقامت،اًلدولةموتجدأمارجاءالىاضطرتانبعدشأنه!منالادارةهذءانميبنين،ا(متلاكهالىالظروفتغعطرهاحين

المبرواتالائاتصسولن.والحكمالتسلرولحاًائواًئعىهواهـيمقراطياللاشتراكىنقراهكذا،وروحهاالاشتراكي!ةجوهرتفسدان

ن!اليهمالجأتانيبينونحين،اصر(!الحاولكماعاماصدرهصقيراكتيبا"5+ه3!لىكاأباور"النموسوي

تعمضلماطبيعيةذتيحةوظغيانهامةالحكولتسلطتبئولة:فيهيقول،اتاميمحول9191

فيسؤامراًتسئشأتهبداية!،فياتجماالسوالاتحأدلهالدولة؟هيهل؟المؤممةالصناعةذلكبعديديرسولىالذيمن"

حوله.منالراًسمالىالمجتمممكاءلدومنوخارحهداخلههنلهاغدا،استثناءدونالصئاعاتجميعالدودةادارتفاذا.ابدا

حكمعلىاًنتصرقدالناسحكمأننقولانوحسبثاهـرهومثل..ممثيهواطمالشعباممامالكبيراًقدروالسلانالقوة

اًصحتجصايرئبئولاًناًو،الثيوعىالمجتممفىالاشياءيضالى.انديمقراطةعلىخطرايغدوانلابدالحكومةقوةفيالزيادة

.صورهاقسىفىالناسحكمولدقدالاشياءحكمانوديس:المؤممةالصناعةادارةيستطيع"ؤ،أسوأالحكوهةانهذاالى

اليهصارتاللىيالمصيرهذاًمننفيدهاًنئرلدالذي،نحنكناودهذا،الصناعيدلاستثمارادارةالدودةمنأسوأائسانلمة

:شيئانالشيوعيةالتجربةفيبوضهاابدانطالبولاالصن!اعةبتاميمدومائطالبالأشنراكيين

وعم-وتحكمهاالدولةتسل!اليهما"ؤدىلأول.)اً("الدودهيد

وعطاءاخلىحركةقيام!نالشيوعيالنكلامضمنهايعلىله*شتزكي"له؟7،وللاكا!كوكسكي"يقفصلك

مناساسىبهذفكطويحمن-واثممةاثعاعذةبينويصرح،بلاشتركيةالهولةصلةعندخاصةوقفةالشهيرالالمانن

مناليهيقود،وم،الديمقرأطيةفعني،يلاشتركيةاًهداًفيكتبهومما.*شتركي*شاجادارةعنالدودةابعادبضرورةايضا

انانيةتحقيقنعنيل!لإصليمعناهاعنلإشتركيةيلكصواوروباالماليافيمطزوحةالتاهببممشكلةكلالتعئدما،ا9ًا9ًعاممنذ

اوجة.6كملعلى*ئار:الوسطي

الثيوعيةالتجربةانهو،عندئايلاهموهو،واثعثى!شرصعةورتي!،ك!و*بلامشركية*خذدوماا!ش!مرظثد"

استمسلاهاالماركسيالمبداًبهذاكستمسهآاناوادتحين!رناولقد...*مو*ر؟وساصحابعبوديةمحلال!ولةعبوديةتحل

المثاذموقفهاال!!تاضطم،مار!ثسعنصادوماهوبكلالمماليةاًلطبقةمنلارعكلبياشتركيةمرنتاجالدولةاهت!يكونانلوما

اصرتدهى،لقالكماائلانهايةالىالصفرمنوزهبتهذا.+("الحداصة

المجتمعفيالد،لة.وت،مبلاالمبلىاهذاصحةعلىوبينكدودةمميةبينيوحدانالى2291طم*مربهيدعببل

وواجبا.ممكناالامرهذاتواًعتب!،اًلمثنثنود6لىيلاشتر.بب!ولاًلعبودية

اثرتبل،عنهتتراحملم،خههالتطحيق،لمتوعندماجهازاوديس،دلتسدطاداة3*ديستأد!ودةبورقراطيةان"

الشيوعيةاًلمرحلةالى،حينالىارجأتهائهاتقولانبل،حسبالسياسةمجالفيلا،نسشبعدهاانوعديئا،اقتصاد؟

عودالمواليومذلكانتظاروف!!،بعدتأتلمالتيالحقةوسلاللتأبهوبهئطالبانينبغياًدذيان،خماصةالاقتصادمجالفي

ائواعاقسىاقامةفأباحت،تماماالنقيضلىاذهبتمداالمميةجعل،بينهاامبرىقق3المرالىبالنسبة4منيوهذالإنظج

.كاالاكام5ثا،7كااهـم75اأ+ه؟أ"كااس!اهم3+7!أس!19+03)1(5+5!لاكاأ!مكااكايطياص!ملاكاس!3اكا.حه+3."ص!.لما.8)1(
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ملكى،الانتاجركونأننععيدلكنقولعندمامن!نحهكومةتنصبيبعلكماالاإحوالرونبحالتعملولغ،الحكم

ولسحيلةعليهاهـولةاسيطرةتكونوالاللشعبحقيقياالحكوماتاقوىئصبتبل،والموتالزوالطريقدي

ت!كمبؤديوالا،الحقيقيصاحبه،الشعبلحرمان.تسلطاواكثرها

عبوديةمحلتحل،جدبدةعبوديةالىالموظفيناجهزة،رأينافينظريممدأالدولةموتمبداًاندلك

سيطرةأنالقولحدألىبعضهم"يدهبلماو.المالرأسكلميهينحلألذيالشيوعىالمجتممدلكالىالوصولو

يرتموقماليةالىخسائرزؤديالتأميمعلىالدولةقرأطيةبورالانسان،الامثلالانسانخلالهيتكونو،طبقيصراع

ء،ركسلنابص!لماوأالتأميممكاسبالاحيانبعصألحوادثتطوردلكماوهمياامرااصبح،اماملالشيؤعي

عليهامطلقاالبورقرأطيينمنالجديدةالطبقةتلكنفسهبالتال!!وافقادها،ئهايتهاحتىبالاشياءاًلذهابمنوبدلا

الدولةمنتجعلانهاكيفمبينا،"لاهوتيي)\اسمئصابهاميالاكلورتوضعانئاؤثر،اًلتطبيقعلىقدرةكل

باخطارهاالعارفحديثعنهايحدثناالم؟الخاصملكهاو!ودانهونظرنافيالسليموالموق!.عقيمغلودون

أ&ملطةعبادةوانمعرفتهامبدأالسلطةانقال(حينقدر،مصالحهمبينوموازنالناسلعلائقكمنظم،الدولة

؟"تفكيرهاقوامألاشتراكىلايعنىالمجتمعفيالدولةقياماًنعير.منهلابد

3يةالاشترامعوفاقعلىو؟راهب4زت،دىالذىان.ادأرتهءلىوالمشرفألانتابمم،لكةهيتكوناننظرنادى

اخسذناانهو،الدلمقراطيةالاشتراكية،الصحيحةالعثعبآلمجموحقيقياممكااًلانتاجيكونانالسليمقفواًلمو

الىبقودنالاالاجتماعيةالحيأةتنظيمفىبلاشتراكيةهذهتثظيمعلىالدولةوكثنرت،المختلفةمنظمثهكرا.قبه

لنايبيحولأ،باسمهاتتخظالتىالزجريةالتدابيرتألد.وائفاذهأاًلراًذبة

الجهازثقلتحتانحرافهااووضياعهاانطفاءهالقرأن.المجالهـذأيراليهئنبهانئربدالذيالهاموائشىء

للدولة.البوليسيالنظاموطأةتحتبل"،مبىالحكوالادارىا-حطيطبيراايربطونحين،يلاشتركيةاًعداًءلتلقفهقدخطأ

يوماتزدادأل!،جةالعالمفيالاحداثتطوراثبتولقدالتحكميعتبر،لماوحين،الدولةتحكموبينالاشمراكنى

فىودلمقراطيةقومية،جد/دةأشترأبهبةال،عبومبعدأل-،دلكورأءمنوررتهور،اذتخطيطهذألمثلملارما

زيادةالدولةسلطةز!،دةألىنضظرلااننا.قسهالوقتشىء.فبر،لةالحممنوليست،حرةلسموئهابافكارالاخذ

ا؟هاعلىتتولاهاالتىالاقتصادىالتوجيهمهماتعن.،جمةأ)-إ!اةبةتقوالر،قيؤديالاشتركية.،دأمت:ليقولونازهم

للا.تاجالدولةورلكيةانندركانن،كما."ذأتهاؤيشر"حكل،بئباسمزستبعدهااناًلواًجبدمنللدولةاًلسياسية

ل".اكمعبلملكيةتمهدالضقالجةصؤقتةكمرحلةلأتىأنلم!نهـؤلاءمثلأنووأصح.الفرديةاًلحريةوباسميلائس!ان

الم!ماركةتتحققالاهو،نظر.،ل!!أحظراأنء"رورإعجول،ألاهـالىجةالممف*ا"يموتواانيرلدونالرأسماليين

غلىفعلجةدلمقراطيةرؤ،بةتقوموالاةالح!الدبمقراطية4الدوللىلطةتمقصانليستالاساسيةفالمشكلة،عليها

للاشتراكيةوتقلبالسعلطةالحكومة!تسبىء،الحكومةعملالابدىه!بمنئعلمانالمسى(لةكلالمسألةان،ترداًداو

القولحدالىافجوعيةمعنذهبلاا.ضا.المجنظهر1(سأهـة،تمارلمههامنوباسم،السلطة-هذهتملكالتبى

رانما.الناسحكم!حلالإشياءوبحلولالهـولةبموت.لاامديمقراطيةدولةالدولةهلئ!6للانالحقة

ظروفف!منديمظراطيةتالحكوطبأكثرالاخذالىؤذهبطممحظعنلتحدثواانالاشتراًكيةاعداًءعلمبالقد

ومجموعجنالمواطنجميعبمساهمةالقولوالى،معينةأساسبامقوماالنغمهذاواصبح،الدولةسلطةزيادة

نانردضهء،ان.السياهـيةالسىلمطةدىالعاملةالطبظةحينهمو.يقولونكما،الحرالسياسيالعلممقوماتمن

السياسيين!ئةكائتسواءالسملطة،باحتكارمعينةلئةتقومتوطيدمبىرعبةلاي!بموقوئهالحديثهلىامعليسوقون

الفئةهلىهتكونانعنفضلا،الفنييناوالمشرفيناورغبةبل،يلاشتركيالمجتممضمنالديمقراطيةدعالم

الشرطة.رجالفئةانهم،صميمهلحىألاشتركيالنظامضربفيمنهم

.....لنسونوكانما،يلاشتراكبمعالنظامفيالسلطةثموةيقلقون

الاشتراكيةالقوانينالىنبظرالمنظارهذأخلالمنالفردبة،المصالححدمةلىالرأسماليالنظامدىالسلطةار

اولان.المتحدةالعربيةالجمهورر"لي،صدرتالتيدولةيرلدونلهم:تناقضمابعدهتذاقضدهـ!يقعونائهم

بينالوثيقالارتى،طهذاهو،الاعيناملميقمزمطعنءلر/وتعإي!هاالت!عبمطالبلرص-علىقادرةعيرضعيعة

تشرعهاالتىهيفالدولة.الدولةوبهبئوانفاذهاأصدارهاأعندروؤولة4الدوأ!ررهيريدونوأكضهم،الفرديةالمصالح

فعلىاشرأ!دون،تطبقهاالتىوهى،تشاء!انححوءلىبهـا،يتمتعونالتىالخاصةالامتيازاتحمايةامرالارورلكون

وتعطي،تأخذالتيوهي.المعنيةالشعبفئاتقبلءنأنوالخطرالاسرا!منيرىللحرلةالمدعياًلراًسمالىان

!بيمثسكهمتنظيمللصماليكونأندونوتبسط،وتقبضيلأسعاررميمدونوتحولاًلنقدتنظيمقىالدولةتتدخل

والنوألا.ليؤمممامصيرا؟سانيعلمان-ودون،ا"3دلكتماكأن"الدولوأجب7مناًنئمسهقتاًلودىيرىولكنه

الدولةوتنظيم.المجالهذأفىانتكفبىءلمكنلاولخوزبعالحسنةيباعلاالذياثعطنمنانفائصلشراءالوساءلل

النوأياعلىرالامهأنتقوميقبليعدلمألحديثالعصرلىالصعوباتبعضمنتعافيالتيأؤلسماتاعلىلاعالك

نفسها.النظمقيحقيقيةضواب!منبدولا،الطيبةثصنأنخفاض!اوالعمالاجور3ارتفادونوللحيلولة

اذارةءا،عالبورقرأطيةالسيطرةانهذاالىلضافلضالقالذىأ،لإشراف"ءلىيعتر!لاائه..اًثعمح

كطبقةفالبورقراطية.واقعامرتركية2الاالقوأنينهذهوالضم،؟،ترةالحطبطلبواكنه،الفرديةالمثركاتمكاسب

شكتالتيالادواءاهممنومصالحهاامتياز-تهالهـ،-دردة.بحالرللىتسىءاًنبمكنالشالحرةالمنالسةئتائجضد

العربيةالجمهوربةمنهاوشكتالثورةبعدمصرمنهماتأميمالاؤتصادإ"الدولةوظيفةألرأسحمالىيجعلوكأئما

الاشترأكيةا!عوانينتطبيقوبدابة.دلكبعدالمتحدة.لارباحدرديةوضمانالخسالر

البورقراطية.الطبقةهذهلسيطرةعناإكممفاوضحكشفتباستبعاد؟ضاديعند.ااًللبسيقبملئلاهذاًئقول

تولاهاقدإؤممةأالمثركاتادارةانمندللمثعاىادلولا،تراكىالالفاًلمجتمعفيكالهواداًرتهاللائتاجالدولة.ملكية



منهاب!تياراقامةالىنفسهفيثىالسوالاثحاذللجأ.للعهدولائهمغيرامفاءةمقيملكونلاأناساًلبدايةمنذ

خدلجبببال!بمالبسبطبماصعرمأعيدالمنطماقتصئاديهيح!ولرمبةفقهلىتيالو.ال!شعبيةوبرقابةالتافيم

اًلصعودرحركة.كنئذاًلتيالفعليةألسلطةالىايالمركر،الحى.مناهائقولهاالي*ثياءهذهكتخذومى

وانما؟شانإولبىمسإاروفق،نعلمكما،،تإبإموالهبوهـهلإه،حقاالشعبيمتلكه6دياشترنظامالىلدعوتناوليكون

التتابعهذا.التقاءعنثنشا!عقدةشبكةطريقعنكتمعننتحدثانلنحماول،المثنخصمعناها،واًنفاذارقابة

الافقىإاًلتوزإعمع،إوالمهنيالغإنيبعالطلذىإاًلش!اقولطالاشتراكإياًدتنظيمبينتإقوماًنينبغياًلتيالصلةطراز

واًلجغراًفي.يلأداريالطابمذي.اجلهمنالتنظيميقوماًنينبغيالذيالشعبوبين

بالاهدافالمتصلةيلاساسيةاًلتوجيهاتقذهبهكرا،العربيةالاشتراًكيةان،الحديثلهذاذمهيداونقول

بدءا،نفسهااًلعماليةالمنظماتالىالدولهمنللخطةاًلهامةاًوياقتصادنظاممجردليستنتصورهامانحوعلى

وتعإدلىوتناقش،الشركةفريراوكالمعمل،اًصغرهامنهدفه،الحياةفيوشاملكاملطرازهيوانما،سياسي

تخضبإانبعد،للخطةالتأطقةالهيئةالىجدبدمنلترفموفإكالعربيالانسانطاقاتتحرلرنظرنافيوالاخير*ول

كلفيتعملالتيالفنيةالوحداًتتقدمهاعديدةلملاحطإنإويسهمأ.تإهحضارةويبنيحقاينتجانليستطيعاغلاله

اًلعمل.مراحلمنحلة4مر.الانسانيةالحضارةننبدلك

المحيطإبيئواًلعطاءيلاخذهذااننقولاننربدوماالىتإؤدلماذامعنىمنللاشتراًكيةيكونلنولهذا

ئرجوهاالتييلاغراًزإيحققاًلشيوعيةاًلإدولةفيوالمركزلماناتهاذعلىتنقلبوهى،حقيقياتإحريراًالمواطنكحرير

والشعب.العمالبهايقومفعليةرقابةعننتحدثحينتنالهالذيالشعبقبلمنالفعليةالمساهمةفيهأإتإتحقق

النظامفىوالقمةأثعاعدةبينيقومالذياًلحواًراًنهذاذلكاًشتركبمبمجتمبإلبباءالسليمإالسبيلكانولهذاحيراًتها.

فر(خاضم،ا.دءيطلومهماشأنهيكنمهما،الشيوعىدونلةلروالحبللسلطةالمطلقةالمركزيةمحاربةهوديمقراطى

للخطةالمنظمةلهيئة1تتخذهالذيأثمراًرالىالنهايةطبيعيةنتيجةهيالتىةالسيطيتلك،اطيةالبورقوسيطرة

انيقومبمكز،ولا.الدولةتتخذ.الذيو01كيةلإشتمالاشتراكو(المجتممفيالركزيةوزوال.السلطةلتمركز

منكانادائظرنافيصحيحدلمقراًطىكىانإتمتخطيطإالشعبيهالحياةمستوياتجميمءلر،السلطةتوزيبميعنإحإ

فىالشعبمصالجتإخالفقراراتتتخذاندوملالممكنبزإ،.الحقةوالعماليةالشععيةالمنظماتفيمنجثوثةوجعلها

طريقةاًلر،تضافانألواًجب.نكانولهذا.مجموعهالحقةاطيةاًلديمقمأنفنرى،هذامناًبعدالىئذهب

،وسائ!،واًلمحي!المبركزبينيقوماًلذياًلحوارهذه،اًلحواًر،فومبادئهاتطبقلماذا،الصناعةفيتتحهقاًنيمكنلا

مثلمراقبهمن:فعلااسهامااًلشنعباسهامتضمناخرىاطيةالدبمقرفىالبدايةونقطة.نفسهالمعملمستوى

مثلو.ن،العمالنقابكقبلمز،الانتاجيةالوحدات.نظرنافينفسهالممملهو،الاشتراكيالنظامظلتحته

فروبقيامقبولمثلمنبل،واسعةيةلامركزاًقامةتنظيمكالىنرقىانيمكي.،المعحلديمقراطيةمنوبدءا

ا!ماعدةاًنكاروحدالاضرابحدتببنقداًلصإراعمنالعكسنتصورأناًما.أعلىمستوىعلىديمقراطية

المطلإبهذاًمثلأنوبدهي.القمةتتخزإهالقرارات.صبدءاديمقراطيةتإقومانيمكنفلاوخداعفزيف

تتإيعانشأنهامن،اًلشعبيةالمكتلخاصةتربيةيستلزم.اثعمة

والمسؤولية.للحريةاًلصحيحةالمعاليبينهاالصناعةمجالفىالديمقراطيةالحياةأننقوللهلىا

كماليستوخططهاالاشتراكيبإان.وجزوبقول.المشكلاتمنطائفةفهنلك.نفسهفياًلمعملتبدأانينبغي

الاقيمةمنلهاوليست،داًتهاليغاياتونقولقلنامكانها،فييلاحلهابمكنولا،حدةعلىمعملبكلخاصة

*نسان.علىالحف!قواًمهاحقيقيةحضارةلخلقكوسيلة.اًلمعنيةالاطراًفبينتقومالتيالمباشرةألعلائقاطارضمن

الو،اًدتهىاًذاغاباتهاعنلاشتركيةتنحرفياًنبدولاالتنظيمهلىامثلفى،الواجبمنأنهذااًلىيضناف

الفعليهلادارةفياًلمشاركةعن6لفسهماًلعمالابعادكبرلفسهمالعمالاًلىيتركأن،للمعملالديمقراطي

اًنءؤلاءحقمنيكنلمواًذا،والم!ؤلسساسإللشركاسإالمديرونعادةبهايقومالتيالصغيرةيلاعملإلامن"مإكنعدد

وان،الانتابممنمعين.ستوىتجاوزيرفضوااويقبلواطريقعنيلايتكونلافالمجتممالديمقراًطى.المراًقبونأو

واًن،اًثولس!مةاًوللشركةلاقتصاديةاًلسياسةيوجهوا.اًعبا"لهاوتحملالمسؤوليةفياًلشناركة.

اطارضمن)السياسةهذ.انقاذفعليةمراًقبةلراًقبواًوقداًردنا.ألتفصيلاتهذهفىندخلاًننريدوما

.(اًلخطةتحددهاالتيواكإمياتلإهدافالتنظيمبدايةانوهياولىحقيقهـلأنمؤ!بإدان6لهاور.ق

امفيلة،لاساسيةالمطالبهذ.مثلانوواًضممنتإنطلقاًنينبغيلاشتركيالمجتممقهـ!الديمقراطي

.بعيدة*شتركيالمجتمعفر،ائفعليةالديمقراطيةبضمانالمجتمعإهلىافى.ثللامورداًمتفما.القمةمنلااثعاعدة

فو،صدوتالتى6ليلأيلاشتراثعواًنينظلفبىكتحققأنعنللعاملاليو.ىالعملشرو!داًمتوما،علمنتداًو

اًلشعبيةالرقابةهلىهفمثل.المتحدةالعربيةالجمهورلةبعيدةلالحقلأاًلديمقراطي!ة3روتظل،السلمقمةفيتإرسم

،ةجاهزكاملةالخطةانيتلقوالعدونلاوالعمال.قائمةغير.يلاشتركبىالمجتمعتداخلاًنعن

وااعتراضإدون،لهميمنإحبمايقبلوأاًنيلاعليهموماومجالسلجانتوجدانشكدونذ!ويتبع

يساربوإالى،فاعلونلامنفعلونكلهذشفنىوهم.توجيهمستهوىوعلى،اًلمعملمإنعتوىعلى،عماليةاسعتشارية

مراًقبتها.اواًنقاذهافييسار!دونولااًلخطةفيالعماليشرإفوأن،كلهاالدولةمستوىوعلىالمنطقإعة

.ع3و.لدركوافيهاويسهمواًاإلاشتركيةالخطةانقاذعلىفعلا
يوعوسلاقيا.دعلاس،ديمقراًطيايكونكيما،لإشترجممافألتخطيط.غاياتها

تتوا!رانينبغياتيالفمليةالمشاركةهذءتوضيحفيوزيالةيتخذهاالتياثمراًراًتلىالشعباًسهاميضمناًنبدلا

عنالصودةنتحمثانيمكننا،*شتراكيالمجتمعضمئوالشعبدلعمالكيفيعلموكلنا./ثانيةجهةمنالتخطي!علىالمثرف
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خطرانصرونوهم.قريبةفرةخلالالدولةموتالىيؤديانويزيديوغوسلافياهياشتراكيةدولةفيالمشارممةهل!اتصدهاالى

مرحلةفيالمحنومبالقدرهوومااجتنابهيمكنخطرالبورقراطيةصلةمنبعضهمالىيخيلما،يوغوسلافياعنالعديثهذااهميةمن

ودائم،وا،جهدبفضلالاقيع!انيمكنلااجتنابهانيخر.الانتقالفيالجمهوريةويجرييتمكأيئماوبئفيهاالاشنراكياًلتنظيمبنقائمة

ولمصلعةالمستقلةالهيئاتلمصلحةالدولهوظائفمنالعدمقوماتهاًمموان،خاطنةالموازنةهذءمثلانالقولالىونهرع.المتحهةالعربمة

الهيئاتتدخلعنفامافاعونالعزو&بل،المباشرةالديمقراطيةالحطواتوبيناليوغوسلافيلاشتراكي7.اًلنظامبنالشبهاوجه

الخ!اصة.ايبادمنبعضفيالحكلميةتظلفعيفة،،المنحدةالعربيةالجمهوريةفيتقومكانتاًلتيالاشتراكيه

التنظيمسشكلات!لىمستمراتطبيقاالافكارمذهطبقتوفدعنايةيمنينبيناننودكمااليوغوسلافيالاشراكيالنظامانسيمالا

والعامإلخاميالقطاعميدانيكلوطبقت.الافتصاديوالتخطيط"نوي!ول،ومراقنتهآالنظاتخطيطفيالعمالاسهامبتنظيمخاصة

الزراعةفطاعبهونعني،الحاعيالقطاعمجالفياما.السواءعلى.الاشتراكيالنطامضمنفمليةلديمقراطيةجديمةصيغةيجد

مراد،الجريء،القرارذلكمظاهرهااولكانفقد،الاولىبابصرجةوالشكلاًلنظامهذاًمقوماتعنالحديثفينيفىانفيلىويهمنا

والتفسير.المناشرالضغطتايرتحتخلقتالتيانجمعيةالمزادعحلنضرباًنناعراحةنقولان،فيهالعمالاسهامكليقههئحققهالني

م،اهـ34أكارديلي"عنهعئركما،القرادلهذاالنظريلنقدمولكن،سنذكرهامأخذعليهفلنا،نتبناهلاننا.لايوغوسلافيامثال

يوغوللافيا،فيالشيوعيللحزبالمفكروالساغالجمهوريةرئشىنانبفيوالشعبيةالعماليةالقاعدةاشترالدعليهيكلنان!مكنعماصورة

امراالمجالهدافيالفعليةاًلالراداًرادةفاخرام.بالتاملجدررتفش!.الاشتراكغالتحطيط

دحسب،الديمقراطيةالحقوفىمنحقالاحرامهذامثللاتلا)برواجب،الاشتراكيالتنظبحفيالشعبيةالفئاتمشاركةمنالشكلهذا

للافتصاداًفتعاونيوميزانافنصاديةفرورة،شءكلوقبلاولالانهبلخطتهافنعد.الاولىلتجاربهاتطولربمديوغوللافيااليهانتهت

ادادةكلذالتوهكدا."الاقتصادهدانموفيمنهبستغنىلادعامل5775،لامم،فوكوترمؤتمرفيبداتالتيالاولىالاشتراكية

فمن،العرةالمنافسةوغدت،الزراعةمجادفيرسميطابعذاتفيالميوغوسلافيينالشيوعيينرابطةتبننهاالتيالثانيةالصةجات

.الساقدةالقاعم!هي،الخطةتفرضها"تيالعامةالشروطاطار.ماأعقبتالتيالثالثةالفطةتلتهاثم8،91آعاالخاهسمرترما

الملكيةفصلتمفلقد،المؤمبمالقطاع،العامالقطاءمجالفياماعامبن،الالثراكيهوالادارةالتخطيطفيشاملةنظراعادةمنتم

الذيهوالمجتمع،غدا.الحلأومةعنكلتيهمافصلوتم،الادارةعنانبوعينلرابطهالحاليالمنهاجباقرارانتهتواتى،،591دعاما519ً

ادارتها،يتولونالذينهمءلعمالوغدا،والن!رلاتالمؤسساتيملك.اليوفوسلافين

م!مديرونذلكقييشاركهم،الممالومجالسالادارةلجلنطريقعن"،العماليةالادارة)بفكرةالاخذالجديدةالخطةهدههيماواهم

فوديعلوهرميتنظيمثمةوليس.المسابقةطريقعنانتقا؟همنافعةفعالهمشاركةالعمالينتخبهااتيالهيناتفركةمليوالممل

الشركاتولهدء.يفرفيماعليهاويفرفيدالمؤسسطتالشركاتانسماحوميهامةنتيجةذلكهننتجتقد.الاعمالارادةفي

مانحوعلىالاستثمارخطلىوضعفيالكاملةالحريةوالمؤسساتادارءباتالىوافؤسساتالشركاتجميعوبادارة،ا!قابةبلاعركرية

كللىسقصورةالمقانمةوالرفابة.السارية0القوانئاطارفممن،ترىالقديمالتنظيمالجديدالتنظيمهذايناهضانوطبيمي.فمليةعمالية

تتعدممذلكالىلونانمصر!التسلي!،ورلابةالىليةالعفودوالرلابةننرعيةنهانيا.حنفهالىيقودوان،القسريالتخطيطدعلىالطغمة!لىالقاةم

فيالعمالعلى.ففرضعقوباتثمةليستبل،نفسهاالخطهانفاذالاخلاعي،الجديدالتنظيمهذاوراءيثويالذيالاساسوالدافع

الىالارباحفيمصن!حالعماللهولاءلان،للخطةانفاذممعدمحالندريجيااسولةموتفكرة،اليهاالثركأالتيالاساسيةكسيةالمالىللفكرة

الأدأرهوهيناتالجمهورياتوحصةالانحاديةالدولةحصةيخانبمقوماتمنانيعلموكلنا.الديمقراطيةمجالفيالتصريجيوالتقمم

منوالموسساتالشركاتارباحفيمذءالممالومشاركة.المحليةواًنهم،ماركسلتعاليممغلصينانهمقادتهاعتقاراليوغوسلاميالنظام

كص،الشحعيالجهدمضاعفةلديهمتيراًلتيالهامةالعوامل.والصي،اًحدعليميفرفهانيجوزلا"لذيالسليمالمتفس!يف!رونها

العماليهاًلادارةهيناتيجعلاساسيسببنفسهالوقتفيانها.وثجريتهمبلمممظروورهعتلاءم

كلاممجردالىينقلبانلهمتتعحدلاارةالالىفيحقهاعلىتحرصنحوالتطورطريقاناليوفوسلافيونالشيوعيونيي!أنوبعد

.مكنوبالمرحلةخدليقررماواًن،مختلفةاشكالأيتخذانيمكنالاشراكية

عرفنهكماوالمؤسساتللشركاتالمستقلةالادأرةآنظاغهـانلاحداث5لتطوردوماخافحالنهانيةالشيوميةالىالمرديةا!لى

تحتنبانالدولةازادتفلقد.وفيورحدردمنينجولايوغوسلافعاالفترةتطرحهماكبريئمش!لتنثمةانيبينوت،الظرو!ومنطق

التدخلهذامثلالىتوصلتاًنهايخر،الاجورتحديدفيتدخلكلالشعبيةالكتلالثرالهفرورةفىالاولىاًما.!وفوسلافيافيالانتقالية

المجالهذافيمنحتهااقىالسلطاتبوساطة،غهـمباشرةبطربقهذافياليوغوسلافيونالثيوعيمنسرفضولا.الامئزاكيةبناءفي

لم*وهي.أهنالةتسىكماالشعنيةاللجان)المحليةادةاسلهيئاتيجسدهاانتيالدكتاتوريةتلك،العمةالطبقةديكتاتوريةميداالمجال

وسعناميأنغر.الننفيذوظانفجمعمنتاماتخلياكذلكتتخلالكتلوعيمستوىانيقرروناًنيمكما،الشيوسالعزبويمثلها

ءالمؤمم،العط،العامالقطاعفيالعامةالقاروةانالجملةفينقولانغر.بصهـلمامماًتيالانتقاليةالمرحلةفينافصايزالماالشعبية

المؤسسة.أدالثركةاستقلالهواوسععلىالشعبيةالكتلاسهاممنيجعلوننفسهالوقتفيانهم

مبمايناليوغوسلافيالنظامفيالاثراكيالتخطيطاننرىهنامئكماالسياليةالحكلمةفسلطة.للنجاحالاساسيالثرطممكننطالى

،"الحكوميالتخطيط"نظام،مليهالسابقآالنظافيعليهكاتلماتزدادالسلطةهذ.واًخطاء،الشاعنمعصوهةسلطةليستيبينون

نحرالاشتراكية.نس!التيالبلدانسانرفيالحالعليههيلماومبايئ.الشعييةالكتلمنتبتمدمابمقداروتستثري

مئالصالرةللاوامراوالمباشرللقسرمبالالتعطيطهذافيمليسالانتقاليهالمرحلةهذءفياًساسيةيرونهاالتيالتانيةاًلمشكلةاما

ثمةوليس.تامةحريةفيخطتهاتضعوالمؤسساتوالثركات.ملويينالمرحلةتلكيلاذميكادالذيالخطرذلك،البورفراطيةخظردس

فيالعامةالخطة!فعونالذينتنبؤاتوبئالخطةهذءبننوافقواسعا،ممنىبورقراطيةلكلمةاليوغوسلافيونويعطي.لهامقوكابزءا

.فتصورالقيامحقبمهمتهمهؤلاءقاماذاالاكلهاالانحاديةالصرلةفيايظلومناعتباطيةتصرفاتمنالحكوهةاليهتلجامافيهايخرون

التنظيمهلىاترجماندسعناوفي.الاهدا!لتحقيقالملالمةالوسانلالهيئاتمصدحةاجلمن،الاحتكاراتفيو!يدوالتسلرالضغذ

واضعي!لىالمفروضةالنيودفنممو،اضىلغةالىمنهلحه!ناالنينظرعمفيالاكبرالبودقراطيةدخطر.المثرفةوالشغصياتالارال!ية

باسم،المغليةالممالية.للمجالسالممنوحةوالسلطات،اًلعمةالصةيمكنلا،ألطبقةهن!ء.سيطرةحال،العالهذءمثلفيالتاميمانهو
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والمستند،والاجتماعيةوالسياسيةفزتصماديةالاالحياةيضتسبلااوالمجماعيةالمزرعةالىأنينتصبكلالفلاححرية:ادحريات

عنتدافعواحدهجبههضمنمبانترشعبيأسهامالى.هـ-رية،المبالرانضغطمنوتحررهمجميعهمالمنتجينحريةاليها

للديمقراطيهالامثلالتكلهو،وتحميهاالاشتراكيهاًلى،بأسيةارحريات،والشركاتالمؤسساتاستقلال،المستهدكن

حزبوجوديفسدهالواقعفيالنظامفهدأ.كيةالأشتراأنالنماملقول،نوسعناودي.اًدخطةوفيالادارةفيالمشاركةفيالمتمثلة

شيء،دل.لوجيه!ي!يتحثم،الشيوغىالحزبهووحيدمحا،لمده،ألاخرةانسنواتتعديلفيتمماعلنجو،اليوغوسلافي

ننىوالنصالجدليجعلالذيالامر.!القيودالحدوذرغمجميععلىالحريهمنمزيدوبينالئاجعلالقطالتخطيطبنللتوميق

الجزدية2دلالمح!1ءإىمقصوراالمشوياتمختافعلىالحرالأباطيالسلوكاجتنابمعوالاجنم،عيةالاقتصاديةالحياةمستويات

رطةفرلالكبرىالمسال!اما.-العابرةالا"هميةذأتالحسغرى.المولهقنلمن

امبزءلمسدالتيوهي،توجههااليهيدتيوعيين01أدحشرر،ترأ!اتوسبعانعنالتجربةكشفتوقد

التيالحقيعهألىرجمناوأذا.ألاننمتراليةلحوألسير!صحى،دادلعدممنالرررالىليؤدلمالنحوهذاعلى

واحد،طريقذاتليستالاشتراكيةانوهي،قررلاها!ءسفعد.تماماهداعكسعلىوألامر.ال-وغوسلافي

ولاشثلأولىلشلها"تيتو"اعطلهألديالشكلولن5.دجدوتبهالجديدألنطامهذأتطبيقبعدالأقتصادذلك

النظامهذامملفيهيقعأنيمكنمادناادر،شكقاخر.الركودمنطويلهفترذليعد

اسظحولالشعبامامالمناقشةمجاليعسحلاحينء!ميقاةبمسأء*عنايةليوغؤسلافيونلمالمفثرونعنيلعد

النتالجمناقثهعلىيقتصروحين،ألاشتراكيةنحوالسيريخممتميا،دواوادر.جهدهمن4الكثيرلهماوو!روا،الحرية

له،اختياره.نمادديالاشتراكيلدنظامالبعيدةالجزليةتعننلاا،ثستراديهالديمفرأطيةان،ماركسىتعاليممع

الابيضبالخطاشبهدهاتمروكالبحثمجاليكونوحينو!.درشتراكيةالمعاديةالنزعاتامامالمجالزفسحأن

أدحفهالديمزراطيةان.سيرهاعندالسفينةتتركهأدذيامسيالىجهأالزوىامامي3الاشستراالجتمعاضعافتعني

الخطةاهدافالمواطخونلمحهماذاالاحفابذرتهاتنعفدلامسادورليست((كاردرإكط))يفولىدما،فالساله.المعادية

اليهاوصلواالتىوالمرحلة،الخطةهذهومال،الرسوءةن)قتشطلىاالاشتراكيةوالديمقردطية.م!جردةحريه

ءا-7تطراانيمكئالتيوالتغيرات،اًلخطههذه!هندما/توان،.وادحريةالأنسازيةمباديء،المجردةالمباديء

وأاليهميطلبالديالجهدسبباولافهموااذاوالا.لهمامفوطإهموامبادنهـ،رأسعدىوأدحريةالانسالية

مي-يسهمونازهموادركوا،عليهميفرضالذيالضفطالاشترا!كطالمجتمعضمنالسليمةالديمفراطيةوالنظرد

ءلميهلبوسموأدقتهموتلبس،واضحاحفيقيااسهاماالعملاـقعيهالو"الععا-التجربةخلالمنتنطلقان:خير

الحر.الشخصيالعمل+فوهـاتوأهم.المجتمعذلكضمنالحتزيفشةوالعلائق

تقرراليوغوسلافيينالشيوغيينرابطةانصحيحريالاش!ترأالعهرتشردتمقراطيةنظمقيامالعلائقهذه

يناضلواأنالشيوعيينعلىوان،سياسياحزباليستانهامجتمعفيالاساسبكأيمفراطيةادأومهمه.وتدعمه

نايمكنالتيالمراكزعلياءمنلا"الشيوعيةبناعاجلمنالكلمافىلسلطةفيهـا،تنقلبمرصلمةالىاًلانتقالهياًشتراكي

الكتلضمنولكن،الاداريالحكوميالجهازفييشغلوهام-لا!سهساكاةالىاًلعاملةالكتللمم!لحلةتتمسلط!ةمن

الحزبانهذاو"منى."منها)1(وبالقربنفسهامحلاءالانذلكوسبيل.ذفسهاالعاملةاًلكتلتمارسهاا

خطوةذلكوفي.فعالاترذاتكزمرةالحارجمنيناضلألمش!ةم!تهاعببةالاجرة2منالادأشكالشيءبعدشيئاالدولة

مطروحايظلالاساسيالىؤالانغير.شكدونجيدة.لل!مالوالايخنماعيةاًلماديةاًلمصا!حأساسها

الحاسمالاثرهوالزمرةهذهأثريكونانيجوزهليوهويوغوسلاؤ-،جررخهاالتىالمحاولةهذهانشكولا

الوحيد؟تواجهالتكطالاساسيةالمشكلةحلسبيلفيجديجهد

عندخاصةوقفةنقفانالىههنمانهدفلسشاوبعد!فاذلكوصح.الديمقراطيةمشكلة،اليومالاشتراكية

عليه.وهـ،لهمابيانوعنداليوغوسلافيالاشتراكىالنظامنوررانءاليئالعسيركىيزالوما،نقائصمنيخلولاالمحل

تقديممناليهرميناماالحديثهذاالىساقناوالذي5-!دلميئفي"الذاتيالحكم"عاىالفائمالنظامهذا.ن

للفئاتتكونانينبغىالتىالفعليةالمشاركةعنحيمثال

التنطيمفيخاصةالعماليةوللفئاتعامةالشعبية؟--ة،----.----،،.مط!3

اولانلؤكدإرالمتحدالعرسهحللهقدلحمهو!هاالاشترأكيصدرصد!!!ا!اثيماإ

حةالفعلالمشاركةهدهالديمفراطيهالاشراكيهمعوما!

!شلانوواضح.والعمالعةالشعبيةالمنظماتقبلمن

التنطيمفيمتوافرةغيربيناانسبقكماالشاركةهذه

الفوانينالكبرىخطوطهرسمتنحو.ماعلىالاشتراكى

والتعويض:(-ا!فأ!مس!!ء!جى!وذآ
التساؤلوهو.كلهكذاوراءهاماأمراثمةانعلى!!!خ!-حكك!

المجتمعفيالتأميمفيهيتمانينبغياًلذيالشكلعن!!!عكا!!

المثمكلت"مجلةقي"كارديلي"كهتهنهمقهالالىخداصةرجع1)1(

حول،1655شهباروادنحانيكانونعدد،"دلاشتراكيةادراهنةاييهبنوالم!دان!لبنان!جم!إلمحنفاتيطلب

."يوغوسلافيافىمطبقةالاشترلكيةالديمقراطية"ا
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منحد،نبيواعنعراالخاصالرأسماليالاقتصادهظاالتعويضمبدأومن،التأميمهذانطواشوهن،الاشتراكي

الح!حعنعبعهالمشادنيعاصحابوجمئنالنشاهـالاقتعمادأن.خاهنةالتأميمقيامعند

الا!موهذلفي!يرآيفيماخماهمالالعحيعهاالناقمةلايطمجولقضافيا"طرلسي!الت!ربذالىالمجالهذافيعدناء،وادا

ورالتأميمانالذمرهذافيوزاد،اخمرخالىالالاألوسعداصههطءانوعندنا،معازيهابعفبنستهدسع،نفسها

موتمددنمادونالاثتراميينالمننرهيناتهاهنحولهتمالجعم

اقرتهـ-،أييلمحالتعويهطت.العادلالتعويض.بدأيصحبههـ!اذ.الاوراج7رلوساشدميمب!بداالاخذهو،-ونقاش

شداًتعفىب!مكىسنىلىفعصدعلىات"إخيرلجم!هالقولضانجينتلاغاشمملإاكيةهي-راالمجتمعكمان،لاقليهملكاليستالوسائلهذهدامت

هذاومثبل،الزمنمنطويلةفتألبعدالدولةعلىاسبليعههكامئلالخأميمأما،المجموعلصالحاستخداءهاتنعميمفي

تجميدالىادتالاقتصاديالقلقمنحالاخلقالتصرف5اقراداكااالماركسيةتذهبدمفأمر-،الملكيةصروبلسائر

كاتتاقيالفردلةدرةالمعلروحوقتلالاقتصادلةالحركةمىرفرر"فىانجل"نجدهكذا.الاولىألخطواتفي

...."1818هامصدراللنسعالشيوةلللبيلنالاولعبالصينة

عندل!ا.الموءك!الا!مصادعمدمندومابالتأمبمالقولالىويذهب،الكإملالتاميمفكرةرفض

ألقوانينلهتعرضتالذيالكبيرالاخذهذامثلان.المؤممةالاءلموكاصحابعلىبالتعولضو،التريجي

الى،المستلةعنوهوالىبناينتقال،الاخيوةالاشتراكيةبراءنانتانسعاالبهاارهعسالىالمبآديءهكهمخل

ألتخطبروكن.الوثيقالارتبا؟ضرورةمنقررناهماكناالىاسءلىقاتمهتكنولم،الشخصيللحدسالىمستندة

ألقطحفى!التفرد،ج!لةالشعبيالتنظيموبينالاشتراكي!ىللعاركسيةالعه)ىالتطبيقجلءاذاحتى،علميبحث

لا.ة...لالا.هرر.هـهنااتبت،فللبهافيتسيرالتيالدوكبوتيروسيا

ألادنتتراكسةاخلةااكعيرنرحياسمواخطاهدمخاطرجمعملثىالشيوعيةالتجربةوقادت،أ؟!لزنظراتصحةالتطبيق

عماس!ودون،هانفسهالاقتصاديةالمنعمماتالىالرسعوبب.دا)ىعنهاالمنشانينالاربتراكيينمنعدداالمسعازنهذافي

مزأهـ-قصنكبيرمزلق،القائمةالاقتصاديةالاوورضاعه!زرا،الاساسيةانجلز؟راءتدعمجديدةحججتقديم

لمودال-بذعرف!المزلقوهذا،ا!حكوميةا!الانرتحر-حاتمنورننصفحواليبعديقدم"كوتسكي"نجد

نفسها.العاملةالثببفةهـحمالزمويئنض،للعمالرالاعمتعبملدععلخاصةولننالتدريابيالطميمبهايدعمقويةحجذلاانسعلز

اقي.لهنانر.التأمطيموثوهثعند،والمادلنالمللنئمالتعويئلضروولنعند

ننهلىرهفيالتدريئنيالتأميمتدعمالتأتالعهجعنواسوهلى

يتجنونأل-وماقميوبميةالتلنوبةيدوسونالذينانصداالمونفلالصناعالفروللبانالذائلالماولنسيالمبدأذلك

ويهماو!عت.الىالشيوعيئقادتالتىالاسبابمنأهمانهـ-نلابدانههذاومعنى،زؤ"ملانإؤهلةاوحدهاهي

واللعنوءبالديمقوأطيةالتطويحمئناعلفيلاسيمما،انااتاءمنالاثتح!،د"منشربفيهايقوم،طويللنانتعثاليعمموحلة

ترفاكمطألاوانفبلالاصورتعرلتأنهاهو،العنفالىجازبالىواسعاراسمالياخاصاقطاعافيهنجد(لمالمختلط

اكجوعيةانصحيح،وضغطقسبرمناليهاضسطرتماالىهذهمثلوفي،بالاتساعالاحذالعامالاشتراكيالقطاع

المصيوروعالصرنللوباحتدأم،الممونةبهنورأتظلعبتبوويمنحاولاتمويةبلايرافئندتأميممعل،الانتعناليعمالموحلة

الت!يوءيةهـلوفنالاساثيالموعبهانوعميغي.الراسماللنللاثتحسادمنيكبثضوباصبمقدمانلابد،كانيتئتعويعبات

زتحدتانلايمنيناولنننا،البقاءافبنازتلينيناياممنذءالناهـعملنلزسساعثوااآتزناعمفأصحافن:مجموههفي

الحسععلة،ووجهتئبويوهويمنينماوالكاي،المبوراتههبهعنسىوف،لنأنمماغيوالنائلالذلنالنضمنرو،تزالالتعث

واـنبالاعبتراعصةيمخىأواانارادواحينالبلانعمةانوهعنيمبننالتأميموانونابهمفوغلتممسلتالسيعيبانعشموون

،ضموممقولةغيراوممقولةلاسباب،الاوانقببثيسعبقوهابهترووم-عنيحجمونولهبتا،وانريومبينيصيبهمآن

،اضطووانفسهماعنمصيرائثحسدثلثللثمظووفهلاتهيئهبلدالمنتروهاعههأمهتأاويوعنومنفونوتوسيمهمامثروعاتهم

اًلىالاشتراكيةمباديءمناساسي.جداعلىالقضاءالىفسوصلكيةمنقدراكبرلانفسهميحفطواانهمهمويغدو

الحددهذافينفسه"تروتسكيء"يقولهومما،طويلمدىالتىالحكو.ةسلوكلي؟ديوهكذا،الغدفيمنهايجردون

فح!؟2اناعالنمنالثانيتثرينفيالعماهلهشتثالهفيقتهنالىمادللتتمويشاتتلزدماندونالتبميمالىتلأنت

للكومنتات:الوابعأوتموابينمثلافرنسافيماحدثوهةنا"تعنميدهاوالامتصاد

"الاؤضحمادبالتركةتاريخنفهمءانالمستحيلمن"اطارتوسيعالىاللجوءالىاو"591.وعام591!اعام

.........،،لا،جمهاتأهتريدتكنلممحالاتيشملوجعلهالتأميم

الاقتخادهاالمصلحةامىلسموممطارانحىسإنطرلبسولىليالامرحفعطلبمالاخيرةالحالهذهمثلوفي.،لذلكمزهلةبعدتغدلم

مدرهـينالامورالىانننطرالثسسعلىوعلينا،وحدها.ص؟كدلاخئنلنقنفسهاتعرىث

ا-ةالمصدورثم،والسياسيةالحوبيةالفووراشدوداولاالمارجسييننظروحعببنه!نعرنهاالتيالنلثووصلةان

دوكللايتمشىالسليمالاقتصادألنالمنطبن،الاقتصاديعملايمبثنآلتدريذلالوميمانيوونانهم،الشيوهيينغيو

الي.نظونااذاالواشديومن..السياسيةالفووواتمعالنظوووالن.العادللالتمومكلبمبدأالاخزنبدونتصووه

الملجيةتأميمان،وحدهاالانتصاديةالزناو-يعهمنالامورالوشعءاىالازهابازبآصدلبتنبهبق،بوضوئبنوىكماهولة

غلىقاةهالمماثلدولةماتكونبمعهدارالالايبورالبولهواللية،المتحدةالموبيبثالصنمهوريالننىالتأميمفيويجوسزالإلى

والتأميم،جديدةلواعدوفقالمؤممةالمشروعلتتنظيمة!االمزالمشروعاتبعضحدودعنداولاوقفقدفالتآميم

يىسيمنلم18ئتاو1791هامىفيحعنيناهالعنألبالسعملعمنشأاللاقيالامو.ثاملاتأميمابالتاليبكنولم،ت!لنمملان

دولةددىالتنطيمفامكانيات.شكدونالث!رطهذاالراسمالىالاقتحادفيهيتعايثى،منتلدهاقتصمالبقيامته

المشروعماتجميعتنظيمغلىقادرةبعدتكنلمالعمالذابفيالتأميمخلقوقد.ا؟مماالاقتحسلدمحالخاص
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الاطارضمنوالمعارضةللنقدالمجال!وافساحفعفية.،شعبيةقمناانناعنالباليغيبالاينبضالذيانغير.إ؟ءمةا

نقداالنقدبهذالانقصداننافنقولونعود.الاشتراكيالصعبمنوليسى،للاهليةالحربضغطتحتالتاميمبهذا

(أمءهألىهأأ9!دلالذاتيبالنقدسبيهاخارجياالوجههمنرشادااكثربسلوكالاخذاردنالوالناندركان

نعلمكماالنقدفهذا.فياتيالسوالاتحادفيعليهنقعالذي"لاميماالبورجوازيهالملكيهتأميمالىلجآلالواي،الاقتحادية

،المفقودةالمعارضةعنبديلايتخذ،محرضصورينقدمنحمقمابعدعحمقامضاهدالكان،معقو!تدريجيا

قراراالاحيانمعظمفيويلي،مقننلتوجيهارسمياويوجه.(لمالسياسيةالنظروجهه

.خطؤءلهاثبتخطلتصحيحالحكومةتتخذهطربقفيالانزلاقالىالاموراستباقادىوهكذل

..مجاديءمنسيالأسالبدامحلنبةالىالنهايهفيقاد
المجتمعضمنالديمعراطىالتنظيمهذامباديءواهمةوررهـبدىالا-ؤوالى،الدولةموتمبدانعني،الاركسية

الميدانفيالاشتراكيةالحركةسرعةتكونانالاشتراكي-...:.01،1

الديمقراطية.علىالابقاءامكانياتمعمتلائمةالاقتحسادي.اًلسياسيومكيهالمربهزبهولجسه)سيوعي!ىءزب

فيالحركةالعنفالىاللحوءعواملاهمعنانرالنلفقد.،الشيوعيةالتجربةعناننتحدتههنانريدوما
......-..-حدلاتلحين،انالاشتراكيهالمثالهذامنيعنينالذيوأ

السرلتأكييمه.نكولىنحطوكةررنللاخرل!يلس!اشيتيرلاكيهلهالفرلععبرتتعجلوحين،القوميالاقتصادظروفالاعتباربعين

تستطبلحيثوطاقاتهاللدظروفمعمتلائمةاكي..الا"عنوتبتعدبعدللتأميممزهلايصبحمالمفشؤءمالامور
....!يميقودهاطريقفيتنسماقانلابد،العادلالتعويض

سليما.سيرابهاوتسيرتحملهاانالديمعراطيهورر!طرهـا،يومبعديومطيردادفرضاسلطانهافرضالى

مباديءءناساسيمبدأكلههذافوقويقومانتستطيعدون،فرضايفرض،عاجلشاملتأميمالى

الديمقراطبةانوهو،الاشتراكيالمجتمعفيالديمقراطيةيه3اشتزاالىبالضرورةتنجروهكدا.احتمالهالبلدظروف

اس!اسعلىاللاتقومانيمكنولا،التفردعوة،كانتانيفعةالىبالنسبةلا،والفرضالسلطةقوامهاتعسفية

الوحيد.والحزب،الوحيدفالرلي.الاراءتعدد،التعدد.المواطنينجملةالىبالنسبةولكن،المواطنينءنمحدودة

فلطوتحسيبهاالديمقراطيةتنافيأمور،الوحيدةوالخطةبعدتصنعلمالشالبلدانفيخطورةالامرهذاويزداد

الاجتماعيةالعلاقاتانالينايخيلانالخطاومن.الصميم"الاجتماعبالحياةشروطفيهدتقمولم،كافياتصنيعما

الصراع.انواعجميعنهائياتحذفالاشتراكيةتخلقهماالتي.الواسعةالتامية

بمطالللعمالدوماوسيظل،تماماذلكعكسهووالصحيح

دولةتكونانلايمكنوالدولة.الدولةبهايجابهونخاصة.والديمزاطيةالاسزاكية:-خاتمة5

-؟7الصفحةعلىالتنة-ليىصةالاشترابينالارتبلطانكلهندركهذامن

الدببمقرأطيةوان،أساسيعضويارتباطوالدي!مقراطية

وانما،روانهمافيوتزيدالاشتراكيهت!إىازينةليسمت

بدونه.لةالكاسوظيفتهاتؤديانلايمكنلهام!داخلعنصرهي

.-0المجنسنضمنالديمنوالنتشدكلارغكأغان

صرعى9ءنةعرشتراليهالافيالحرافالىيؤدجم!انلأبدالأشتراكي

لف!سها.

-.......واحداحديثاتحدتناالمحالهذافياًلعالميةوالتجربة

قاحره(جديدهطبعهممط)لهاتعرضتالتيالحقةالعضلةانوهو،ولثانيلا

.ء......الملائمةالصيفةايحادهيلهاتتعرضتزالوم،الاشتراكية

الدإنلمبمصديلاللب!اليلل!ص!اصتتعرضالتىوالا!طار.أداحعةالاشتراكجةللديمقراطية

الرلسمالية،اخطارالامروأفعفيلش!تالاشتراكيةلها

حقيقةغداالاشترإكيوالمد،الزوالطريقفيفالرأسمالية

في.محببا.بتكرالوناالقصصي!يفيدالت"!بالاشترا!تتهدداكمطالحقيقيةالاخطاران.واقصة

وصففىابداعكمعنفضلا،ادفسا!ليلاللحمهايجادعنعجزهامن،داخلهامنتأتيهااخطار

..للقحمةالصالحالجوخلقفيوبراعتكم،الخصيات.بالديمقراطيةتربطهاالتيالعميقةالعضوية

الحدلد:كتالكمفيونحاحكملتفوقكمتشهدهـزاتازهاعشدتالحديثالانانمشكلةانقلنااذانغلوولا
-......والاشتراكيةالديمقراطيةبينالعميقالتوفيقمشكلةبحق

.تيمورمحمود-"!سحسعر"با!ريمقراطيةلدعىومطالسياسيةبالديمقراطيةمايدعى.جم!

..يتينكمافيقآلتوهذاومثل.الاقتصاديةاو.الاجتماعية

صذادعالممنكبرىدعامه"لصحسعننر"اناعهـخياور!اتويكونانلايحوز،كلهالسابقعرضنامنلنا

التي-ظهرصرجمعتنهصتحفةومغحانمىاالفنفيقلحميلحعلهااشتراكينظامالىالديمقرأطيةمنقطراتفيهتنضاف

.....لا.يكونانهذاعكسعلىوالواحب،للدلمقراطيةمعادجوهره

عواديوس!توقيق"الحديثاعربكاادبافيجميعفىالاشتراكيالتنطيميداخلباطنياالتوفيقهذا

مراحله.

*1..:الديمقراطيالتنطيمهذااشكالبعضرايناوقد

يروت،المكشولىدر.لسرتحقيقمقوماتهاهمانوراينا،الاشتراكيللمجتمعالموصل

رقابةوقيام،والعمالالشعبقبلمنالفعليةالمشاركة
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تكوسةاالترنييبهم!ايمكنذالافكارلدلمةالحقعقىتالفرلمعئى5-!همحهه)اليصفحة.أ!ه!ح!شم!ركئة

نعصدولالاحعهممارسهالحريههذهممارسهمنلمك!ه

انه،رغمالمذهمىالتلقنهذافمثل،ولةابترليبيةلداًلرلسعصأوكديمدرأوو. الاسراكيوالمبادىءالمذهبدلعينه.جرد

نت!ع!ه!ه!ي
اًتباعيا،لانفكيراخراتفكيرايفكرانالىالفرداًبصالغالتها

يلافكارلهقدمتاًذاللفردلاتتحققالحعيقيةفاتحربةمصالحهمالالاتمثللا،معتىمناملمةهذه"،فىبكلالعمال

الحقةالديمقراطيةالتربيةقىبدولا،مبيتةجاهزةفر(تتجلىالدولةانهذاالىيضاف.كاملةومصالحهم

بحيث،الحرالشخصيالتفكيرعلىيلافرادنربياننوعية،خاصةالواحدالحزبنظامفبى،لهاوزمرانأس

فيهاواويفكمعاتقهمعلىالاشياءيأخذواًانيستطيعون.العمالفئاتعنهاتبعدأنيمكنبعزلةوتتصفخاصة

معهيستطيعوناًلنضجمنحدالىاوبصلو،حسابهمعلىشروروالدبمقراطيةمنشرهـاسايالتعددقيامان

قادرينويغدوا،لوحدهمالتفكىمسؤوليةيتحملواانالمجتمعضمن،يتحققانلابدالتعددوهذأ،كانتانى

فيهاسمتطيعونجديدةمواًفلبىلوحدهميتركواًانعلىمنبكوناًنلابدبل،البقابيالعملمجالفي،الاشتراًكبى

بل،مرشدالىاًللجوءدونبلألفسهمويقررواًيختارواًان.نفسهالاضرابحقللمماللكفلانمجادئه

.الاحيانبعضبىيرشدهماًنبمكنمنضدمحدوداطارضمناًنيتمينبغىالتعددهداانعلى

الحياة.قومكاًهممنيلاخيرالمطلمبهذاًانوواضحفىيقيماًنبدولا،النهائيةيلاهداًفعلىاًلاكفاقاطار

التربية3ائوالقطرعنلكوناًئيهواًلتوسل،اطيةالديمقماما.الاهدافعلىعلمشعبياتفأقكيالاشتماًلاقتصاد

التربيةراًلىهاوعلى،ويلاعماراًلمراحل.ختلففيجميعهاالخلافميقووان،نفسهااًلاهدافقلبقىاًلتعددبكونان

التربيةمبادىءعز(الحديثمىنخوض،ولز،اًلمدرسيةوتناقضفهلىا،نفسهالاشتركبىالمجتبمغاباتحول

امثيرة،وسائلهاالىئشيرولن،المدرسةقىالديمقراطية.الاشتركيةعقيدتهاعنتتنازلانللاشتركيةيجيز

تكوينعلىحريصةانتكونمقوماتهااًهمانوحسببا،الحريةئحويسمبرالذيللمجتبمالهام!لاساساًن3

تشويهعنلعيدة،واحترامهااًلحقيقلأعنالبحثروححقضمانشيءكلوقبلاولاهولاكاوديلي"،تعبيرحدعلى

موجز،بقول،هدفهاان،معينةاهداًفباسمالتاريحانيستطيمانوفي،ويستثمريستغلاًلافيفردكل

قواًمهدمجابمجتمعهالفرددمجمجرديكونانلالجوزفياًلعملفا؟ضوبستخدمسيوزعكيفمنتجا،صعهبويقرر

منتج.غيرعقيمالاندمابمهذاذممل،و*ئصياعالاتبالح!-")1(عامةالمجتمبمفي،العمالىمجتمعه

علسقادرقردعنيصدرالذيهوالحقيفيو*ئدمايمتصبحانزلابحا،وئفولقلناكما،انألاشتركية

اهـرأ؟،تفتحمنيمنك،عليهواًلحكمالمجتميممنالتحررالائسانقوىاطلإقغايتهاتكونانبدولا،ذاتهاميغاية

وويةعنمايأخلىمجتمعهقيممنيأخلىمايجعلهالشخصياًطاوضمز،الفرديتفتحهوضمانطاقاتهوثحرير

غايةان.وأختيارووي!عنمالرفضويرقض،واختيادضمنهلىا*ذساناحتراممأيضمنأهمومن.المجتمع

مهمالفرداًندمابممنانتحعل،الحقةالديمقراطيةالتربيةبمختلف،الاانسانحقوقعلىالحفاظلاشترايراًلمجتمع

تحربراًدالغريرهذالتحروسيلةجتمعهموثراًثمجتمعهقيماستقلالصيلألةراًسهاوعلى،ساللالووبمختلف،اشكالها.

ودفعتجاوزهومن،اًلمجتممهذاًعلىاًلحرالحكممر،يمكنهالجزاًئيةسيماولا،ا!مواًنينانتهالثوعدموحريتهالقضاء

بعنىدللفماًلعميقاًلديمقراًطىواًلتكوين.امامالىمبادئهمردبرتكبهاانبمكنالتيالجريمةتكنههمااذ.مضها.

علىاخيراًاثعادرةالفلىةوشبخصيتهاًلمستملةاًواًدت!تكوير.!قفمواهامأنهالصحيحمنيظل،يلاشتراكيةألخطةضد

تجداًلروحيةاثعيمبعالمويلاتصال،ذاثهااًلىلاوبةللخطرديهتتعرضر،اًي!للخطروحريتهحيأتهديهثمعرض

المجتمع.سلوكومعياراًلمجتمعقيكهأسلرمعيارديهيلأشتركىالنظامغايةعليهاالحفاظيكونانيثبشقيملديه

وحدها1لجديرةهيالديمقراًطيةاًلتربيةهذءومملانفيائحقالفردهذالمثليكوناناًلواًجبمنكانولهلىاً

قلناكماتهدلافالاشتركية،الحقلأشتركيبالمحتممواًثعاضي،علنيادفاعالجعلانوفيئمسهعنيلإاًدع

خلقالكبرىوغايتها،ائسائيةغالةالىكرةبعدكرةالمجتمعهذامثلفيانيكونلأبذ"مدئيااًو6ليأ!دانلأ-جز

تحفظانشأنهاعن،9لعملعلىقائمةجديدةحضارةفىيسيرانيلاقتضاءعندشخصا.يستطيعلأشتركي

وتطلبئيلائساناخيهاًستغلالعنهوتمنع!دراًمتهللائسأنالتعبيرخارجاصحانيكوناًنلابدأي،التاريحاتجاهعكسى

اًهسداًفهي*هدا!هلىهومعل،يلابدامقوىلديه.وحدهالحقيعةلملكائهطبعالايعثيوهذاً.اًلتاريحعن

قلناكمابينهمااللحمةكانتهباومن.عينهاالديمقراًطيةالشعبومن،خمنعهعلىيصروقد،يخطىءقدفهو

عميعة.داخليه.يوضحهاواًثعاثونيعيرباناراًدثهيعرضانيمكنذاكاًذ

اعمقادوكااًدوكنا،اًلعربياًلمجتمعالىعدئأواًذاانينبغىاًلذيالديمقراًطىيلاثجاههلىاانوواًصح

*شتركيةبينديهيقوماًنينبغياللىىالتواًصل.دى،لايمكز،اهداًفهادحققاًناوادثاًذا6دية*شترتأخلىه.

مجتممناريحهبحكمالعربىفالمجتمم.واًلديمقراًطيةديمقراطيةتربيةاقامتاذال!النجابمكاملنهييسران

يقبلأنيمكنولاوحيهالروبقيمهئلانسانبكراًمةصؤمن.وحذودهامداًهاولقدريةالحروقيتلىتجعله،للشعب

الكونقهمقنىماديموقفمجردكائتاذابلاشتركيةعامشعبىوفاققيامضرووةمناليهماذهبناانوواًضح

الفكر،علىمقدمةةاًلملاككونانلألقبلوهو.والاشياءاًنيمكنلاشتركياًلمجتمعصمنالكبرىاًلاهدافعلر،

اًخيراالفكر،واًنبينهماقالمالتئاعلانالعكسيرىعلىبلكربيةللثنمعبثشرلماًذاخداًعاًوفوضىاًلىينقلب

علىالحقاظالىسبيلول!،المادةيقوداًنينبغياًللىىهو

التنظيمغداًاذالأشتركىاًلمجتبمضمنالفكريةاًثميمأليوفلافييناًلنيو.مبننواًبطةالثبىالموق!رالىقدمتقربرفى(1)

ئطوحانلنابجيزذاكهفىغايةيلاقتصادييلاشتركيا529ًمامنيانفيالمنعقد
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ادأةبوصفها،الاشتراكيةينرامميقاالجمعوالاخيرة.وتطورهئجاحهسبيلفيوقيمه*ئدمانبمباديء

صفهابوالديمقراطيةوبين،والإجتء،عيألاقتصاديللخحريرووأقعهحاصرهيحكم،دلكبعدالعربىوالمجتمع

عالفرديللتحريراداةالديمقراطيةلييجد،بهتحينحالتىوالاخطارالمجزاً

معلقةدرمقراطيةليستكيةالاشهـهننرالديمقراًطيهـةان،ويجدالعربىالاشتراكيالمجتمعلبلوغالصحيحهةالوسيلة

الئضوضعالعواملمنديقراطيةتمدع!هىوأشاال!أء،قيالسيرمخاطرتقيهالتيالمتينهللدرععليهاالحفا!في

العواصئعئى،الفردع!بوديةالىتؤديالتىالموضوعيةدامتمااذ.مغلوطااو.ضعجلااسيرالاشتراكيةنحو

لانئسيهااًلطزيقصعوبرلمتولكن.و*حتماعيةلاقتمصاديةالبلدوحاحاتهظروفمحرخلاءمأنلببغياطاراالاشركية

يلانسا!وتحريره.حري!ةئعني،الئف!لهذايلاساه!يالهلورألاقتصأديةائبلدلامكنانياتمسايرةألاولىخطواًتهتكونوان

؟لامانرعنبإخهاخلقيةامنيةانهما،عليالحريةالىلاتنظرانهاديمقراطبىجوفيثتماًنأذناللازمفمن،واًلاجتماعيلأ

وقىطرءنيلايركونلاولأللح!!ل،انتدركلل،والتبشيرنقل!اويشر،البلدهذأحاجلأتعلىالتعرفتيح

علائقهاوفي،"فعا"!ةاًلواقعيةلاجننماعببهالقوكأف!!اًلشظرءلىولجنبها،المختلفةأطيةالدلم!رالمنظماتطربقعز،

تئظبمهنهننظيمبةببه،وتضىاربعراعمن،ينهاومهـااـلمتعاملة.خاطيءئكلريموقففياًلانزلافأخطارالنحو!دا

الكربم.وجودهللا.قممصكيكفلالذيتفهمن1لايمكن،ةم،اًبهثرمنقلناكماالديمقراطيةان

المبادىءرلسممرحلة.الب!مجاوزالعربيوورجتممنا.،ب!وتتغنىبالحريةتاقولمثاليةئظرةمجردانهماعاى

أم!ا-"االصيفةللىحاجةفيانه.لهااًلمجردةوالدعوة.و.حاجاتهالمجتمعظروفضمنا،مصناها،تأخذائها

رسمالىسبيلول!.المباديءهذهضم!هاتئطلقالتياذكجيلهامضموئهاللديمقراًطيةتهبالتىهيوالأشتركية

وكما،الفعابالتلازمش!لتردرد،طرلةعنألاالصجفةهذهابىألافربعر!تقومالتىإصلاتأأواقعيأالتيظيمعلىمئصبة

العسسلوجمتالارر--راكحظببمالتشب!ن،تفصيلاتهسا؟ر،تغتضياطيةالدبمقركائتهناومن.معينمصجتمعفم!عن

ءىمسادب!،رؤصز،التي(دىءالمشتتورإبولن.اًلهـرهورهـاطي،تحىتءوايهةألاشتروكلألت،لقهـاطرءنتتحدد.كيةلى*شت،

ألفعإفياقص-4اواصء"التي"إءد!دهءخدور،1،،رأررمض"4د!ال."الاصيلأههـأفهاءاو،وتحافظ-اطيةإإأدرءقر

جى"31ألى"ثى!صللأتدقة19،ورءتتحىددء:دماو،ا!أ،كاه-لملأاتحررنلكوانالالإرمكنا،ئسانتحريرألما

،-ءلأرالعرجما--،نالارر:ط-!!ع:هـها،ا!قي1بالدرءور.51صه11،متعددةءبودلةعنهائبعدهانينبعيالتياعحودر"ا،

القيملهصحز،عهل"انادأ-كأنرعد-،دار،ق9أةالرا-ساد)--"لع-؟أ:حصع،المالدلةعبوعص"ز-ع-دانرعجه؟لا

!!صعار"الصرروأةأصهـاا*-م،كعهـر؟!رء!كلن7،الضأ**تجاء-ودر،ةءخ!،انز-ع!لابروزكما،أحكمأدبةءجو،لدةجد

ال!جمر،لىم!درت)خا،لمااإ-يأاورت"؟ر،نم!للرر!-!ز!اظرو!اوأا،ؤتء-،دىا-حكمأازقي-التحتبرربمأخدء"ال!ع

."وال-(ديء*....أسيبحناالا%ءسماءية

اسلأفيعبداللهعبددث!قالاولىوسبلت"،شاملحقي!،،تحريرمنبدولا

و:حديثاصلر

مم.!صالمجياةلصطصىس!اا
.ص

النرالوجوديةاًلكانبةبنلم3

بوفواردلىوسيمون

الريسىمطرجيعايلظترجم!ة

ألذيالرص-لمع.قصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعامتابهذافي

المغأ،رذزاكتقصذلكخلالمنوهي.سارترجانبول،زوجهايكونانغيرمن،حيلأنهاشريككان

.الحياةبوأحهانرزالانوماكاناوكيف،جانبهالىكاتبةاصبحتكيف:إنتصارهاالنحادتالتي

فوفتكائنينربطتقأعافذةعاحلفةقصةلانهادوبوفوارسيمونهناتسردهاالتيهده،عجيبهقصهانها

ففي4لليسوفكريروصبتفاهميوثقهالذيالواعيالحبرباط:الرباطهذابمثلالارصظهذه

ف!ان"اولغاو""كمجل))مثل!ن،اخرىكائنات،يحبهناسارترانمنفبالرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهؤؤئرانمصاعمقدوبوفوارسيمونألىلشد.ما

لقاؤهاخلقهاالتىالسعادةوائعة،ولكنصفحاتفيذلكعنوتع!ر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازكى،منالثقةكلواثقةو!كه.الحياةقيدعلىعادامتحياتهاءلىترفرفستظلالاولىظةالل!منذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصة"..قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبةايةياتيهالنلأ

لادارحدارعئسوريعادلهامااولبنانيةليرات؟ال!ثمن
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