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 مدخل
 

» األساليب األمريكية والفوردية«ما آتبه غرامشي بعنوان 
والقضايا التي شرع في تحليلها، . فريدة بين آتاباته في السجن

قضايا معاصرة، أبرزت األحداث التي وقعت بعد سجنه 
 corporate) الفاشي(تطور االقتصاد االندماجي : أهميتها

economy والكساد والخطة السوفيتية الخماسية األولى . 
 

مقنع  حليلغم من عزلته في وضع األساس لتلقد نجح بالر
به لها نتاالقتصادي واالجتماعي، التي لم يالتجاهات التطور 

أغلب معاصريه النشيطين، وهي اتجاهات لم تتضح أهيمتها 
 . إال اآلن

 
: والسؤال األساسي الذي سأله غرامشي لنفسه في دراسته

هل التغيرات الجارية في :  األمريكية والفوردية هواألساليب
 هي من -ي آتب فيه هذه الدراسةفي الوقت الذ– اإلنتاجعالم 

 أنها أماألهمية بحيث تمثل إرهاصات عصر تاريخي جديد، 
مجرد مجموعة من األحداث المتزامنة التي ليست لها أهمية 
باقية؟ إنه ال يقدم لنا إجابة قاطعة على السؤال، وال يمكننا أن 

 . نطالبه بذلك
 

بط ما ولكن من الواضح، من طريقة تناوله للمشكلة، حيث ير
بين بعض سمات األبنية الفوقية آتحريم الخمر، وضبط 
النشاط الجنسي، والتغيرات التي طرأت على القاعدة 
االجتماعية االقتصادية، وتصوره لكل اتجاه من هذه 
االتجاهات في المستقبل، واستقصاء جذوره في الماضي، من 

باعتبارها » األساليب األمريكية«الواضح أنه آان ينظر إلى 
 تطور حد مظاهر تطور تاريخي في عالقات اإلنتاج، وهوأ

 .بالغ األهمية، وال رجعة فيه
 

ونقطة البداية في األساليب األمريكية والفوردية، هي تأثير 
لم تعرف . رباليب األمريكية في أوروبا بعد الحأمريكا واألس

أمريكا أبدا الطور اإلقطاعي، ولهذا خلت من المخلفات 
هذه الحقيقة أثارت دائما .  السابقةاإلنتاج ألساليبلية يالطف

 .اهتمام المارآسيين األوروبيين منذ زمن مارآس نفسه
 

لقد آان هناك اهتمام آبير، منذ األيام األولى في حياة االتحاد 
السوفييتي، بالظاهرة األمريكية، وبكفاءة تكنيك اإلنتاج 



 .األمريكي، بل وبالمظهر الديموقراطي للمشروع األمريكي
آما آان هناك اهتمام عام بإمكانية تطبيق األفكار األمريكية، 

في ظل » اإلدارة العلمية«لور في يوخاصة أفكار فريدريك ت
 . االشتراآيةاإلنتاجعالقات 

 
 على األمريكية األساليب إدخالأما غرامشي، فكان يرى أن 

فسوف يمثل .  مختلفامغزىنطاق واسع في ايطاليا سيكون له 
، أي القضاء على آخر الرأسماليعا من التطور مستوى مرتف

وأن معارضة األخذ باألساليب . اإلقطاعيبقايا النظام 
 من جماعات اقتصادية األولى بالدرجة تأتي، سوف األمريكية
، من صغار المالك وبطانتهم »البرجوازية الريفية«متخلفة، آـ
 طيراألسانتلجنسيا رجعية، تمأل عقلها إليين، بل ومن يمن الطف

يمكنها أن تعترف بعدم جدواها عن تراثها الثقافي، وال 
بعكس .  تتجاوزهاأنن القوى األآثر حيوية توشك أها، ووعقم

 األساليب األمريكية -في رأيه–التي ال تعارض الطبقة العالمة 
في ذاتها، وال حتى ما يالزم ألخذ بها من تأثيرات في الحياة 

 الذي يمكن أن تتخذه االجتماعية، بل تعارض الشكل الخاص
في ظل ظروف االستغالل االقتصادي المكثف، والقمع الثقافي 

نتصار األساليب األمريكية تأثير الآذلك، قد يكون . السلطوي
في األبنية الفوقية السياسية للفاشية، التي تتداخل اآلن، أآثر 

منذ إبرام المعاهدة معها (فأآثر مع الكنيسة الكاثوليكية 
Concordat( ، ،والتي تزداد تمزقا بين تصورات لنظام جديد

 . رجعية في الثقافة والمجتمعاألآثروارتباطها بالعناصر 
 

األساليب األمريكية والفوردية، : وأحد الفرضيات األساسية في
وإن لم تصرح بها، هي أن حرآة الطبقة العاملة الثورية آانت 

أية في طور تخندق وهزيمة في آل العالم الرأسمالي، وأن 
 في ظل غياب قوة ثورية اإلنتاجتغييرات ثورية في أسلوب 

معادية، سوف تتمثل في أحسن األحوال فيما يسميه غرامشي 
الثورة «هنا، وفي مواضع أخرى من آراسات السجن، 

قد تقع تغيرات تؤدي إلى . passive revolution» السلبية
القضاء على بعض التناقضات، ولكن سوف تحل محلها 

 .ت جديدةتناقضا
 

أهمية، » األساليب األمريكية والفوردية«ولعل أقل مزايا مقال 
. وتعقد التناقضات التي يولدها اعترافه بسيولة الوضع،

وبالرغم من أنها تنبأت، بصفة عامة، بتطور ظهرت 
إرهاصاته في ايطاليا الفاشية في اتجاه ظهور شكل أآثر 



عا أي اط رفضا قاآتماال لرأسمالية الدولة االحتكارية، رفضت
آيف يمكن : تشاؤم غير جدلي، وترآت دون إجابة السؤال

التصدي للتناقضات التي سوف يولدها التطور الجديد 
 للرأسمالية؟

 
*** 
 

 األساليب األمريكية والفوردية 
 

هناك طائفة من المشاآل الجديرة بالبحث، تندرج تحت 
. »ديةاألساليب األمريكية والفور«العنوان العام المألوف 

ولكن علينا أوال، أن نأخذ في االعتبار حقيقة أساسية، هي أنه 
البد أن تطرح حلول هذه المشاآل في إطار الظروف 
المتناقضة للمجتمع الحديث، والتي تخلق تعقيدات، ومواقف 

لى إغير معقولة، وأزمات أخالقية واقتصادية غالبا ما تؤدي 
 .آارثة

 
اليب األمريكية والفوردية ويمكن القول، بصفة عامة، أن األس

انجاز تنظيم اقتصاد فريدة، ضرورة  تنبع من ضرورة
وينبغي الربط بين مختلف المشاآل التي نبحثها هنا، . مخطط

باعتبارها حلقات في سلسلة من المشاآل التي يتميز بها 
. تصاد المخططاالنتقال من الفردية االقتصادية القديمة إلى االق

لف أشكال المقاومة التي تواجهها وتنشأ المشاآل من مخت
عملية التنمية، وتنبع هذه المشاآل من صعوبات متأصلة في 

ومجتمع البشر  Societas rerumsآل من مجتمع األشياء 
societas huminium ،} عالم الطبيعة وعالم البشر-

 .}المترجم
 

إن تصدي قوة اجتماعية معينة لمبادرة تقدمية حقيقية البد أن 
 القوى يفمن الطبيعي أن تبد: نتائج جوهريةيؤدي إلى 

» التأثير فيها«المطلوب – Subaltern forces» التابعة«
 مقاومة، بل البد أن تقاومها -وترشيدها تحقيقا لغايات معينة

أيضا قطاعات معينة من القوى المسيطرة، أو على األقل 
 . بعض القوى المتحالفة معها

 
 في الواليات المتحدة، لقد فشل تحريم الخمور، الذي آان

شرطا ضروريا لتكوين عامل من طراز جديد، يناسب 
، نتيجة »المنظمة على أساس المبادئ الفوردية«الصناعة 



لمقاومة قوى هامشية ومتخلفة، وليس بالقطع نتيجة معارضة 
 )الخ(.. رجال الصناعة أو العمال 

 
وهذه قائمة بعدد من أهم المشاآل الجوهرية أو المثيرة 

 :هتمام، وإن بدا ألول وهلة أنها ال تحتل مكان الصدارةلال
 
لتراآم وتوزيع رأس المال المالي، إحالل مكانزم جديد -1

يعتمد مباشرة على اإلنتاج الصناعي محل الفئة البلوتقراطية 
 .plotocratic stratumالحالية 

 
 .المشكلة الجنسية-2
 
مريكية يمثل مشكلة معرفة ما إذا آان األخذ باألساليب األ-3

جيا على يعصرا تاريخيا، أي ما إذا آان سيحتم تطورا تدر
، الذي ميز القرن الماضي، والذي »الثورة السلبية«نمط 

حللناه في موضع آخر، أم أنه يمثل ببساطة التراآم الجزيئي 
molecular accumalation  لعناصر البد أن تولد

 .سيرنف، أي ثورة على النمط ال»انفجارا«
 
 . الترآيب السكاني ألوروبا» ترشيد«كلة مش-4
 
مشكلة معرفة ما إذا آان ينبغي أن يبدأ هذا التطور من -5

، أم من خارجه بإقامة سلطة واإلنتاجداخل عالم الصناعة 
قانونية رسمية شاملة، يمكنها أن توجه من الخارج التطور 

 . الحتمي للجهاز اإلنتاجي
 
التي تدفعها الصناعة » األجور المرتفعة«ما يسمى بمشكلة -6

 .التي تحولت على الفوردية، وتم ترشيدها
 
الفوردية باعتبارها المرحلة األخيرة في المحاوالت -7

المتوالية التي تبذلها الصناعة للتغلب على قانون ميل معدل 
 . الربح إلى االنخفاض

 
ائل منذ الحرب، آتعبير عن هالتحليل النفسي، وانتشاره ال-8

ي المتزايد، الذي يمارسه جهاز الدولة والمجتمع القهر المعنو
 . على الفرد، واألزمة الباثولوجية التي فرضها هذا القهر

 
 .Free Masonry األحرارنوادي الروتاري والماسونيين -9



 
 ترشيد الترآيب السكاني ألوروبا

 
يرجع الفضل في مختلف المحاوالت التي بذلت لألخذ ببعض 

ية والفوردية في أوروبا، إلى الفئة مظاهر األساليب األمريك
قراطية القديمة، التي آانت تود أن توفق بين أمرين ال والبلوت

: يمكن التوفيق بينهما، على األقل إلى أن يثبت العكس، وهما
الترآيب السكاني االجتماعي القديم الذي لم يعد يتفق مع 

حدث أشكال اإلنتاج وأساليب العمل التي توفرها أالعصر، و
صناعة األمريكية في أآثر صورها تقدما، يف صناعة ال

 .هنري فورد
 

» فكرية«ولهذا السبب، واجه تطبيق المبادئ الفوردية مقاومة 
شديدة، واتخذ أشكاال وحشية وخبيثة، مستخدما » معنوية«و

وبصراحة، آانت أوروبا تود . أقصى درجات القسر والقهر
زوجة سكيرة، مر وخأن يكون لدى آل رجل برميال مليئا بال

وأنه تحصل على آافة المزايا التي توفرها الفوردية لقدرتها 
التنافسية، مع االحتفاظ بجيش، من الطفيليين الذين يستهلكون 
قدرا مهوال من فائض القيمة، يزيد من نفقاتها األولية، 

 .ويضعف من قدرتها على المنافسة في السوق العالمية
 

دية ظاهرة جديرة بالفحص ولهذا آانت مقاومة أوروبا للفور
نا من استخالص الكثير من العناصر نالدقيق، الذي يمك

الالزمة لفهم الوضع الراهن في عدد من دول العالم القديم، 
 .واألحداث السياسية في فترة ما بعد الحرب

 
ي أآثر أشكالها تطورا ويتطلب األخذ باألساليب األمريكية ف

تاب األمريكيين الذين ، لم يجذب انتباه الكتوفر شرط أولى
ألن وجود هذه األساليب . عالجوا المشاآل الناشئة عن تطبيقها

هذا الشرط، هو ما ... تماما» طبيعيا«في أمريكا، آان أمرا 
 rational »الترآيب السكاني الرشيد«يمكن أن نسميه 

demographic composition الذي يتمثل في عدم وجود ،
، أي أنها اإلنتاجساسية في عالم طبقات آثيرة ليس لها وظيفة أ

  . مجرد طبقات طفيلية
 

بالتحديد » الحضارة األوروبية«و» التراث األوروبي«ويتميز 
» تعتقد«و» ثراء«بوجود مثل هذه الطبقات الناشئة عن 

التاريخ السابق، الذي خلف وراءه رآاما من الرواسب الناجمة 



 ورجال عن تضخم وتحجر الموظفين المدنيين، والمثقفين،
الدين، ومالك األراضي، والتجار القراصنة، والجيش 

الذي أصبح فيما بعد يعتمد على التجنيد اإلجباري (المحترف 
بل يمكن . )محترفينبالنسبة للجنود، أما الضباط فكانوا دائما 

نه آلما آانت األمة ذات تاريخ عريق، آلما آثرت هذه القول، أ
ن الجماهير الخاملة الرواسب، واشتدت وطأتها، وتتألف م

تراث «التي ال عمل لها، وال فائدة منها، والتي تعيش على 
 .، أولئك الذين أحالهم التاريخ االقتصادي إلى التقاعد»األجداد

 
ويصعب إجراء إحصاء لهذه العناصر غير النشطة اقتصاديا 

» مسمى«، ألنه يصعب إدراجها تحت )بالمعنى االجتماعي(
غير أنه .  البحث المباشرألغراض معين حتى يمكن تحديدها

يمكننا أن نستخلص بطريقة غير مباشرة بعض المؤشرات 
ومن أهم . المفيدة من وجود أشكال معينة للحياة القومية مثال

هذه المؤشرات وجود عدد آبير من التجمعات الحضرية 
فال (الخالية من الصناعة ) بل والصغيرة(الكبيرة والمتوسطة 
 ). حدوجود فيها مصنع وا

 
 يجدر بنا :mystery of Naples» سر نابولي«وعما يسمى 

 نابولي، وما استخلصه منها نتذآر مالحظات جوته عن
من استنتاجات  Giustino Fortunatioجيسيتينو فورتوناتو 

لقد آان جوته على حق ). 1(أخالقية تحمل معنى الرثاء 
) *Lazzaronismo {)2{عندما حطم خرافة التشرد 

ثبت أنهم أناس نشيطون أ أهالي نابولي، وفي المتأصل
ولكن القضية هي فحص النتيجة الفعلية لكدهم . وآادحون
إن عملهم ليس في ذاته منتجا، وال هو موجه إلشباع . وآدحهم

فنابولي هي المدينة التي . احتياجات ومطالب الطبقات المنتجة
 يتفق فيها معظم مالك األراضي من أهل الجنوب، سواء آانوا

من النبالء أم لم يكونوا، الدخل الذي يحصلون عليه من 
وحول عشرات األلوف من عائالت هؤالء المالك، . أطيانهم

التي تتفاوت مكانتها، وبطانتهم من الخدم والحشم، تنتظم 
بصناعاتها الحياة العملية في الجانب األآبر من المدينة، 
لتي يقتسم بها الحرفية، وباعتها المتجولين، والطريقة العجيبة ا

هذا العدد الكبير من البلطجية، الذين يتسكعون في شوارع 
أما الجانب . المدينة، ما يصل إلى أيديهم من السلع والخدمات

اآلخر من حياة المدينة، وهو صغير نسبيا، فينتظم حول 
لسلع » المنتجة«أنشطة النقل وتجارة الجملة والصناعة 

 تقوله اإلحصاءات وذلك بالرغم مما. جديدة، وتخزينها



الرسمية، التي تصنف نابولي باعتبارها رابع مدينة صناعية 
 . وجنوهفي ايطاليا بعد ميالنو وتورينو 

 
والتي (االقتصادية لنابولي -وتفسر لنا هذه البنية االجتماعية

معلومات دقيقة نسبيا عنها بفضل يمكن اآلن الحصول على 
 corporateندماجي نشاطات المجالس المحلية، واالقتصاد اال

economy() 3  ( الكثير من تاريخ هذه المدينة المليئة
 .بالتناقضات والمشاآل السياسية الشائكة

 
ليرمو اوتتكرر ظاهرة نابولي على نطاق أوسع في ب

Palermo  المائة مدينة (وروما، وفي عدد من المدن األخرى
ال في الجنوب وفي الجزر فحسب بل وفي وسط ) الشهيرة
بولونيا، وإلى حد ما في بارما وفيرارا (ليا وشمالها أيضا ايطا

Ferraraويذآرنا حال الكثيرين من أهالي هذا ...). ، وغيرها
على روث حصان واحد «: من المدن، بالمثل القائلالطراز 

 .»!يعيش مائة غراب
 

أن : وثمة حقيقة لم تدرس حتى اآلن الدراسة السليمة وهي
ة لألرض في المناطق الريفية الملكية المتوسطة والصغير

ليست للفالحين الذين يزرعونها، بل لبرجوازية المدن 
وتزرع األرض وفقا لنظام المزارعة البدائي . الصغيرة

Share-Cropping (mezzdria(  أي أنها تؤجر مقابل ،
وهذا يعني وجود آتلة هائلة من . حاصالت طبيعة وخدمات

ب مع الدخل اإلجمالي البرجوازية الصغيرة والمتوسطة تتناس
فظهر في . »الريع«، و»المعاش«لألرض، وتعيش على 

» آنديد«األدب االقتصادي نوع من البشر جدير بأن يوصف بـ
Candidالبشعة التي تجسد من يسمون ، تلك الشخصية 

، وهي producers of Savings» لقي المدخراتخا«
لعمل شريحة غير منتجة اقتصاديا، تعيش على ما تقتطعه من ا

البدائي لعدد محدد من الفالحين، بل ويمكنها أيضا أن تدخر 
 وأفدحهاوهذه هي أبشع طريقة لتراآم رأس المال، . منه

ضررا، ألنها تقوم على االستغالل الربوي لفالحين يعانون 
فرأس المال الصغير . من سوء التغذية، وألنها باهظة التكلفة

ى مستوى المعيشة  مهول، للمحافظة علإنفاقالمدخر يقابله 
الظاهرة . (ضخم من الطفيليينالمرتفع الذي يتمتع به عدد 

التاريخية التي أدت إلى تفاقم ذلك الوضع الشاذ، الذي صنع 
الرآود، الذي توالت موجاته في شبه الجزيرة االيطالية، منذ 
انهيار آوميونات العصور الوسطى، وانحطاط روح المبادرة 



ة الحضرية، وهي الظاهرة التي الرأسمالية لدى البرجوازي
  Niccolo Rodolicoوصفها المؤرخ نيكُّولو رودوليكو 

، بل واعتبرها مؤشرا »العودة إلى األرض«بأنها ظاهرة 
للتقدم القومي السليم، وهنا تظهر قدرة الشعارات على إلغاء 

 . )حاسة النقد
 

دائما سببا آخر  State administrationوآانت إدارة الدولة 
 Renato Spaventaوقدر ريناتو سبافنتا . فيلية المطلقةللط

ية الدولة بعشر ين يعتمدون في معيشتهم على ميزانعدد الذ
وحتى اليوم، نجد رجاال ). أربعة ماليين نسمة(سكان ايطاليا 

، ويتمتعون األربعينفي ريعان الشباب، لم يتجاوزوا آثيرا 
ية، نجدهم بعد  قدرتهم البدنية والذهنأوج فيبصحة ممتازة، و

قضاء عشرين عاما في خدمة الدولة، قد آفوا عن القيام بأي 
عمل منتج مكتفين بما يتقاضونه من معاشات آبيرة نسبيا، في 
حين أن العامل ال يتمتع بحقه في المعاش إال بعد بلوغ 

أما الفالح فال يوجد حد زمني الستمراره . الخامسة والستين
لي العادي بالدهشة عندما اولهذا يصاب االيط. (في العمل
 ). مليونيرا أمريكيا ظل يعمل إلى آخر يوم في حياتهيسمع أن

عمل لن اقس آاهنا في أية أسرة ايطالية، فإوإذا أصبح ال
: في نظر عشيرته آلها» عارا«اليدوي يصبح على الفور 

 .وغاية ما يمكن أن يفعله المرء هو االشتغال بالتجارة
 

نتيجة للهجرة الطويلة األمد، «كاني الترآيب الس» اختل«لقد 
. وانخفاض معدل توظف النساء في العمل المنتج لسلع جديدة

من السكان على العمل إلى العاملين، هي » القادرين«ونسبة 
 بل أسوءها إذا أخذنا في ،)*4(من أسوأ النسب في أوروبا 

 : االعتبار األمور اآلتية
 
التي تخفض ..) المالريا، وغيرها(األمراض المتوطنة -1

 .متوسط القدرة على العمل
 
حالة سوء التغذية المزمن لكثير من الشرائح الدنيا من -2

 Marioوهو ما تثبته أبحاث األستاذ ماريو آاميس (الفالحين 
Camis ي المنشورة في مجلة فLa Riforma Sociale   

1926(. 
 

وى المعيشة إلى وينبغي أن تقسم المتوسطات القومية لمست
ذا آان المتوسط القومي ال يكاد يبلغ وسطات طبقية، فإمت



المستوى الذي يعتبر عمليا المستوى الضروري، فهذا يعني 
أن شريحة معتبرة من السكان تعيش حالة من سوء التغذية 

 1929/1930 مناقشة مجلس الشيوخ لميزانية وأثناء. المزمن
ق يني أن الناس يعيشون في بعض المناطلأآد السناتور مسو

على النباتات البرية والخضراوات طوال فصول آاملة من 
 )**5(العام 

 
 البطالة المتوطنة في بعض المناطق والتي ال تظهر في -3

 .التقارير الرسمية
 
تلك الشريحة الملفتة للنظر، لما تتسم به من طفيلية مطلقة، -4

وإن . والتي تحتاج خدمتها إلى عمل آتلة طفيلية ضخمة أخرى
ية بصورة غير مباشرة ألنها تضاعف بدرجة غير تكن طفيل

عادية وغير صحية األنشطة االقتصادية الثانوية آالتجارة 
 . وأعمال الوساطة عامة

 
وال تنفرد ايطاليا بهذا الوضع، فهو موجود بدرجات متفاوتة 

وموجود أيضا، وبصورة أسوأ في . في بلدان أوروبا القديمة
هما التاريخي وعجزهما الهند والصين، وهو ما يفسر رآود

إن ما يعنينا مباشرة من بحث هذه (العسكري -السياسي
االجتماعي، بل -القضية، ليس شكل التنظيم االقتصادي

التناسب الرشيد بين مختلف قطاعات السكان في النظام 
 law ofفلكل نظام قانونه الخاص بالنسب الثابتة . االجتماعي

fixed proportions توازنه ، أي لترآيبه  السكاني
، وأشكال اختالله، الذي قد يؤدي في ذاته إلى »األمثل«

آارثة، ما لم يعالج بالتشريع المناسب، وذلك بصرف النظر 
عن أي عامل من عوامل التفكك والتفسخ التي تؤدي إلى 

 .)ضرب ينابيع الحياة االقتصادية
 

كن، ليس ول. تاريخي وثقافي عظيم» تراث«ا ليس ألمريك
وهذا هو أحد . ، العبء الثقيل الذي عليها أن تتحملهلديها أيضا

) وهو بالقطع أهم من الثروة الطبيعية(األسباب الرئيسية 
وذلك بالرغم من . للتراآم المهول لرأس المال، الذي شهدته

تمتع الطبقات الشعبية فيها بمستوى معيشي مرتفع بالنسبة 
 في لقد أتاح عدم وجود رواسب طفيلية هالمية،. ألوروبا

أطوار تاريخها السابقة، للصناعة وللتجارة بوجه خاص، 
 . فرصة النمو والتطور على أساس سليم

 



وأتاح أيضا، تحول الوظيفة االقتصادية للنقل والتجارة 
لقد أدى بالفعل إلى . ليصبحا في الواقع نشاطا تابعا لإلنتاج

. محاولة استيعاب هذه األنشطة ضمن النشاط اإلنتاجي ذاته
آر هنا التجارب التي أجراها فورد، والوفورات التي ولنتذ

. باشرة لنقل وتوزيع المنتجحققتها شرآته بتوليها اإلدارة الم
رات في تكاليف اإلنتاج، وسمحت بزيادة وأثرت هذه الوفولقد 

ونظرا لتوفر هذه الشروط . األجور وتخفيض أسعار البيع
ترشيد األولية، وترشيدها بفعل التطور التاريخي، أصبح 

العمل سهال نسبيا، وذلك بالجمع بمهارة بين استخدام القوة 
، )تحطيم الحرآة العمالية النقابية على المستوى المحلي(

األجور المرتفعة، ومختلف المزايا االجتماعية، (واإلقناع 
، وبهذا )والدعاية السياسية واإليديولوجية البالغة النعومة

والهيمنة هنا، . ة األمةنجحت في أن تجعل اإلنتاج محور حيا
تولد في المصنع، وال تتطلب سوى عدد قليال من الوسطاء 

 .السياسيين واإليديولوجيين المحترفين
 

 التي أذهلت the masses» الجماهير«وليست ظاهرة 
 إلى هذا الحد إال الشكل الذي اتخذه هذا Romierرومييه 
نية على ، المجتمع الذي تسيطر فيه الب»بعد ترشيده«المجتمع 

ى، بصورة مباشرة أآثر من أي وقت مض» األبنية الفوقية«
بتبسيطها، وتخفيض ( فيه أيضا هذه األخيرة »دُترشِّ«والذي 
 ). عددها

 
حرآة الروتاري هي : األحرارنوادي الروتاري والماسونيين 

ون البرجوازية الصغيرة،  ولكن بداألحرارحرآة الماسونيين 
دي الروتاري، وجمعية الشبان نواأمريكا عرفت . وعقليتها

وأوروبا الماسينيون األحرار  Y.M.C.Aالمسيحيين 
 . والجزويت

 
 جمعية الشبان المسيحيين في إلنشاءولقد بذلت محاوالت 

المساعدة (ايطاليا، وساندت الصناعة االيطالية هذه المحاوالت 
 الفعل العنيفة من ، وردودAgnelliالمالية التي قدمها أنيللي 

، ومحاوالت أنيللي احتواء جماعة أوردين )الكاثوليكجانب 
، التي دافعت عن نمطها الخاص )Ordine Nuovo )6و ڤنو
، والذي صاغته في صورة يقبلها »األساليب األمريكية«لـ

 . العمال
 



لقد فرض الترشيد في أمريكا الحاجة إلى صياغة إنسان من 
إلنتاجية نوع جديد، يناسب نمط العمل العمل ونمط العملية ا

وال تزال هذه الصياغة في أطوارها األولى، ولهذا . الجديدين
فهي ال تزال في طور تكييف . تبدو آما لو آانت حلما ورديا

العامل نفسيا وبدنيا مع البنية الصناعية الجديدة المستهدفة، 
حتى انهيار (، اآلنوحتى . عن طريق األجور المرتفعةوذلك 
، ربما باستثناء »البنية الفوقية«ـلم يتحقق أي ازدهار ل) 1929

وبعبارة أخرى، لم تكن قضية الهيمنة . بعض الحاالت المتفرقة
قد طرحت بعد، واستخدم في الصراع أسلحة مستعارة من 
الترسانة األوروبية القديمة، ولهذا آانت مبتذلة وبالية بالنسبة 

والزال النضال الذي تشهده أمريكا، . لما تطورت إليه األمور
 نضاال من أجل الدفاع عن حقوق )7(ا وصفه فيليب آم

وبعبارة . »حرية الصناعة«عن  craft rightsالحرفة 
أخرى، آان مشابها للنضال الذي شهدته أوروبا في القرن 

 .الثامن عشر مع اختالف الظروف
 

ليست النقابات العمالية األمريكية سوى التعبير الطائفي 
corporate expression لحرف التي تحتاج عن حقوق ا

، ولهذا آان لمحاوالت qualified craftsإلى مؤهالت 
 . إلى حد ما» تقدميا«رجال الصناعة لكبحها طابعا 

                                                                                   
لقد ترك غياب هذا التطور التاريخي األوروبي، الذي طبعته 

لفرنسية بطابعها حتى في المجال االقتصادي، جماهير الثورة ا
الشعب األمريكي في حالة من التخلف، فضال عن افتقار 
أمريكا إلى التجانس القومي، واختالط الثقافات العرقية، 

 .ومشكلة الزنوج
 

اإلشادة بالمدن : وشهدت ايطاليا بداية الفوردية الصاخبة
لخ، وتأآيد أن ا... الكبيرة، والتخطيط الشامل لميالنو

البد من إعداد نماذج الرأسمالية ليست إال في بدايتها، وأنه 
بعض المقاالت : عن هذا الموضوع، انظر(فخمة لتطورها 
غير أنه ) La Riforma Socialeي في ڤالتي آتبها شيا

والحط ) ruralism )8حدث بعدئذ تحول إلى نزعة الترييف 
وير، وتمجيد من شأن المدن، الذي تميز بهما عصر التن

ة األبوية زع، والنartisanatللصناعة الحرفية 
patriarchalism  الرومانسية، واإلشارة إلى حقوق الحرف

 .والنضال ضد حرية الصناعة
 



وبالرغم من أن التطور آان بطيئا، شديد الحذر، وهو أمر 
ن الجانب المحافظ، الذي وم، فإنه ال يمكن القول مع ذلك بأمفه

القديمة بكل ما فيه من طفيلية لم يلق ألوروبية يمثل الحضارة ا
مثله ، من هذه الناحية، االتجاه الذي تومما له أهمية(معارضة 

Nuovi Studi وCritica Fascista  والمرآز الثقافي 
ويعبر آتاب ). أنشئ في جامعة بيزاللدراسات النقابية، الذي 

 بطريقته الخاصة عن هذه المشاآل، )De Man )9دي مان 
ان األوروبي القديم، وإن آان تعبيرا تي تزعزع هيكل البنيلا

يفتقر إلى العظمة، وال ترتبط بأية قوة من القوى التاريخية 
 .الكبرى التي تناضل من أجل السيطرة على العالم

 
 )10(ر ريف پر مدينة والسوپالسو

 
Super-City and Super-Country 

 
في  Giovanni Papiniني ابيپمقتطفات مما آتبه جيوفاني 

آانون الثاني / ينايرLa Fiera Letteraria  15 مجلة
المدينة ال تنتج بل تستهلك، إنها السوق الضخمة «: 1928

التي تتكدس فيها السلع المستولى عليها من األرياف، 
والمناجم، وتتدفق عليها من األقاليم أنضر العقول، وأفكار 

قة التي تضيء ألنها العظماء المتفردين، والمدينة أشبه بالمحر
تحرق ما أنتجه اآلخرون بعيدا عنها، وضدها في أغلب 

دون في المدن المدن عقيمة، فاألطفال الذين يولآل . األحيان
في المدينة توجد . قليلون نسبيا، وال تكاد تولد فيها عبقرية

المتعة، ولكنها خالية من اإلبداع، ويوجد فيها الحب، ولكن ال 
 .»اإلنتاج الروحي، واالستهالك ال يوجد فيها االنبعاث

 
، ال بد أن »مطلقة«صرف النظر عما نجده هنا من حماقات بو

لمدينة » النسبي«نلفت النظر إلى أن ببيني آان يقصد النموذج 
 the relative model of the city-nonليست بمدينة 

city آمدينة آوبلنز ،Koblenz } األلمانية التي آانت مرآزا
لدخل الطفيلي لمالك األرض، والدعارة غير الستهالك ا
 .}المترجم-المشروعة 

 
الفقرة   La Fiera Letterariaوتقرأ في ذات العدد من مجلة 

آراهية : ئص اآلتيةللسوبر ريف الذي ننشده الخصا«: التالية
شديدة لكل أشكال الحضارة التي ال تتفق مع حضارتنا، والتي 

ثم .  ألنهم ال يفهمونهاتدمر المواهب األصيلة لاليطاليين



الحفاظ على الحس الوطني العام، الذي يعبر عن تلك العالقة 
وأخيرا، تمجيد . الطبيعية الحميمية التي تربط الفرد ببلده

.  آل ميدان من ميادين الحياة والنشاطفيخصائصنا الوطنية 
األساس الكاثوليكي، والرؤية الدينية للعالم والبساطة : ونعني
عتدال، واالرتباط الوثيق بالواقع، والسيطرة على ة وااليلاألص

 .»الخيال الجامح، والتوازن بين الروح والمادة
 
آيف آان يمكن أن توجد ايطاليا المعاصرة، أي  :ملحوظة(

األمة االيطالية، دون أن تنشأ المدن وتنمو، ودون تأثيرها 
في الماضي، يعني » اإليمان بالسوبر ريف«آان . التوحيدي
، مثلما يعني municipalismآل شيء للمحليات إخضاع 

أآان . إشاعة الفوضى في صفوف الشعب، والحكم األجنبي
يمكن للمسيحية ذاتها أن تنمو، لو أن البابا اختار قرية 

الصغيرة بدال من روما مقرا  Scaricalasmoسكاريكاالزمو 
  )له؟
 

 Francesco Merianoرأي فرنشيسكو مريانو : أو خذ مثال
في مجلة الفلسفة، «): L'Assalto Bologna:  عننقال(

بين : دعي أني اآتشفت، التناقض الحقيقيأيمكنني أن 
 activismالنزعات اإلرادية والبرغماتية والفاعلية العملية 

المتمثلة في السوبر مدينة من جهة، واالستنارة والعقالنية، 
المتمثلة في السوبر ريف، من  historicismنية اوالتاريخ

جهة أخرى، وهو تناقض عمره أآثر من مائة عام، ولكنه 
 .»يعاود دائما الظهور في ثوب جديد

 
وبعبارة أخرى، وجدت المبادئ الخالدة في السوبر ريف (

 حال، ينبغي أن نالحظ أن المناظرة أيةعلى ). مالذا لها
بين السوبر ريف والسوبر مدينة ليست إال الزبد » األدبية«

 السجال بين النزعة المحافظة الطفيلية، الذي يطفو على سطح
آتب مينو مشاري . واالتجاهات المجددة في المجتمع االيطالي

Mino Maccari: 
 
عندما يعارض السوبر ريف االتجاهات التحديثية المستورة، «

فذلك لكي يحتفظ بحقه في االنتقاء منها، للحيلولة دون إفساد 
 -باحتكاآات مفيدةالتي تختلط أحيانا –االحتكاآات الضارة 

تكامل طبيعة الحضارة االيطالية وشخصيتها المتميزة، التي 
ازداد جوهرها نقاء على مر العصور، والتي تتوق اآلن إلى 



، »نقيا«أصبح ( unifying Synthesisمرآب يوحدها 
 » !!!)»وموحدا not synthesised» مصطنعا«ولكنه ليس 

 
 )11(االآتفاء الذاتي المالي للصناعة 

 
يل ڤآتاب ماسيمو فو Carlo Pagniاني پحلل آارلو 

Massimo Fovel :علم االقتصاد واالندماجية Economia 
e corporativismo (Ferrara S.A.T.E, 1929( ،

الدخل غير المكتسب واألجر : وأشار إلى آتاب آخر بعنوان
 Rendiat e salario nello ) 1928روما (والدولة النقابية 

stato Sindacleمحاولة : ، وذلك في مقال شهير بعنوان
اإلصالح «في مجلة (لوضع نظرية بحتة لالندماجية 

-سبتمبر La Reforma Sociale» االجتماعي
لم پاني غير أن آارو ). 1929تشرين األول -أآتوبر/أيلول

آان ينظر يل ڤفويتبين، أو لم يشر صراحة في آتاباته إلى أن 
 مقدمة لتطبيق أآثر نظم باعتباره» النظام االندماجي«إلى 

ويهمنا أن نعرف، . اإلنتاج والعمل األمريكية تقدما في ايطاليا
يل يعبر عن نفسه، أم أن وراءه قوى اجتماعية ڤما إذا آان فو

 .معينة تسانده وتحرضه
 

طالما أن آل المثقفين، مهما » مجرد عالم«يل أبدا ڤفولم يكن 
فهو ينتمي . ددةيعبرون دائما عن اتجاهات مح» تجردهم«آان 

، ونالدي Cicottiتشيكوتي » شلة«ألسباب آثيرة إلى 
Naldi وباتزي ،Bazzi  وبريزيوزي ،Preziosi ...لخا .

، لما يتمتع به من قدرات وإن آانت شخصيته أآثر تعقيدا
يل يتطلع دائما إلى أن ڤلقد آان فو. فكرية رفيعة، معترف بها

لى إح الفتقاره يصبح زعيما سياسيا عظيما، ولكنه لم ينج
قوة اإلرادة التي تتجه إلى تحقيق : بعض المواهب األساسية

هدف واحد، ولباقة المثقفين من طراز ميسيرولي 
Missiroli فضال عن صالته ببعض أصحاب المصالح ،

، »ليبرالي ناشئ«بدأ نشاطه قبل الحرب آـ. الحقيقية المشبوهة
 بإعطائها وأراد أن يجدد الحرآة الديموقراطية التقليدية

 .مضمونا أآثر حداثة وتحديدا
 

 يغازل الجمهورييين، وخاصة االتجاهات أحياناوآان 
 Oliviervoييرو  زادتشاريني ڤـمجلة ألي(الفيدرالية والمحلية 

Zuccarini :النقد السياسي Critica Politica .( أثناءوآان 
: الداعين إلى الحياد Giolittiيوليتي چ أنصارالحرب من 



 انضم إلى الحزب االشتراآي في بولونيا، ولكنه 1919وفي 
قام قبل الهدنة . Avanti! ـانتيڤلم يكتب أبدا في صحيفة أ

 الصناعة فيها قد تملكوا وآان رجال. عدة رحالت إلى تورينوب
العريقة  Gazzetta di Torinoصحيفة جازيَّتا دي تورينو 

يل ڤوآان فو. والشهيرة، لتصبح الصحيفة الناطقة بلسانهم
ا لتحرير المجموعة الصحفية  يصبح رئيسنأيتطلع إلى 

. دوائر الصناعيةبالومن المؤآد أنه آان على صلة . ةدالجدي
ر بدال ياخت» ليبرالي ناشئ«غير أن تومازو بوريللي، وهو 

، الذي Italo Minunniمنه، وسرعان ما خلفه إتالو مينوني 
. Idea Nazionaleآان يعمل في صحيفة الفكرة القومية 

غير أن صحيفة جازيتَّا دي تورينو لم تلق رواجا، حتى بعد أن 
وبالرغم من . Paese» البالد«غيرت اسمها، وأصبح اسمها 

 .  على تطويرها، أغلقها أصحابهاأنفقتالمبالغ الطائلة التي 
 

يل، يقول فيه ڤ وصلنا خطاب غريب من فو1919وفي عام 
و ڤ في أوردين نوالمشارآة في الكتابة» يشعر بواجب«أنه 

األسبوعية، فحددنا في ردنا عليه شروط أي إسهام محتمل من 
 .»الواجبصوت «جانبه، وبعد هذا الرد سكت 

 
ومونتيلي  Passigli باسٍّيجلي ةلى زمرإيل ڤانضم فو

Montelli وجارديني ،Gardinghi التي جعلت من ،
ستا مشروعا في تريي Lavoratoreي وروراتڤصحيفة ال
وقد . نت له قطعا صالت بدنيا الصناعة في تورينومربحا، آا

و إلى تريستا، وإدارتها على ڤحاول باسيجلي نقل أوردين نو
ويمكن التحقق من تاريخ هذه الواقعة (أسس تجارية مربحة 

بالرجوع إلى تاريخ اآتتاب باسيجلي بمائة ليرة، وحضوره 
وهنا يثور السؤال، ). إلى تورينو إلجراء مباحثات مباشرة

 IL لرجل شريف أن يكتب لصحيفة الالفوراتوري أيمكن
Lavoratore؟ 

 
 وجدت في مكاتب صحيفة الفوراتوري 1921وفي عام 

 أنيل وجارديني، تدل على ڤبعض األوراق الخاصة بفو
 أسهم المالية على األوراقالزميلين آانا يضاربان في بورصة 

 نقوال  الذي آان يقوده النقابياإلضرابشرآات القطن، أثناء 
ران الصحيفة سخِّ، وأنهما آانا ُيNicola Vicchiيتشي ڤ

 .لخدمة مصالحهما في المضاربة
 



لم يسمع أحد شيئا ) Livorno )12وورنو ڤوبعد مؤتمر لـ
 عاد مرة أخرى إلى الظهور 1925وفي . يلڤلفترة عن فو

وجارديني، ) Nenni )13 مع نينِّي !آكاتب في صحيفة أفانتي
 المال لرأسها تبعية الصناعة االيطالية وشن حملة يؤيد في

، وهي حملة استغلتها على الفور جزيّتا األمريكيالمالي 
وال بد أنه آان هناك ( Gazzetta del Popoloوپولو پديل

-Piedmont Hydro {المرتبطة بـ بونتي ) اتفاق مسبق
S.I.P Electronics { . يل ڤ آان فو1926-1925وفي عام

وهو  Voce Republicanaصحيفة يكتب من آن آلخر في 
 ييؤيد النظام االندماجي باعتباره الشرط األول) 1929(اليوم 

ويكتب . على الطريقة االيطالية americanisation لألمرآة
 :Corriere Padonaفي صحيفة فِراَّرا وفي صحيفة 

Ferraraصحيفة في ، وNuovi Studi وصحيفة ،Nuovi 
Probleme   وصحيفةProbleme del Lavoro ،يقوم و
 Ferraraفي جامعة فرارا ) على ما يبدو(بالتدريس 

University. 
 

يل، آما لخصها باني، هو مفهومه ڤوأهم ما في أطروحة فو
، باعتبارها اتحادا صناعيا إنتاجيا corporationللُمْندمجة 

مستقال، عليه أن يحل بأسلوب حديث، مشكلة تحقيق المزيد 
أسمالي لجهاز اإلنتاج االقتصادي من التنمية والتطوير الر

وهو ما تعارضه العناصر اإلقطاعية والطفيلية في . االيطالي
المجتمع، التي تستحوز على نسبة مغالى فيها من فائض 

 producers of» خالقي المدخرات«القيمة، ومن يسّمون بـ
Savings. 

 
يجب أن يصبح خلق المدخرات إحدى الوظائف الداخلية 

، بفضل )أوفر( productive blocاجي ذاته لالتحاد اإلنت
زيادة اإلنتاج مع تخفيض التكاليف، مما يسمح بزيادة فائض 

ومن ثم توسيع السوق . القيمة، فضال عن زيادة األجور
الداخلية، وتحقيق مستوى معين من مدخرات الطبقة العاملة، 

وبهذه الطريقة، يمكن تحقيق معدل أسرع . وأرباح أعلى
سمالي داخل المشروع، بدال من تحقيق هذا التراآم للتراآم الرأ

وهم في الحقيقة ليسوا إال » خالقي المدخرات«عن طريق 
 .نهَّابين لفائض القيمة

 
وينبغي أن يكون للعنصر الفني، لإلدارة والعمال دور في 

» الرأسمالي«اإلنتاجي من دور العنصر -االتحاد الصناعي



اعة نصحالف قادة التوأن يحل أيضا، محل . بمعناه القبيح
والمدخرين من البرجوازية الصغيرة، تحالف من آل العناصر 
المشتغلة مباشرة باإلنتاج، فهي وحدها القادرة على التجمع في 

 the prodctiveاتحاد، مشكلة بذلك المندمجة اإلنتاجية 
corporation) .هنا آان االستنتاج المتطرف الذي ومن 

ندمجة هي شكل من أشكال المأن استخلصه سبريتو، وهو 
 ). الملكية

 
 معالجته أنيل، هو ڤعلى فو Pagniووجه اعتراض باني 

للقضية ليست اقتصادا سياسيا جديدا، بل سياسة اقتصادية 
 في أهميةكون له توهو اعتراض شكلي محض، قد . جديدة

 .يلڤسياق آخر، ولكنه ال يمس جوهر رأي فو
 

عما الحظه من تخلف أما أوجه اعتراضه األخرى، فال تخرج 
» التنظيمية«الوضع في ايطاليا بمختلف جوانبه بالنسبة للثورة 

ونقطة الضعف الرئيسية في رأي . في الجهاز االقتصادي
يل، وهي إهماله للوظيفة االقتصادية التي آانت للدولة ڤفو

دائما، والتي نشأت عن موقف صغار المدخرين من رجال 
وإغفاله لحقيقة أن االتجاه . الصناعة، الذي اتسم بعدم الثقة

االندماجي لم ينشأ من الحاجة إلى إجراء تغييرات في الشروط 
التكنيكية للصناعة، أو حتى من الحاجة إلى سياسة اقتصادية 
جديدة، بل من الحاجة األساسية إلى الضبط االقتصادي 

economic policing والتي أصبحت أآثر إلحاحا نتيجة ،
 .زالت قائمة حتى اآلن والتي ما1929ألزمة 

 
والواقع، أن العمال المهرة في ايطاليا لم يعارضوا في أي 

 من خالل تنظيماتهم أو آأفرادوقت من األوقات، سواء 
النقابية، معارضة ايجابية أو سلبية التجديدات التي تؤدي إلى 
خفض التكاليف، وترشيد العمل، أو األخذ بأشكال أفضل 

 theي لمجمع المشروع الصناعي لألتمتة والتنظيم التكنيك
complex of the entreprise وإن آان هذا . ، بل العكس

 إلى ما يشبه تصفية النقابات الحرة وأدىقد حدث في أمريكا 
ليحل محلها نسق من التنظيمات العمالية المنعزلة بعضها عن 

 .بعض، والتي تتخذ من المصنع قاعدة لنشاطها
 

 أو هي المحاوالت وأشدها حذرا، أما في ايطاليا، فقد واجهت،
لجعل المصنع مرآزا للتنظيم النقابي، حربا مريرة، وسحقت 



» ممثلين للنقابة في المصنع«تذآر قضية وجود (بال هوادة 
Shop stewards( 

 
، أو حتى 1922والتحليل المدقق للتاريخ االيطالي قبل 

، الذي ال تخدعه المظاهر الخارجية، والقادر على 1926
 باللحظات الجوهرية في نضال الطبقة العاملة، ال بد ساكاإلم
لى االستنتاج أن العمال بالذات، هم  يتوصل، موضوعيا، إأن

 وأيدوهاالذين طرحوا أآثر متطلبات الصناعة جدة وحداثة، 
ا أيضا أن نقول، أن بعض نويمكن. بحماس بطريقتهم الخاصة

 نأرجال الصناعة قد أدرك مغزى هذه الحرآة، وحاول 
احتواء  Agnelliمحاولة أنيللي وهذا يفسر . يسخرها لصالحه

و ومدرستها، بإدماجها في مجمع فيات الصناعي ڤأوردين نو
إلنشاء مدرسة للعمال والفنيين المؤهلين، لمواجهة التحول 

 rationalised» المرشدة«الصناعي، والتعامل مع األنظمة 
Systems. 

 
 فصول لتدريس حاولت جمعية الشبان المسيحيين فتح

 من الناحية النظرية، Americanism» األساليب األمريكية«
 .غير أنها فشلت، بالرغم من األموال الطائلة التي أنفقت عليها

 
وبصرف النظر عن هذه االعتبارات، هناك مجموعة أخرى، 

 theالحرآة االندماجية . من المسائل التي تطرح نفسها
corporative movement ا صحيح، وصحيح موجودة، هذ

أيضا، أن التغييرات القانونية التي حدثت بالفعل، قد خلقت 
قتصادي الكبير اال- التغيير التكنيكيإلجراءالشروط الرسمية 

ن العمال ليسوا في وضع يسمح لهم على نطاق واسع، أل
 النضال ليصبحوا هم أنفسهم أوبمعارضة حرآة التغيير، 

 corporative االندماجي قد يصبح التنظيم. الحاملين للوائها
organisation هل : هو الشكل الجديد للتغيير، ولكننا نتساءل

 ruses of providence» خدع القدر«سنتعرض لخدعة من 
حيث يجد الناس أنفسهم مجبرين ، Vicoيكو ڤالتي حدثنا عنها 

على االنصياع ألوامر التاريخ وضروراته، بصرف النظر 
. أْمَيُل إلى الشك واالرتياباليا عما يريدون ويدبرون؟ أنا ح

حتى » الضبط االقتصادي«الزال للعنصر السلبي، عنصر 
اآلن الغلبة على العنصر االيجابي، المتمثل في متطلبات 
-سياسة اقتصادية جديدة، قادرة على تجديد البيان االجتماعي

 oldاالقتصادي لألمة، وتحديثه في إطار نمط التصنيع القديم 
industrialism. 



 
والشكل القانوني المتاح هو أحد الشروط لألمرآة 

americanisationأو حتى أهم. ، ولكنه ليس الشرط الوحيد .
فاألمرآة تتطلب بيئة من نوع خاص، تتطلب بنية اجتماعية 

، )أو على األقل أن يكون هناك تصميم على خلقها(معينة 
هنا، ال والليبرالية . ودولة من طراز معين، الدولة الليبرالية

تعني حرية التجارة أو الحرية السياسية الحقيقية، وإنما تعني 
 economicحرية المبادرة، والفردية االقتصادية 

individualism  على –التي توصلت بوسائلها الخاصة
لى إ، وعبر التطور التاريخي، »المجتمع المدني«مستوى 

 .نظام يقوم على الترآز الصناعي واالحتكار
 

يعيش على ريع « نمط المالك شبه اإلقطاعي الذي إن اختفاء
في ايطاليا، هو أحد الشروط الرئيسية  rentier» األرض

، وليس أحد )وهو إلى حد ما الثروة ذاتها(للثورة الصناعية 
والسياسة االقتصادية والمالية للدولة من شأنها أن . نتائجها

ي، تؤدي إلى اختفاءه، وذلك عن طريق استهالك الدين القوم
والتسجيل اإلجباري لألسهم، وإعطاء الضرائب المباشرة 

في ميزانية وزنا أآبر من وزن الضرائب غير المباشرة 
غير أن هذا، لم يكن ولن يكون، فيما يبدو، اتجاه . الدولة

جدد، أي » ريعيون«فالدولة تخلق في الواقع . السياسة المالية
لمدخرات، وتميل أنها تشجع اإلشكال القديمة للتراآم الطفيلي ل

 closed socialإلى خلق تكوينات اجتماعية مغلقة 
formations. 

 
لقد عمل االتجاه االندماجي في الواقع، على إنقاذ مواقع 

وأخذ . الطبقات الوسطى المتداعية، ال على القضاء عليها
لى إيتحول، بحكم المصالح الثابتة القائمة على األسس القديمة، 

لنظام القائم، بدال من أن يصبح قوة دافعة آلية للمحافظة على ا
لماذا؟ ألن االتجاه االندماجي يعتمد أيضا على . ومحرآة

وجود البطالة، ويدافع عن حد أدنى لمستوى معيشة العاملين، 
آان سينهار هو أيضا، لو أن هناك منافسة حرة، مما يؤدي 

 .إلى اضطرابات خطيرة
 

 للتوظف، تنظيمية ويخلق االتجاه االندماجي أشكاال جديدة
 . الطبقة الوسطىأبناء، للعاطلين من إنتاجيةوليست 

 



فاالتجاه االندماجي وقد ولد : ومع ذلك، ال يزال هناك مخرج
معتمدا اعتمادا شديدا على وجود وضع حرج، ال بد من 

، إذا أريد تجنب آارثة األساسيالمحافظة على توازنه 
بنية االجتماعية ضي في تغيير الممروعة، يمكنه مع ذلك، ال

يلحظه أحد، أي بال بطئ شديد ال يكاد بعلى مراحل، و
قه يمكنه أن ينمو فحتى الطفل الذي أحكم وثا. عنيفةصدامات 

 .ويكبر
 

يل ال ڤلهذا سيكون أمرا شيقا ومثيرا أن نعرف ما إذا آان فو
 أنه يمثل قوى اقتصادية تبحث عن أميعبر إال عن نفسه، 
 .طريق للتقدم بأي ثمن

 
إن العملية سوف تحتاج على أية حال إلى وقت طويل للغاية، 

ثناء، قد تنمو مصالح األف تواجه مصاعب جمة، وفي ووس
جديدة، وتعارض مرة أخرى، تطورها بعناد، حتى تسحقها 

 . تماما
 

 بعض جوانب المشكلة الجنسية 
 

 يضع آل ،تسلُّط هاجس المشكلة الجنسية ومخاطر ذلك
مجتمعية المشكلة الجنسية في مكان ال» المشروعات«مروجي 

 .الصدارة، ويقدموا حال صريحا لها
 

ومما هو جدير بالمالحظة أن المشكلة الجنسية تلعب في 
. األحوال أغلب فيدورا آبيرا ومسيطرا » الطوبويات«
مالحظة آروتشه، أنه ال يمكن تفسير الحلول التي قدمها (

 La Citta delفي مدينة الشمس  Campanellaآمبانيلال 
Sole )14( بالحاجات الجنسية لفالحي آالبريا Calabrian 

peasants الغرائز » ضبط«ويبدو أن . )مالحظة ال محل لها
لما يولده من تناقضات، » أمرا غير طبيعي«الجنسية بالذات 

» الفطرة«من هنا آان االحتكام إلى . وما يناسب إليه من شذوذ
هي أيضا نوع . »لنفسيالتحليل ا«وأدبيات . في هذا المجال

من نقد ضبط الغرائز الجنسية، يذآرنا بعصر التنوير، الذي 
على أساس جنسي » لإلنسان المتوحش«خلق أسطورة جديدة 

 ).يتضمن العالقات بين اآلباء واألبناء(
 

ولكن هذا ال . هناك انفصام بين المدينة والريف في هذا المجال
 شيوع أآثر الجرائم يعني انحيازا عاطفيا للريف، الذي يشهد



ويقرر . الجنسية بشاعة، وينتشر في ربوعه الشذوذ الجنسي
 انتشار 1911التحقيق البرلماني الذي أجري في الجنوب في 

 Abrozzoمن األسر في أبروتزو % 30الزنا بنسبة 
، وهما من أآثر المناطق المتدينة Basilicataوبازيليكاتا 

ها تأثرا باألفكار ، وأقلpatriarchalismتعصبا وبطرآية 
 Serpieriلدرجة أنهما لم يشهدا حسب سِربييري (الحضرية 

ويبدو أن ). 1920-1919أية انتفاضة فالحية في عامي 
 .الوضع لم يتغير منذ ذلك الحين

 
  repreoductive functionالجنس آوظيفة تناسلية 

المثالي للمرأة بين » الجمالي«يتراوح التصور : وآرياضة
. dolly. »الدمية«، وصورة brood mare» رالمه«صورة 

. تقتصر على المدن» رياضة«لم تصبح الممارسة الجنسية 
من «، و»الرجل صياد والمرأة شيطان«: فالمثل الشعبي يقول

هذه األمثال الشعبية . »نام إال مع زوجته هو من ال حيلة لهيال 
إلى أي حد آان مفهوم الجنس آرياضة منتشرا في تبين لنا 

 . يف، وفي العالقة بين أفراد الطبقة الواحدةالر
 

هذه ليست مجرد حقيقة عامة تهم : الوظيفة االقتصادية للتناسل
المجتمع آكل، فالمجتمع في حاجة إلى قدر من التناسب بين 
الجماعات العمرية ألغراض اإلنتاج، وإلعالة القطاع غير 

... ضالسن والمر(النشط اقتصاديا من السكان ألسباب طبيعية 
في أصغر وحدة فعلها جزئية تفعل «وهي أيضا حقيقة ). الخ

لعكاز الذي يتوآأ عليه ا«ويدل تعبير . اقتصادية آاألسرة مثال
على وعي فطري بالحاجة االقتصادية إلى وجود » المسنون

. قدر من التناسب بين الصغار والكبار على نطاق المجتمع آله
 المسنين الذين إن ما نشاهده في الريف من سوء معاملة

وثمة (يعيشون بال أسرة، يستحث رغبة الزوجين في اإلنجاب 
قد تربي أم واحدة مائة طفل، ولكنها قد ال : مثل يقول مؤداه

وهو ما يلقى الضوء على وجه . تجد في النهاية من يعولها
ومن الناس من يعامل آبار السن الذين ال ولد ). آخر للمسألة

 .لهم معاملة األوغاد
 
 أدى تقدم الطب، الذي رفع متوسط عمر اإلنسان، إلى لقد

تزايد أهمية المشكلة الجنسية، باعتبارها أحد الجوانب 
ويثير هذا الجانب الجنسي . األساسية والمتميزة لالقتصاد

فارتفاع . متميز» بنيوي فوقي«بدوره، مشاآل ذات طابع 
 مع انخفاض معدل المواليد،متوسط العمر المتوقع في فرنسا، 



ووجود جهاز إنتاجي غني ومعقد، قد أدى بالفعل إلى عدد من 
وتجد األجيال القديمة . المشاآل التي تتصل بالمسألة القومية

نفسها في عالقة تزداد شذوذا باألجيال الجديدة، بالرغم من 
ويتضخم عدد الجماهير . انتمائهما إلى ذات الثقافة الوطنية
إليها من الخارج مما يغير العاملة بالعناصر المهاجرة الوافدة 

وتحدث هناك نفس الظاهرة التي . طابع القاعدة الجماهيرية
تشهدها أمريكا، وهي وجود نوع من تقسيم العمل، يشغل فيه 

لى مؤهل، وبالطبع سكان األصليون المهن التي تحتاج إال
وظائف اإلدارة والتنظيم، ويقوم المهاجرون بالعمل غير 

 .الماهر
 

ن البدالن عالقة مشابهة بين مدن صناعية وتوجد في عدد م
ينخفض فيها معدل المواليد، وريف ولود، بما يترتب على ذلك 

تطلب الحياة في الصناعة . من نتائج اقتصادية سلبية هامة
بدني مع ظروف عمل -تدريبا عاما، وعملية تكيف نفسي
وهي ليست أموار . الخ... محددة، وتغذية، وإسكان، وعادات

وال . و فطرية، بل خصائص ال بد من اآتسابهاأ» طبيعية«
تنتقل الخصائص الحضرية التي تكتسب على هذا النحو إال 
بالوراثة، أو باألحرى، يتمثلها الطفل في مرحلة نموه، وفي 

ونتيجة لذلك، يفرض انخفاض معدل المواليد . سن المراهقة
في المدن، الحاجة إلى إنفاق ضخم مستمر على تدريب ذلك 

لى المدينة، إالمتدفق الذي ال ينقطع من الوافدين الجدد السيل 
السياسي -محدثا تغييرا مستمرا في الترآيب االجتماعي

للمدينة، مما يغير باستمرار األرضية التي ينبغي أن تطرح 
 .Hegemonyالقيادة /عليها قضية الهيمنة

 
ن قضية تكوين شخصية جديدة للمرأة، هي أهم القضايا في إ

 يحقق أنلى إو. ي ومدني مرتبط بالقضية الجنسيةنظام أخالق
النساء استقاللهن الحقيقي عن الرجال، ويصبح لديهن أيضا، 

 وألدوارهن في العالقة الجنسية، تصورا جديدا ألنفسهن،
. ف تبقى المشكلة الجنسية بكل خصائصها غير الصحيةوس

. وينبغي توخي الحذر في اقتراح تشريعات جديدة بشأنها
ق األزمة الناجمة عن ممارسة اإلآراه من جانب وسوف تطل

، قد يزيد »رومانسي«واحد في العالقات الجنسية، رد فعل 
آل هذه .  الدعارة المشروعة المنظمة من خطورتهإلغاء

را اليب اإلنتاج والعمل الجديدة، أمالعوامل  تجعل تناسب أس
ومع ذلك، ال تزال هذه المحاولة . بالغ التعقيد والصعوبة

 .رة ال غنى عنهاضرو



 
وفورد بصفة (وتجدر اإلشارة إلى اهتمام رجال الصناعة 

باألحوال الجنسية للعاملين لديهم، ويترتب أمور ) خاصة
» التطهري«وال ينبغي أن يخدعنا المظهر . أسرهم عامة

puritanical appearance  لهذا االهتمام، آما خدعنا
 .»تحريم الخمور«
 

الجديد الذي يتطلبه ترشيد اإلنسان والحق أنه ال يمكن إعداد 
اإلنتاج والعمل، ما لم يتم ضبط الغريزة الجنسية وترشيدها 

 .على النحو المالئم
 

 »الرجولية«النسوية و
 

Feminism and Masculinsm 
 
 A.Deدي بييتري تونيللي .هذه فقرة من العرض الذي قدمه ا

Pietri Tonelli في مجلة Rivisita di Politica 
economica) يلكتاب أنطون) 1930شباط /فبراير 

» دفاع عن المرأة«، Anthony M.Ludoviciلودوفيتشي .م
عندما «: ، يدعي لودوفيتشي أنه)1921الطبعة الثانية لندن (

يسوء حال البنيان االجتماعي لألمة النحطاط القدرات 
 لرجالها، فثمة اتجاهان متميزان يبدو أنهما يفرضان األساسية
األول، اعتبار بعض التغيرات مظاهر للتقدم، : ائمانفسيهما د

في حين أنها ليست إال عالمة انحطاط وإفالس مؤسسات 
 والثاني، ويرجع إلى فقدان الثقة المشروع (!)قديمة وسليمة 

أنه اختير في الطبقة الحاآمة، ويجعل أي شخص على ثقة من 
ليضع األمور في نصابها، بصرف النظر عن الصفات 

ومن الواضح، أن الترجمة غير دقيقة وال يعتمد . (»المطلوبة
 ).عليها

 
باعتبارها عن  feminismينظر المؤلف إلى الحرآة النسوية 

. masculinism» الرجولية«االتجاه الثاني، ويطالب يبعث 
وبصرف النظر عن صعوبة إبداء أية مالحظات أخرى، حول 

ونيللي، هذا الموضوع، اللتباس النص الذي طبعه دي بيتري ت
 .المعادية للمرأة تستحق التنويه» الرجولية«فإن هذه 

 
ينبغي دراسة أصول التشريعات التي صدرت في البلدان 
االنجلوسكسونية لصالح النساء، في شأن طائفة آبيرة من 



.  الزائفةأوالحقيقة » العاطفية«القضايا المتصلة بالصراعات 
الجتها معاجلة وهي تمثل محاولة لضبط المسالة الجنسية، ومع

فقد .  لم تحقق، فيما يبدو، الغاية المنشودةأنها أنغير . جادة
منحرفة وضارة » نسوية«فتحت الباب لنزعات 

femeninistic deviations ،معاني الكلمة، بأسوأ 
في وضع اجتماعي ) نساء الطبقات العليا(ووضعت النساء 

 .متناقض
 

 والتنظيم الصناعي» الحيوانية«
 

Animality and Industriaism 
 

لقد آان تاريخ التنظيم الصناعي صراعا ضد العنصر 
). يتخذ اليوم شكال أآثر بروزا وقوة(الحيواني في اإلنسان 

وآانت عملية التصنيع، عملية مستمرة ال تنقطع، مؤلمة 
أي الحيوانية (ودموية في أغلب األحيان، إلخضاع الغرائز 

ثر تعقيدا وجمودا، عادات لقواعد وعادات جديدة، أآ) والبدائية
النظام والدقة الالزمة ألشكال الحياة الجماعية، التي سوف 

 .تزداد تعقيدا، والتي تعتبر النتيجة الحتمية للتطور الصناعي
 

وإذا آان للنتائج التي . هذا الصراع مفروض من الخارج
تحققت حتى اآلن فائدة عملية مباشرة وعظيمة، إال أنها تتسم 

أي أن العادات الجديدة لم : بطابع آلي محضإلى حد آبير 
 .لإلنسان» طبيعة ثانية«تصبح بعد 

 
ولكن، ألم تكن أية طريقة جديدة في الحياة، دائما ولبعض 

، عندما mechanical repressionالوقت، نتائج قمع آلي 
تكون مضطرة إلى الصراع مع القديم؟ وحتى الغرائز التي 

مما ينبغي، » حيوانية«ئز أآثر البد من قمعها اآلن، ألنها غرا
تمثل في الحقيقة، تقدما آبيرا بالنسبة للغرائز السابقة، بل 

 .واألآثر بدائية
 

في أرواح البشر، » الخسارة«من ذا الذي يمكنه أن يقدر 
واآلالم الناشئة عن إخضاع غرائزهم، التي اقتضاها االنتقال 

 هذه العملية من البداوة إلى الحياة الزراعية المستقرة؟ وتشمل
 .الخ... األشكال البدائية للقنانة في الريف وتجارة الرقيق

 



لقد تحققت آل التغيرات التي طرأت حتى اآلن على أساليب 
الحياة عن طريق اإلآراه الوحشي، أي عن طريق سيطرة 

فجرى انتقاء . ةجماعة اجتماعية على آل قوى المجتمع المنتج
لحضارة الجديدة، وأشكال البشر ليالئموا أشكال ا» تربية«و

اإلنتاج والعمل الجديد، باستخدام وسائل وحشية ال يصدقها 
عقل، تستعبد الضعفاء وغير المالئمين، وتقذف بهم إلى 

، أو تقضي عليهم lumpen classesمهاوي الطبقات الرثَّة 
 . قضاء مبرما

 
آانت هناك دائما أزمات تصاحب ظهور الحضارات الجديدة 

ولكن من هم أولئك الذين تشملهم هذه . تطورهاأو تظهر خالل 
األزمات؟ لم تتعرض الجماهير العاملة لهذه األزمات بقدر ما 
تعرضت لها الطبقات الوسطى، بل والطبقات الحاآمة ذاتها، 
التي قاست من عملية القهر الذي آان يمارس على المجتمع 

 .برمته
 

 عصر والفسق آثيرة، ولكل libertinismأزمات اإلباحية 
 .تاريخي أزمته

 
وهو (عندما يمارس القهر ضغوطه على المجتمع آكل مرآب 

) ما حدث خاصة منذ انهيار نظام الرق ومجيء المسيحية
تانية، التي تضفي مظهرا سطحيا يتظهر اإليديولوجيات الپيور

 .من اإلقناع والقبول على االستخدام الفعلي للقوة
 

 الغاية المنشودة، ولو جزئيا، حتى ينهار ولكن ما أن تتحقق
وهو أمر . القهر، ويتخذ  هذا االنهيار أشكاال تاريخية متباينة

متوقع ألن هذا القهر ذاته آان يتخذ دائما أشكاال فريدة 
فقد توحد مع حرآة دينية، –وشخصية في أغلب األحيان 

أو في  strataوخلق جهازه الخاص الذي يتجسد في شرائح 
لقة محددة، ويحمل اسم آرمويل أو لويس الخامس طبقة مغ

 crisis ofعندئذ تنشأ أزمة اإلباحية . عشر حسب األحوال
libertinism . وال يمكن أن تقارن األزمة الفرنسية التي

أعقبت وفاة لويس الخامس عشر مثال، باألزمة التي شهدتها 
أمريكا بعد ظهور روزفيلت، وال آان لتحريم الخمور، وما 

 عليه من ظهور العصابات اإلجرامية ترتب
gangsterism ...الخ، نظيرا في العصور السابقة. 

 



غير أن األزمة لم تؤثر في الجماهير العاملة إال بصورة 
فهذه . سطحية أو غير مباشرة، تتمثل في إفساد نسائها

الجماهير إما أن تكون قد اآتسبت العادات األزمة لتنظيم 
ل خاضعة للقهر المتمثل في الحياة والعمل، أو أن تظ

رضة افي معلم يكن العمال راغبين . ضرورات حياتها األولية
تحريم الخمور، وآان الفساد الناشئ عن االتجار غير 
المشروع في الخمور ونشاط العصابات اإلجرامية شائعا في 

 .صفوف الطبقات العليا
 

. شهدت فترة ما بعد الحرب أزمة أخالقية، اتخذت أبعادا فريدة
غير أنها لم تحدث في مواجهة نوع من القهر أملته الحاجة إلى 
خلق عادات مالئمة ألشكال العمل، بل أملته ضرورات الحياة 

ومن المسلم به أنها آانت .  زمن الحرب، الحياة في الخنادقفي
لقد انطوت هذه الضغوط على نوع من . ضرورات مؤقتة

لغالبية الساحقة من القمع، حتى للغرائز الجنسية السوية، لدى ا
مع وزاد من عنف األزمة التي انفجرت . جماهير الشباب

العودة إلى الحياة الطبيعية، اختفاء عدد آبير من الشباب، 
. راد الجنسينواالختالل الدائم للتناسب العددي بين أف

. سسات المرتبطة بالحياة الجنسيةوتزعزعت دعائم المؤ
مشكلة مستنيرة حول الة من الطوبويات الوظهرت أشكال جديد

 . الجنسية
 

وزاد من قسوة األزمة، أنها أصابت آل فئات السكان، 
تناقضت مع أساليب العمل الجديدة، التي آانت قد بدأت 

). ، والترشيد بصفة عامةTalorismالتيلورية (تفرض نفسها 
وتتطلب هذه األساليب الجديدة انضباطا صارما للغرائز 

» األسرة«، مع تدعيم )ز العصبيعلى مستوى الجها(الجنسية 
، وضبط )وليس شكال معينا لنظام األسرة(بمعناها الواسع 

 .واستقرار العالقات الجنسية
 

شد أوثمة حقيقة تستحق اإللحاح والتأآيد عليها، وهي أن 
في مجال الجنس هو » رجعية«ا والعوامل اإليديولوجية إفساد

ت التي ال ترتبط ة المستنيرة والتحررية المميزة للطبقاالرؤي
ارتباطا وثيقا بالعمل اإلنتاجي، والتي تنشرها في صفوف 

وتظهر خطورة هذا العامل على األخص في . الطبقات العاملة
الحالة التي ال يكون فيها الجماهير العاملة خاضعة لضغوط 
القسر واإلآراه من جانب طبقة عليا، وعندما يكون اآتساب 



ة باإلقناع المتبادل، وبناء على أساليب اإلنتاج والعمل الجديد
 .قناعات واقتراحات آل فرد

 
عندئذ، قد ينشأ وضع له وجهان متعارضان تعارضا أصيال، 

التي تعترف  verbal ideology» اللفظية«بين اإليديولوجية 
الفعلية، التي » الحيوانية«بالضرورات الجديدة، والممارسة 

ي هذه الحالة ينشأ ف. تحول دون اآتساب الجسم الميول الجديدة
لماذا يوصف . ما يمكن أن نسميه النفاق االجتماعي الشمولي

؟ في أوضاع مغايرة تضطر totalitarianismبالشمولية 
وال يمارسها ، »الفضيلة«الطبقات الشعبية إلى ممارسة 

النفاق إذن مسألة . ن تظاهروا باحترامهاإالداعون إليها، و
ال يمكن أن يدوم، والبد أن هذا الوضع . أي ليس شامال: طبقية

، وذلك إذا Crisis of libertinismيؤدي إلى أزمة اإلباحية 
، في صورة عادات ثابتة »الفضيلة«آانت الجماهير قد تمثلت 

 .إلى حد ما، أي أقل تعرضا للتقلبات
 

حالة التي ال تمارس فيها الطبقة العليا القسر الأما في 
نظريا، ولكنها ال » يلةالفض«واإلآراه، فيكون إلحاحها على 
والنتيجة، هي عدم اآتساب . تمارس ال باإلقناع وال باإلآراه

 .البدنية التي تتطلبها أسليب العمل الجديدة-الميول النفسية
 

، أي أنها يمكن أن »دائمة«هذه األزمة يمكن أن تصبح أزمة 
. تتحول إلى آارثة، طالما أنها ال يمكن أن تحل إال باإلآراه

 من نوع جديد، إذ تمارسه نخبة طبقة على باقي وهو إآراه
وهو أيضا، ال يمكن إال أن يكون إآراها . أفراد هذه الطبقة

آـ ألفييري (، ومن ثم انضباطا ذاتيا self-coercionذاتيا 
Alfieri  الذي طلب من خادمة أن تربطه بكرسي مكتبه

 ).ليتفرغ لكتابة أشعاره
 

التي يمكنها أن تعارض إن العقلية المستنيرة المتحررة هي 
إن . هذا الدور، الذي تلعبه النخبة في مجال العالقات الجنسية

 liberterian conceptionالنضال ضد الرؤية التحررية 
يعني إذن، بالتحديد، خلق النخب الالزمة النجاز المهمة 
التاريخية، أو على األقل تطويرها لتشمل وظيفتها آل 

 .المجاالت النشاط البشري
 

 شيد اإلنتاج والعملتر
 



 Levيتصل االتجاه الذي يمثله ليو دڤيدوفيتش  
Davidovtich }  اتصاال وثيقا بهذه الطائفة من } تروتسكي

 .ويبدو لي أن هذه الحقيقة لم ُتبرز بشكل آاف. القضايا
 

 -من وجهة النظر هذه–ويتمثل جوهر مضمون هذا االتجاه 
على أن يكون ) مبرروالتالي غير ال(في التصميم » الغلو«في 

للصناعة ولألساليب الصناعية الغلبة في الحياة الوطنية، 
وعلى التعجيل بتنمية االنضباط والنظام في اإلنتاج، وتكييف 
العادات لتالئم ضرورات العمل، وذلك عن طريق اإلآراه 

 .المفروض من الخارج
 

هذا االتجاه، ال بد أن يؤدي في النهاية، بحكم نظرته إلى 
لى شكل من أشكال البونابرتية، ومن هنا إيا المتصلة به، القضا

 .آان سحقه ضرورة ملحة
 

لقد آانت المشاغل حقيقية، ولكن الحلول العملية آانت خاطئة 
من أساسها، وهذا االختالف في التوازن بين النظرية 
والتطبيق ينطوي على خطر، هو بالمناسبة، ذات الخطر الذي 

 .1921الح في بداية عام 
 

مبدأ استخدام اإلآراه المباشر أو غير المباشر في تنظيم 
ولكن الشكل الذي اتخذه لم يكن : اإلنتاج والعمل مبدأ سليم

لقد أصبح التحيز للنموذج العسكري ضارا، وفشلت . سليما
 ).miltarisation of labour )15عسكرة العمل 

 
اهتمام ليو دڤيدوفيتش  باألساليب األمريكية 

Americanism:  طريقة «آتب مقاالت، وأبحاث في
هذه األنشطة أآثر ترابطا مما يبدو، ألن . ، وفي األدب»الحياة

أساليب العمل الجديدة ال تنفصل عن طريقة خاصة في الحياة، 
ويستحيل النجاح في مجال . وفي التفكير فيها، والشعور بها

فترشيد العمل في . دون تحقيق نتائج ملموسة في المجال اآلخر
واالستقصاءات التي . يكا، يرتبط بال شك بتحريم الخمورأمر

أجراها رجال الصناعة في حياة العمال الخاصة، وإدارات 
» سلوآيات«التفتيش التي أنشأتها بعض الشرآات لمراقبة 
 .عمالها، ضرورات أملتها أساليب العمل الجديدة

 
وال ) التي قد تكون فاشلة(والذين يسخرون من هذه المبادرات 

 puritanism» التطهرية«ال مظهرا من مظاهر إون فيها ير



المنافقة، يحرمون أنفسهم من إمكانية إدراك أهمية الظاهرة 
ها الموضوعي، والتي تعد أيضا ااألمريكية ومغزاها ومحتو

أضخم جهد جماعي بذل حتى اآلن لخلق عامل، وإنسان من 
 نوع جديد، بسرعة غير مسبوقة، وبوعي بالهدف ال نظير له

 .في التاريخ
 

نظر دعابة، على األقل في » الوعي بالهدف«قد يبدو تعبير 
، التي تعبر عن »الغوريلال المدربة«لور من يتذآر عبارة تي

سخريته القاسية من هدف المجتمع األمريكي، وهو أن ينمي 
في العامل إلى أقصى حد، ميوال تلقائية وآلية، وفصم االرتباط 

في العمل المهني المؤهل، الذي القديم بين النفس والجسد 
يتطلب من العامل قدرا من المشارآة االيجابية، بذآائه وخياله 
ومبادرته، ويختزل العمليات اإلنتاجية إلى جانبها اآللي 

 .الجسماني
 

فهي تمثل ببساطة . غير أن هذه األشياء ليست فريدة أو جديدة
أحدث األطوار في عملية طويلة بدأت مع نشأة التنظيم 

شد وطأة من األفكار السابقة، ويتخذ أالصناعي ذاته، وهو 
ولكنه طور سوف يتم تجاوزه بخلق رابطة . أشكاال أشد قسوة

من نوع جديد بين النفس والجسد تختلف عما سبقها، وهي بال 
 forcedسوف يجري حتما انتقاء إجباري . شك أرقى منها

Selectionمة من عد جزء من الطبقة القديمة بال رحب، فيست
 .، وربما من العالم ذاته العملعالم

 
ق منها في دراسة هذه هي وجهة النظر التي ينبغي االنطال

. لرجال الصناعة األمريكيين أمثال فورد» ريةالتطه«المبادرة 
في العامل التي سحقت » الروحية«و» اإلنسانية«إن الجوانب 

ي عالم وال يمكن أن تتحقق إال ف. على الفور ال يمكن أن تعنيهم
وهما موجودان . اإلنتاجي» اإلبداع«اإلنتاج والعمل، في 

 demiurge» الخالق«بصورة أآثر وضوحا في الحرفي، في 
، عندما آانت شخصية العامل آكل تنعكس في الشيء )16(

ال زال الذي يبدعه، وعندما آان االرتباط بين الفن والعمل 
 .قويا للغاية

 
 التنظيم احديد ما يحاربههي بالت» اإلنسانية«غير أن هذه 

ببساطة هو » ريةالتطه«والغرض من المبادرات . اعيالصن
البدني للعامل خارج -المحافظة على قدر من التوازن النفسي

العمل، حتى ال ينهار فسيولوجيا، وقد أنهكته أساليب اإلنتاج 



 يكون خارجيا وميكانيكيا أنهذا التوازن ال يمكن إال . الجديدة
ه يمكن أن يصبح توازنا داخليا إذا آانت غير أن. محضا

المحافظة عليه بناء على اقتراح العامل نفسه ولم يفرض عليه 
من الخارج، أي إذا اقترحه مجتمع من نوع جديد له أساليبه 

 .الفريدة المالئمة
 

إن ما يعني رجال الصناعة األمريكية هو المحافظة على 
فمن مصلحتهم أن . لالنفسية للعام-ياقة البدنية، والعضليةلال

تكون لديهم قوة عمل ماهرة مستقرة، أي مجتمع بشري 
human complex ألن المجتمع البشري . دائم التكيف

في المشروع، هو  collective worke) العامل الجماعي(
أيضا آلة، ال يمكن تجديدها بقطع غيار منفردة آلما تعرضت 

 .لالنهيار، دون تحمل خسائر جسيمة
 

 يسمى بعنصر األجور المرتفعة على هذه ويتوقف ما
هر اوهو األداء التي تستخدم النتقاء قوة العمل الم. الضرورة

. على استقرارهاالمالئمة لنظام اإلنتاج والعمل، والمحافظة 
فعلى العامل أن . غير أن األجور المرتفعة سالح ذو حدين

 ، ليحافظ على»رشيدا«ينفق الزيادة التي يحصل عليها إنفاقا 
ولهذا . العصبية ويجددها، ويرفعها إن أمكن-آفائته العضلية

أصبحت مكافحة إدمان الخمر، وهو أخطر العوامل المدمرة 
وظائفها آما قد يصبح من . لقوة العمل من وظائف الدولة

األخرى، إذا ثبت أن » ريةالتطه«أيضا خوض المعارك 
زمة المبادرة الخاصة لرجال الصناعة غير آافية، أو تفجرت أ

أخالقية واسعة في صفوف الجماهير العاملة نتيجة ألزمة 
 .بطالة ممتدة وواسعة

 
ساءة إإن . وتتصل المشكلة الجنسية أيضا بمشكلة إدمان الخمر

دمان إهو بعد لوظائف الجنسية، وعدم انتظامها، استخدام ا
يهدد الطاقات العصبية، ويالحظ أن خطر عدو أالمسكرات، 

 obsessional» عمل على اإلنساناالستحواز المرضي لل«
work والت اومح. يدفع إلى إدمان الخمر واالنحراف الجنسي

الخاصة فورد، بمساعدة هيئة من المفتشين، التدخل في الحياة 
 ألجورهم، وأسلوب حياتهم هو إنفاقهملعماله، ومراقبة آيفية 

وهي إن آانت ال تزال مجرد .  على وجود هذه االتجاهاتدليل
يمكن أن تصبح عند وغير ظاهرة، فإنه » خاصة«اتجاهات 

رية ة للدولة، تدخل ضمن النزعة التطهحد معين إيديولوجي



التقليدية، وتقدم نفسها باعتبارها إحياء ألخالق الرواد األوائل، 
  .الخ... »الحقيقة«أي باعتبارها أمريكا 

 
والحقيقة الجديرة بالتنويه في الظاهرة األمريكية، هي الهوة 

 يحتمل أن تزيد اتساعا بين أخالق العمال وطريقة التي
 .حياتهم، وبين أخالق فئات السكان األخرى وطريقة حياتها

 
من الذي . وتحريم الخمر مثال، دليل على وجود هذه الهوة

لخمر الذي يجلبه مهربو الخمور إلى الواليات ايتعاطى 
 األجورالمتحدة؟ لقد أصبح الخمر منتجا ترفيا، وحتى 

ة فعة ال تسمح لفئات واسعة من الجماهير العاملالمرت
 يعمل في ساعات محددة، فالعامل األجير الذي. باستهالآه

.  التحايل على القانونأوليس لديه الوقت للسكر أو اللهو 
فمطاردة « أيضا على ممارسة الجنس، وتصدق هذه المالحظة

 .تحتاج وقت فراغ طويل» النساء
 

د تكرارا لنمط الفالح في القرية، سوف يكون نمط العامل الجدي
وإن اختلفت الصورة، حيث يرتبط استقرار الحياة الجنسية 

فالفالح الذي يعود إلى بيته . للفالحين بنظام العمل في الريف
المتعة «في المساء بعد يوم عمل طويل وشاق في حاجة إلى 

 venerem facilem parabilemque» الجنسية الرخيصة
 .آما يقول هوراس

 
ب أن تكون زوجته حليس هذا أسلوب العامل الجديد، الذي ي

. مضمونة، ال تصده، وال تعرف التصنع وأالعيب اإلغراء
 . وليس في حاجة إلى غوايتها أو اغتصابها ليستحوذ عليها

 
قد يبدو أن النشاط الجنسي بهذه الصورة، قد تحول إلى نشاط 

 الجماع، آلي، ولكننا في الحقيقة، بصدد نمو نمط جديد من
مجرد من بهرج العنف الجنسي بألوانه الرومانسية المبهرة، 

 .المميز للبرجوازي الصغير والبوهيمي
 

إنه . يتطلب التنظيم الصناعي الحديث نظام الزواج األحادي 
يحتاج الرجل آعامل، ال يبدد طاقته العصبية في مطاردة 

 عمله فالعامل الذي يذهب إلى. النساء إلشباع نزواته الجنسية
وإطالق العنان للعواطف . ال يصلح للعمل» حمراء«ليلة بعد 

ة ال يتفق مع اإليقاع المحسوب لحرآة اإلنتاج بالمشبو
 .األتوماتيكي في أآمل صوره



 
سوف تحقق ممارسة هذا من القمع واإلآراه المرآب، المباشر 

ف ينشأ شكل ووس. للجماهير بعض النتائجوغير المباشر 
مته األساسية، الزواج األحادي واالستقرار جديد من الجماع س

 .النسبي
 

قد يكون من المفيد االطالع على إحصاء لحاالت االنحراف 
عن نمط السلوك الجنسي، الذي تروج له الدعاية الرسمية في 

فسوف . الواليات المتحدة، موزعة حسب الجماعة االجتماعية
بقات يتبين لنا بصفة عامة، أن الطالق أآثر شيوعا في الط

وهذا يدل على وجود فجوة أخالقية في . العليا بصفة خاصة
الواليات المتحدة، بين الجماهير العاملة، وأعداد متزايدة من 

خالقية ويبدو لي أن هذه الفجوة األ. عناصر الطبقات الحاآمة
 وأآثرها ثراء من حيث النتائج هي واحدة من أهم الظواهر،

 .المترتبة عليها
 

يكي حتى وقت قريب، شعبا عامال، ولم يكن آان الشعب األمر
أصيلة في الطبقة العاملة وحدها، بل ةسم» التفاني في العمل«

فاستمرار . آان أيضا أحد الصفات المميزة للطبقة الحاآمة
المليونير في العمل إلى أن يضطره تقدم السن أو المرض إلى 
التقاعد، واستحواز العمل على الجانب األآبر من يومه، 

 رة أمريكية نموذجية، هي في نظر األوروبي العادي،ظاه
 .أعجب صور التطرف األمريكي

 
أن آما سبق –حتَّم هذا االختالف بين األمريكيين واألوربيين 

» التراث«، بقدر ما يعني tradition» التراث« غياب -ذآرنا
ي طمستها أحداث أيضا، مخلفات آل األشكال االجتماعية الت

ن ناحية أخرى، يوجد في الواليات المتحدة وم. التاريخ السابق
حديث للرواد األوائل، تراث شخصيات منفردة » تراث«

ورجال صارعوا . قوية، ال تعرف حدودا للتفاني في العمل
قوى الطبيعة، بال جيش من العبيد والخدم، من أجل السيطرة 

 .عليها وتسخيرها
 

ي وجه أما في أوروبا، فالمخالفات السلبية، هي التي تقف ف
، )، الخ»األصالة«وهي تمثل (األخذ باألساليب األمريكية 

ألنها تشعر بغريزتها أن أشكال اإلنتاج والعمل الجديد سوف 
 .تسحقها بال رحمة

 



 أوروبا وقت التدمير التام للمخلفات فيوإذا صح أنه قد حان 
يات القديمة، التي لم تدفن بعد، فماذا يحدث اآلن في الوال

 ؟المتحدة ذاتها
 

تدل الفجوة األخالقية التي تحدثنا عنها على تزايد اتساع دائرة 
. ويبدو أن المرأة تلعب هنا دورا هاما. السلبية االجتماعية

ينما يستمر رجال الصناعة في العمل، حتى وإن آانوا من بف
ات يثدي«أصحاب الماليين، تتحول زوجاتهم وبناتهم إلى 

مسابقات وال، مسابقات الجم luxury mammals» مترفة
تذآر (الخ ... اختيار الممثالت لألفالم الجديدة وللمسرح

الثالثين ألف فتاة ايطالية الالتي أرسلن صورهن بلباس البحر 
أساليب النتقاء أجمل ، وآلها )1926إلى شرآة فوآس في 

نساء العالم، ليعرضن في المزاد، وتشجيع الميول الذهنية 
ألبيض داخل الطبقات العليا وتمارس تجارة الرقيق ا. للدعارة
ويكثر النساء، الالتي ال يجدن ما يفعلنه، من السفر عبر . ذاتها

المحيط إلى أوروبا، هربا من تحريم الخمور في بلدهن، 
ومما هو جدير بالذآر، أنه حرم (واحد » موسم«وللزواج لـ

على قباطنة السفن في الواليات المتحدة االحتفال بزواجهم 
ة، ألن الكثيرين منهم يتزوجون عند على ظهر السفين

 ترسو السفينة في أنمغادرتهم أوروبا، ويطلقون زوجاتهم قبل 
 وتنتشر الدعارة بمعناها الحقيقي، في .)الواليات المتحدة

وسوف تجعل . صورة ال تكاد تخفيها الصيغ القانونية الهزيلة
 على أآراههذه الظواهر المميز للطبقات العليا ممارسة أي 

اهير العاملة، حتى تنصاع لمتطلبات الصناعة الجديدة، الجم
وهي على أية حال، تحتم انفصاما . أمرا أآثر صعوبة وعسرا

ل بتبلورها جماعات االجتماعية المختلفة، وتعجنفسيا لل
وتضخمها، وبهذا تكشف عن آيفية تحولها إلى الطبقات مغلقة 

castesمثلما في أوربا ، . 
 

 كيةتيلور واألساليب األمري
 

 Eugenioي تيوفانچينيو چ آتب يو1929أيار /في مايو
Giovannetti  مقاال في مجلة بجاسوسPegasos  عن

لم تعد المقدرة األدبية التي تعتمد «: فريديريك تيلور يقول فيه
على العبارات العامة واألحكام المطلقة، قادرة على إدراك 

 ذلك النسيج مغزى المقدرة التكتيكية، التي تزداد دقة وتفردا،
 وال يزال. ردية والتعليم المتخصصالفريد من اإلدارة الف

بروميثوس «األدب الذي يتناول قدرات اإلنسان في مرحلة 



وهو تصور سطحي - Promethus Unbound» طليقا
: فبطل الحضارة التكنيكية ليس إنسانا تحرر من قيوده. للغاية

النطالق إلى إنه إنسان يعمل في صمت، وال تمنعه قيوده من ا
وهو ليس أحمقا أو جاهال، ليبدد وقته عبثا، بل . عنان السماء

وبينما . إنسان جاد بمعنى الكلمة، قوي العزيمة مفعم بالحماس
تصوغ الحضارة التكنيكية نمط بطلها الجديد، سيفها البتار، لم 

 Literary cult of energyينجح أدب عبادة القدرة البشرية 
يالي ال قيمة له، إنسان أحمق ينشد إال في خلق إنسان خ

 .»المستحيل
 

وتجدر اإلشارة، إلى إن أحدا لم يحاول أن يطبق على 
نتيلي الموجزة التي يتحدث فيها چاألساليب األمريكية عبارة 

فلسفة ال تتجسد في صياغات لفظية، بل في الفعل الذي «عن 
هذه الحقيقة مضيئة، وذات مغزى، ألنه إذا . »يثبت صحتها

ن لهذه العبارة أي قيمة، فذلك ألنها وجدت في األساليب آا
 مناقشة لألساليب أيةوبالعكس، نجد في . األمريكية ما يبررها

وفجة  mechanicist» آلية«األمريكية من يدعي أنها 
، ينظر إليها  pure action» فعل محض«إنها –ووحشية 
 .الخ... »التراث«آنقيض 

 
راث أساسا لفلسفة تلك الحرآات ولكن، لماذا ال ُيتخذ هذا الت

؟ يفسر هذا »الفلسفة فعل ثبتت صحته«التي ترى العكس، أن 
فهو يفسر مثال، الفرق بين الفعل : التناقض أمورا آثيرة

الحقيقي الذي يغير اإلنسان والواقع الخارجي معا تغييرا 
ويتمثل في األساليب األمريكية ) أي الحضارة الحقيقية(أساسيا 

صراع المأساوي غير المجدي، الفعل الذي يعلن من جهة، وال
عن نفسه، ويغير الكلمات ال األشياء، يغير اإليماءات، دون أن 

الفعل األول يخلق . يغير اإلنسان من الداخل من جهة أخرى
مستقبال لصيقا بنشاطه الموضوعي، ويفضل عدم الحديث 

  صنعت علة والثاني، ال يخلق إال نوعا أرقى من الدمى،. عنه
نمط العبارات الخطابية، تختفي بمجرد قطع الخيوط التي 

 .تحرآها وتبعث فيها الحياة
 

 الكم والنوعية
 

أي إشباع . »الغالي«و» الرخيص«ومعناها في عالم اإلنتاج 
الحاجات األساسية للجماهير الشعبية، أو الفشل في إشباعها، 

، وما عدا ذلك. أي االتجاه إلى رفع مستوى معيشتها أو خفضه



ليس إال مسلسال إيديولوجيا، آتب أولى حلقاته جوجليمو 
 .Guglielmo Ferreroفيريَّرو 

 
 مشروع قومي يمتلك قوة عمل آبيرة، والقليل من المواد في

 أليهو افتراض مشكوك في صحته، ألنه يمكن (الخام 
يعني لفظ ) خاماته الخاصة» يخلق«مشروع قومي أن 

ع يهدف إلى استخدام قدر ببساطة أن هذا المشرو» النوعية«
ن يحسن المنتج أآبير من العمل، والقليل من المواد الخام، و

أي أنه يعني التخصص في اإلنتاج لسوق . إلى أقصى حد
ولكن، هل هذا ممكن بالنسبة لبلد بأسره، مكتظ . السلع الكمالية

بالسكان؟ الخياران الكمي والنوعي ممكنان، حيثما تتوفر 
يسمى ما أن هذا القول، ال يصدق على غير . المواد الخام

 يكون أيضا عالي أنواإلنتاج الكمي يمكن . بالبلدان الفقيرة
الجودة، بمعنى أنه يمكنه أن ينافس الصناعة المتخصصة في 
إنتاج السلع العالية الجودة، على األقل في القطاع غير 
التقليدي، الحديث النشأة، من طبقة مستهلكي السلع 

 .»المتميزة«
 
» الجودة«ذه المالحظات صحيحة، إذا سلمنا بمعيار ه

 .المعترف به، والذي ال يعتبر مع ذلك معيارا رشيدا
 

والحق أن األعمال الفنية هي وحدها التي يمكن أن توصف 
فكل ما يمكن . لتفردها، وألنها ال تتكرر» النوعية الرفيعة«بـ

طاق مكن إنتاجه على نيإعادة إنتاجه ينتمي إلى مجال الكم، و
 .واسع

 
–ويالحظ أيضا، أنه إذا تخصصت أمة من األمم في إنتاج 

، فأي صناعة تلك التي ستوفر السلع »العالية الجودة«السلع 
االستهالآية للطبقات الفقيرة؟ هبل يعني هذا تشجيع نظام 

 المسألة برمتها ليست إال صيغة أممعين للتقسيم الدولي للعمل؟ 
ساسة ديماغوجيين يروجون ال ألدباء عاجزين، وإال تصلح 

 .ألحالم مستحيلة
 

النوعية صفة، ينبغي أن يوصف بها البشر ال األشياء ويمكن 
االرتقاء بنوعية البشر وصقلها، ليصبح اإلنسان قادرا على 

.  عدد أآبر من الحاجات، وبهذا يتحرر من سطوتهاإشباع
 على ارتباط أآبر اإلبقاءفارتفاع ثمن الخبز نتيجة للرغبة في 

إن . عدد ممكن من الناس بنشاط معين، يؤدي إلى سوء التغذية



آمٌّ : السياسة التي تنشد الكيف وحده، غالبا ما تحتم نقيضه
 .dis-qualifed quantityيفتقر إلى الجودة 

 
 التيلورية وميكنة العامل

 
يلورية تخلق هوة بين العمل اليدوي المفروض أن الت

 إبداء بعض المالحظات ويمكن. للعمل» المحتوى اإلنساني«و
المفيدة حو لهذا الموضوع، استنادا إلى التاريخ السابق، السيما 

ونعني . تاريخ تلك المهن، التي يغلب عليها الطابع الفكري
النّساخون في : المهن المتصلة بنسخ النصوص لنشرها ونقلها

مصففو الحروف في المطابع / عصر ما قبل اختراع الطباعة
ينوتيب، المشتغلون باالختزال، لن على الاليدوية، العاملو

ولو أمعنا النظر في الموضوع . العاملون على اآللة الكاتبة
تضح لنا أن التكيف مع الميكنة في هذه الحرف أصعب منها ال

لماذا؟ ألنه يصعب على العامل آثيرا بلوغ أعلى . في غيرها
، إذا آان هذا يتطلب منه أن ةمستويات الكفاءة المهني

مون الفكري للنص الذي ، أو أال يفكر في المض»ينسى«
إذا آان نساخا أن يرآز انتباهه على –حتى يمكنه : ينسخه

ن يقسم الجمل إلى أشكل خط آل حرف من الحروف، و
ن ينتقي أ، ثم يقسم الكلمات إلى حروف، و»مجرَّدة«آلمات 

 أوبسرعة قطع الرصاص، ويصفها في صناديق الحروف، 
 بل مجموعات من الكلمات في -ت المفردةال الكلما–أن يفكك 

ن يجمعها آليا، على هيئة رموز لالختزال، أسياق المقال، و
... ن يكتسب القدرة على النسخ السريع على اآللة الكاتبةأو
 .الخ
 
يمكن قياس اهتمام العامل بالمحتوى الفكري للنص الذي و

أنه بعبارة أخرى، عيب . ينسخه بعدد األخطاء في النسخ
آفاءته مع مدى افتقاره إلى مستوى ، بل يتناسب مهني

فنساخ . »مميكنا«االهتمامات الفكرية، أي إلى أي أحد أصبح 
العصور الوسطى، الذي آان يهمه النص الذي ينسخه، آان 

ناء الجملة، وآان يسقط منه وبيغير فيه الهجاء، والصرف 
تيار وآان . فقرات بأآملها، ألن ثقافته الهزيلة ال تسمح بفهمها

األفكار التي يثيرها شغفه بالنص يدفعه إلى استكماله 
وإذا آانت لغته أو لهجته تختلف عن . بالحواشي والمالحظات

: هجته آان يضفي عليه ظالال بكلمات من عندهللغة النص أو 
» يعيد صياغة«لقد آان نساخا رديئا، ألنه آان في الحقيقة 

عصور الوسطى بطئ السرعة في الكتابة في الويفسر . النص



لقد آان هناك متسع من : الكثير من جوانب الضعف هذه
 .الوقت للتفكير والتأمل، ولهذا آانت الميكنة أآثر صعوبة

 
ن تبقى أآان على مصفف الحروف أن يكون أسرع آثيرا، و

عيناه ويداه في حرآة دائمة، وهذا يجعل ميكنة عمله أسهل 
 الذي ينبغي على ولو أمعنا النظر، لوجدنا أن الجهد. وأيسر

–هؤالء العمال أن يبذلوه لكي يعزلوا المحتوى الفكري للنص 
قل جاذبية أوآلما آان (الذي غالبا ما يكون أخاذا وساحرا 

عن ) وسحرا آلما قل الجهد المبذول، وقلت جودة العمل
رموزه المكتوبة، لوجدنا أن هذا الجهد هو أعظم جهد تتطلبه 

 .مهنة من المهن
 

فانجاز . دث ال يعني الموت الروحي لإلنسانغير أن ما ح
. عملية التكيف ال يعني تحنيط عقل العامل، بل تحرره الكامل

. حرآات الجسم ميكنته تماما هو والشيء الوحيد الذي تمت
واختزلت الذاآرة إلى مجرد حرآات بدنية، تتكرر بإيقاع بالغ 

في المراآز العصبية، فيتحرر العقل، » تكمن«السرعة، و
 .نطلق إلى اهتمامات أخرىوي
 

يمشي اإلنسان دون حاجة إلى التفكير في آل الحرآات 
الالزمة ليحرك آل أجزاء جسمه في توافق زمني آامل، 

وهذا هو ما يحدث، وما سوف . بالصورة التي يتطلبها المشي
يحدث دائما في الصناعة لحرآات الجسم األساسية التي 

ئيا، ويفكر في نفس الوقت واإلنسان يمشي تلقا. تطلبها الصنعة
 . فيما يشاء

 
لقد أدرك رجال الصناعة األمريكيون هذا الدياليكتيك المتأصل 

الغوريال «في أساليب الصناعة الجديدة، أدرآوا أن تعبير 
» سوء الحظ«ن العامل يظل لـتعبير أجوف، وأ» المدربة
نه حتى أثناء العمل، يكون أآثر قدرة على التفكير، أإنسانا، و

 على األقل تكون لديه فرصة أآبر للتفكير بعد أن تغلب أو
فالعامل ال يفكر فحسب، بل : على أزمة التكيف دون أن يطرد

يدفعه واقع عدم رضائه عن عمله، وإدراآه أنهم يريدون 
أبعد ما يكون عن تفكير  لىإتحويله إلى غوريلال مدربة، 

 . اإلتباع واالنصياع
 



صناعة، الذي يتجلى في سلسلة وتثير هذه األمور قلق رجال ال
، التي شرحتها »التربوية«اإلجراءات االحترازية والمبادرات 

 .)17(مؤلفات فورد وآتاب فيليب شرحا جيدا 
 

 األجور المرتفعة
 

ن ما يسمى باألجور المرتفعة هي شكل انتقالي أالفكرة القائلة ب
فال يمكن أن يحدث التكيف مع . لمقابل العمل فكرة بديهية

هذه . هلعمل الجديد بالقهر االجتماعي وحد وااإلنتاجليب أسا
الشائعة في أوروبا، واألآثر شيوعا في » الفكرة المتحيزة«

اليابان، ال بد أن تكون لها نتائج خطيرة في األجل القريب، 
فضال عن أنها نابعة من . بالنسبة لصحة العمال، بدنيا ونفسيا

.  فترة ما بعد الحربالبطالة المتفشية التي آانت إحدى سمات
الحتاج جهاز القهر لما هو أآثر » طبيعيا«ولو أن الوضع آان 

فال بد إذن . من مجرد رفع األجور لتحقيق النتيجة المطلوبة
ويمكن . من الجمع ببراعة بين اإلآراه، واإلقناع والقبول

تحقيق هذه النتيجة، بالصورة التي تالئم المجتمع المعني، بدفع 
تيح مستوى المعيشة الالزم للمحافظة على قوة مقابل أعلى، ي

 .العمل، التي أنهكها الشكل الجديد للكدح، وتجديدها
 

 الجديد وتنتشر، واإلنتاجولكن، ما أن تعمم أساليب العمل 
ويصبح نمط العامل الجديد النمط العام، ويتحقق المزيد من 
تحسين جهاز اإلنتاج المادي، حتى يتعين الحد تلقائيا من 

، نتيجة excessive turnover »إحالل العمالة«فراط في اإل
 . النتشار البطالة، وتختفي ظاهرة األجور المرتفعة

 
والواقع أن الصناعة األمريكية ذات األجور المرتفعة، ال تزال 
تستغل احتكارها الناشئ عن مبادرتها الستخدام األساليب 

لها يقاب monopoly wagesفاألجور االحتكارية . الجديدة
غير أن هذا االحتكار سيكون في البداية . أرباح االحتكارية

محدودا بالضرورة، ثم يتحطم نتيجة النتشار األساليب الجديدة 
قارن ظاهرة رخص (في الواليات المتحدة وفي خارجها معا 

وسوف تختفي األجور المرتفعة ومعها األرباح ) السلع اليابانية
 .الهائلة

 
 -آما هو معروف–ة بالضرورة وترتبط األجور المرتفع

بوجود أرستقراطية عمالية، فهي ال تمنح لكل العمال 
 .األمريكيين



 
وإيديولوجية األجور المرتفعة الفوردية ظاهرة نابعة من حاجة 
موضوعية للصناعة الحديثة، عندما بلغت مرحلة جديدة من 

وهي ليست ظاهرة أساسية، غير أن هذا ال . مراحل تطورها
ولكن، ما .  آإيديولوجيةااسة أهميتها، وانعكاساتهيمنع من در
هل تعتبر األجور التي ؟ »األجور المرتفعة«المقصود بـ

يدفعها فورد مرتفعة فقط بالنسبة لمتوسط األجر األمريكي؟ أم 
أنها تعتبر مرتفعة آثمن لقوة العمل التي ينفقها عمال فورد في 

دو أنه لم تجر ، باستخدام تلك األساليب في العمل؟ يباإلنتاج
دراسة منهجية لهذا الموضوع، وهذا وحده آاف لتقديم إجابة 

صعوبته تحمل في هذا بحث صعب، غير أن أسباب . حاسمة
وترجع صعوبة اإلجابة . ذاتها إجابة غير مباشرة عن السؤال

ومن . إلى أن قوة العمل الماهرة لدى فورد غير مستقرة للغاية
، حتى يمكن »المعقول«ثم ال يمكن تحديد متوسط األجر 

ولكن ما . مقارنته بمتوسط األجر في الصناعات األخرى
السبب في عدم استقرارها؟ ما الذي يجعل العامل يقبل أجرا 
أقل من األجر الذي يدفعه فورد؟ أال يعني هذا أن ما يسمى 

أقل قدرة على تجديد قوة العمل المبذول من » أجورا مرتفعة«
 ؟ األخرى الشرآات األجور األقل التي تدفعها

 
نه ليس أ -فيما يتعلق بفورد–إن عدم استقرار قوة العمل يثبت 

الفروق (للظروف العادية لتنافس العمال على الوظائف 
فليس لتباين متوسط األجور، . سوى فاعلية محدودة) األجرية

 .وال لضغط جيش العاطلين االحتياطي أية فاعلية
 

ل جديد عند معالجتنا وهذا يعني أنه ينبغي البحث عن عام
هذا العامل الجديد سيكون سبب آل من ارتفاع . لظاهرة فورد

عدم االستقرار، (األجور، والظواهر األخرى التي أشرنا إليها 
ينبغي البحث عن العامل الجديد في هذه الحقيقة ...). وغيره
أن صناعة فورد، تتطلب تمييزا في المعاملة، تتطلب : وحدها

من نوع جديد ال تتطلبه الصناعات األخرى في عمالها مؤهال 
حتى اآلن، وشكال من استهالك قوة العمل، ومقدارا من الطاقة 
المستهلكة في متوسط ساعات العمل، وهي واحدة من حيث 

شد إرهاقا للعامل منها في أي أالعدد، ولكنها أآثر إنهاآا و
ظروف مكان آخر، وال تكفي األجور المدفوعة في ظل 

 .عطاة لمكافأتها وتعويضهاالمجتمع الم
 



أما وقد تحددت األسباب، فإن السؤال يثور حول ما إذا آان 
نمط الصناعة وتنظيم العمل واإلنتاج الفوردي نمطا رشيدا، 
فإذا آان آذلك، هل يمكن، بل هل ينبغي تعميميه، أم أننا بصدد 

 . ظاهرة خبيثة ينبغي محاربتها بالعمل النقابي والتشريعي
 

خرى، هل يمكن أن يؤدي الضغط المادي واألدبي وبعبارة أ
للمجتمع والدولة إلى تحول العمال آكل، نفسيا وجسمانيا، 
فيصبح النمط العادي للعامل الذي يعمل لدى فورد، النمط 
العام للعامل العادي؟ أم أن هذا مستحيل، ألنه سوف يؤدي إلى 

تدمير انحطاط القوى البدينة، وتدهور النوع البشري، وبالتالي 
قوة العمل؟ وقد يكون الرد، أن طريقة فورد عقالنية، وهذا 

لى عملية طويلة إغير أن هذا يحتاج . يعني أنه ينبغي تعميمها
خاللها تغيير في الظروف االجتماعية، األمد، ال بد أن يحدث 

وهذا لن يتأت . وفي طريقة الحياة، وفي عادات األفراد
االنضباط (ن اإلآراه فال بد من المزج بي. باإلآراه وحده

وينبغي أن يكون اإلغراء في صورة أجور . واإلغراء) الذاتي
مرتفعة تتيح مستوى أفضل للحياة، أو بعبارة أدق تتيح مستوى 
معيشة يتناسب مع أساليب اإلنتاج والعمل الجديدة، التي 

 .تتطلب استهالك قدر معين من الطاقة العضلية والعصبية
 

في بعض فروع الصناعة، وفي لقد حدث وال يزال يحدث 
، »حول إلى الفورديةتت«بعض المؤسسات الصناعية التي لم 

دتها الفوردية على نطاق واسع، ظواهر مماثلة لتلك التي ولَّ
  .ن يكن بدرجة أقل، ومع ذلك، لها أهميتهاوإ
 

لم يكن من السهل تكوين قوة عمل ماهرة ومترابطة ترابطا 
اء فريق من العمال  أو إنشعضويا جيدا في المصنع،

وما أن تتكون قوة العمل أو الفريق حتى تتمتع . المتخصصين
آل العناصر المكونة لها أو بعضها بأجور احتكارية، بل وال 

فتسريح . تتعرض للفصل في حالة التوقف المؤقت لإلنتاج
العناصر المكونة لهذا الكل العضوي، الذي بني بمشقة لن 

. ميعها يكاد أن يكون مستحياليكون اقتصاديا، ألن إعادة تج
آما أن إعادة بناءها باالعتماد على عناصر جديدة يتم 

وهذا . اختيارها عشوائيا، يتطلب جهدا آبيرا ونفقات باهظة
يمثل قيدا على قانون المنافسة التي يحتمها وجود جيش العمل 

وآان هذا القيد دائما السبب في نشأة . االحتياطي والبطالة
  .مالية متميزة عأرستقراطيات

 



 law ofه ال يوجد ولن يوجد قانون للتماثل الكامل وطالما أن
perfect parity  لنظم وأساليب اإلنتاج والعمل، يصلح لكل

الشرآات العاملة في فرع معين من فروع الصناعة، فإن أية 
ن إلى حد ما، وسوف تكوٍّ» فريدة«ية شرآة تعد من هذه الناح

 . تي تناسب احتياجاتها الخاصة العمل بالمواصفات القوة
 

لتي تستخدمها ا fiddlesالصغيرة » أسرار الصنعة «تكتسب
التي تبدو تافهة، أهمية اقتصادية آبيرة إذا تواتر ووة العمل، ق

ومثال ذلك، ما نالحظه في تنظيم العمل على . استخدامها
أرصفة الموانئ، السيما تلك التي يختل فيها التوازن بين شحن 

البضائع، أو حيث تناوب مواسم تكدس البضائع وتفريغ 
العمل الماهرة فال بد أن تتوفر دائما قوة . والمواسم الميتة

لمواجهة الحد األدنى من ) تتغيب عن مكان العملال التي (
وهذا يؤدي إلى نشأة نوع . العمل الموسمي، أو أي عمل آخر

، يتمتع العاملون فيها closed shopمن الورشة المغلقة 
أجور مرتفعة، وبامتيازات أخرى، في مقابل آتلة هائلة من ب

وهذا ما يحدث أيضا في الزراعة، في . »العرضيين«العمال 
وعمال  tenant farmersالعالقة بين الفالحين المستأجرين 

، آما يحدث في آثير من الصناعات bracciantiالزراعة 
 ذاتها ، إما ألسباب لصيقة بالصناعة»ميتة«التي فيها مواسم 

آفاءة تنظيم تجارة الجملة، التي ، أو لعدم )آصناعة المالبس(
تتبع في مشترياتها نمطا خاصا ال يساير النمط الزمني 

 .لإلنتاج
 

 األسهم والسندات والسندات الحكومية
 

ما هو التغيير الجذري الذي سوف يحدث في مجال المدخرات 
لي، إذا الصغيرة والمتوسطة نتيجة للكساد االقتصادي الحا
 ؟استمر لبعض الوقت، وهو على ما يبدو أمر محتمل

 
يالحظ أن االنهيار المفاجئ في بورصة األوراق المالية، قد 
أحدث نقلة هائلة في الثورة، وولد ظاهرة تجريد جماهير 

، وفي آل »دفعة واحدة«واسعة من السكان من مدخراتها 
 .مكان تقريبا، وفي أمريكا أآثر من أي بلد آخر

 
كذا، انطلقت العملية الجهنمية التي ولدها التضخم في عدد وه

رة، وأخذت تفعل فعلها في من البلدان، في أعقاب الحرب مباش
وبدا النظام الذي .  تعرف التضخم في الحقبة السابقةبلدان لم



توسعت الحكومة االيطالية في تطبيعه في السنوات القليلة 
) ن على نطاق أصغروهو امتداد لتراث قائم وإن آا(الماضية 

أآثر النظم حيوية وعقالنية، على األقل في نظر بعض 
 ولكن ما هي النتائج المحتملة لتطبيقه؟. البلدان

 
، وبين هذه )الممتازة(الفرق بين األسهم العادية، واألسهم 

 بين األسهم والسندات المتداولة في رقاألخيرة والسندات، والف
 .البورصة، والسندات الحكومية

 
اول معظم المدخرين التخلص من األسهم على اختالف يح

هم و. أنواعها، التي انخفضت قيمتها بدرجة لم يسبق لها مثيل
ن آانوا يفضلون السندات يفضلون السندات على األسهم، وإ

 .الحكومية على أي شكل آخر من أشكال االستثمار
 

ويمكن القول، أن معظم المدخرين يريدون قطع أية صلة 
نهم يريدون أن إ. صة آكلهم بالرأسمالية الخامباشرة ل

يشارآوا في النشاط االقتصادي من خالل الدولة، التي يمكن 
. أن تضمن لهم عائدا متواضعا لالستثمار، ولكنه عائد أآيد

وهكذا، تجد الدولة نفسها مكلفة بالقيام بوظيفة أساسية في 
حافظة (} المترجم-قابضة{النظام الرأسمالي سواء آشرآة 
تجمع ) State holdingsاألوراق المالية المملوآة للدولة 

المدخرات لتضعها تحت تصرف الصناعة والنشاط الخاص، 
إنشاء بيوت (أو آوسيط ومستثمر الستثمارات طويلة األجل 

أنواعها في ايطاليا، وإعادة بناء الرهونات على اختالف 
 Bancaتغيير طبيعة البنك التجاري . الخ... الصناعة،

Commercialeوخلق أنواع جديدة ر، ودعم بنوك االدخا ،
 .)الخ... من صناديق التوفير

 
ولكن هل يمكن للدولة إذا ما تولت هذه الوظيفة، التي أملتها 
الضرورة االقتصادية، أن تكف عن االهتمام بتنظيم اإلنتاج 

هل ستترآها للمنافسة والمبادرة الخاصة آما آانت والتبادل؟ 
ن أزمة الثقة التي ألمت  فإذا قدر لهذا أن يحدثتفعل من قبل؟ إ

 .أيضابالصناعة الخاصة والتجارة سوف تجتاح الدولة 
 

إن نشأة وضع تضطر فيه الدولة إلى تخفيض قيمة سنداتها إما 
عن طريق التضخم، أو عن أي طريق آخر بنفس الطريقة 
التي خفضت بها قيمة األسهم الخاصة، سيكون آارثة للنظام 

 منقادةهكذا تجد الدولة نفسها . االقتصادي آكل-عياالجتما



ن سالمة إدارة بحكم الضرورة إلى التدخل، للتأآد م
 .نفذتها بوسائلها الخاصةاالستثمارات التي 

 
هذا يفسر، على األقل، أحد الجوانب النظرية في المناقشة 

ولكن . croporate regimeالدائرة حول النظام االندماجي 
فالمسألة ليست مجرد الحفاظ على . ا ال تكفيالرقابة في ذاته

بل إعادة تنظيمه  الجهاز اإلنتاجي آما هو في لحظة معينة،
 .لتنميته ليواآب الزيادة في السكان، وفي الحاجات الجماعية

 
أآدنا على هذه العوامل باعتبارها أهم العوامل العضوية 

غير أن هناك أيضا عوامل أخرى، تؤدي إلى . والجوهرية
الحماية -ل الدولة، أو تقدم المبرر النظري لهذا التدخلتدخ

الجمرآية المتزايدة، والميل إلى تحقيق االآتفاء الذاتي، 
والجوائز التي تمنح لتشجيع االستثمار، واإلغراق 

dumpingوإنقاذ المشروعات الكبيرة المهددة باإلفالس ، .
 تأميم الخسائر والعجز المالي للمشروعات«وبعبارة أخرى، 

 ).الخ(، »الصناعية
 

وإذا آانت الدولة تنوي فرض توجه اقتصادي من شأنه أال 
طبقة طفيلية، بل يصبح » وظيفة«يعود خلق المدخرات 

الجهاز اإلنتاجي ذاته، فسوف يكون هذا التطور » وظيفة«
ويمكن أن يصبح جزءا من مخطط . االفتراضي تطورا تقدميا

 .واسع للترشيد الشامل
 

ضي تشجيع إجراء إصالح زراعي وإصالح غير أن هذا يقت
إصالح زراعي يعني إلغاء الدخل الناشئ عن (صناعي معا 

يدخل الجهاز الذي تحصل عليه طبقة ال تعمل، لملكية األرض 
اإلنتاجي في صورة مدخرات جماعية، تخصص إلعادة بنائه 

وبهذا يمكن إخضاع آل الدخول لالحتياجات  ).واالرتقاء به
ول مجرد نتيجة عية العلمية، فال تعود هذه الدخالصنا-التكنيكية

  .ةكيلقانونية لحقوق الم
 

هذه المجموعة من المطالب، التي ال يعترف بها عادة، هي 
أصل التبرير التاريخي لما يسمى باالتجاهات االندماجية 

corporate trends التي تتجلى عادة في تمجيد الدولة ،
دم الثقة بالنفس، وآراهية عامة، باعتبارها شيئا مطلقا، وفي ع

 .األشكال التقليدية للرأسمالية
 



ونتيجة لهذه الظواهر، يبدو نظريا، أن الناس العاديين 
السياسية للدولة، في حين أن -والمثقفين هم القاعدة االجتماعية

وال ، plutocraticلوتوقراطية پبنيتها هي في الواقع بنية 
فضالال عن أن . مالييمكنها أن تنفصم صالتها برأس المال ال

الدولة ذاتها قد أصبحت أآبر جهاز پلوتوقراطي، الجهاز 
لمعظم مدخرات صغار الرأسماليين  the holdingالقابض 

آر دولة براجوى الجزويتية آنموذج مفيد، لعدد ذويمكننا أن ن(
 ). من االتجاهات المعاصرة

 
والقول بأن الدولة تعتمد في وجودها على الپلوتوقراطية 

معا ليس قوال متناقضا من آل » الناس البسطاء«لى وع
وهذا ما يثبته مثال فرنسا، حيث ال يمكن تفسير . الوجوه

بدون القاعدة السياسية لديموقراطية  المالي سيطرة رأس المال 
 rentierالبرجوازية الصغيرة، والفالحين الريعيين 

peasant. 
 

 إلى حد ما ومع ذلك، ال تزال فرنسا، ألسباب معقدة، تتمتع
بترآيب اجتماعي سليم، حيث توجد قاعدة عريضة من 

 .الملكيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة
 

ومن جهة أخرى، هناك بلدان ال صلة للمدخرين فيهات بعالم 
، باهظةوالتكلفة االجتماعية لالدخار فيها . اإلنتاج والعمل

تتمثل في مستوى بالغ االنخفاض لمعيشة عمال الصناعة 
 .ل الزراعة بصفة خاصةوعما

 
وإذا آان من شأن الهيكل الجديد لالئتمان أن يرسخ هذا 

وإذا . ى األسوألالوضع، فسيكون هذا في الحقيقة عودة إ
أصبحت المدخرات الطفيلية في مأمن من مخاطر السوق 
العادية بفضل الضمانات التي تقدمها الدولة، فسوف تتدعم 

ن جهة أخرى، سوف عندئذ الملكية الطفيلية لألرض، وم
تفرض سندات الشرآات الصناعية ذات األرباح المحددة 

 .قانونا، على العمال عبئا ال يطاق
 

 الحضارة األمريكية والحضارة األوروبية
 

في حديث  Luigi Pirandelloأعلن لويجي پيرانديللو 
مجلة ( Corrado Alvaroارو ڤأجرراه معه آَّورادو ال
L'Italia Letteraria ،14ن أ«): 1929نيسان /بريل أ



 أنوأعتقد . تجتاحنا americanismأساليب الحياة األمريكية 
النقود المتداولة إن «، »منارة جديدة للحضارة قد أضيئت هناك

تجري !) ؟(وراء النقود و!). ؟(في العالم آله نقود أمريكية 
. هذا يصدق فقط على حثالة المجتمع. (»طريقة الحياة والثقافة

لة الكوزموبوليتانية هي ما ظن بيرانديللو والكثيرون هذه الحثا
واألدق أن «» هل ألمريكا ثقافة؟«) غيره، أنها العالم آله

هل لها ثقافة واحدة ومرآزية، وبعبارة أخرى، هل : يقال
 »أمريكا أمة على النمط الفرنسي، أو األلماني، أو االنجليزي؟

جديدة الذي وعاداتها هي أدبها ال). ؟(لديها آتب وعادات «
. اخترق األبواب التي أحكم إغالقها وشددت الحراسة عليها

إنك في برلين ال تشعر بوجود هوة بين أوروبا القديمة 
 .»وأوروبا الجديدة، ألن بنية المدينة ذاتها ال تبدي أية مقاومة

ولذا . واليوم لم يعد في وسع بيرانديللو أن يقول نفس الشيء(
في « ). لين النوادي الليليةينبغي أن تدرك أن يقصد بر

باريس، حيث يوجد صرح تاريخي وفني، حيث الشواهد ماثلة 
على وجود حضارة قومية، تبدو أساليب الحياة األمريكية 

إنها أشبه بالمكياج على وجه عجوز شمطاء من سيدات . نشازا
 .»الصالونات

 
ليست المسالة، وجود أو عدم وجود حضارة جديدة، أي ثقافة 

، أو ما إذا آانت هذه »منارة«ي أمريكا، ولو آـجديدة ف
لو أن . الحضارة تغزو أوروبا، أو أنها قد غزتها بالفعل
ال توجد : المسالة طرحت على هذا النحو لكان الرد بسيطا

حضارة أمريكية، وأن آل ما يفعلونه هو اجترار الثقافة 
 جهاإلنتالمسألة هي ما إذا آانت أمريكا، بما وإنما ا. األوروبية

سوف ) أي بطريقة غير مباشرة(من ثقل اقتصادي رهيب 
 أنها تجبرها فعال على قلب قاعدتها أوتحبر أوروبا، 

سوف ما هذا .  على عقبرأسااالقتصادية واالجتماعية العتيقة 
نه أوهو ما يصور على . ببطءيحدث على أي حال، وإن يكن 

ل نمر ه: أي أن السؤال هو. األمريكيةانعكاس للقوة العظمى 
، سوف األوروبية المادية للحضارة األسسبمرحلة تحول في 

وهو ليس طويال إلى هذا الحد، فكل (يفضي في األجل الطويل 
يحدث في العصر الراهن بأسرع مما آان في العصور شيء 
 إلى اإلطاحة بأشكال الحضارة القائمة، وضرورة )السابقة

 ميالد حضارة جديدة؟ 
 

الجديدة، » طريقة الحياة«و»  الجديدةالثقافة«ال تزال عناصر 
التي تنتشر هنا وهناك تحت الفتة أمريكية، مجرد محاوالت 



لى قائم ع» نظام جديد«وهي ال تنبع من . تتلمس طريقها
ن هذا األساس لم يتشكل بعد، وإنما ترجع إلى أساس جديد، أل

بدأت عمى، الذي تمارسه العناصر التي المبادرة إلى التقليد األ
 بأنها قد أزيحت عن مواقعها االجتماعية نتيجة لعملية تشعر

 ). التي ال تزال مدمرة(تشكل األساس الجديد 
 

، هو إلى حد »طريقة الحياة األمريكية«إن ما يسمى اليوم 
، التي سيسحقها أي ير مبكر صادر عن الطبقات القديمةآب

نظام جديد محتمل، والتي أضحت فريسة للذعر االجتماعي، 
 . ل واليأسواالنحال

 
ية للمقاومة من جانب أولئك رو النقد هو محاولة الشعإن هذا

العاجزين عن إعادة البناء، الذين يؤآدون على الجوانب 
 .السلبية لثورة

 
النظام » أدانها«ظر من الجماعات االجتماعية التي وال ينت

الجديد القيام بإعادة البناء، بل من تلك التي فرضت عليها 
وهؤالء . جل خلق األسس المادية للنظام الجديدأالمعاناة من 

عليهم أن يكشفوا بأنفسهم نظاما أصيال » ينبغي«هم الذين 
 يعتبر اليوم وأن يحوٍّلوا ما. للحياة، ال نظاما مؤمرآا

 .»حرية«إلى » ضرورة«
 

المحك إذن، هو أن رد الفعل الثقافي واألخالقي المضاد 
الفارغة بطريقة الحياة ألساليب اإلنتاج الجديدة، واإلشادة 

األمريكية قد جاء من بقايا الطبقات القديمة المتداعية، ال من 
الجماعات التي يرتبط مصيرها بتحقيق المزيد من التطوير 

 .لألسلوب الجديد
 

ولهذا المحك أهمية بالغة، فهو يفسر لنا لماذا ال تريد بعض 
العناصر التي تحتل مواقع المسؤولية في ساحة السياسة 

تي تراهن على تنظيم الفئات الوسطى من السكان لالحديثة، وا
على » نظريا«آكل، لماذا ال تريد اتخاذ موقف، بل وتبقى 

الحياد، وتحل المشاآل العملية باألساليب التجريبية 
التفسيرات التي قدمها قران مختلف . (واالنتهازية التقليدية
» نزعة الترييف«لـ Ugo Spiritoيوجو سبيريتو 

ruralism الريف، وتفسيرات » يتمدن«، والذي آان يريد أن
 . )غيره من الكتاب، وآل يغني على لياله

 



ال باعتبارها شكال من –لسنا في حالة طريقة الحياة األمريكية 
أشكال حياة المقاهي فحسب، بل باعتبارها أيضا، إيديولوجية 

بصدد حضارة من –من نوع إيديولوجية نوادي الروتاري 
وهذا ما يثبته واقع عدم حدوث أي تغيير في . يدنوع جد

وإنما بصدد . األساسيةالعالقات بين الجماعات االجتماعية 
آل ما . ةاالنتشار العضوي للحضارة األوروبية التي تزداد قو
 .هنالك أنها ارتدت ثوبا جديدا يناسب المناخ األمريكي

 
قة إن مالحظة بيرانديللو حول المعارضة التي واجهتها طري

، )Le Creusotولكن في (الحياة األمريكية في باريس 
والترحيب الفوردي التي يفترض أنها حظيت به في برلين، 

» طريقة الحياة األوربية«يثبت أن اختالفها عن 
Europianism في . ليس اختالفا في الطبيعة بل في الدرجة

برلين دمرت الحرب والتضخم الطبقات الوسطى، وآانت 
يز بخصائص تختلف تماما عن خصائص صناعتها تتم

ولم تعاني الطبقات الوسطى الفرنسية من . الصناعة الباريسية
األزمات، التي تحدث من وقت آلخر، آالتضخم في ألمانيا، 

العضوية مثلما عانت الطبقة  1929وال عانت من أزمة 
لهذا بدت طريقة الحياة األمريكية . الوسطى في ألمانيا
 .المكياج، آمودة أجنبية مظهريةالباريسية آنوع من 

 
مالحظات المترجمين إلى االنجليزية مرقمة في : مالحظة
فمرقمة ومرفوقة بالعالمة غرامشي أما مالحظات . الهوامش

* 
 

 هوامش ومالحظات
 
 
-1848 (Giustino Fortunatioتينو فورتوناتو جيس-)1(

 .»أنصار قضية الجنوب«مفكر وسياسي من ) 1932
 
)2*  ( 

Fortunato’s short work on Goethe and his 
Judgement on the Neapolitians has been 
republished by the Bibliographia Editrice di 
Rieti in the collection “Quandeni Critici” 
directed by Domenico Petrini. On Fortunato’s 



short work, worth reading is Luigi Einaudi’s 
review in La Riforma Sociale, perhaps 1912 
 
(Actually 1918- االنجليزيان /المترجمان  ) 

 
تستخدم هذه الكلمة هنا : Corporationاندماجي ) 3(

قتصاد االيطالي منذ فقد نظم اال. fascistف لـ فاشي آمراد
في ذلك بما  Corporations» مندمجات« على هيئة 1926

ويقصد غرامشي . مندمجات العملالنقابات، التي حلت محلها 
أحيانا بالتيار االندماجي عندما يتحدث عنه في مواضع أخرى 
من آراساته، الفاشية بما هي، بل واإليديولوجية االندماجية 
. المنظمة، التي آانت تمثل قوة آبرى في ايطاليا قبل الفاشية

وآان لها أنصار بين الكاثوليك التقليديين واالشتراآيين 
يين، وأيضا في صفوف دعاة ترشيد الرأسمالية اإلصالح

االيطالية، ولقد اتخذ االقتصاد االندماجي في ظل حكم 
ل االختالف ، شكال يختلف آ1930ما بعد مسوليني، والسي

عما آان يقصده الدعاة األصليون غير الفاشيين للحرآة 
 .االندماجية

 
)4* ( 

Cf. the research into subject by Professor 
Mortara for example in : Prospective 
Economiche of 1922.  
 

)5**( 
Cf. the Atti Parlementari for the Session, and 
the speach by Senator Ugo Ancona, whose 
reactionary fancies were smartly slapped down 
by the head of the Government (Mussolini) 

 
 رئيس شرآة  Giovanni Agnelli چيوڤاني أنيللي) 6(

، الذي قام بمحاوالت مختلفة لكسب العمال »التقدمي«فيات 
 تأييدهمتالية، ونال صاعد نضالهم، وارتفعت روحهم القالذين ت

وبعد .  وتكثيفة في مصانع فيات في تورينواإلنتاجلترشيد 
 تشرين األول /احتالل العمال لمصانع الشرآة في أآتوبر

 فرفض اإلدارةهم أنيللي االشتراك في ، عرض علي1920
وآان . العمال بقيادة الشيوعيين هذا العرض رفضا حاسما

في طليعة » اوردين نوفو«العمال الشيوعيون الملتفين حول 



 إلدارة المصانع »مجالس المصانع«النضال من أجل إقامة 
وآان أنيللي يأمل إقامة هذه المجالس على . التي استولوا عليها

 .تعاون الطبقي بين العمال واإلدارة الرأسماليةأساس ال
 
)7( 

André Philip, Le Probleme Ouvrier aux Etat-
Unis, Paris, 1929. 

 
، أصبحت فكرة دارجة بعد دعوة Ruralism» الترييف«) 8(

 .لى ترييف ايطالياإ 1927مسوليني في 
 
)9( Henri De Man: Ou dela du Marxisme, 

Paris, 1924ويمثل هذا الكتاب، آما . وان خادع وهو عن
أوضح غرامشي عودة إلى المذهب اإلنساني السابق على 
المارآسية، مع إضافة بعض األفكار الوضعية، واالستناد إلى 

 .»السيكولوجية واألخالقية«القيم 
 
شارة إلى السجال الذي إ: السوبر مدينة والسوبر ريف) 10(

بونتمبيللي  ّسيمواتخذ طابعا أدبيا في العشرينات بين م
Massimo Bontempelli  وآوّرادو الفاروCorrado 

Alfaro  التحضر«المدافعين عن «Urbanism 
أونجارّتي  Malparteوالكوزموبوليتانية من جهة ومالبارتي 

Ungaretti  وبابينيPapini  المدافعين عن القومية
وهذان االتجاهان المتنازعان هما  Ruralism» الترييف«و

 .قيقة وجهان لعملية واحدة هي االمبريالية الفاشيةفي الح
 
أي االآتفاء الذاتي، ويستخدمها : Autarkyآلمة ) 11(

 .غرامشي هنا بمعنى التمويل الذاتي
 
، شهد انشقاق 1920ورنو المنعقد في يناير ڤمؤتمر ل) 12(

الجناح الشيوعي عن الحزب االشتراآي، وتكوين الحزب 
 .الشيوعي االيطالي

 
 .بترونيني، أصبح فيما بعد زعيم الحزب االشتراآي) 13(
 
  Tommaso Campanella تومَّاسوآا مبانيال )14(
، راهب دومينيكاني هرطيق، مؤلف اليوتوبيا )1568-1639(

التي قدم فيها  La Citta del Sole» مدينة الشمس«الشهيرة 



تنظيما ثيوقراطيا شيوعيا مثاليا للمجتمع يتضمن شكال من 
 .الجنسشيوعية 

 
قرها المؤتمر التاسع أوهي السياسة التي : عسكرة العمل) 15(

للحزب الشيوعي السوفيتي، واستمرت لفترة قصيرة في 
وقد واجهت سياسة عسكرة العمل . مرحلة شيوعية الحرب

معارضة متزايدة من جانب النقابات العمالية، وخاصة بعد 
بشخص وقد ارتبطت هذه السياسة . انتهاء الحرب األهلية

وقد منيت بهزيمة ساحقة في المؤتمر العاشر . تروتسكي
السياسة «، وهو المؤتمر الذي أقر 1921للحزب في 

  .»االقتصادية الجديدة
 
مأخوذة عن اليونانية، وتعني : Demiurgeآلمة ) 13(

خالق «وتعني في الفلسفة األفالطونية . الصانع الحرفي
 .»العالم

 
)14 ( 

Henry Ford (with Samuel Crowther) My Life 
and work, Garden City and London, 1922M 
and Today and Tomorrow Garden City. André 
Philip, le problème ouvrier, Cit.  

 
المشار إليها » بالمبادرات التعليمية«المفروض أن المقصود بـ

هنا، مؤسسات مشابهة لمدرسة هنري فورد للحرف التي 
 . المزيد من التعليم للعمالأنشأها لتوفير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


