إصالح اجتماعً أم
ثورة؟
لوكسمبرغ
و
روزا

الناشر /دار الطلٌعة – بٌروت

فهرس
3

 -1مقدمة المؤلفة

 -2الطريقة االنتهازية

5

 -4تحقيق االشتراكية عبر اإلصالحات االجتماعية

13

 -6نتائج اإلصالحات والطبيعة العامة لمتحريفية

20

 -8التعاونيات والنقابات والديمقراطية

30

 -10االنهيار

42

 -3تكيف الرأسمالية

 -5الرأسمالية والدولة

 -7التطور االقتصادي واالشتراكية

 -9االستيالء عمى السمطة السياسية

8

17
25
36
45

 -11االنتهازية في النظرية والتطبيق

2

 -1مقدمة المؤلفة
قد يثير عنواف ىذا الكتاب الدىشة أوؿ وىمة .أيمكف أف تكوف االشتراكية الديموقراطية ضد اإلصالحات؟ ىؿ يمكننا أف
نعارض اإلصالحات االجتماعية بالثورة االجتماعية ،أي بتحويؿ النظاـ القائـ :ىدفنا النيائي؟ كال بالتأكيد .فالنضاؿ اليومي مف
أجؿ اإلصالحات ،ومف أجؿ تحسيف وضع العماؿ ضمف إطار النظاـ االجتماعي القائـ ،ومف أجؿ المؤسسات الديموقراطية ىو

سبيؿ االشتراكية الديموقراطية الوحيد إلى خوض الحرب الطبقية البروليتارية باتجاه اليدؼ النيائي –االستيالء عمى السمطة

السياسية والغاء العمؿ المأجور .وتعتقد االشتراكية الديموقراطية أف ىناؾ صمة ال تنفصـ تربط بيف اإلصالحات االجتماعية
والثورة ،فالنضاؿ مف أجؿ اإلصالحات وسيمة االشتراكية الديموقراطية والثورة االجتماعية غايتيا.
إننا نجد ألوؿ مرة عاممي الحركة العمالية ىذيف يوضعاف قبالة بعضيما في نظرية إدوارد برنشتايف التي يعرضيا في
مقاالتو في نيوزايت (األزمنة الحديثة)  1898-1897بعنواف «مسائؿ االشتراكية» وفي كتابو «الشروط المسبقة لالشتراكية ومياـ
االشتراكية الديموقراطية» .وتميؿ نظرية برنشتايف إلى إسداء النصح لنا بالتخمي عف التحويؿ االجتماعي ،ىدؼ االشتراكية
الديموقراطية ،وجعؿ اإلصالحات االجتماعية ،وىي وسيمة االشتراكية الديموقراطية ،غاية ليا .ولقد صاغ برينشتايف نفسو وجية
النظر ىذه بالوضوح الذي يتميز بو عندما كتب قائال« :اليدؼ النيائي ،ميما يكف ،ليس شيئا ،والحركة كؿ شيء».
لكف اليدؼ النيائي لالشتراكية ىو العامؿ الحاسـ الذي يميز الحركة االشتراكية الديموقراطية عف الديموقراطية البرجوازية
وعف الراديكالية البرجوازية .إنو العامؿ الوحيد الذي يحوؿ الحركة العمالية كميا مف جيد غير مجد لتصميح النظاـ الرأسمالي إلى
نضاؿ طبقي ضد ىذا النظاـ بغية القضاء عميو .وىذا ما يجعؿ التساؤؿ «إصالح أـ ثورة؟» كما يطرحو برنشتايف يعادؿ بالنسبة

لالشتراكية الديموقراطية التساؤؿ التالي« :أف تكوف أو ال تكوف؟ » .وينبغي عمى كؿ عضو في الحزب أف يفيـ بوضوح أف

المشادة مع برنشتايف وأتباعو ال تدور حوؿ ىذه الوسيمة النضالية أو تمؾ ،أو حوؿ استعماؿ ىذه التاكتيكات أو تمؾ ،بؿ ىي تدور
حوؿ وجود الحركة االشتراكية الديموقراطية ذاتو.
قد يبدو ىذا أم ار مبالغا فيو إذا ما نظر إلى نظرية برنشتايف نظرة عابرة .إالّ يذكر برنشتايف باستمرار االشتراكية

الديموقراطية وأىدافيا؟ أالّ يكرر المرة تمو األخرى وبمغة صريحة أنو ىو االخر يناضؿ باتجاه اليدؼ النيائي لالشتراكية ،ولكف
بطريقة أخرى؟ أال يؤكد عمى الخصوص أنو يتفؽ تماما مع الممارسة الراىنة لالشتراكية الديموقراطية؟

كؿ ىذا صحيح بالتأكيد .كذلؾ صحيح أف كؿ حركة جديدة عندما تبدأ بتطوير نظريتيا وسياستيا ،إنما تبدأ بالبحث عما
يدعميا في الحركة السابقة ،عمى الرغـ مف أنيا قد تكوف عمى تناقض مباشر معيا .إنيا تبدأ بالتأقمـ مع األشكاؿ الموجودة وبالتكمـ
بالمغة الموجودة .ومع الوقت تنبثؽ البذرة الجديدة مخترقة القشرة القديمة ،وتجد الحركة الجديدة أشكاال ولغة خاصة بيا.
أما أف يتوقع المرء مف معارضتو لالشتراكية العممية أف تقوـ منذ البداية بالتعبير عف نفسيا بوضوح والى أبعد النتائج فيما
يتعمؽ بموضوع محتواىا الحقيقي ،وأف يتوقع منيا أف تنكر صراحة ومباشرة األسس النظرية لالشتراكية الديموقراطية ،فإف في ذلؾ
استخفافا بقوة االشتراكية العممية .فمف يريد اليوـ أف يبدو اشتراكيا ويعمف في الوقت ذاتو الحرب عمى النظرية الماركسية ،أعظـ
نتاج لمعقؿ البشري في ىذا القرف ،يجد أف عميو أف يبدأ ممزما بتقديـ فروض االحتراـ لماركس ،وأف عميو أف يبدأ بإعالف نفسو

تمميذا لماركس باحثا في تعاليـ ماركس ذاتيا عف مواطف دعـ ليجومو عمى النظرية الماركسية ،متظاى ار أف ىذا اليجوـ إنما ىو
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تطوير لمماركسية .لذا فإف عمينا أف ال نكترث لمقشور ونمتقط لب نظرية برنشتايف .وىذه مسألة ضرورية ممحة لشرائح واسعة مف
البروليتاريا الصناعية في حزبنا.
ليس ىناؾ مف إىانة لمعماؿ أكثر قحة ،وال مف تشيير بيـ أكثر ضعة مف القوا أف «النقاشات النظرية خاصة باألكاديمييف

فحسب» .لقد قاؿ الساؿ منذ بعض الوقت «فقط عندما يصبح العماؿ والعمـ ،ىذاف القطباف المتقابالف لممجتمع ،كال واحدا،

سيسحؽ العماؿ بأذرعتيـ الفوالذية كؿ العوائؽ التي تقؼ في طريقيـ إلى الثقافة» .إف كؿ قوة الحركة العمالية الحديثة تعتمد عمى
المعرفة النظرية.
لكف أىمية ىذه المعرفة مضاعفة بالنسبة لمعماؿ في الحالة الراىنة ،ذلؾ أف وجودىـ في الحركة وتأثيرىـ عمييا ىما
بالضبط ما في الميزاف .وجمدىـ ىو الذي يساؽ إلى السوؽ .فميست النظرية االنتيازية في الحزب ،تمؾ النظرية التي صاغيا
برنشتايف ،سوى محاولة ال واعية لضماف سيطرة العناصر البرجوازية الصغيرة التي دخمت حزبنا ،ولتغيير سياسة حزبنا وأىدافو
باتجاه ىذه العناصر .أف مسألة االصالح أـ ثورة ،اليدؼ النيائي أـ الحركة ،ىي في األساس ،واف عمى شكؿ آخر ،مسألة الطابع
البورجوازي الصغير أـ الطابع البروليتاري لمحركة العمالية.
لذا فإف مف مصمحة جماىير البروليتاريا في الحزب أف تتعرؼ بنشاط وبالتفصيؿ عمى المناظرة النظرية مع االنتيازية .ذلؾ
أنو إذا ما بقيت المعرفة النظرية امتيا از لقبضة مف «األكاديمييف» في الحزب ،فإف ىؤالء سيواجيوف خطر الضاللة .ولف تنتيي
الميوؿ البرجوازية الصغيرة جميعيا والتيارات االنتيازية كميا إلى اإلخفاؽ التاـ ،إالّ إذا قبض جميور عظيـ مف العماؿ عمى أسمحة
االشتراكية العممية الموثوقة الحادة بأيدييـ .عندئذ ستجد الحركة نفسيا عمى أرض صمبة أكيدة« .ستقوـ الكثرة بالميمة».

4

 -2الطرٌقة االنتهازٌة
إذا كاف صحيحا أف النظريات ليست إالّ صو ار منعكسة لظاىرات العالـ الخارجي في الوعي اإلنساني ،فيجب أف يضاؼ

فيما يتعمؽ بموضوعة برنشتايف أف النظريات أحيانا صور مقموبة .أليس ذلؾ ما تبينو نظريتو في إقامة االشتراكية بواسطة

اإلصالحات االجتماعية في وجو الركود الكامؿ لحركة اإلصالحات في إنكمت ار ونظريتو في رقابة النقابات عمى االنتاج في وجو

ىزيمة عماؿ المعادف في انكمت ار و نظريتو في كسب أغمبية في البرلماف بعد تعديؿ دستور سكسونيا وبالنظر إلى المحاوالت

الحديثة العيد ضد حؽ االقتراع العاـ .بيد أف النقطة المحورية في موضوعة برنشتايف ليست مفيومو لممياـ العممية لالشتراكية
الديموقراطية ،بؿ ىي موقفو مف مسار التطور الموضوعي لممجتمع الرأسمالي ،ىذا الموقؼ الوثيؽ الصمة بمفيومو لممياـ العممية
لالشتراكية الديموقراطية.
يرى برنشتايف أف إمكانية االنحطاط العاـ لمرأسمالية تبدو في تناقض شيئا فشيئا .فالرأسمالية مف جية تبدي قدرة أعظـ
عمى التكيؼ ،ومف جية أخرى يزداد اإلنتاج الرأسمالي تنوعا أكثر فأكثر.
يقوؿ برنشتايف أف قدرة الرأسمالية عمى تكييؼ نفسيا تتبدى أوال في اختفاء األزمات العامة نتيجة تطور نظاـ التسميؼ
وتنظيمات أصحاب األعماؿ واتساع وسائؿ المواصالت واإلعالـ .وىي تتبدى ثانيا في تماسؾ الطبقات الوسطى الناجـ عف
التمايز المتنامي في فروع االنتاج وارتفاع شرائح واسعة مف البروليتاريا إلى مصاؼ الطبقات الوسطى .ويمضي برنشتايف إلى
القوؿ بأف ما يثبت ىذا أكثر مف ذلؾ ىو تحسف الوضع السياسي واالقتصادي لمبروليتاريا بفضؿ النشاط النقابي (التريديونيوني).
ومف ىذا الموقؼ النظري يشتؽ برنشتايف النتيجة العامة التالية المتعمقة بالمياـ العممية لالشتراكية الديموقراطية :يجب عمى
االشتراكية الديموقراطية أف ال توجو نشاطيا اليومي إلى االستيالء عمى السمطة السياسية ،بؿ إلى تحسيف وضع العماؿ ضمف
إطار النظاـ القائـ .ويجب عمييا أف ال تتوقع إقامة االشتراكية نتيجة أزمة سياسية واجتماعية ،بؿ ينبغي عمييا أف تبني االشتراكية
بواسطة التوسع المتنامي لمرقابة االجتماعية والتطبيؽ التدريجي لمبدأ التعاوف.
وال يرى برنشتايف ذاتو في نظرياتو جديدا .بؿ ىو عمى العكس مف ذلؾ يرى أنيا تتفؽ مع بعض تصريحات ماركس
وانجمز .ولكف يبدو لنا عمى الرغـ مف ذلؾ أف مف العسير نفي أنيا عمى تناقض تاـ مع مفاىيـ االشتراكية العممية.
إذا كانت تحريفية برنشتايف تقتصر عمى التأكيد أف مسيرة التطور الرأسمالي أبطأ مما كاف يظف سابقا ،فإنو بذلؾ إنما يقوؿ
أف مف الواجب تأجيؿ استيالء البروليتاريا عمى السمطة ،وىذا ما يتفؽ عميو الجميع حتى اآلف .والنتيجة الوحيدة لذلؾ ىو ابطاء
خطي النضاؿ فحسب.
لكف األمر ليس كذلؾ .فما يضعو برنشتايف موضع تساؤؿ ليس سرعة تطور المجتمع الرأسمالي ،بؿ مسار ىذا التطور
ذاتو ،وبالتالي امكانية التحوؿ إلى االشتراكية ذاتيا.
لقد أعمنت النظرية االشتراكية حتى اآلف أف نقطة انطالؽ التحويؿ إلى االشتراكية ستكوف أزمة عامة كارثية .إالّ أننا ينبغي

أف نميز في ىذا بيف أمريف :الفكرة األساسية وشكميا الخارجي.
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الفكرة األساسية ىي التأكيد أف الرأسمالية تتحرؾ نتيجة تناقضاتيا الداخمية ذاتيا إلى نقطة تكوف فييا غير متوازنة ،فتصبح
عندئذ وببساطة مستحيمة .ولقد كاف ىناؾ مف األسباب ما يدفع إلى تصور ىذا المنعطؼ عمى شكؿ أزمة تجارية عامة كارثية.
ولكف ىذا ال يرتدي سوى أىمية ثانوية بالنسبة إلى الفكرة األساسية.
يعتمد األساس العممي لالشتراكية كما ىو معروؼ جيدا عمى ثالث نتائج رئيسية لمتطور الرأسمالي ىي:
 -1فوضى االقتصاد الرأسمالي المتنامية ،التي تقود بالضرورة إلى دماره.
 -2التشريؾ المتزايد لمعممية اإلنتاجية ،التي تخمؽ بذور النظاـ االجتماعي المقبؿ.
 -3التنظيـ والوعي المتنامي لمطبقة العاممة ،وىذا ما يشكؿ العامؿ الفعاؿ في الثورة القادمة.
يقوـ برنشتايف بيدـ أولى دعائـ االشتراكية العممية الثالث األساسية .فيو يقوؿ أف التطور الرأسمالي ال يؤدي إلى االنييار
االقتصادي الشامؿ.
وىو ال يرفض شكال معينا ليذا اإلنييار ،بؿ يرفض إمكانية االنييار ذاتيا .إذ أنو يقوؿ بالنص« :يمكف لممرء أف يدعي أف
انييار المجتمع الراىف يعني ام ار غير األزمة التجارية العامة .أي أنو يعني ما ىو أسوأ :االنييار التاـ لمنظاـ الرأسمالي نتيجة
تناقضاتو الخاصة» .ويجيب برنشتايف عمى ىذا قائال «مع التطور المتنامي لممجتمع ،تقؿ أكثر فأكثر إمكانية االنييار التاـ
واالنييار الشامؿ لنظاـ اإلنتاج الراىف .وذلؾ ألف التطور الرأسمالي يزيد مف جية قدرة الرأسمالية عمى التكيؼ ،ويزيد مف جية
أخرى وفي الوقت ذاتو تمايز الصناعة» (نيوزايت (األزمنة الحديثة)  ،1898-1897المجمد  ،18ص .)555
ىنا يبرز السؤاؿ التالي :كيؼ ولماذا نحقؽ اليدؼ النيائي في ىذه الحالة؟ طبقا لالشتراكية العممية ،تتجمى الضرورة
التاريخية لمثورة االشتراكية قبؿ كؿ شيء في فوضى الرأسمالية المتزايدة التي تقود النظاـ إلى مأزؽ .ولكف إذا اعترؼ المرء مع
برنشتايف أف التطور الرأسمالي ال يتحرؾ باتجاه دماره ذاتو ،فإف االشتراكية تكؼ عف أف تكوف ضرورية موضوعيا.
يبقى ىناؾ الدعامتاف الرئيسيتاف األخرياف لمتقسيـ العممي لالشتراكية ،وىما دعامتاف يقاؿ أنيما نتيجتاف لمرأسمالية ذاتيا:
تشريؾ العممية اإلنتاجية ووعي البروليتاريا المتنامي .وىاتاف ىما المسألتاف المتاف يقصدىما برنشتايف عندما يقوؿ« :إف التخمي عف
نظرية االنييار ال يحرـ النظرية االشتراكية بأي شكؿ مف األشكاؿ مف قدرتيا عمى اإلقناع .فإذا ما تفحصنا المسألة بتعمؽ ،وجدنا
أف جميع العوامؿ التي عددناىا والتي تعمؿ عمى القضاء عمى األزمة السابقة أو تعديميا ،ليست في الواقع غير شروط أو حتى
بذور تشريؾ اإلنتاج والتبادؿ» (المصدر السابؽ ص .)554
إننا ال نحتاج سوى القميؿ مف التفكير لنفيـ أننا ىنا أيضا نواجو نتيجة خاطئة .فما ىي أىمية كؿ الظاىرات التي يقوؿ
برنشتايف انيا وسائؿ التكيؼ الرأسمالي :الكارتالت ونظاـ التسميؼ وتطور وسائؿ المواصالت وتحسيف وضع الطبقة العاممة…
ألخ؟ مف الواضح أف أىمية ىذه جميعا ىي في أنيا تخمد ،أو عمى األقؿ توىف ،التناقضات الداخمية لالقتصاد الرأسمالي ،وتوقؼ
تطور أو تفاقـ ىذه التناقضات .ىكذا فإف إخماد األزمات ال يعني سواء إخماد العداء بيف اإلنتاج والتبادؿ عمى األساس الرأسمالي.
وال يمكف أف يعني تحسيف وضع الطبقة العاممة وتسمؿ أجزاء مف ىذه الطبقة إلى الشرائح الوسطى سوى إضعاؼ العداء بيف رأس
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الماؿ والعمؿ .ولكف إذا كانت العوامؿ المذكورة تخمد التناقضات الرأسمالية وبالتالي تنقذ النظاـ الرأسمالي مف الدمار ،واذا كانت
تمكف الرأسمالية مف اإلبقاء عمى نفسيا – وليذا يدعوىا برنشتايف «وسائؿ تكيؼ» – فكيؼ يتسنى ليذه العوامؿ (الكارتالت ونظاـ
التسميؼ واتحادات العماؿ الخ) أف تكوف في الوقت ذاتو «شروط والى حد ما بذور» االشتراكية؟ مف الواضح أف ذلؾ ممكف بمعنى
أنيا تعبر بأوضح صورة عف الطابع الجماعي لإلنتاج.
ولكف ىذه العوامؿ ذاتيا في شكميا الرأسمالي تجعؿ تحويؿ االنتاج المستشرؾ إلى انتاج اشتراكي أم ار ال حاجة لو .وىذا ما
يمكف أف يجعميا بذور أو شروط النظاـ االشتراكي بمعنى نظري وليس بمعنى تاريخي .إنيا ظاىرات نعمـ في ضوء مفيومنا
لالشتراكية أنيا تنتسب إلى االشتراكية ،ولكنيا في الواقع ال تؤدي إلى الثورة االشتراكية .ليس ذلؾ فحسب بؿ انيا أيضا وعمى
العكس مف ذلؾ تمغي الحاجة إلى ىذه الثورة.
لـ يتبؽ مف قوى االشتراكية سوى واحدة ،ىي وعي البروليتاريا الطبقي .ولكف ىذه أيضا ،في ىذه الحالة ،ليست االنعكاس
الفكري البسيط لتناقضات الرأسمالية المتزايدة وىبوطيا الوشيؾ ،بؿ ىي ال تعدو كونيا مثاال يستمد قوة إقناعو مف الكماؿ الذي
يعزى إليو.
باختصار ،نجد ىنا تفسير البرنامج االشتراكي بواسطة «العقؿ المحض» .ولنستعمؿ لغة أبسط فنقوؿ أننا ىنا نجد تفسي ار
أما الضرورة الموضوعية لالشتراكية وتفسير االشتراكية عمى انيا نتيجة التطور المادي لممجتمع فيمقياف أرضا.
مثاليا لالشتراكيةّ .
ىكذا تضع النظرية التحريفية نفسيا في معضمة .فاما أف يكوف التحويؿ االشتراكي ،كما ىو منعارؼ عميو حتى اآلف،
نتيجة التناقضات الداخمية لمرأسمالية ،ويكوف نمو الرأسمالية عامال عمى تطوير تناقضاتيا الداخمية ،مما يؤدي بالضرورة إلى
أما أف توقؼ «وسائؿ التكيؼ» انييار
انييار عند حد ما (وفي ىذه الحالة وسائؿ التكيؼ ليست فعالة ونظرية االنييار صحيحة) .و ّ
النظاـ الرأسمالي بالفعؿ ،فتتمكف الرأسمالية بذلؾ مف الحفاظ عمى نفسيا بإخماد تناقضاتيا .وفي ىذه الحالة تكؼ االشتراكية في
أف تكوف ضرورة تاريخية ،وتصبح ما أرادت ولكنيا ال تبقى نتيجة التطور المادي لممجتمع.

أما أف تكوف التحريفية محقة في موقفيا مف مسار التطور الرأسمالي ،ليكوف التحويؿ االشتراكي
وتقود المعضمة إلى أخرىّ .
لممجتمع مجرد يوتوبيا ،أو ال تكوف االشتراكية يوتوبيا ،وتكوف نظرية «وسائؿ التكيؼ» خطال .ىذه ىي المسألة باختصار.
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 -3تكٌف الرأسمالٌة
يذىب برنشتايف إلى أف نظاـ التسميؼ ووسائؿ االتصاؿ التي تقرب مف الكماؿ والمجمعات الرأسمالة الجديدة ىي العوامؿ
اليامة التي تؤدي إلى تكيؼ المجتمع الرأسمالي.
لمتسميؼ تطبيقات متنوعة في الرأسمالية .وأىـ األدوار التي يمعبيا عمى االطالؽ ىو توسيع االنتاج وتسييؿ التبادؿ .فعندما
يصطدـ الميؿ الداخمي لالنتاج الرأسمالي إلى التوسع بال حدود باالبعاد المحدودة لمممكية الخاصة ،يظير التسميؼ كوسيمة لتخطي
ىذه الحدود بالطريقة الرأسمالية الخاصة .فيو ِّ
يمكف كؿ رأسمالي مف استخداـ أمواؿ الرأسمالييف اآلخريف ،عمى شكؿ تسميؼ
صناعي .وىو في شكمو التجاري يسرع تبادؿ السمع وبالتالي عودة رأس الماؿ إلى االنتاج ،وبذلؾ يعيد دورة العممية االنتاجية

بكامميا .إف الطريقة التي يؤثر بيا ىذاف الدوراف المذاف يمعبيما التسميؼ عمى نشوب األزمات واضحة تماما .ذلؾ أنو إذا كانت
األزمات تنشب نتيجة التناقض بيف القدرة عمى االتساع ،أي ميؿ االنتاج إلى االزدياد ،وبيف القدرة االستيالكية المحدودة لمسوؽ،
فإف التسميؼ بالنظر إلى ما أسمفنا ىو بالضبط الوسيمة المحددة التي تجعؿ التناقض ينفجر كمما كاف ذلؾ ممكنا .فالتسميؼ أوال
يزيد بطريقة غير متناسبة مف قدرة اإلنتاج عمى االتساع ليشكؿ بذلؾ قوة داخمية دافعة تدفع االنتاج بدأب إلى تخطي حدود السوؽ.
لكف التسميؼ بضرب في اتجاىيف ،فيو يحث اإلنتاج (كعامؿ مف عوامؿ العممية اإلنتاجية) ،ولكنو بعد ذلؾ (بوصفو عامال مف

عوامؿ التبادؿ) يدمر خالؿ األزمة القوى اإلنتاجية ذاتيا التي خمقيا .فالتسميؼ يذوب مختفيا عند أوؿ بوادر األزمة ،ويتخمى عف
التبادؿ حيث تكوف الحجة ماسة اليو ،ليظير بدال مف ذلؾ بال جدوى و ال فعالية حيث يستمر بعض التبادؿ .فيكوف بذلؾ قد قمص
قدرة السوؽ االستيالكية إلى حدىا األدنى.
يؤثر التسميؼ ،باإلضافة إلى ىاتيف النتيجتيف الرئيسيتيف ،عمى نشوب األزمات بالطرؽ التالية :إنو يشكؿ الوسيمة التقنية
التي تتيح لمرائد الرأسمالي  entreprenentاستخداـ رأس ماؿ الغير ،وفي الوقت ذاتو يتيح لو االستخداـ الجريء وغير الحريص
ألمالؾ الغير ،أي أنو يؤدي إلى المضاربة .وال يفاقـ التسميؼ األزمة بوصفو وسيمة ضمنية لمتبادؿ فحسب ،بؿ إنو يساعد عمى
نشوب واتساع األزمة وذلؾ بتحويمو لمتبادؿ كمو إلى آلية معقدة جدا ومصطنعة يسيؿ تخمخميا عند أضعؼ ىزة ألنيا تعتمد عمى

الحد األدنى فقط مف النقد كأساس حقيقي ليا.

ىكذا نجد أف التسميؼ بدال مف أف يكوف أداة إلخماد األزمات أو تخفيفيا ،ىو عمى العكس مف ذلؾ أداة قوية جدا إلحداثيا
 .وال يمكف لو إال أف يكوف كذلؾ ،فيو يقضي عمى البقية الباقية مف صالت العالقات الرأسمالية ،ويدخؿ أقصى مرونة ممكنة إلى
كؿ مكاف ،فيجعؿ القوى الرأسمالية جميعيا مطاطة ونسبية وحساسة إلى ابعد حد .وىو بذلؾ يسيؿ األزمات ويؤدي إلى تفاقميا،
فاألزمات ليست إال اإلصطدامات الدورية لقوى االقتصاد الرأسمالي المتعارضة.
يؤدي بنا ذلؾ إلى سؤاؿ آخر .لماذا يظير التسميؼ عمى وجو العموـ بمظير «أداة لتكيؼ الرأسمالية»؟ ميما كاف الشكؿ

يتكوف فحسب مف القدرة عمى إخماد واحدة مف
أو العالقة الذيف يقدـ بيما بعض الناس ىذا «التكيؼ» ،إال أف مف الواضح أنو ّ
عالقات االقتصاد الرأسمالي العدائية المتعددة ،أي القدرة عمى إخماد أو إضعاؼ أحد ىذه التناقضات والسماح بحرية الحركة عند
ىذه النقطة أو تمؾ لمقوى اإلنتاجية التي تكوف بدوف ىذا التكيؼ مقيدة .الحقيقة أف التسميؼ ىو بالضبط ما يفاقـ ىذه التناقضات
إلى درجتيا القصوى .فيو يؤجج التعادي بيف نمط اإلنتاج ونمط التبادؿ وذلؾ نمط اإلنتاج إلى حده األعمى وفي الوقت ذاتو شؿ
التبادؿ ألتفو الذرائع .وىو كذلؾ يفاقـ التعادي بيف نمط اإلنتاج ونمط التصرؼ بالممكية وذلؾ بفصؿ االنتاج عف الممكية ،أي

بتحويؿ رأس الماؿ الموظؼ في االنتاج إلى رأسماؿ «اشتراكي» وفي الوقت ذاتو تحويؿ جزء مف الربح عمى شكؿ فائدة لرأس
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الماؿ إلى عنواف بسيط لمممكية .كما أنو يفاقـ التعادي القائـ بيف عالقات الممكية وعالقات اإلنتاج وذلؾ بوضع كمية ىائمة مف
القوى اإلنتاجية في عدد فميؿ مف األيدي ونزع ممكية عدد كبير مف الرأسمالييف الصغار .وىو أخي ار يفاقـ التعادي القائـ بيف الطابع
الجماعي لالنتاج والممكية الرأسمالية الخاصة الفردية ،وذلؾ بجعمو تدخؿ الدولة في اإلنتاج أم ار ضروريا.
باختصار ،يعيد التسميؼ إنتاج كؿ التناقضات العدائية األساسية في العالـ الرأسمالي .إنو يؤججيا ويجعؿ تطورىا بذلؾ
يدفع العالـ الرأسمالي قدما إلى دماره .لذا فإف تكيؼ الرأسمالية فيما يتعمؽ بالتسميؼ يجب أف يكوف تحطيـ التسميؼ والغائو.
فالتسميؼ في الحقيقة بعيد جدا عف أف يكوف أداة لمتكيؼ الرأسمالي .فيو عمى العكس مف ذلؾ وسيمة تدمير ليا أىميتيا الثورية
القصوى .ألـ يوحي ىذا الطابع الثوري لمتسميؼ في الواقع خطط إصالح «اشتراكي»؟ ولذا فقد وجد التسميؼ بعض األنصار
الممتازيف ،وكاف بعض ىؤالء (مثؿ إسحاؽ بيريي ار في فرنسا) نصؼ أنبياء نصؼ أوغاد ،عمى حد تعبير ماركس.
وال تقؿ «وسيمة التكيؼ» الثانية ،وىي منظمات أرباب العمؿ ،عف سابقتيا ىشاشة .يرى برنشتايف أف منظمات كيذه
ستضع حدا لفوضى اإلنتاج وتتفادى األزمات عبر تنظيميا لإلنتاج .لـ تدرس اآلثار المتعددة لتطور الكارتالت و التروستات
دراسة جادة بعد .ولكف ىذه تمثؿ مسألة ال يمكف حميا دوف االستعانة بنظرية ماركس.
ىناؾ أمر واحد أكيد :إننا ال نستطيع الحديث عف إيقاؼ الفوضى الرأسمالية مف خالؿ المجمعات الرأسمالية إالّ إذا

أصبحت الكارتالت والتروستات ولو بشكؿ تقريبي شكؿ االنتاج المسيطر .لكف طبيعة الكارتالت ذاتيا تحوؿ دوف ىذه االمكانية
والتحقؽ .فاليدؼ االقتصادي النيائي ليذه المجمعات ونتيجتيا ىو التالي :يجري التأثير عمى اقتساـ كمية الربح المكتسبة في

السوؽ ،عبر التخفيؼ مف المنافسة في الفرع المعني مف االنتاج ،بحيث تتحقؽ زيادة في حصة ىذا الفرع مف الصناعة .وتنظيـ

كيذا لممجاؿ يمكف أف يزيد وتيرة الربح في فرع معيف مف الصناعة ولكف عمى حساب فرع آخر .وىذا بالضبط ما يجعميا غير
قابمة لمتعميـ ،ذلؾ أنو حينما يجري مدىا إلى فروع الصناعة اليامة جميعيا فإف ىذا الميؿ يخمد تأثيره ذاتو.
عدا ذلؾ ،تكوف نتيجة المجمعات في حدود تطبيقيا العممي عكس اخماد الفوضى الصناعية تماما .فالكارتالت تنجح في
العادة في الحصوؿ عمى زيادة في الربح في السوؽ الداخمي وذلؾ باالنتاج بوتيرة ربح اخفض لمسوؽ األجنبي .وىكذا توظؼ
األقساـ المكممة مف رأس الماؿ التي ال تستطيع توظيفيا لمحاجات المحمية .أي أف الكارتالت تبيع في الخارج بأسعار أرخص مما
تبيع في الداخؿ ،فتكوف النتيجة زيادة حدة التنافس في الخارج –وىذا عكس ما يريد البعض .وكذلؾ ما يثبتو تاريخ صناعة السكر

العالمية.

إف المجمعات بشكؿ عاـ ،إذا ما نظر إلييا عمى أنيا إحدى تجميات نمط اإلنتاج الرأسمالي ،ال يمكف إالّ أف تعتبر مرحمة

محددة مف مراحؿ التطور الرأسمالي .والكارتالت أساسا ليست غير وسيمة يمجأ إلييا نمط اإلنتاج الرأسمالي .بغرض إيقاؼ التدىور
القاتؿ في وتيرة الربح في فرع معيف مف اإلنتاج .فما ىي الوسائؿ التي تستخدميا الكارتيالت لموصوؿ إلى ذلؾ؟ إنيا تمجأ إلى
إبقاء جزء مف رأس الماؿ المتراكـ خامال ،أي أنيا تستخدـ الوسيمة ذاتيا التي تستخدميا األزمات ولكف بشكؿ اخر .فيتشابو
المرض والعالج تشابو نقطتي ماء .وال يمكف اعتبار العالج أىوف الشريف إالّ إلى حد معيف .فعندما تتقمص منافذ التصريؼ وتمتد

السوؽ العالمي إلى أقصى حدوده ويصبح مستنفدا عبر تنافس األقطار الرأسمالية –وىذا ما سيحدث عاجال أو آجال ،فإف الخموؿ
الجزئي االجباري لرأس الماؿ يتخذ أبعادا واسعة يصبح العالج معيا داءا ،وعندئد يميؿ رأس الماؿ الذي كاف قد «شرؾ» إلى حد

بعيد بفضؿ التنظيـ إلى العودة ثانية إلى شكؿ رأس ماؿ فردي .وفي وجو الصعوبات المتزايدة في طريؽ إيجاد أسواؽ ،يفضؿ كؿ
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جزء فردي مف رأس الماؿ أف يجرب حظو منفردا .حينئذ تنفجر التنظيمات المنظمة كفقاعات الصابوف مخمية السبيؿ لممزاحمة
المتفاقمة(.)1
لذا تبدو الكارتالت بشكؿ عاـ ،مثميا مثؿ التسميؼ ،مرحمة محددة مف التطور الرأسمالي ،تزيد في التحميؿ األخير مف حدة

الفوضى في العالـ الرأسمالي وتعبر عف تناقضاتو الداخمية وتنضجيا .وتؤجج الكارتالت التعادي القائـ بيف نمط االنتاج والتبادؿ
وذلؾ بزيادة حدة الصراع بيف المنتج والمستيمؾ ،كما ىو الحاؿ عمى وجو الخصوص في الواليات المتحدة .إلى ذلؾ ،تزيد
الكارتيالت مف تفاقـ التعادي القائـ بيف نمط االنتاج ونمط التصرؼ بالممكية وذلؾ بأف تضع في مواجية الطبقة العاممة ،وبأكثر
الطرؽ الوحشية ،القوة المتفرقة لرأس الماؿ المنظـ ،وبذلؾ تزيد التعادي بيف رأس الماؿ والعمؿ.

وأخيرا ،تفاقـ المجمعات الرأسمالية التناقض القائـ بيف الطابع العالمي لالقتصاد العالمي الرأسمالي والطابع القومي لمدولة،
وذلؾ ألنيا تترافؽ دوما مع حرب تعرفة شاممة مما يؤدي إلى زيادة حدة الخالفات بيف الدوؿ الرأسمالية .ويجب أف نضيؼ إلى
ذلؾ التأثير الثوري األكيد الذي تمارسو الكارتالت في تمركز رأس الماؿ والتقدـ التقني.
بكممات أخرى ،إذا قيمنا الكارتالت والتروستات مف زاوية أثرىا النيائي عمى االقتصاد الرأسمالي ،فإنيا تفشؿ في أف تكوف
«وسيمة تكيؼ» .إنيا تفشؿ في تخفيؼ تناقضات الرأسمالية .وعمى العكس ،فإنيا تبدو عامال يؤدي إلى المزيد مف الفوضى ،فيي
وتسرع ىبوط الرأسمالية العاـ المقبؿ.
تشجع تنامي التناقضات الداخمية لمرأسمالية ّ
ولكف إذا كانت الكارتالت والتسميؼ ال تخفؼ مف فوضى الرأسمالية ،فمماذا لـ نشيد أزمة تجارية كبرى مدة عقديف مف
الزمف ،منذ  1873؟ أليس ىذا داللة عمى أف نمط االنتاج الرأسمالي ،عمى العكس مف تحميؿ ماركس ،قد كيؼ نفسو ،عمى األقؿ
بشكؿ عاـ ،لحاجات المجتمع؟ ما كاد برنشتايف في عاـ  1898يرفض نظرية ماركس في األزمة حتى نشبت أزمة عامة عميقة
في عاـ  ، 1900وبعد ذلؾ بسبع سنوات ضربت أزمة جديدة بدأت في الواليات المتحدة السوؽ العالمية .فأثبتت الوقائع خطؿ

نظرية «التكيؼ»  ،وبينت في الوقت ذاتو أف أولئؾ الذيف تنكروا لنظرية ماركس في األزمة لمجرد أنو لـ تحدث أزمة خالؿ فترة
معينة ،إنما خمطوا بيف جوىر ىذه النظرية وبيف واحد مف مظاىرىا الخارجية – ىو الدورة العشرية (كؿ عشر سنوات) .إذ لـ يكف
وصؼ ماركس وانجمز لدورة الصناعة الرأسمالية الحديثة في األعواـ

 1870-1860بأنيا دورة تتكرر كؿ عشر سنوات سوى

مالحظة بسيطة لموقائع ،لـ تكف مبنية عمى قانوف طبيعي ولكف عمى سمسمة مف الظروؼ التاريخية التي كانت متعمقة بالنشاط

المنتشر بسرعة لمرأسمالية الشابة.

لقد كانت أزمة  1825في الواقع نتيجة االستثمار الكثيؼ لرأس الماؿ في بناء الطرؽ والقنوات وشبكات الغاز الذي حدث
في العيد السابؽ عمى األخص في بريطانيا حيث نشبت األزمة .كذلؾ كانت األزمة التالية

 1839-1836نتيجة االستثمار

الكثيؼ في بناء وسائط النقؿ .وقد استثيرت أزمة  1847بفعؿ البناء المحموـ لمسكؾ الحديدية في إنكمت ار (مف  1844إلى ،1847
أعطى البرلماف اإلنجميزي امتيازات سكؾ الحديد ما قيمتو  15بميوف دوالر).
في الحاالت الثالت التي ذكرنا ،كانت كؿ أزمة تنشب بعد وضع أسس جديدة لمتطور الرأسمالي .وفي  1857حدثت نتيجة

مشابية بفعؿ االنفتاح المفاجئ ألسواؽ جديدة لمصناعة االوروبية في أمريكا وأستراليا بعد اكتشاؼ مناجـ الذىب والبناء الكثيؼ
لخطوط السكؾ الحديدية ،عمى األخص في فرنسا حيث جرى تقميد المثاؿ االنجميزي (بنيت في فرنسا وحدىا مف
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 1852إلى

 1856خطوط سكؾ حديدية جديدة قيمتيا  1250مميوف فرنؾ) .وأخي ار كانت األزمة الكبرى عاـ  1873نتيجة مباشرة لالزدىار
األوؿ لمصناعة الكبيرة في ألمانيا والنمسا الذي تبع حوادث  1866و 1871السياسية(.)2
إذف ،وحتى اآلف ،ما زاؿ االتساع المفاجئ لمجاؿ االقتصاد الرأسمالي ،وليس تقمصو ،السبب في األزمة التجارية كؿ مرة.

لكف تكرار االزمات 2العالمية كؿ عشر سنوات بالضبط لـ يكف سوى حقيقة خارجية محضة ،مسألة صدفة .إف المعادلة الماركسية
لألزمات كما عرضيا انجمز في «ضد دوىرينغ» وماركس في المجمديف األوؿ والثالث مف رأس الماؿ تنطبؽ عمى األزمات إلى
الحد الذي تكشؼ فيو آليتيا العالمية وأسبابيا األساسية العامة.
قد تكرر األزمات ذاتيا كؿ خمس أو عشر سنيف ،وحتى كؿ ثمانية أو عشريف سنة .لكف ما يبرىف عمى خطأ نظرية
برنشتايف ىو أف األزمة األخيرة (  )1908-1907كانت أكثر عنفا مف األقطار التي شيدت أكبر تطور لػ«وسائؿ التكيؼ»
المشيورة – التسميؼ واالتصاالت الكاممة والتروستات.
أما أف يستطيع السوؽ
إف االعتقاد بأف االنتاج الرأسمالي يستطيع «تكييؼ» نفسو لمتبادؿ يفترض مسبقا أحد أمريفّ :
العالمي االمتداد بال حدود ،أو عمى العكس مف ذلؾ أف يكوف تطور القوى المنتجة مقيدا لدرجة ال يستطيع معيا تخطي حدود
السوؽ .الفرضية األولى مستحيمة ماديا ،والثانية تماثؿ األولى في استحالتيا ألف التقدـ التقني المستمر يخمؽ يوميا قوى منتجة
جديدة في كؿ الفروع.
تبقى ىناؾ ظاىرة أخرى يقوؿ برنشتايف أنيا تتناقض مع مجرى التطور الرأسمالي كما أشرنا إليو سالفا .يرى برنشتايف في
«التجمعات الراسخة» لممشاريع المتوسطة الحجـ اشارة إلى أف تطور الصناعة الكبيرة ال يسير في اتجاه ثوري وأنو ليس فعاال
بالقدر الذي ينظر إليو مف زاوية تمركز الصناعة كما تتوقع «نظرية» االنييار .غير أف برنشتايف ىنا ضحية افتقاره إلى الفيـ.
ذلؾ أف النظر إلى االختفاء المتزايد لممشاريع المتوسطة الحجـ عمى أنو نتيجة ضرورية لتطور الصناعة الكبيرة ال يعدو كونو سوء

فيـ محزف لطبيعة ىذه العممية.

يمعب الرأسماليوف الصغار ،طبقا لمنظرية الماركسية ،دور رواد لمتغيير التقني خالؿ التطور الرأسمالي .وىـ يمعبوف ىذا

الدور بمعنى مزدوج :إنيـ يدخموف وسائؿ انتاج جديدة إلى فروع الصناعة العريقة ،وىـ مفيدوف في خمؽ فروع انتاج جديدة لـ
يستغميا الرأسماليوف الكبار بعد .ومف الخطأ أف يتصور المرء أف تاريخ المؤسسات الرأسمالية المتوسطة الحجـ يسير في خط

مستقيـ باتجاه اختفائيا المتزايد .فخط سير ىذا التطور جدلي محض يتحرؾ دوما بيف تناقضات .فالشرائح الرأسمالية المتوسطة
تجد نفسيا ،كالعماؿ تماما ،تحت تأثير ميميف متعادييف ،أحدىما صاعد واآلخر ىابط .والميؿ اليابط في ىذه الحالة ىو الصعود
المتزايد لسمـ االنتاج الذي يفيض دوريا عف حدود حزـ رأس الماؿ المعتدلة الحجـ ويقصييا باستمرار عف مسرح التنافس العالمي.

أما النزعة الصاعدة فيي أوال االىتالؾ الدوري لرأس الماؿ الموجود التي تخفض مرة ثانية سمـ االنتاج إلى القيمة الضرورية لمحد
ّ
األدنى مف رأس الماؿ ،وىي باالضافة إلى ذلؾ تتمثؿ في تغمغؿ االنتاج الرأسمالي إلى حقوؿ جديدة .وال يمكف اعتبار صراع

المشاريع المتوسطة مع رأس الماؿ الكبير معركة تتقدـ بانتظاـ وتستمر فييا قوات الطرؼ األضعؼ في الذوباف مباشرة وكميا .بؿ
يجب اعتبار ىذا الصراع سحقا دوريا لممشاريع الصغيرة التي تنموا ثانية بسرعة ،ال لشيء إالّ لتجد نفسيا وقد سحقتيا الصناعة
الكبيرة مرة أخرى .يتقاذؼ ىذاف الميالف شرائح الرأسمالييف المتوسطيف ،والبد أف ينتصر الميؿ اليابط في النياية .وعكس ذلؾ

تماما ىو الصحيح بالنسبة لتطور الطبقة العاممة .وال يتجمى انتصار النزعة اليابطة بالضرورة في التناقص المطمؽ لعدد المشاريع
متوسطة الحجـ ،ولكنو يظير بالضرورة أوال في النمو المتزايد لكمية رأس الماؿ الدنيا الضرورية لعمؿ المشاريع في فروع الصناعة
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القديمة ،ثانيا في التناقص المطرد لفترة الوقت التي يستطيع فييا الرأسماليوف الصغار االحتفاظ بفرصة استغالؿ فروع انتاجية
جديدة .والنتيجة فيما يتعمؽ بالرأسمالي الصغير ىي التناقص المطرد لفترة بقائو في الصناعة الجديدة والتغير المتسارع باطراد في
وسائؿ اإلنتاج كحقؿ لالستثمار .وتكوف النتيجة بالنسبة لشريحة الرأسمالييف المتوسطيف عممية انصيار وانعزاؿ اجتماعييف تتسارع
باستمرار.
يدرؾ برنشتايف ىذا تماـ اإلدراؾ ،فيو يعمؽ عمى ذلؾ .ولكف يبدو أنو ينسى أف ىذا ىو ذاتو قانوف حركة المشاريع
الرأسمالية المتوسطة .واذا ما اعترؼ المرء أف الرأسمالييف الصغار رواد التقدـ التقني ،وأف ىذا التقدـ ىو نبض االقتصاد الرأسمالي
الحيوي ،فإف مف الواضح حينئد أف الرأسمالييف الصغار جزء ال يتج أز مف التطور الرأسمالي ،وأنيـ لف يختفوا إالّ مع التطور

الرأسمالي .إف االختفاء المطرد لممشاريع المتوسطة الحجـ ،بالمعنى المطمؽ الذي يقصده برنشتايف ،ال يعني كما يظف برنشتايف

سير التطور الرأسمالي سي ار ثوريا ،بؿ أنو عمى العكس مف ذلؾ يعني توقؼ وبطء ىذا التطور .قاؿ ماركس «أف وتيرة الربح أي
الزيادة النسبية في رأس الماؿ ىامة بالنسبة إلى مستثمري رأس الماؿ الجدد الذيف يتجمعوف باستقالؿ .وحالما ينحصر تكويف رأس
الماؿ في أيدي حفنة مف الرأسمالييف الكبار ،فإف ح اررة االنتاج المنعشة تنطفئ وتخبو».
ـــــــــــ
( )1يف حاشية من اجمللد الثالث من رأس ادلال ،كتب إجنلز عام  1894يقول« :منذ أن كتب ما تقدم (  )1865اشتدت ادلزامحة على السوق العادلي إىل حد
بعيد نتيجة التطور السريع للصناعة يف كافة األقطار ادلتمدنة وعلى األخص يف أمريكا وأدلانيا .وتنمو القوى ادلنتجة منوا سريعا وعظيما متخطية سيطرة القوانني
اخلاصة بنمط تبادل السلع الرأمسايل ،ذلك النمط الذي يفًتض فيها أن تتحرك ضمنو .وىذه احلقيقة تفرض نفسها اليوم أكثر فأكثر حىت على وعي الرأمساليني.
وىذا ما يبينو عرضان :أوذلما جنون احلماية بفرض التعرفة (اجلمركية) اليت ختتلف عن احلماية القدمية على وجو اخلصوص يف أن ادلواد القابلة للتصدير ىي ادلواد اليت
حتمي أفضل من غريىا .وثانيهما تروستات ادلنتجني اليت تشمل حقوال إنتاجية كاملة بقصد تنظيم االنتاج وبالتايل األسعار واألرباح .وغين عن القول أن ىذه
التجارب عملية ما دام ادلناخ االقتصادي مؤات نسبيا .لكن العاصفة األوىل تقلب ىذه التجارب رأسا على عقب وتثبت أنو على الرغم من أن االنتاج حيتاج
بالتأكيد إىل التنظيم إالّ أن من ادلؤكد أن الطبقة الرأمسالية ليست ىي ادلؤىلة لتلك ادلهمة .خالف ذلك ليس للًتوستات من مهمة سوى العمل على أن يبتلع
السمك الكبري السمك الصغري بأسرع مما كان (رأس ادلال ،اجمللد الثالث ،ص  ،142حاشية  ،16طبعة كيو .طبعة موسكو  1962ص .)118
( )2ادلقصود ىو احلرب النمساوية-الربوسية عام  ،1866اليت كانت نتيجتها وحدة أدلانيا الشمالية حول بروسيا ادلتطورة اقتصاديا ،وكذلك احلرب الفرنسية-
الربوسية عام  ،1871-1870اليت انتهت بانتصار بروسيا ،ويف  1871دتت الوحدة األدلانية ،اليت ساعدت على تطوير سريع للرأمسالية يف أدلانيا.
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 -4تحقٌق االشتراكٌة عبر اإلصالحات االجتماعٌة
يرفض برنشتايف «نظرية االنييار» كطريقة تاريخي إلى االشتراكية .فما ىي الطريؽ إلى المجتمع االشتراكي كما تقترحو
«نظرية تكيؼ االشتراكية»؟ ال يجيب برنشتايف عمى ىذا السؤاؿ إالّ تمميحا .بيد أف كونراد شميدت يحاوؿ أف يعالج ىذه المسألة
بالتفصيؿ عمى طريقة برنشتايف .وىو يقوؿ «إف نضاؿ النقابات مف أجؿ الساعات واألجور والنضاؿ السياسي مف أجؿ

اإلصالحات سيؤدي باطراد إلى رقابة أوسع عمى شروط اإلنتاج و«بما أف حقوؽ المالؾ الرأسمالي ستتقمص عبر التشريع ،فإف

دوره سينحسر في الوقت المناسب ليصبح مجرد مدير»« .سيرى الرأسمالي ممكيتو تفقد قيمتيا بالنسبة لو شيئا فشيئا» وفي النياية
«ستنتزع إدارة وتوجيو االستغالؿ منو تماما» ويقاـ «االستغالؿ الجماعي».
لذا فإف النقابات واإلصالحات االجتماعية ،ويضيؼ برنشتايف إلى ذلؾ تحقيؽ الديموقراطية السياسية لمدولة ،ىي وسائؿ
التحقيؽ المضطرد لالشتراكية.
لكف الحقيقة ىي أف الوظيفة األساسية لمنقابات (وىذا ما شرحو برنشتايف ذاتو في مجمة نيوزايت في عاـ  )1891ىي تزويد

العماؿ بوسيمة لتحقيؽ القانوف الرأسمالي لألجور ،أي بيع قوة عمميـ باألسعار الراىنة في السوؽ .واتحادات العماؿ تمكف
البروليتاريا في كؿ لحظة مف استثمار وضع السوؽ .وأوضاع السوؽ ىذه ىي:
 -1الطمب عمى العمؿ وتحدده حالة اإلنتاج.

 -2عرض العمؿ ويخمقو سقوط الشرائح الوسطى في المجتمع إلى مصاؼ البروليتاريا والتكاثر الطبيعي لمطبقة العاممة.
 -3الدرجة المحظية إلنتاجية العمؿ.
وىذه جميعا تظؿ خارج نطاؽ تأثير النقابات ،فيذه ال تستطيع القضاء عمى قانوف األجور .وأقصى ما تستطيع فعمو ،في
ظؿ أكثر الظروؼ مواتاة ،ىو فرض الحد «الطبيعي» المحظي عمى االستغالؿ الرأسمالي .ولكنيا ال تممؾ القدرة عمى القضاء عمى
االستغالؿ ذاتو ،وال حتى بالتدريج.
صحيح أف شميدت يرى أف النقابات الراىنة ال تزاؿ في «مرحمتيا الضعيفة األولية» ويأمؿ «في المستقبؿ» أف تمارس
الحركة النقابية تأثي ار يتزايد باطراد عمى تنظيـ االنتاج» .ولكننا نفيـ بتنظيـ االنتاج أمريف فقط :التدخؿ في المجاؿ التقني لعممية

االنتاج ووضع سمّـ االنتاج ذاتو .فما ىو التأثير الذي تمارسو النقابات في ىذيف المجاليف؟

مف الواضح أف مصمحة الرأسمالي فيما يتعمؽ بتقنية االنتاج تتفؽ إلى حد معيف مف تقدـ وتطور االقتصاد الرأسمالي.
ومصمحتو ذاتيا ىي التي تدفعو إلى إجراء تحسينات تقنية .ولكف العامؿ المعزوؿ يجد نفسو بالتأكيد في موقع مختمؼ .فكؿ تحويؿ
تقني يناقض مصالحو ،إذ أنو يفاقـ مف وضعو البائس ألنو يبخس قيمة قوة عممو ويجعؿ العمؿ أكثر كثافة وأكثر رتابة وأكثر

صعوبة .واذا تخمت النقابات ،بالقدر الذي تستطيعو ،في المجاؿ التقني لالنتاج ،فإنيا ال تستطيع إالّ أف تتدخؿ لتعارض التجديد

التقني .ولكنيا ىنا ال تعمؿ لمصمحة الطبقة العاممة كميا ولمصمحة تحررىا التي تتفؽ مع التقدـ التقني وبالتالي تتفؽ مع مصمحة
الرأسمالي المنعزؿ .إنيا تعمؿ ىنا باتجاه رجعي .ونحف في الواقع نجد جيودا مف جانب العماؿ لمتدخؿ في الجزء التقني مف
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االنتاج ،ال في المستقبؿ كما يأمؿ شميدت ،بؿ في ماضي الحركة النقابية .فقد طبعت ىذه الجيود المرحمة القديمة مف مراحؿ
الحركة النقابية االنجميزية (التريديونيونية) ،حتى العاـ

 ،1860عندما كانت المنظمات االنجميزية ال تزاؿ مربوطة إلى بقايا

«نقابية» العصور الوسطى وتجد وحييا في المبدأ البالي «أجر يوـ عادؿ لعمؿ يوـ شريؼ» كما عبر عنو ويب في كتابو « تاريخ
التريديونيونية».
مف جية أخرى ،ال تزاؿ جيود النقابات لتثبت سمـ االنتاج وأسعار السمع ظاىرة حديثة العيد .فمـ نشاىد مثؿ ىذه الجيود
إالّ حديثا في اجمت ار –مرة ثانية في انجمت ار .وتشابو ىذه الجيود في طبيعتيا وتوجياتيا ما عالجناه آنفا .إلى ماذا تؤدي مشاركة

النقابات مشاركة نشيطة في تحديد سمّـ وكمفة االنتاج؟ إنيا تؤدي إلى كارتؿ مف العماؿ والرواد الرأسمالييف في موقؼ مشترؾ ضد
المستيمؾ وعمى األخص ضد الرواد الرأسمالييف المنافسيف .وال يحدث ذلؾ أي أثر مختمؼ عف ذلؾ الذي تحدثو جمعيات أرباب

العمؿ المعيودة .وىنا ال يعود ىناؾ أساسا صراع بيف العمؿ ورأس الماؿ بؿ تضامف رأس الماؿ والعمؿ ضد المستيمكيف جميعا.
وليس ذلؾ مف وجية نظر قيمتو االجتماعية غير خطوة رجعية ال يمكف أف تكوف مرحمة في صراع البروليتاريا مف أجؿ انعتاقيا،
ألنيا تتضمف عكس الصراع الطبقي تماما .وىي إذا ما نظر إلييا مف زاوية تطبيقيا العممي ال يمكف أف تمتد لتشمؿ الفروع
الصناعية الكبيرة التي تنتج لمسوؽ العالمي.
ىكذا ينحصر مجاؿ النقابات أساسا في النضاؿ مف أجؿ زيادة األجور وتخفيض ساعات العمؿ ،أي في جيود تيدؼ إلى
تنظيـ االستغالؿ الرأسمالي وفؽ الضرورة التي تفرضيا الحالة المحظية لمسوؽ العالمي .ولكف النقابات،عمى العكس مما يؤكده
كونراد شميدت ،في اتجاه الفصؿ الكامؿ بيف سوؽ العمؿ وأي عالقة مباشرة مع بقية السوؽ.
وىذا ما يدؿ عميو أف الجيود القامة عالقة بيف عقود العمؿ والوضع العاـ لالنتاج بواسطة نظاـ لسمـ أجور متحرؾ قد
انقضت ،فالنقابات البريطانية تزداد ابتعادا عف مثؿ ىذه الجيود.
ال تستطيع الحركة النقابية ،حتى ضمف الحدود الفعالة لنشاطيا ،اف تتوسع بالطريقة غير المحدودة التي تدعييا ليا نظرية
التكيؼ .عمى العكس مف ذلؾ ،لو تفحصنا العوامؿ الكبيرة لمتطور االجتماعي ،لوجدنا أننا ال نسير باتجاه حقبة يميزىا تطور
منتصر لمحركة النقابية ،بؿ نحو زمف ستزداد فيو المصاعب التي تواجو ىذه الحركة .فعندما يصؿ التطور الصناعي أعمى ذروة
ممكنة وتدخؿ الرأسمالية مرحمة ىبوطيا في السوؽ العالمي ،يصبح النضاؿ النقابي مضاعؼ الصعوبة .ففي المقاـ األوؿ سيكوف

ظرؼ السوؽ الموضوعي أقؿ مواتاة لمف يبيعوف قوة عمميـ ألف الطمب عمى قوة العمؿ سيزيد بوتيرة أبطأ وعرض العمؿ بوتيرة

أسرع مما ىو الحاؿ الراىف .في المقاـ الثاني ،سيبذؿ الرأسماليوف جيودا أكبر مف تمؾ التي يبذلونيا اآلف لتقميص ذلؾ الجزء مف
الناتج الذي يذىب إلى العماؿ (عمى شكؿ أجور) وذلؾ ليعوضوا خسائرىـ في السوؽ العالمي .وتخفيض األجور ،كما يشير
ماركس ،أحد الوسائؿ الرئيسية العاقة ىبوط الربح .إف الحالة الراىنة في انكمت ار تعطينا صورة عف بداية المرحمة الثانية مف مراحؿ

تطور النقابات .فقد تقمص عمؿ النقابات البريطانية بالضرورة ليقتصر عمى الدفاع البسيط عف المكاسب التي سبؽ أف حققت،
وحتى ىذا يزداد صعوبة شيئا فشيئا .ىذه ىي الوجية العامة لألمور في مجتمعنا .ويجب أف يكوف المكمؿ ليذه الوجية تطوير
الجانب السياسي مف الصراع الطبقي.
يقترؼ كونراد شميدت الخطأ ذاتو في المنظور التاريخي عندما يعالج اإلصالحات االجتماعية .فيو يتوقع أف تؤدي
اإلصالحات االجتماعية كالمنظمات النقابية إلى «إمالء الشروط التي يتعيف عمى الرأسمالييف قبوليا ليستطيعوا استخداـ قوة
العمؿ» .وفي ىذا الضوء يرى برنشتايف اإلصالح فيدعو تشريع العمؿ جزءا مف «الرقابة االجتماعية» وبالتالي جزءا مف
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االشتراكية .كذلؾ يستخدـ كونراد شميدت تعبير «الرقابة االجتماعية» كمما أشار إلى قوانيف حماية العمؿ .وعندما يحوؿ بذلؾ
الدولة إلى مجتمع وبكؿ سرور ،يضيؼ بثقة «أي الطبقة العاممة الصاعدة» .ونتيجة لحيمة اإلبداؿ ىذه تتحوؿ قوانيف العمؿ البريئة
التي أصدرىا المجمس الفيدرالي األلماني إلى إجراءات اشتراكية انتقالية يفترض أف تكوف البروليتاريا قد أصدرتيا.
التعمية واضحة .فنحف نعمـ حؽ العمـ أف الدولة الراىنة ليست «مجتمعا» يمثؿ «الطبقة العاممة الصاعدة» .إنيا ممثمة
المجتمع الرأسمالي .إنيا دولة طبقية .وليذا فإف إجراءات اإلصالح التي تتخذىا ليست تطبيقا لػ«الرقابة االجتماعية» ،أي رقابة
المجتمع يعمؿ بحرية في عممية العمؿ الخاصة بو .إنيا أشكاؿ مف الرقابة تفرضيا المنظمة الطبقية لرأس الماؿ عمى انتاج رأس
الماؿ .وأف ما يسمى باالصالحات االجتماعية يسف لمصمحة رأس الماؿ .بمى ،يرى برنشتايف وكونراد شميدت في الوقت الحاضر
«بدايات واىنة» فقط ليذه الرقابة ،وىما يأمالف أف يريا سمسمة متتابعة طويمة مف االصالحات في المستقبؿ ،كميا مف صالح
الطبقة العاممة .ولكنيما في ىذا يقترفاف خطأ شبييا بخطأ ايمانيما بالتطور الالمحدود لمحركة النقابية.

ىناؾ شرط أساسي لنظرية تحقيؽ االشتراكية بالتدريج عبر االصالحات االجتماعية وىو تطور موضوعي معيف لمممكية
الرأسمالية والدولة .يقوؿ كونراد شميدت أف المالؾ الرأسمالي يحف إلى فقداف حقوقو الخاصة بفعؿ التطور التاريخي ،لينحسر إلى

لعب دور المدير البسيط .وىو يعتقد أف نزع ممكية وسائؿ االنتاج ال يمكف أف ينفذ بعمؿ تاريخي وحيد مفرد .وىو لذلؾ يمجأ إلى
نظرية نزع الممكية عمى مراحؿ .ويقسـ شميدت الممكية إلى قسميف ،آخذا ما سبؽ بعيف االعتبار:
الذي يعزوه إلى شيء يسمى «مجتمعا» والذي يريد أف يوسعو.

 )1حؽ «السيادة» (الممكية)

 )2نقيض ىذا الحؽ ،أي حؽ االستعماؿ البسيط ،الذي يممكو

الرأسمالي ،ولكنو يقمص في أيدي الرأسمالييف ليصبح مجرد أدارة مشاريعيـ.
أما
أما أف يكوف ىذا التفسير لعبا عمى الكالـ ،وفي ىذه الحالة ال يمكف لنظرية نزع الممكية التدريجي أي أساس حقيقي ،و ّ

أف يكوف صورة حقيقية لمتطور الحقوقي ،وفي ىذه الحالة تكوف نظرية نزع الممكية التدريجي خاطئة تماما ،كما سنرى.

إف تقسيـ حؽ الممكية إلى عدة حقوؽ مكونة ،وىذا ترتيب يستخدمو كونراد شميدت كمظمة يمكف لو أف يبني تحتيا نظريتو
في «نزع الممكية عمى مراحؿ» ،قد طبع المجتمع اإلقطاعي المؤسس عمى االقتصاد الطبيعي .فقد كاف الناتج يقتسـ ،في
اإلقطاعية ،بيف الطبقات االجتماعية في ذلؾ الوقت عمى أساس العالقات الشخصية القائمة بيف اإلقطاعي وأقنانو وأجرائو .وكاف
تحمؿ الممكية إلى عدة حقوؽ جزئية يعكس الطريقة التي توزع بيا الثروة االجتماعية في تمؾ الفترة .ولكف العالقة بيف الناس

واألشياء (أي الممكية الخاصة) أصبحت أقوى تبادليا باالنتقاؿ إلى إنتاج السمع وذوباف جميع الروابط الشخصية بيف المشاركيف في
عممية اإلنتاج .وبما أف التقسيـ لـ يعد عمى أساس العالقات الشخصية بؿ عبر التبادؿ ،فإف الحقوؽ المختمفة التي تخوؿ أخذ
نصيب مف الثروة االجتماعية لـ تعد تقاس كفتات لحقوؽ الممكية ،بؿ أصبحت تقاس طبقا لمقيمة التي يحمميا كؿ فرد إلى السوؽ.
كاف التغيير األوؿ الذي ادخؿ عمى حقوؽ الممكية بتقدـ اإلنتاج السمعي في العاميات (كومونات) المدينة في العصور
الوسطى ىو تطور الممكية الخاصة المطمقة .فقد ظيرت ىذه في وسط العالقات الحقوقية اإلقطاعية ،وتقدـ ىذا التطور بخطى
سريعة في اإلنتاج الرأسمالي .وكمما ازداد استشراؾ عممية اإلنتاج ،كمما أصبحت عممية التوزيع (تقسيـ الثروة) تعتمد عمى التبادؿ.
وكمما أصبحت الممكية الفردية منغمقة ومصونة أكثر ،كمما تحولت الممكية الرأسمالية مف الحؽ في نتاج العمؿ الشخصي لممرء إلى

الحؽ في التصرؼ بعمؿ إنساف آخر .وما داـ الرأسمالي نفسو يدير مصنعو ،فسيظؿ التوزيع إلى درجة ما مرتبطا بمشاركتو

الشخصية في عممية اإلنتاج .ولكف كمما انتفت الحاجة إلى اإلدارة الشخصية مف جانب الرأسمالي –وىذا ىو الحاؿ اليوـ في
الشركات المساىمة -كمما أصبحت ممكية رأس الماؿ ،فيما يتعمؽ بالحؽ في المشاركة في التوزيع (تقسيـ الثروة) منفصمة عف أي
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عالقة شخصية باإلنتاج .فيي اآلف تبدو في شكميا األنقى :إف الحؽ الرأسمالي في الممكية يصؿ تماـ تطوره في رأسماؿ عمى
شكؿ أسيـ وقروض صناعية.
لذا فإف المخطط التاريخي الذي يرسمو كونراد شميدت لتتب تحوؿ الرأسمالي «مف مالؾ إلى مدير بسيط» يخطئ التطور

التاريخي الحقيقي .ففي الواقع التاريخي ،يميؿ الرأسمالي ،عمى العكس مف ذلؾ ،إلى التحوؿ مف مالؾ ومدير إلى مالؾ بسيط .ما
حدث لكونراد شميت حدث لغوتو:
يرى الواقع حمما
ويرى ما انقضى واقعا.
وكما يرتحؿ مخطط شميدت التاريخي إلى الوراء اقتصاديا مف مجتمع حديث يعتمد عمى ممكية األسيـ إلى دكاف الحرفي،

كذلؾ يرغب حقوقيا في أف يقود العالـ الرأسمالي خمفا إلى القوقعة االقطاعية القديمة في العصور الوسطى.

أيضا مف وجية النظر ىذه ،تبدو «الرقابة االجتماعية» في الحقيقة وجيا مختمفا ال كما يراىا كونراد شميت .فما يعمؿ اليوـ
لو «رقابة اجتماعية» -تشريع العمؿ ،رقابة المنظمات الصناعية عبر ممكية األسيـ الخ -ال يتعمؽ عمى اإلطالؽ بػ«الممكية

الفائقة» .فػ«رقابة» شميدت «االجتماعية» أبعد ما تكوف عما يعتقده مف أنيا تقميص لمممكية الرأسمالية ،بؿ ىي عمى العكس مف
ذلؾ حماية ليذه الممكية .أو أنيا ،معب ار عنيا مف وجية النظر االقتصادية ،ليست تيديدا لالستغالؿ الرأسمالي ،بؿ ىي ببساطة

عما إذا كاف في قانوف ما لحماية العمؿ قدر كبير أو صغير مف االشتراكية ،فإننا
تنظيـ ليذا االستغالؿ .وعندما يتساءؿ برنشتايف ّ
نستطيع أف نطمئنو إلى أف أفضؿ قوانيف حماية العمؿ ليس فييا «اشتراكية» أكثر مما في أمر بمدي ينظـ تنظيؼ الشوارع أو
إضاءة مصابيحيا.
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 -5الرأسمالٌة والدولة
الشرط الثاني لمتحوؿ التدريجي إلى االشتراكية ،طبقا لبرنشتايف ،ىو تطور الدولة إلى مجتمع .لقد أصبح أم ار عاديا القوؿ
أف الدولة دولة طبقية .وىذا أيضا ،كما بالنسبة لكؿ ما يشير إلى المجتمع الرأسمالي ،ينبغي أف ال يفيـ بطريقة مطمقة جامدة،
ولكف جدليا.
لقد أصبحت الدولة رأسمالية بانتصار البرجوازية السياسي .فالتطور الرأسمالي يعدؿ جوىريا مف طبيعة الدولة فيوسع نطاؽ
عمميا ويفرض عمييا مياما جديدة باستمرار (عمى األخص تمؾ التي تتعمؽ بالحياة االقتصادية) ،ويجعؿ مف تدخميا في المجتمع
ورقابتيا عميو أم ار ضروريا أكثر فأكثر .فالتطور الرأسمالي بيذا المعنى يميد السبيؿ شيئا فشيئا لذوباف الدولة والمجتمع في

المستقبؿ .أي أنو يميد لعودة مياـ الدولة إلى المجتمع .ويستطيع المرء بتتبع خط التفكير ىذا أف يتحدث عف تطور الدولة

الرأسمالية إلى مجتمع ،وىذا ما كاف يقصده ماركس بالتأكيد عندما أشار إلى أف تشريع العمؿ ىو أوؿ تدخؿ واع مف «المجتمع»
في العممية االجتماعية الحيوية ،تمؾ الجممة التي يستند إلييا برنشتايف كثي ار.
لكف التطور الرأسمالي ذاتو يحقؽ مف جية أخرى تحوال آخر في طبيعة الدولة .فالدولة الراىنة ىي أوال منظمة لمطبقة
الحاكمة .وىي تتخذ لنفسيا أعماال محابية لمتطور اإلجتماعي ،بالتحديد ألف ىذه المصالح وىذا التطور االجتماعي يتوافقاف بشكؿ
عاـ مع مصالح الطبقة المسيطرة .فتشريع العمؿ يسف لمصمحة الطبقة الرأسمالية مباشرة بالقدر الذي ىو لمصمحة المجتمع بشكؿ
عاـ .ولكف ىذا التوافؽ ال يدوـ إالّ إلى حد معيف مف التطور الرأسمالي .فعندما يصؿ التطور الرأسمالي مستوى معينا ،تأخذ
مصالح البرجوازية كطبقة في االصطداـ بحاجات التقدـ االقتصادي حتى بمعناه الرأسمالي .ونحف نعتقد أف ىذه المرحمة قد

ابتدأت .فيي تظير في ظاىرتيف ىامتيف جدا مف ظاىر الحياة االجتماعية المعاصرة :مف جية سياسة حدود التعرفة (الحدود
الجمركية) ومف ناحية ثانية الظاىرة العسكرية .وقد لعبت ىاتاف الظاىرتاف في تاريخ الرأسمالية دو ار ال غنى عنو وبيذا المعنى دو ار
تقدميا و ثوريا .إذ لـ يكف تطور الصناعة الكبيرة في أقطار عدة ممكنا بدوف الحماية الجمركية .لكف الوضع مختمؼ اآلف.
ففي الوقت الراىف ال تخدـ الحماية تطور صناعة شابة بقدر ما تبقي بصورة مصطنعة عمى أشكاؿ إنتاجية قد شاخت.
ليس ميما مف وجية نظر التطور الرأسمالي ،أي مف وجية نظر االقتصاد العالمي ،ما إذا كانت ألمانيا تصدر بضاعة

أكثر مف إنكمت ار أو العكس .فمف وجية نظر ىذا التطور يمكف القوؿ أف الزنجي قد أدى عممو وآف لو أف يذىب في سبيمو  .3نظ ار
العتماد فروع الصناعة المتبادال عمى بعضيا البعض ،فإف فرض تعرفة حماية عمى أية سمعة يؤدي بالضرورة إلى رفع كمفة إنتاج
داخؿ البمد ذاتو .ولكف ىذا ليس مف مصمحة الطبقة الرأسمالية .فبينما ال تحتاج الرأسمالية التعرفة لتطورىا ،فإف الرواد الرأسمالييف
يحتاجوف التعرفة لحماية أسواقيـ .وىذا يدلؿ عمى أف التعرفة الراىنة لـ تعد تعمؿ عمى حماية قطاع رأسمالي ناـ ضد قطاع آخر
أكثر تقدما .إنيا اآلف الذراع الذي تستخدمو جماعة مف الرأسمالييف مف قومية رأسمالية ضد جماعة أخرى .كذلؾ لـ تعد التعرفة

ضرورية كأداة لحماية الصناعة في حركتيا لخمؽ وغزو السوؽ المحمي .إنيا اآلف وسيمة ال غنى عنيا لخمؽ الكارتالت الصناعية،
أي أنيا وسيمة يستخدميا الرأسماليوف المنتجوف في صراعيـ ضد المجتمع المستيمؾ ككؿ .إف ما يدؿ بصورة حاسمة عمى الطابع
المحدد لمسياسة الجمركية المعاصرة ىو أف الزراعة ال الصناعة ىي التي تمعب اليوـ الدور المسيطر في صنع التعرفة  .لقد
أصبحت سياسة الحماية الجمركية أداة لتحويؿ المصالح اإلقطاعية والتعبير عنيا في شكؿ رأسمالي.
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لقد حدث التغير ذاتو في الظاىرة العسكرية .فإذا نظرنا إلى التاريخ كما كاف ،ال كما ممكنا أو واجبا ،فإف عمينا أف نوافؽ
عمى أف الحرب كانت مممحا مالزما لمتطور الرأسمالي .فالواليات المتحدة وألمانيا وايطاليا ودوؿ البمقاف وبولندا مدينة جميعا بشرط
تطورىا الرأسمالي أو بصعوده لمحروب ،سواء انتيت بالنصر أـ باليزيمة .ففي الحاالت التي كانت فييا بمداف تعاني مف االنقساـ
السياسي الداخمي أو العزلة التي يجب أف تحطـ ،لعبت الظاىرة العسكرية دو ار ثوريا مف وجية نظر الرأسمالية .لكف الوضع اآلف
مختمؼ .ذلؾ أنو إذا كانت السياسة العالمية قد أصبحت متمبدة بنذر الصداـ ،فميس ذلؾ متعمقا بمسألة فتح بمداف جديدة لمرأسمالية،
بؿ ىي نتيجة لوجود عداوات أوروبية نقمت إلى األقطار األخرى لتنفجر ىناؾ .وال نضع الدوؿ المتصاعدة عسكريا ،التي نراىا

اليوـ في أوروبا وفي غيرىا مف القارات ،أنفسيا في جانب كأقطار رأسمالية والبمداف المتخمفة في الجانب اآلخر ،فيي دوؿ تدفع
إلى الحرب عمى وجو الخصوص نتيجة تشابييا في تقدـ التطور الرأسمالي .ولذا فإف االنفجار سيؤدي بيذا التطور إلى حتفو
بالتأكيد ،بمعنى أنو سيثير اختالال عميقا جدا وتحويال لمحياة االقتصادية في كؿ األقطار .بيد أف ىذه المسألة تبدو مختمفة تماما

عندما ينظر إلييا مف وجية نظر الطبقة الرأسمالية .فقد أصبحت العسكرة أم ار ال غنى عنو ليذه الطبقة .أوال كوسيمة لمنضاؿ مف
أجؿ حماية المصالح «القومية» في التنافس مع الجماعات «القومية» األخرى .وثانيا كوسيمة لتوظيؼ رأس الماؿ النقدي
والصناعي .وثالثا كأداة لمسيطرة الطبقية عمى السكاف العامميف داخؿ البمد نفسو .وىذه المصالح بحد ذاتيا ال تممؾ أية عالقة
بتطور نمط اإلنتاج الرأسمالي .وليس أدؿ عمى الطابع المحدد لمظاىرة العسكرية الراىنة مف أنيا تتطور بشكؿ عاـ في كؿ البمداف
كأثر لقوتيا الدافعة الميكانيكية الداخمية  ،وىذه ظاىرة كانت مجيولة تماما قبؿ عدة عقود .ونستطيع أف نتعرؼ عمى ىذا في

الطابع المميت لالنفجار الوشيؾ الذي يبدو محتما عمى الرغـ مف أف أىداؼ ودوافع الصداـ ليست محددة إطالقا .لقد تحولت

العسكرية مف محرؾ لمتطور الرأسمالي إلى داء رأسمالي.
تقؼ الدولة إلى جانب الطبقة المسيطرة في الصداـ بيف مصالح ىذه الطبقة والتطور الرأسمالي .فتصطدـ سياسيا كسياسة

البرجوازية بالتطور االجتماعي .فتفقد بذلؾ طابعيا كممثؿ لممجتمع كمو شيئا فشيئا وتتحوؿ بالوتيرة ذاتيا إلى دولة طبقية محضة.
أو ،إذا توخينا الدقة ،تتمايز ىاتاف الصفتاف عف بعضيما وتجداف نفسييما في عالقة تناقضية بحكـ طبيعة الدولة ذاتيا .وتزداد
حدة ىذا التناقض رويدا رويدا .ذلؾ أف ىناؾ مف جية نمو وظائؼ الدولة المعبرة عف مصمحة عامة –تدخميا في الحياة

االجتماعية ورقابتيا عمى المجتمع -ومف جية أخرى تجد الدولة نفسيا مجبرة شيئا فشيئا بفعؿ طابعيا الطبقي عمى تحريؾ محاور
نشاطيا ووسائؿ القسر التي تممكيا إلى مجاالت يستفيد منيا فحسب الطابع الطبقي لمبرجوازية وليس ليا بالنسبة لممجتمع ككؿ

سوى أىمية ثانوية ،كما في حالة الظاىرة العسكرية والتعرفة والسياسات الكولونيالية .باإلضافة إلى ذلؾ ،يسيطر الطابع الطبقي
لمدولة عمى «الرقابة االجتماعية» التي تمارسيا ويتسمؿ إلى ىذه الرقابة (فمنالحظ كيؼ يطبؽ تشريع العمؿ في كؿ البمداف).
وال يعاكس اتساع الديموقراطية ،الذي يرى فيو برنشتايف وسيمة لتحقيؽ االشتراكية عمى درجات ،التحوؿ الذي جرى في
طبيعة الدولة بؿ يتوافؽ تماما مع ىذا التحوؿ.
يعمف كونراد شميدت أف حصوؿ االشتراكية الديموقراطية عمى األغمبية في البرلماف يؤدي مباشرة إلى «التشريؾ» التدريجي

لممجتمع .ال شؾ أف األشكاؿ الديموقراطية لمحياة السياسية ظاىرة تعبر بوضوح عف تطور الدولة إلى مجتمع .وىي إلى ىذا الحد

تشكؿ خطوة نحو التحويؿ االشتراكي .ولكف الصداـ داخؿ الدولة الرأسمالية ،كما وصفناه سالفا ،يتجمى بقدر أكبر مف الوضوح في
البرلمانية الحديثة .فالبرلمانية فعال وبالتوافؽ مع شكميا تعبر مف داخؿ تنظيـ الدولة عف مصالح المجتمع كمو .ولكف ما تعبر عنو
البرلمانية ىنا ىو المجتمع الرأسمالي ،أي مجتمع تسوده المصالح الرأسمالية .وفي ىذا المجتمع تكوف المؤسسات التمثيمية

ديموقراطية شكال ،ولكنيا في المحتوى أدوات في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة .ويتجمى ىذا بشكؿ واضح لمعياف في أنو ما أف
تبدي الديموقراطية ميال إلى نفي طابعيا الطبقي لتتحوؿ إلى أداة في خدمة المصالح الحقيقية لمسكاف ،حتى تضحي البرجوازية
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وممثمي دولتيا بكؿ االشكاؿ الديموقراطية .وىذا ىو السبب في أف فكرة كسب أغمبية برلمانية إصالحية حساب يجري تماما بروح
البرجوازية الميبرالية فيشغؿ نفسو .بجانب واحد ،ىو الجانب الشكمي ،لمديموقراطية ،وال يأخذ في الحسباف الجانب اآلخر ،وىو
محتوى الديموقراطية الحقيقي .إف البرلمانية ،في كميتيا ،ليست عنص ار اشتراكيا مباش ار يتغمغؿ بالتدريج في كؿ المجتمع الرأسمالي.
بؿ ىي عمى العكس مف ذلؾ شكؿ محدد مف أشكاؿ الدولة الطبقية البرجوازية تساعد عمى إنضاج وتنمية التعاديات القائمة في
الرأسمالية.
إف اعتقاد برنشتايف وكونراد شميدت بأف ازدياد «الرقابة االجتماعية» يؤدي إلى االدخاؿ المباشر لالشتراكية ،يتحوؿ في
ضوء تاريخ التطور الواقعي لمدولة إلى معادلة تجد نفسيا يوما فيوما في تناقض متزايد مع الواقع.
تقترح نظرية التحقيؽ التدريجي لالشتراكية إصالحا تقدميا لمممكية الرأسمالية ولمدولة الرأسمالية باتجاه االشتراكية .ولكف
كمييما يتطور في االتجاه المعاكس بالضبط نتيجة لمقوانيف الموضوعية التي تسود المجتمع القائـ .إف عممية اإلنتاج المستشرؾ
باطراد وتدخؿ الدولة ورقابتيا عمى عممية اإلنتاج يتسعاف .ولكف الممكية الخاصة في الوقت ذاتو تصبح بتزايد مستمر شكؿ
االستغالؿ الرأسمالي المفضوح لعمؿ اآلخريف ،كذلؾ فإف المصالح الخاصة لمطبقة الحاكمة تخترؽ رقابة الدولة .فالدولة ،أي

التنظيـ السياسي لمرأسمالية ،وعالقات الممكية ،أي التنظيـ الحقوقي لمرأسمالية ،تصبحاف أكثر رأسمالية وليس أكثر اشتراكية ،مما

يضع عقبتيف ال يمكف تخطييما في وجو نظرية االدخاؿ المضطرد لالشتراكية إلى المجتمع.
لقد كانت خطة فورييو لتحويؿ مياه كؿ البحار إلى شراب لذيذ المذاؽ بواسطة نظاـ التعاونيات فكرة خيالية .ولكف برنشتايف

إذ يقترح تحويؿ بحر الم اررة الرأسمالية إلى بحر مف العذوبة االشتراكية بسكب قوارير مف شراب االصالحات االجتماعية ،إنما يقدـ
فكرة أكثر بالىة ولكنيا ليست بحاؿ أقؿ خيالية.
إف عالقات اإلنتاج في المجتمع الرأسمالي تقترب شيئا فشيئا مف عالقات انتاج المجتمع االشتراكي .ولكف العالقات

السياسية والحقوؽ أقامت بيف المجتمع الرأسمالي والمجتمع االشتراكي سدا منيعا يرتفع باستمرار .وال يتيدـ ىذا الجدار بتطور
االصالحات االجتماعية وتقدـ الديموقراطية ،بؿ ىو يتعزز ويقوى بيما .ولف يستطيع شيء غير ضربة الثورة القاصمة ،أي
استيالء البروليتاريا عمى السمطة السياسية ،أف يحطـ ىذا الجدار.
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كاف ىدفنا في الفصؿ األوؿ أف نبيف أف نظرية برنشتايف رفعت البرنامج االشتراكي عف قاعدتو المادية وحاولت أف تضعو
عمى قاعدة مثالية .فكيؼ يصير حاؿ ىذه النظرية عندما تترجـ إلى ممارسة؟
أوؿ وىمة ،ال يبدو اف الحزبية الناجمة عف نظرية برينشتايف ال تختمؼ عف الممارسة التي تقوـ بيا االشتراكية الديموقراطية
حتى اآلف .فقد تكوف نشاط الحزب االشتراكي الديموقراطي سابقا مف العمؿ النقابي والتحريض عمى اإلصالحات االجتماعية
واشاعة الديموقراطية في المؤسسات السياسية القائمة .لكف الخالؼ ليس عمى «ماذا» بؿ عمى «كيؼ».
يعتبر النضاؿ النقابي والممارسة البرلمانية اآلف الوسيمة التي تيدي البروليتاريا وتثقفيا لميمة االستيالء عمى السمطة .لكف
ىذا االستيالء عمى السمطة مستحيؿ وغير مجد مف وجية النظر التحريضية ،ولذا فإف عمى الحزب أف يقوـ بالنضاؿ النقابي
والممارسة البرلمانية مف أجؿ نتائجيما المباشرة فحسب ،أي يفرض تحسيف الوضع الراىف لمعماؿ وتخفيض االستغالؿ الرأسمالي
تدريجيا وتوسيع الرقابة االجتماعية.
فاذا ما طرحنا جانبا ،ىذه المحظة ،تحسيف وضع العماؿ – وىذا ىدؼ يشترؾ فيو برنامج حزبنا وبرنامج التحريفية – فإف
االختالؼ في وجيتي النظر ىي اآلتي :النشاط البرلماني والنشاط النقابي ،طبقا لممفيوـ الراىف لحزبنا ،ميماف ألنيما يعداف
البروليتاريا لميمة تحقيؽ االشتراكية ،أي أنيما يخمقاف العامؿ الذاتي لمتحوؿ االشتراكي .ولكف ىذيف النشاطيف طبقا لبرنشتايف

يقمصاف االستغالؿ الرأسمالي ذاتو وينزعاف عف المجتمع الرأسمالي طابعو الرأسمالي ،فسيحققاف موضوعيا التغيير االجتماعي

المطموب.
إننا نجد ،إذا أمعنا النظر في المسألة ،أف المفيوميف عمى طرفي نقيض .فإذا نظرنا إلى األمر مف وجية نظر حزبنا ،فإننا

نقوؿ أف البروليتاريا نتيجة نضاالتيا النقابية والبرلمانية تصبح مقتنعة باستحالة انجاز تغيير اجتماعي أساسي عبر نشاط كيذا،

فتنتيي إلى أف االستيالء عمى السمطة أمر البد منو .غير أف نظرية برنشتايف تبدأ باالعالف أف ىذا االستيالء مستحيؿ ،لتستنتج
مؤكدة أف االشتراكية ال يمكف أف تقوـ إالّ نتيجة النضاؿ النقابي والنشاط البرلماني .ذلؾ أف لمعمؿ النقابي والبرلماني كما يراىما
برنشتايف طابعا اشتراكيا ألنيما يمارساف تأثي ار «مشتركا» متزايدا عمى االقتصاد الرأسمالي.

لقد حاولنا أف نبيف أف ىذا التأثير خيالي تماما .فالعالقات بيف الممكية الرأسمالية والدولة تتطور في اتجاىات متعاكسة
تماما ،لدرجة تجعؿ نشاط االشتراكية الديموقراطية العممي اليومي الحالي يفقد ،في التحميؿ األخير ،كؿ صمة بالعمؿ مف أجؿ
االشتراكية .إف نضالنا النقابي وممارستنا البرلمانية ميماف جدا مف وجية نظر التحرؾ نحو االشتراكية ألنيما يجعالف وعي

البروليتاريا اشتراكيا ويساعداف عمى تنظيميا كطبقة .ولكنيما ما أف يعتب ار كأداتيف مباشرتيف بؿ يكفاف عف أف يكونا وسيمتيف

العداد الطبقة العاممة لالستيالء عمى السمطة .يعاني ادوارد برنشتايف وكونراد شميدت مف سوء فيـ كامؿ عندما يطمئناف إلى
االعتقاد أنو عمى الرغـ مف تقميص برنامج حزبنا ليقتصر عمى العمؿ مف أجؿ االصالحات االجتماعية والعمؿ النقابي المعتاد،
فإف اليدؼ النيائي لمحركة ال يطرح بذلؾ جانبا ،ألف كؿ خطوة إلى األماـ تصؿ أبعد مف اليدؼ المباشر المعطى وألف اليدؼ
االشتراكي متضمف كوجية في التقدـ المفترض.
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ال شؾ أف ىذا صحيح بالنسبة إلى نيج االشتراكية الديموقراطية األلمانية الراىف ،وىو صحيح ماداـ النضاؿ النقابي والعمؿ
مف أجؿ االصالحات االجتماعية مشربا بجيد واع وصمب لالستيالء عمى السمطة السياسية .ولكف إذا فصؿ ىذا الجيد عف
الحركة ذاتيا وجعمت االصالحات االجتماعية غاية بذاتيا ،فإف ىذا النشاط لف يقود إلى اليدؼ النيائي لالشتراكية ،بؿ سيتحرؾ
في االتجاه المعاكس تماما.
إف كونراد شميدت ببساطة يعتمد عمى الفكرة القائمة أنو ما أف تبدأ حركة ميكانيكية ظاىريا فإنيا ال تستطيع أف تقؼ مف
تمقاء ذاتيا ،ألف «شيية المرء تنمو أثناء األكؿ» ويفترض أف الطبقة العاممة لف تقنع باالصالحات االجتماعية حتى يتحقؽ التحوؿ
االشتراكي النيائي.
إف ىذا الشرط األخير حقيقي تماما ،وضمانة فعاليتو ىي عدـ كفاية اإلصالحات الرأسمالية ذاتيا .ولكف النتيجة
المستخمصة منو ال تكوف صحيحة إالّ إذا كاـ ممكنا بناء سمسمة متصمة مف اإلصالحات المضطردة تقود مف رأسمالية اليوـ إلى

االشتراكية .وىذا بالطبع محض خياؿ .فالسمسمة سرعاف ما تنكسر ،بحكـ طبيعة األشياء كما ىي ،لتضع الحركة المتقدمة
المفترضة قبالة طرؽ كثيرة ومختمفة.

ماذا تكوف النتيجة المباشرة لو غير حزبنا نيجو العاـ ليتفؽ مع وجية النظر التي تنزع إلى التأكيد عمى النتائج العممية
لنضالنا ،أي عمى االصالحات االجتماعية؟ ما أف تصبح «النتائج المباشرة» اليدؼ الرئيسي لنشاطنا ،حتى نجد أف وجية النظر
الحازمة الواضحة ،التي تجد معناىا بقدر ما تعتزـ كسب السمطة فحسب ،قد أصبحت غير مناسبة أكثر فأكثر .وستكوف النتيجة

المباشرة لذلؾ انتياج حزبنا «سياسة تعويض» أي سياسة االتجار السياسي ووجية المساومة الديبموماسية الخجوؿ .ولكف ال يمكف
االستمرار في ىذا االتجاه وقتا طويال .فما دامت اإلصالحات االجتماعية ال تستطيع غير إعطاء أمؿ فارغ ،فسيكوف النتيجة خيبة
األمؿ.
ليس صحيحا أف االشتراكية ستنشأ أوتوماتيكيا عف النضاؿ اليومي لمطبقة العاممة .فمف تكوف االشتراكية إالّ نتيجة:

)1

التناقضات المتنامية لالقتصاد الرأسمالي )2 .فيـ الطبقة العاممة لضرورة القضاء عمى ىذه التناقضات عبر التحويؿ االجتماعي.
وعندما ينكر الشرط األوؿ ويرفض الثاني ،عمى طريقة التحريفية ،فستجد الحركة العمالية نفسيا وقد تقمصت إلى حركة إصالحية
وتعاونية بسيطة .فتحرؾ بذلؾ في خط مستقيـ باتجاه التخمي الكامؿ عف وجية النظر الطبقية.
وتصبح ىذه النتيجة واضحة أيضا عندما نبحث الطبيعة العامة لمتحريفية .مف الواضح أف التحريفية ال ترغب في االعتراؼ
بأف موقفيا ىو موقؼ الدفاع عف الرأسمالية .فيي ال تمحؽ باالقتصادييف الرأسمالييف في إنكارىـ في وجود التناقضات الرأسمالية.
لكف ما يشكؿ بالضبط ،مف جية أخرى ،النقطة األساسية لمتحريفية ويميزىا عف االتجاه الذي أخذتو االشتراكية الديموقراطية حتى

اآلف ىو أنيا ال تقيـ نظريتيا عمى االعتقاد بأف تناقضات الرأسمالية ستقمع نتيجة التطور المنطقي الداخمي لمنظاـ االقتصادي
الراىف.
يمكننا القوؿ أف نظرية التحريفية تحتؿ موقعا وسطا بيف طرفيف .فالتحريفية ال تتوقع أف ترى تناقضات الرأسمالية وقد

نضجت ،وىي ال تطمح إلى القضاء عمى ىذه التناقضات عبر التحوؿ الثوري .إنيا تريد أف تقمؿ مف التناقضات الرأسمالية

وتوىنيا .لكي ييدأ التعاديالقائـ بيف االنتاج و التبادؿ بتوقؼ االزمات وتكويف مجمعات رأسمالية ويعدؿ التعادي بيف رأس الماؿ
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والعمؿ بتحسيف وضع العماؿ والحفاظ عمى الطبقات الوسطى ،ويصفي التناقض بيف الدولة الطبقية والمجتمع عبر ازدياد رقابة
الدولة وتقدـ الديموقراطية.
صحيح أف النيج الراىف لالشتراطية الديموقراطية ال يتكوف مف انتصار تناقضات الرأسمالية كي تتطور لتنتقؿ بعد ذلؾ فقط

إلى ميمة القضاء عمى ىذه التناقضات .عمى العكس مف ذلؾ ،يقوـ جوىر النيج الثوري عمى االىتداء باتجاه ىذا التطور ،متى
جرى التحقيؽ منو ،واستنتاج الشروط الضرورية لمنضاؿ السياسي مف ىذا االتجاه .ىكذا تصدت االشتراكية الديموقراطية لمحرب

أما نيج برنشتايف فال ييديو اعتبار
الجمركية ولمظاىرة العسكرية دوف أف تنتظر كي يصبح طابعيما الرجعي واضحا تماـ الوضوحّ .
تطور الرأسمالية وال امكاف تفاقـ تناقضاتيا .إف ما ييديو ىو إمكاف تمطيؼ ىذه التناقضات ،وىو يكشؼ ذلؾ عندما يتحدث عف
«تكيؼ» االقتصاد الرأسمالي.
واآلف ،متى يمكف ليذا المفيوـ أف يكوف صحيحا؟ إذا كاف صحيحا أف الرأسمالية ستستمر في التطور في االتجاه الذي
تسير فيو اآلف ،فإف تناقضاتيا ستصبح بالضرورة أكثر حدة وتفاقما بدال مف أف تختفي .ومف ىنا فإف إمكانية تخفيؼ تناقضات
الرأسمالية تفترض مسبقا توقؼ نمط اإلنتاج الرأسمالي نفسو عف التقدـ .باختصار ،الشرط العاـ لنظرية برنشتايف ىو توقؼ التطور

الرأسمالي.

بيد أف نظرية برنشتايف تديف نفسيا بذلؾ بطريقة مزدوجة .فيي في المقاـ األوؿ تكشؼ عف الطابع الطوباوي لموقفيا مف
االشتراكية .ألف مف الواضح أف تطو ار رأسماليا متخمفا ال يمكف أف يؤدي إلى االشتراكية.
كما أنيا في المقاـ الثاني ،تزيح النقاب عف طابعيا الرجعي عندما تحاكـ بمقتضى التطور الرأسمالي السريع الذي يحدث
اآلف .فكيؼ لنا أف نفسر موقؼ برنشتايف أو حتى نعبر عنو بالكممات في وجو تطور الرأسمالية الواقعية؟
بينا في الفصؿ األوؿ أف الشروط االقتصادية التي يبني عمييا برينشتايف تحميمو لمعالقات االجتماعية القائمة ال أساس ليا.
فقد رأينا أنو ال يمكف القوؿ أف نظاـ التسميؼ أو الكارتالت «أدوات لتكيؼ» االقتصاد الرأسمالي .كما رأينا أنو حتى التوقؼ
المؤقت لألزمات وبقاء الطبقة الوسطى ال يمكف اعتبارىما عرضيف مف أعراض التكيؼ الرأسمالي .ولكف عمى الرغـ مف أننا يجب

أف ال نفشؿ في اكتشاؼ خطأ تفصيالت نظرية برينشتايف ىذه جميعا ،إالّ أننا ال نممؾ إالّ أف نتوقؼ أماـ صفة بارزة تشترؾ فييا

ىذه التفصيالت جميعا :إف نظرية برنشتايف ال تأخذ تجميات الحياة االقتصادية المعاصرة ىذه كما تظير في عالقاتيا العضوية

بكمية التطور الرأسمالي وباآللية االقتصادية لمرأسمالية ،بؿ تعمد إلى انتزاع ىذه التفاصيؿ مف النطاؽ االقتصادي الحي لتعامميا
كأجزاء جامدة مف آلية ال حياة فييا.
لنأخذ مثال مفيوـ مفيوـ لألثر التكيفي لمتسميؼ .إذا أدركنا أف التسميؼ مرحمة طبيعية أعمى مف مراحؿ عممية التبادؿ
وبالتالي مف التناقضات الكامنة في التبادؿ الرأسمالي ،فإننا ال نممؾ أف نرى فييا في الوقت ذاتو وسيمة ميكانيكية لمتكيؼ تقع خارج
عممية التبادؿ .ويصبح عندئذ مستحيال اعتبار التسميؼ وسيمة لتكيؼ الرأسمالية كما يستحيؿ اعتبار النقد والبضاعة ورأس الماؿ
كذلؾ.
بيد أف التسميؼ ،مثمو في ذلؾ مثؿ النقد والسمع ورأس الماؿ ،حمقة عضوية في االقتصاد في مرحمة معينة مف تطوره .فيو
مثميا جزء ال غنى عنو في آلية االقتصاد الرأسمالي ،وفي الوقت ذاتو أداة تدمير ألنو يفاقـ التناقضات الداخمية لمرأسمالية.
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ويصح الشيء ذاتو عمى الكارتالت ووسائؿ المكتممة الجديدة.
تبدو لنا النظرة الميكانيكية ذاتيا في محاولة برنشتايف وصؼ األمؿ في توقؼ األزمات كعرض مف أعراض «تكيؼ»
االقتصاد الرأسمالي .فاألزمات بالنسبة لو ىي ببساطة خمؿ في اآللية االقتصادية ،وىو لذلؾ يعتقد أنو إذا ما توقفت األزمات فإف
اآللية تستطيع أف تعمؿ جيدا .ولكف األزمات ليست في حقيقة األمر «خمال» بالمعنى المعتاد لمكممة .فيي «خمؿ» ال يستطيع

االقتصاد الرأسمالي أف يتطور دونو إطالقا .ذلؾ أنو إذا كانت األزمات الوسيمة الوحيدة المتاحة في الرأسمالية – وبالتالي الوسيمة
الطبيعية – لحؿ التناقض القائـ بيف التوسع الذي ال حد لو في اإلنتاج والحدود الضيقة لمسوؽ العالمي دوريا ،فإف األزمات بذلؾ
مظير عضوي لالقتصاد الرأسمالي ال يمكف فصمو عنو.
إف التقدـ «غير المعاؽ» لإلنتاج الرأسمالي يتيدد الرأسمالية بخطر أفدح مف خطر األزمات .إنو خطر اليبوط المستمر
لوتيرة الربح الناتج عف نمو إنتاجية العمؿ ذاتو وليس عف التناقض بيف اإلنتاج والتبادؿ .وىبوط وتيرة الربح يميؿ ميال خط ار جدا
إلى جعؿ أي مشروع ذي رأسماؿ صغير أو متوسط أم ار مستحيال .وبذلؾ يحد مف التكويف الجديد لرأس الماؿ ،وبالتالي مف توسع
توظيفو.
واألزمات ىي بالضبط ما يشكؿ النتيجة األخرى ليذه العممية ذاتيا .ذلؾ أف األزمات ،نتيجة إىتالؿ رأس الماؿ ،تحدث
ىبوطا في أسعار وسائؿ اإلنتاج وشمال في جزء مف رأس الماؿ الناشط وزيادة في األرباح في الوقت المناسب .وبيذا تخمؽ فرصا
جديدة لتجدد تقدـ االنتاج .لذا فإف األزمات تبدو وسيمة تسعير نار التطور الرأسمالي .ولف يؤدي توقفيا –ال توقفيا المؤقت بؿ
اختفاؤىا الكامؿ عف السوؽ العالمي -إلى تطور االقتصاد الرأسمالي تطو ار أبعد .بؿ إلى تدمير الرأسمالية.

ينسى برنشتايف ،إخالصا منو لوجية النظر الميكانيكية التي تطبع نظريتو في التكيؼ ،ضرورة األزمات وكذلؾ ضرورة
التوظيفات الجديدة لرؤوس األمواؿ الصغيرة ومتوسطة الحجـ .وىذا ما يجعؿ اختفاء رأس الماؿ اختفاء مستم ار يبدو لو عالمة عمى
توقؼ التطور الرأسمالي ،بينما ىو في الحقيقة عرض مف أعراض التطور الطبيعي لمتطور الرأسمالي.

إنو ألمر عمى جانب مف األىمية أف نالحظ أف ىناؾ وجية نظر أخرى تبدو الظاىرات السالفة منيا كما صورتيا نظرية

برنشتايف في «التكيؼ» تماما .إنيا وجية نظر الرأسمالي المنعزؿ (المنفرد) الذي يعكس في ذىنو الحقائؽ االقتصادية التي تجري
حولو تماما كما تبدو مف منظور قوانيف التنافس .فالرأسمالي المنفرد برى كؿ جزء عضوي مف أجزاء الكمية االقتصادية وجودا
مستقال ،إنو يرى ىذه اإلجزاء كما تؤثر فيو ىو الرأسمالي المنفرد ،وىو لذلؾ يرى فييا «خمال» بسيطا في «وسائؿ تكيؼ» بسيطة.
صحيح أف األزمات بالنسبة لمرأسمالي الفرد مجرد «خمؿ» حقا فتوقؼ األزمات يطيؿ بقاءه .والتسميؼ فيما يخصو ليس اال وسيمة
«التكييؼ» قواه اإلنتاجية غير الكافية لمتطمبات السوؽ .ويبدو لو أف الكارتؿ الذي يصبح عضوا فيو يعمؿ حقا عمى القضاء عمى
الفوضى الصناعية.

ليست التحريفية ،إذف ،إال تعميما نظريا اخذ مف زاوية الرأسمالي الفرد.إلى ماذا تنتمي وجية النظر ىذه نظريا اف لـ تكف
تنتمي إلى عمـ االقتصاد البورجوازي المبتذؿ؟
تقوـ كؿ أخطاء ىذه المدرسة بالضبط عمى المفيوـ الذي يستبدؿ خط ْا ظاىرة التنافس ،كما يبدو مف زاوية الرأسمالي الفرد،

بظاىرة االقتصاد الرأسمالي كمو ،فكما يرى برنشتايف إف التسميؼ وسيمة مف وسائؿ «التكيؼ» كذلؾ يرى االقتصاد المبتذؿ النقود
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وسيمة حكيمة لػ«التكيؼ» لحاجات التبادؿ .واالقتصاد الفظ يحاوؿ ىو االخر أف يجد ترياقا شافيا مف أمراض الرأسمالية في
الظاىرة الرأسمالية ذاتيا .وىو عمى طريقة برنشتايف يصؿ في الوقت المناسب الى الرغبة في تمطيؼ تناقضات الرأسمالية ،أي الى
االعتقاد بامكاف تضميد جراح الرأسمالية ،لينتيي الى االنتساب الى برنامج الرجعية لينتيي الى يوتوبيا.
لذا يمكف تعريؼ نظرية التحريفية بالشكؿ التالي :انيا نظرية الركود في الحركة االشتراكية  ،وىي مبنية بمساعدة االقتصاد
المبتذؿ عمى نظرية ركود رأسمالي.
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 -7التطور االقتصادي واالشتراكٌة
لقد كاف أكبر كسب أحرزتو الحركة االشتراكية النامية ىو اكتشاؼ نقاط انطالؽ تحقيؽ االشتراكية في الوضع االقتصادي
لممجتمع الرأسمالي .ونتيجة ليذا االكتشاؼ تحولت االشتراكية مف «مثاؿ» حممت بو االنسانية آالؼ السنيف الى ضرورة تاريخية.
ينكر برنشتايف وجود الشروط االقتصادية لالشتراكية في مجتمع اليوـ .وقد تعرض تفكيره بسبب مف ذلؾ الى تطور ممفت
لمنظر .ففي البداية ،أبدى برنشتايف ببساطة في «نيوزايت» شكو بسرعة عممية التمركز في الصناعة ،وبنى موقفو عمى مقارنة
لالحصاءات الوظائفية في ألمانيا في  1882و  ، 1895ولكي يستطيع برنشتايف استعماؿ األرقاـ لخدمة غرضو ،فقد اضطر إلى
المجوء إلى أسموب مقتضب وميكانيكي .ولـ يكف برنشتايف ليستطيع في أحسف األحواؿ وحتى ببرىانو لثبات المشاريع المتوسطة

الحجـ أف يضعؼ التحميؿ الماركسي قيد شعرة ،ألف التحميؿ الماركسي ال يفترض وتيرة محددة لتمركز الصناعة –أي تأخير محددا

لتحقيؽ االشتراكية ،وال يفترض كما ّبينا االختفاء المطمؽ لرأس الماؿ الصغير ،الذي يوصؼ عادة باختفاء البورجوازية الصغيرة.
لكف برنشتايف ،عبر التطور الالحؽ ألفكاره ،يأتينا في كتابو بنوع جديد مف البراىيف ىو احصائيات الشركات المساىمة.

فيستخدـ ىذه االحصائيات ليبرىف أف عدد مالكي األسيـ يزداد باضطراد ونتيجة لذلؾ تكبر الطبقة الرأسمالية وال تصغر .إف غربة
برينشتايف عف المادة التي يعالجيا أمر مثير لمدىشة ،كما يثيرىا عجزه عف استخداـ االحصائيات الموجودة في صالحو.
ذلؾ أنو كاف عمى برنشتايف أف يمجأ إلى األرقاـ مختمفة تماما ،إذا كاف يريد نقض قانوف ماركس في التطور الرأسمالي

باإلشارة إلى وضع الشركات المساىمة .فكؿ مف يممؾ أدنى فكرة عف تاريخ الشركات المساىمة في ألمانيا يعرؼ أف معدؿ
رأسماليا عند التأسيس يتناقص باستمرار تقريبا .ىكذا ،بينما كاف معدؿ رأس الماؿ التأسيسي قبؿ العاـ

 1871يصؿ إلى 10,8

مميوف مارؾ ،فإنو اقتصر عمى  4,01مميوف مارؾ في عاـ  1871و 3,8مميوف مارؾ في عاـ  ،1873وأقؿ مف مميوف مف العاـ
 1882إلى العاـ  1887و 0,52مميوف عاـ  ،1891و 0,62مميوف فقط عاـ  .1892وتأرجحت األرقاـ بعد ىذا التاريخ حوؿ 1
مميوف مارؾ فيبطت إلى  1,78في العاـ  1895و 1,19خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ .4 1897
يا ليذه األرقاـ! لقد أمؿ برنشتايف باالستناد إلى ىذه األرقاـ في اثبات وجود اتجاه معاكس لمماركسية يتمثؿ في إعادة
تحويؿ المشاريع الكبيرة إلى مشاريع صغيرة .لكف الجواب الواضح عمى ىذه المحاولة ىو التالي :إذا أردت أف تثبت شيئا ما

باالستناد إلى ىذه األرقاـ ،فإف عميؾ أوال أف تثبت أنيا تتعمؽ بالفروع ذاتيا مف الصناعة .عميؾ أف تبيف أف المشاريع الصغيرة
تحؿ فعال محؿ المشاريع الكبيرة ،وأنيا ال تظير بدال مف ذلؾ حيث كانت المشاريع الصغيرة وحتى الصناعة الحرفية سائدة مف

قبؿ .لكنؾ ال تستطيع إثبات ذلؾ .ألف االنتقاؿ االحصائي مف الشركات المساىمة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجـ ال
يمكف أف يفسر إالّ باالشارة إلى استمرار نظاـ الشركات المساىمة في التغمغؿ إلى فروع جديدة مف االنتاج .فمقد كاف عدد قميؿ مف
المشاريع الكبيرة ينظـ قبال كشركات مساىمة ،لكف نظاـ المساىمة كسب تدريجيا المشاريع المتوسطة الحجـ وحتى الصغيرة .فنرى

اليوـ شركات مساىمة رأس ماليا أقؿ مف ألؼ مارؾ.

واآلف ،ما ىي األىمية االقتصادية لتوسع نظاـ الشركات المساىمة؟ اقتصاديا يمثؿ امتداد الشركات المساىمة التشريؾ
المتنامي لإلنتاج في الشكؿ الرأسمالي – ال تشريؾ اإلنتاج الكبير فحسب بؿ المتوسط والصغير أيضا .لذا فإف اتساع المساىمة ال

يتناقض مع النظرية الماركسية ،بؿ ىو عمى العكس مف ذلؾ يؤكدىا.
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ما الذي تعنيو ظاىرة الشركة المساىمة فعال؟ إنيا تمثؿ مف ناحية توحيد عدد مف الثروات الصغيرة لتكوف رأس ماؿ إنتاجي
كبير ،وىي مف الناحية األخرى تمثؿ انفصاؿ اإلنتاج عف الممكية الرأسمالية ،أي أف ىذه الظاىرة انتصار مزدوج عمى نمط اإلنتاج
الرأسمالي ،ولكنو انتصار ال يزاؿ عمى القاعدة الرأسمالية.
لذا ما معنى االحصائيات التي أوردىا برنشتايف ،والتي تدؿ عمى أف عددا متزايدا باستمرار مف حاممي األسيـ يشارؾ في
المشاريع الرأسمالية؟ إف ىذه اإلحصائيات تبيف بالضبط ما يمي :إف المشروع الرأسمالي في الوقت الحاضر ال يتفؽ مع مالؾ فرد
لرأس الماؿ ،كما كاف الحاؿ سابقا ،بؿ يتفؽ مع عدد مف الرأسمالييف .ونتيجة لذلؾ لـ يعد المفيوـ االقتصادي لػ«الرأسمالي» يدؿ
مكوف مف مئات وحتى آالؼ األفراد .لقد
عمى فرد منفرد ،فالرأسمالي الصناعي الحديث شخص جماعي (ىيئة جماعية – المترجـ) ّ
أصبحت مقولة «رأسمالي» ذاتيا مقولة اجتماعية ،فقد أصبحت (مشتركة) ولكف ضمف إطار المجتمع الرأسمالي.
في ىذه الحالة ،كيؼ يمكننا أف نفسر اعتقاد برنشتايف أف ظاىرة الشركات المساىمة تمثؿ تشتت وليس تركز رأس الماؿ؟
لماذا يرى برنشتايف اتساع الممكية الرأسمالية بينما رأي ماركس انقضاءىا؟
إف ىذه غمطة اقتصادية بسيطة .فبرنشتايف ال يعني بػ«رأسمالي» مقولة إنتاجية ،بؿ حؽ الممكية ،فػ«الرأسمالي» بالنسبة لو
ليس وحدة اقتصادية بؿ وحدة مالية .و«رأس الماؿ» بالنسبة لو ليس عامال مف عوامؿ اإلنتاج ،بؿ ىو ببساطة كمية معينة مف
النقد .وىذا ىو السبب في أف برنشتايف ال يرى في تروست الغزؿ اإلنجميزي ،الذي أورد مثالو ،انصيار  12300شخص يممكوف
نقدا في وحدة رأسمالية واحدة ،بؿ يرى فييـ  12300رأسمالي .وليذا السبب فإف الميندس شوز الذي حبتو بائنة زوجتو بعدد كبير
مف األسيـ ىو أيضا رأسمالي بالنسبة لبرنشتايف .ولمسبب ذاتو أيضا يرى برينشتايف أف العالـ يعج بالرأسمالييف(.)1

ىنا أيضا ،األساس النظري لخطأ برنشتايف االقتصادي ىو في «تبسيطو المبتذؿ» لالشتراكية .ذلؾ أف ىذا ما يفعمو ،فيو
بنقمو مفيوـ الرأسمالية مف عالقاتو اإلنتاجية الى عالقات الممكية ،وبحديثو عف االفراد بدال مف الرواد الرأسمالييف ،انما ينقؿ مسألة

االشتراكية مف مجاؿ االنتاج الى مجاؿ عالقات الثروة ،أي مف العالقة بيف الرأسماؿ والعمؿ الى العالقة بيف الغني والفقير.

وبيذه الطريقة يقودنا برنشتايف بحبور مف ماركس وانجمز الى فيتمنغ ،مؤلؼ «انجيؿ الصياد الفقير» .بفارؽ واحد ،ىو اف

فيتمنغ راى بغريزة البروليتاري التعارض بيف الفقير والغني ،أي أنو رأى التناقضات العدائية الطبقية في شكميا البدائي وأراد أف

يجعؿ مف ىذه التناقضات رافعة لمحركة نحو االشتراكية .لكف برنشتايف مف جية أخرى يضع تحقيؽ االشتراكية في امكاف جعؿ
الفقير غنيا .أي أنو يضعيا في تخفيؼ التعاديات الطبقية وبالتالي يضع أممو في البرجوازية الصغيرة.
صحيح أف برنشتايف اليقؼ عند احصائيات المداخيؿ ،بؿ يقدـ احصائيات عف المشاريع االقتصادية الخاصة في البمداف
التالية :المانيا وفرنسا وانجمت ار وسويس ار والنمسا والواليات المتحدة .ولكف ىذه االحصائيات ليست االرقاـ المقارنة لفترات مختمفة في
كؿ بمد بؿ لمفترة ذاتيا في البمداف المختمفة .لذا فاف ما يقدمو برنشتايف لنا (عدا حالة ألمانيا عندما يكرر المقارنة القديمة بيف
 1895و )1882ليس مقارنة الحصائيات المشاريع في البمد المعني في مراحؿ مختمفة بؿ أرقاما مطمقة لمبمداف المختمفة :انجمت ار
 1891وفرنسا  1894والواليات المتحدة في  1890الخ.
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وىنا يصؿ برنشتايف الى النتيجة التالية« :صحيح اف االستثمار الكبير ىو المتفوؽ في الصناعة اليوـ ،اال أنو مع ذلؾ
مضافا اليو المشاريع المعتمدة عميو اليمتؿ أكثر مف نصؼ السكاف المشتغميف باالنتاج» .ويصح ىذا عمى ألمانيا وانجمت ار وبمجيكا
الخ.
ما الذي يثبتو برنشتايف ىنا فعال؟ انو ال يثبت وجود ىذا الميؿ او ذاؾ لمتطور االقتصادي بؿ يثبت فحسب عالقة القوى
المطمقة بيف األشكاؿ المختمفة مف اإلنتاج ،أو بكممات أخرى العالقة المطمقة بيف الطبقات المختمفة في مجتمعنا.
واآلف ،إذا أراد المرء بيذه الطريقة أف يثبت استحالة تحقيؽ االشتراكية ،فاف تفكيره يجب اف يعتمد عمى النظرية التي تقوؿ

اف نتيجة الجيود االجتماعية تتعمؽ بعالقات القوؿ المادية العددية لعناصر الصراع ،أي بعامؿ العنؼ .وبكممات أخرى ،اف

برنشتايف الذي يصب جاـ غضبو عمى البالنكية دوما يقع في أكبر خطأ بالنكي  .غير أف ىناؾ الفرؽ التالي :بالنسبة لمبالنكييف،
الذيف كانوا يمثموف اتجاىا ثوريا واشتراكيا ،بدا إمكاف التحقيؽ االقتصادي لالشتراكية أم ار طبيعيا تماما .وعمى ىذا اإلمكاف بنى
البالنكيوف فرص الثورة العنيفة – حتى تمؾ التي تقوـ بيا أقمية صغيرة  .لكف برنشتايف عمى العكس مف ذلؾ يستنتج مف عدـ كفاية
االغمبية االشتراكية استحالة التحقيؽ االقتصادي لالشتراكية .بيد أف االشتراكية الديمقراطية التتوقع احراز ىدفيا نتيجة العنؼ

المنتصر تقوـ بو أقمية وال نتيجة التفوؽ العددي الغمبية .انيا ترى اف االشتراكية تأتي نتيجة الضرورة االقتصادية ،ووعي ىذه
الضرورة  ،مما يؤدي إلى قضاء الجماىير العاممة عمى الرأسمالية  .وتتجمى ىذه الضرورة فوؽ كؿ شيء في فوضى الراسمالية.
ماىو موقؼ برنشتايف مف المسألة الحاسمة ،مسألة فوضى االقتصاد الرأسمالي؟ انو ينكر فقط األزمة العامة الكبيرة،

والينكر األزمات الجزئية واألزمات التي تحدت عمى النطاؽ القومي .انو ،بكممات أخرى  ،يرفض أف يرى الكثير مف فوضى
الرأسمالية  ،وىو ال يرى اال القميؿ منيا  .إنو  ،اذا استخدمنا ايضاح ماركس ،كالعذراء الساذجة التي لـ تمد إال طفال «صغي ار
جدا» .ولكف الكارثة ىي أنو في أمور مثؿ الفوضى االقتصادية يستوي القميؿ والكثير مف الرداءة .إذا كاف برنشتايف يدرؾ وجود
القميؿ مف ىذه الفوضى ،فإننا يمكف أف نشير لو أف ىذا القدر الصغير مف الفوضى سيكبر إلى أبعاد لـ يسمع بمثميا ،ليؤدي في

النياية الى االنييار ،وذلؾ بفعؿ آلية االقتصاد السوقي ،لكف إذا كاف برينتايف يأمؿ في تحويؿ ىذا القدر الصغير مف الفوضى الى

نظاـ واتساؽ ،مع الحفاض عمى نظاـ اإلنتاج السمعي ،فانو يقع ثانية في أحد أخطاء االقتصاد السياسي البورجوازي األساسية ،
ذلؾ الخطأ القائؿ بأف نمط التبادؿ مستقؿ عف نمط اإلنتاج.
ليس ىذا بالمكاف المناسب لمدخوؿ في إيضاح مفصؿ لتشوش برنشتايف المريع في ما يتعمؽ بأكثر مبادئ االقتصاد
السياسي أولية .ولكف ىناؾ نقطة واحدة فقط – تقودنا إلييا المسألة األساسية ،مسألة الفوضى الرأسمالية – يجب إيضاحيا حاال.
يعمف برنشتايف أف قانوف ماركس في «فائض القيمة» تجريد محض .مف الواضح أف عبارة كيذه تشكؿ في االقتصاد

السياسي إىانة بالغة .ولكف إذا كاف فائض القيمة تجريدا محضا ،إذا كاف محض خياؿ ،فإف لكؿ مواطف عادي أدى خدمتو
العسكرية ويدفع الضرائب الحؽ ذاتو الذي يممكو ماركس في تكويف سخافة خاصة بو ،أي أف يضع قانونا لمقيمة خاصا بو« .إف
لماركس الحؽ في اىماؿ خواص السمع حتى ال تصبح أكثر مف تجسيد لكميات مف العمؿ االنساني البسيط ،إف لو ىذا الحؽ
بالقدر الذي يحؽ فيو لمدرسة بوىيـ – جيفونز أف تصنع تجريدا مف كؿ خواص السمع خارج منفعتيا».
أي أف «العمؿ االجتماعي» الذي قاؿ بو ماركس و«المنفعة التجريدية» التي قاؿ بيا منجر شيئاف متشابياف تماـ التشابو،
فيما تجريداف محضاف .وينسى برنشتايف تماما أف تجريد ماركس ليس اختراعا ،بؿ اكتشاؼ .فيو ال يوجد في عقؿ ماركس بؿ في
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اقتصاد السوؽ ،وليس لو وجود خيالي ،بؿ وجود اجتماعي حقيقي ،وحقيقي جدا لدرجة أنو يمكف أف يقتطع ويطرؽ ويوزف ليوضع
عمى شكؿ نقود .فالعمؿ االنساني المجرد ،الذي اكتشفو ماركس ليس في شكمو المطور اال النقد  .ىذا بالضبط ىو أحد اكتشافات
ماركس العظيمة ،بينما ظؿ جوىر النقد لغ از صوفيا حار فيو كؿ االقتصادييف-السياسيف البرجوازييف مف المركنتيمييف إلى آخر
الكالسيكييف.
إف «منفعة» بوىيـ-جيفونز المجردة في الحقيقة خدعة مف خدع العقؿ ،واذا توخينا مف الدقة ،فإننا نقوؿ أنيا تمثيؿ لمفراغ
الفكري والسخافة الشخصية التي ال يمكف أف تكوف الرأسمالية أو أي مجتمع آخر مسؤولة عنيا ،فالمسؤوؿ الوحيد عنيا ىو
االقتصاد البورجوازي المبتذؿ ذاتو .ويمكف أف يظؿ برنشتايف وبوىيـ وجيفونز وكؿ الشمة الذاتية عشريف عاما أماـ لغز النقد وىـ
ييدىدوف بنات أفكارىـ دوف أف يصموا جميعا إلى أي حؿ يختمؼ عف ذلؾ الذي يستطيع أف يتوصؿ إليو أي إسكافي ،أال وىو اف

النقد شيء «نافع» أيضا.

لقد فقد برنشتايف كؿ فيـ لقانوف القيمة الذي اكتشفو ماركس .ويستطيع كؿ مف يعرؼ قميال عف االقتصاد الماركسي أف
يرى أف نظرية ماركس بدوف قانوف القيمة تستغمؽ في الفيـ .أو بعبارة أدؽ ،سيظؿ اقتصاد الرأسمالية كمو ،ببكؿ ما يتفرع عنو،
لغ از يحار فيو بالضرورة مف ال يفيـ طبيعة السمعة وتبادليا.

ما ىو بالضبط المفتاح الذي مكف ماركس مف أف يفتح الباب عمى كؿ أسرار الظاىرة الرأسمالية ويحؿ ،كما لو كاف يميو،
مسائؿ لـ تكف تجوؿ في خاطر أعتى عقوؿ االقتصاد السياسي البورجوازي الكالسيكي؟ لقد كاف ىذا المفتاح مفيومو لالقتصاد

الرأسمالي كظاىرة تاريخية ،ليس فحسب بالمعنى الذي أدركو في أحسف األحواؿ االقتصاديوف الكالسيكيوف ،أي عندما يتعمؽ األمر

بالماضي اإلقطاعي لمرأسمالية ،بؿ أيضا فيما يتعمؽ بالمستقبؿ االشتراكي لمعالـ .إف سر نظرية ماركس في القيمة ،وتحميمو لمسألة
النقد ونظريتو في رأس الماؿ ونظريتو في وتيرة الربح وبالتالي في النظاـ االقتصادي القائـ كمو يكمف في الطابع االنتقالي لالقتصاد
الرأسمالي ،وحتمية انيياره ،مما يقود – وىذا ليس إالّ وجيا آخر لمظاىرة ذاتيا – إلى االشتراكية .ولـ يكف ماركس ليستطيع حؿ
رموز االقتصاد الرأسمالي الييروغميفية ،لو لـ ينظر إلى الرأسمالية مف وجية النظر االشتراكية ،أي مف وجية النظر التاريخية.

وألنو بالضبط اتخذ مف وجية النظر االشتراكية نقطة انطالؽ لتحميمو لممجتمع البرجوازي فقد كاف في موقع يستطيع منو أف يعطي
الحركة االشتراكية أساسا عمميا.
ىذا ىو المقياس الذي نستطيع بو أف نقيـ مالحظات برنشتايف .إنو يشكو مف «االزدواجية» الموجودة في كؿ مكاف مف
كتاب ماركس الضخـ «رأس الماؿ»« .فالكتاب يرغب في أف يكوف دراسة عممية وأف يثبت في الوقت ذاتو موضوعة تـ وضعيا
وتطورىا قبؿ أف يكتب الكتاب بزمف طويؿ .إنو مبني عمى مخطط يتضمف سمفا النتيجة التي يريد أف يؤدي إلييا .إف العودة إلى
البياف الشيوعي (أي إلى اليدؼ االشتراكي -ر.ؿ ).يثبت وجود بقايا طوباوية في مذىب ماركس».
ولكف ماذا تكوف «إزدواجية» ماركس إف لـ تكف ازدواجية المستقبؿ االشتراكي والحاضر الرأسمالي؟ إنيا ازدواجية العمؿ
ورأس الماؿ ،ازدواجية البرجوازية والروليتاريا .إنيا االنعكاس العممي الزدواجية موجودة في المجتمع البرجوازي ،ازدواجية التعاديات
الطبقية تتصارع داخؿ النظاـ االجتماعي الرأسمالي.
إف فيـ برنشتايف ليذه االزدواجية في ماركس عمى أنيا «بقاء لمطوباوية حية» ليس في الواقع إالّ اعترافا ساذجا بأنو ينكر

االزدواجية التاريخية لممجتمع البرجوازي وأنو ينكر وجود التعاديات الطبقية في الرأسمالية .إف ذلؾ اعتراؼ منو بأف االشتراكية لـ
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تعد بالنسبة لو سوى «بقاء الطوباوية حية» .وماذا تكوف أحادية برنشتايف – وحدة برنشتايف – إف لـ تكف الوحدة األبدية لممجتمع
الرأسمالي ،وحدة االشتراكي السابؽ الذي تنكر ليدفو وقرر أف يجد في المجتمع الرأسمالي ،الواصد الثابت غير القابؿ لمتغيير،
ىدؼ التطور اإلنساني؟
ال يرى برنشتايف في البنية االقتصادية لمرأسمالية التطور الذي يؤدي إلى االشتراكية .ولكف ليستطيع برنشتايف أف يحتفظ
ببرنامجو االشتراكي ،شكال عمى األقؿ ،فإنو يجد نفسو مجب ار عمى المجوء إلى بنية مثالية موضوعة خارج التطور االقتصادي ،يجد
نفسو مجب ار عمى تحويؿ االشتراكية ذاتيا مف مرحمة تاريخية محددة مف مراحؿ التطور االجتماعي إلى «مبدأ» مجرد.
ليذا فإف «المبدأ التعاوني» – المسخ الحقير لالشتراكية الذي يرغب برنشتايف في أف يطمي بو االقتصاد الرأسمالي – يبدو
كتنازؿ ال لمستقبؿ المجتمع االشتراكي بؿ لماضي برنشتايف االشتراكي.
ـــــــ
( )1من الواضح ان برنشتاين جيد يف االنتشار الواسع لالسهم الصغرية برىانا على ان الثروة االجتماعية بدأت دتطر اسهمها عل كل الرجال الصغار .فمن ال
يستطيع فعال ان يشًتي اسهما مقابل جنيو اسًتليين أو  20ماركا ؟ البورجوازي الصغري وحىت العامل يستطيع ذلك  .لكن ىا االفًتاض يقوم لسوء احلظ على
خطأ حسايب  .فنحن ىنا نتعامل بالقيمة االمسية لالسهم بدال من أن نتعامل بقيمتها الفعلية يف السوق  ،والقيمتان جد خمتلفتني  .مثال  ،اسهم شركة " راند
 20ماركا ورقيا .
اجلنوب ـ افريقية " معروضة للبيع يف سوق التعدين  ،وىي يف قيمتها االمسية تعادل قيمة معظم اسهم التعدين  ،أي جنيها اسًتلينيا واحدا أو
ولكن ىذه االسهم بيعت فعال يف العام  1899بـ =  43جنيها اسًتلينيا أي بـ  860ماركا بدال من  . 20وىذا ىو الوضع يف كل احلاالت  .مما جيعل ىذه
االسهم بورجوازية دتاما وليست على االطالق " قسائم على الثروة االجتماعية " بورجوازية صغرية أو بوليتارية ،ذلك أن عددا قليال فقط من محلة االسهم يشًتيها
بقيمتها االمسية .
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 -8التعاونٌات والنقابات والدٌمقراطٌة
تقدـ اشتراكية برنشتايف لمعماؿ األمؿ في المشاركة في ثورة المجتمع ،فيصبح الفقراء أغنياء؟ وكيؼ تتحقؽ ىذه االشتراكية؟
ال تحوي مقاالت برنشتايف «مسائؿ االشتراكية» غير تمميحات غامضة إلى ىذه المسألة .لكف معمومات وافية يمكف الحصوؿ عمييا
في كتابو.
تتحقؽ اشتراكية برنشتايف بمساعدة األداتيف التاليتيف :اتحادات العماؿ – أو كما يصفيا برنشتايف نفسو ،الديموقراطية
االقتصادية – والتعاونيات .فاألولى سوؼ تقضي عمى الربح الصناعي والثانية سوؼ تنيي الربح التجاري.
تشكؿ التعاونيات ،السيما التعاونيات في حقؿ االنتاج ،شكال ىجينا في خضـ الرأسمالية .ويمكف وصفيا بأنيا وحدات
صغيرة لالنتاج المستشرؾ وسط التبادؿ الرأسمالي.
لكف التبادؿ يسيطر عمى االنتاج في االقتصاد الرأسمالي ،أي أف االنتاج يعتمد إلى حد بعيد عمى إمكانيات السوؽ .ونتيجة

لمتنافس تصبح سيطرة مصالح رأس الماؿ عمى عممية االنتاج – أي االستغالؿ الذي ال يرحـ – شرطا لدواـ كؿ مشروع .وتعبر

أما
سيطرة رأس الماؿ عمى عممية االنتاج عف نفسيا بالطرؽ التالية :يكثؼ العمؿ ،يطوؿ يوـ العمؿ أو يقصر طبقا لحالة السوؽّ ،
أف يستخدـ العمؿ أو يمقى بو إلى قارعة الطريؽ ،طبقا لمتطمبات السوؽ .وبكممات أخرى ،تستخدـ كؿ السبؿ التي تمكف المشروع

مف الوقوؼ عمى قدميو في وجو منافسيو اآلخريف في السوؽ .ىكذا يجد العماؿ الذيف يتشكموف في التعاونيات في حقؿ اإلنتاج

أنفسيـ في مواجية الضرورة المتناقضة لمسيطرة عمى أنفسيـ بأكبر قدر مف الحزـ ويضطروف إلى لعب دور الرائد الرأسمالي تجاه

أما أف تصبح مشاريع رأسمالية بحثة أو تنتيي
أنفسيـ – وىذا ىو التناقض الذي يفسر الفشؿ المعتاد لمتعاونيات االنتاجية ،التي ّ
إلى الذوباف إذا ظمت مصالح العماؿ مسيطرة.
ولقد الحظ برنشتايف نفسو ىذه الحقائؽ .ولكف مف الواضح أنو لـ يفيميا .فيو جنبا إلى جنب مع السيد بوتر – ويب يفسر
فشؿ التعاونيات اإلنتاجية في إنجمت ار بافتقارىا إلى «االنضباط» .ولكف ما يدعى ىنا بصورة مسطحة مصطنعة «انضباطا» ليس
إالّ النظاـ اإلطالقي الطبيعي لمرأسمالية .ومف الواضح أف العماؿ ال يستطيعوف تطبيؽ ىذا النظاـ بنجاح ضد أنفسيـ(.)1
ال تستطيع تعاونيات المنتجيف أف تدوـ داخؿ االقتصاد الرأسمالي إالّ إذا تمكنت مداورة مف القضاء عمى التناقض

الرأسمالي بيف نمط االنتاج ونمط التبادؿ .وىي تستطيع أف تحقؽ ذلؾ فقط بأف تعزؿ نفسيا اصطناعيا عف تأثير قوانيف التنافس
الحر ،وال يمكنيا أف تنجح في ذلؾ إالّ إذا ضمنت لنفسيا مسبقا دائرة دائمة مف المستيمكيف ،أي عندما تضمف لنفسيا سوقا دائما.
إف تعاونيات المستيمكيف ىي التي تستطيع أف تؤدي ىذه الخدمة إلى شقيقتيا في حقؿ اإلنتاج .وىنا ،ال في تمييز
أوبنيايمر بيف تعاونيات تبيع وتعاونيات تشتري ،يكمف السر الذي يسعى برنشتايف إلى اكتشافو :التفسير لمفشؿ الدائـ لتعاونيات
المنتجيف التي تعمؿ مستقمة وبقاؤىا عمى قيد الحياة عندما تدعميا منظمات مستيمكيف.
إذا كاف صحيحا أف امكانيات وجود تعاونيات المنتجيف داخؿ الرأسمالية رىف بامكانيات وجود تعاونيات المستيمكيف ،فإف
مجاؿ األولى مقتصر ،حتى في أكثر الحاالت مواتاة  ،عمى السوؽ المحمي المحدود وعمى مصنعي المنتوجات التي تخدـ حاجات
مباشرة ،وعمى األخص المنتجات الغذائية .وبذلؾ تستثني تعاونيات المستيمكيف وبالتالي تعاونيات المنتجيف مف معظـ فروع انتاج
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رأس الماؿ األكثر أىمية – صناعات النسيج والتعديف والمعادف والبتروؿ وبناء اآلالت والقاطرات والسفف .وليذا السبب وحده ،فإف
التعاونيات في حقؿ االنتاج ،بغض النظر عف طبيعتيا اليجينة ،ال يمكف اعتبارىا جديا أداة لمتحويؿ االجتماعي العاـ .ذلؾ أف
إقامة تعاونيات المنتجيف عمى نطاؽ واسع تفترض قبؿ كؿ شيء القضاء عمى السوؽ العالمي وتفتيت االقتصاد العالمي الراىف إلى
حقوؿ انتاج وتبادؿ محمية صغيرة .أي أف المطموب مف رأسمالية عصرنا الفائقة التطور الواسعة االنتشار أف تقفؿ عائدة إلى
اقتصاد العصور الوسطى التجاري.
تقتصر تعاونيات المنتجيف ضمف إطار مجتمعنا الراىف عمى لعب دور الممحؽ البسيط بتعاونيات المستيمكيف .ولذا يبدو
أف ىذه األخيرة يجب أف تكوف بداية التحويؿ االجتماعي المقترح .ولكف إصالح المجتمع المتوقع بواسطة التعاونيات يكؼ بذلؾ
عف أف يكوف ىجوما ضد اإلنتاج الرأسمالي .أي أنو يكؼ عف أف يكوف ىجوما عمى القواعد األساسية لإلنتاج الرأسمالي ،ويصبح
بدال مف ذلؾ نضاال ضد رأس الماؿ التجاري وعمى األخص الصغير والمتوسط منو .أنو يصبح ىجوما عمى أغصاف الشجرة

الرأسمالية.
إف النقابات طبقا لبرنشتايف ىي أيضا وسيمة ىجوـ عمى الرأسمالية في حقؿ اإلنتاج .ولقد أوضحنا فيما سبؽ أف النقابات ال

يمكف أف تمنح العماؿ تأثي ار حاسما عمى اإلنتاج .فيي ال تستطيع أف تحدد أبعاد اإلنتاج وال تقدمو التقني.

يكفي أف نقوؿ في الجانب االقتصادي المحض مف «نضاؿ وتيرة األجور ضد وتيرة الربح» ،كما يسمي برنشتايف النشاط
النقابي ،ما يمي :إف ىذا النشاط ال يحدث في السماء ،بؿ يحدث ضمف اإلطار المحدد جيدا لقانوف األجور ،وال يمكف تحطيـ
قانوف األجور بنشاط النقابات بؿ ىو يطبؽ بيذا النشاط.

إف النقابات ىي التي تقود ،طبقا لبرنشتايف  ،اليجوـ الحقيقي عمى وتيرة الربح الصناعي – في الحركة العامة مف أجؿ
انعتاؽ الطبقة العاممة .وعمييا ،في رأي برنشتايف ،تترتب ميمة تحويؿ وتيرة الربح الصناعي إلى «وتائر أجور» .ولكف الحقيقة ىي
أف النقابات اخر مف يستطيع شف حممة اقتصادية عمى الربح ،فالنقابات ليست اال الدفاع المنظـ لمقوة العاممة ضد ىجمات الربح،

وىي تعبر عف المقاومة التي تبدييا الطبقة العاممة في وجو اضطياد االقتصاد الرأسمالي.
تعمؿ النقابات ،مف جية ،عمى التأثير عمى الوضع في سوؽ قوة العمؿ .ولكف ىذا التأثير يقير باستمرار بدفع الشرائح
الوسطى مف مجتمعاتنا إلى صفوؼ البروليتاريا ،وىي عممية تجمب باستمرار بضائع جديدة إلى سوؽ العمؿ .الوظيفة الثانية
لمنقابات ىي تحسيف حالة العماؿ .أي أنيا تحاوؿ زيادة نصيب الطبقة العاممة مف الثروة االجتماعية .بيد أف ىذا النصيب يجري
تخفيضو ،بحتمية عممية طبيعية ،بنمو انتاجية العمؿ .وليس المرء بحاجة إلى أف يكوف ماركسيا ليالحظ ذلؾ ،إذ تكفي قراءة كتاب
رودبيتس «تفسي ار لممسألة االجتماعية».
بكممات أخرى ،تحوؿ الظروؼ الموضوعية لممجتمع الرأسمالي الوظيفتيف االقتصاديتيف التحادات العماؿ إلى نوع مف
العمؿ السيزيفي(  ، )2الذي ال غنى عنو برغـ ذلؾ ،ألف العامؿ نتيجة نشاط اتحادات العمؿ ينجح في الحصوؿ لنفسو عمى وتيرة
األجور التي يستحقيا طبقا لوضع سوؽ قوة-العمؿ .ومف ىنا فإف قانوف األجور الرأسمالي يطبؽ نتيجة لنشاط اتحادات العماؿ،
ونتيجة لو يشؿ ميؿ التطور االقتصادي إلى اليبوط ،أو إذا أردنا الدقة بمطؼ ىذا الميؿ.
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بيد أف تحويؿ اتحادات العماؿ إلى أداة لمتقميص المضطرد لمربح لمصمحة األجور بفترض مسبقا الشرطيف االجتماعييف
التالييف :أوال توقؼ سقوط الشرائح الوسطى مف مجتمعنا إلى صفوؼ البروليتاريا ،وثانيا وقؼ نمو انتاجية العمؿ .وفي الحالتيف
تكوف العودة إلى الظروؼ ما قبؿ الرأسمالية.
ليست التعاونيات واتحادات العماؿ بقادرة اطالقا عمى تحويؿ نمط االنتاج الرأسمالي .وىذا ما يتفيمو برنشتايف واف بشكؿ
مشوش .ذلؾ أنو يشير إلى التعاونيات واتحادات العماؿ عمى أنيا وسيمة لتخفيض ربح الرأسمالييف واثراء العماؿ .وىو بذلؾ يتخمى
عف النضاؿ ضد نمط اإلنتاج الرأسمالي ويحاوؿ أف يوجو الحركة االشتراكية إلى النضاؿ ضد «التوزيع الرأسمالي»(  ،)3فيو يشير
إلى االشتراكية المرة تمو المرة عمى أنيا جيد إلى نمط توزيع «عادؿ وأعدؿ وأكثر عدالة مف ذلؾ».
ال يمكف إنكار أف السبب المباشر الذي يدفع الجماىير الشعبية إلى الحركة االشتراكية ىو بالضبط نمط التوزيع
«المجحؼ» الذي يميز الرأسمالية .وعندما تناضؿ االشتراكية الديموقراطية لتشريؾ االقتصاد كمو ،فيي إنما تطمح أيضا إلى توزيع
«عادؿ» لمثروة االجتماعية .لكف االشتراكية الديموقراطية ،عمى ىدي مالحظة ماركس اف نمط التوزيع في حقبة معينة نتيجة
طبيعية لنمط اإلنتاج في تمؾ الحقبة ،ال تناضؿ ضد التوزيع ضمف إطار االنتاج الرأسمالي ،بؿ تناضؿ بدال مف ذلؾ لمقضاء عمى

االنتاج الرأسمالي ذاتو .وباختصار ،تريد االشتراكية الديموقراطية أف تقيـ نمط توزيع اشتراكي بالقضاء عمى نمط االنتاج الرأسمالي.
لكف طريقة برنشتايف عمى العكس مف ذلؾ ترمي إلى مقارعة نمط التوزيع الرأسمالي أمال منيا بيذه الطريقة في إقامة نمط انتاج
اشتراكي تدريجيا.
ما ىو إذا والحالة ىذه أساس برنامج برنشتايف إلصالح المجتمع؟ ىؿ يجد ىذا البرنامج دعمو في اتجاىات محددة لإلنتاج
الرأسمالي؟ كال ،فيو في المقاـ األوؿ ينكر ىذا االتجاه .والتحويؿ االشتراكي بالنسبة لو ىو نتيجة التوزيع ال سببيا .إنو ال يستطيع
أف يعطي برنامجو أساسا ماديا ،ذلؾ أنو قد تخمى عف أىداؼ ووسائؿ الحركة مف أجؿ االشتراكية وبالتالي عف شروطيا
االقتصادية .ونتيجة ذلؾ ،فيو يجد نفسو مجب ار عمى الوقوؼ عمى أساس مثالي.
إنو يشكو «لماذا نقدـ االشتراكية عمى أنيا نتيجة الحتمية االقتصادية؟» «لماذا نحط مف قدر فيـ اإلنساف ،وشعوره بالعدالة
وارادتو؟» .إف التوزيع الفائؽ العدالة الذي يقوؿ بو برنشتايف يجب أف يتحقؽ إذف بفضؿ إرادة اإلنساف الحرة ،إرادة اإلنساف التي ال
تعمؿ وفؽ الضرورة االقتصادية بحكـ أف ىذه اإلرادة ذاتيا ليست غير أداة ،بؿ بسبب مف فيـ اإلنساف لمعدالة ،بسبب مثاؿ

اإلنساف عف العدالة.

ىكذا نعود بحبور إلى مبدأ العدالة ،ذلؾ الحمار العجوز الذي امتطاه مصمحو األرض أجياال عددا ،الفتقارىـ إلى وسائط
نقؿ تاريخي أفضؿ .نعود إلى «روسينانت»(  )4المأسوؼ عمى ذكرىا التي امتطى صيوتيا كؿ دوف كيشوتات التاريخ وخبوا بيا
نحو اإلصالح العظيـ لالرض ،ليعودوا دوما وقد اسودت منيـ الوجوه.

اشتراكية عالقة الغني بالفقير أساسيا ومبدأ التعاوف محتواىا و«التوزيع األكثر عدال» ىدفيا وفكرة العدالة شرعيتيا
التاريخية الوحيدة! ألـ يدافع ويتمنغ عف ىذا النوع مف االشتراكية قبؿ خمسيف عاما بقدر أكبر مف القوة والذكاء والحماسة! بيد أف
عبقريتو التي تشبو عبقرية الخياطيف لـ تكف تعرؼ االشتراكية العممية .فإذا كاف ىذا المفيوـ الذي مزقو ماركس وانجمز نتفا قبؿ

نصؼ قرف يرقَّع اليوـ ويقدـ لمبروليتاريا وكأنو الكممة األخيرة لمعمـ االجتماعي ،فاف ذلؾ أيضا فف مف فنوف الخياطة ،ولكف ال
عبقرية فيو.
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النقابات والتعاونيات ىي نقاط الدعـ االقتصادية لمنظرية التحريفية ،ونمو الديمقراطية ىو شرطيا السياسي األساسي.
والمظاىر الراىنة لمرجعية السياسية «إزاحة» فقط بالنسبة لبرنشتايف ،فيو يعتبرىا طارئة ومؤقتة ،ويقترح أف ال تأخذ بعيف االعتبار
عند وضع التوجيات العامة لمحركة العمالية.
الديمقراطية ،بالنسبة لبرنشتايف ،مرحمة حتمية مف تطور المجتمع ،وىو يرى ،كما يرى المنظروف البورجوازيوف لمبيرالية ،اف
الديمقراطية ىي قانوف التطور التاريخي االساسي العظيـ الذي تدفع الى تحقيقو كؿ قوى الحياة السياسية .غير أف موضوعة
برنشتايف خاطئة تماما ،فيي تبدو في شكميا المطمؽ ىذا ابتذاال بورجوازيا صغي ار لنتائج مرحمة قصيرة جدا مف التطور البورجوازي،
ىي مرحمة السنوات العشريف أو الثالثيف األخيرة .فنحف نصؿ الى نتائج مختمفة تماما عندما نتفحص التطور التاريخي لمديمقراطية
تفحصا أكثر تمعنا بقميؿ ،ونأخذ بعيف االعتبار في الوقت ذاتو التاريخ السياسي العاـ لمرأسمالية.
لقد وجدت الديمقراطية في أكثر التشكيالت االجتماعية اختالفا :في الجماعات الشيوعية البدائية وفي دوؿ العبودية في
العصور القديمة السابقة لمعصور الوسطى وفي عاميات (كومونات) العصور الوسطى .كذلؾ يمكف العثور عمى الحكـ المطمؽ
وعمى الممكية الدستورية في أكثر األنظمة االقتصادية تنوعا .وقد لجأت الرأسمالية عندما بدأت في أوؿ إنتاج لمسمع إلى دستور

ديمقراطي في العاميات-البمدية في القروف الوسطى .وفيما بعد تطورت الرأسمالية إلى المانيفاكتورة فوجدت الشكؿ السياسي

المناسب ليا في الممكية المطمقة .وفي النياية أصبحت الرأسمالية اقتصادا صناعيا متطو ار ودفعت إلى حيز الوجود في فرنسا
الجميورية الديموقراطية عاـ  1793ثـ ممكية نابميوف األوؿ المطمقة ثـ ممكية النبالء في فترة العودة إلى الممكية ( )1830-1815
أما في ألمانيا فمـ يكف
ثـ ممكية لويس فيميب البرجوازية الدستورية ثـ ممكية نابميوف الثالث و أخي ار و لممرة الثالثة الجميوريةّ .
الدستور الديموقراطي الوحيد – االقتراع العاـ – نص ار أحرزتو البرجوازية الميبرالية ،بؿ كاف االقتراع العاـ أداة لصير الدويالت
الصغيرة .وىو بيذا المعنى فقط ذو أىمية لتطور البرجوازية األلمانية التي كانت ستكتفي ،لوال ذلؾ ،بالممكية الدستورية شبو-
االقطاعية .وفي روسيا ازدىرت الرأسمالية ردحا طويال مف الزمف في ظؿ نظاـ مف الحكـ المطمؽ الشرقي ،دوف أف تبدي
مد لممكية غريؽ أصابيا التحمؿ.
البرجوازية أدنى رغبة في ادخاؿ الديموقراطية .وفي النمسا ،لـ يكف االقتراع العاـ غير حبؿ النجاة ّ
أما في بمجيكا ،فقد كاف إحراز الحركة العمالية لالقتراع العاـ عائدا بال شؾ إلى ضعؼ العسكرية المحمية وبالنتيجة إلى الوضع
الجغرافي السياسي الخاص لمبمد ،ولكننا ىنا نجد «نتفة مف الديموقراطية» لـ تحرزىا البرجوازية بؿ أحرزت ضدىا.
إف تفحصا أكثر إمعانا يبيف لنا أف النصر المتواصؿ لمديموقراطية ،الذي يبدو لمتحريفييف وكذلؾ لمبيرالية البرجوازية قانونا

أساسيا عظيما مف قوانيف التاريخ اإلنساني ،وعمى األخص التاريخ الحديث ،ليس إالّ شبحا .وأنو ال تمكف إقامة صمة عامة بيف
التطور الرأسمالي والديموقراطية .فالشكؿ السياسي لبمد محدد ىو دائما نتيجة العوامؿ السياسية القائمة جميعيا :محمية وكذلؾ
أجنبية ،وىو يسمح ضمف حدوده لكؿ المنوعات مف الممكية المطمقة إلى الجميورية الديموقراطية.
لذا فإف عمينا أف نودع كؿ اآلماؿ في إقامة الديموقراطية كقانوف عاـ لمتطور التاريخي ،حتى ضمف إطار المجتمع

الحديث .ذلؾ أنو إذا ما التفتنا إلى المرحمة الراىنة لممجتمع البرجوازي  ،فإننا نالحظ ىما أيضا عوامؿ سياسية تؤدي إلى تخمي
المجتمع البورجوازي عف المنجزات الديموقراطية التي تـ كسبيا حتى اآلف ،بدال مف أف تؤدي إلى تأكيد خطط برنشتايف.
لقد استنفدت المؤسسات الديموقراطية كؿ دور ليا كأدوات معينة في تطور المجتمع البرجوازي (وىذا أمر عمى جانب عظيـ
مف األىمية) .فقد كانت ىذه المؤسسات ضرورية لصير الدويالت الصغيرة وخمؽ دولة عصرية كبيرة (ألمانيا ،إيطاليا) ،ولكنيا لـ
تعد أم ار ال غنى عنو في الوقت الراىف ،ذلؾ ألف التطور االقتصادي قد خمؽ في ىذه األثناء التئاما عضويا داخميا.
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يمكف أف يقاؿ الشيء ذاتو فيما يتعمؽ بتحويؿ جياز الدولة السياسي واإلداري كمو مف اآللية اإلقطاعية أو شبو اإلقطاعية
إلى اآللية الرأسمالية .فمع أف ىذا التحويؿ كاف مالزما تاريخيا لتطور الديموقراطية ،إالّ أنو تحقؽ اليوـ إلى مدى أصبح فيو مف
الممكف القضاء عمى العناصر الديموقراطية النقية في المجتمع كاالقتراع العاـ والشكؿ الجميوري لمدولة دوف أف تجد اإلدارة أو

مالية الدولة أو المنظمة العسكرية أف مف الضروري العودة إلى األشكاؿ التي كانت سائدة قبؿ ثورة آذار/مارس(.)5
إذا كانت الميبرالية بما ىي قد أصبحت غير ذات فائدة إطالقا لممجتمع البرجوازي ،فيي مف جية أخرى أصبحت معيقا
مباش ار لمرأسمالية مف وجيات نظر أخرى .ىناؾ عامالف يحكماف تماما الحياة السياسية لمدوؿ المعاصرة وىما :السياسة العمالية
والحركة العمالية .وليس كؿ منيما سوى وجيا آخر مف وجوه المرحمة الراىنة لمتطور الرأسمالي.
ونتيجة لتطور االقتصاد العالمي وتفاقـ التنافس عمى السوؽ العالمي وانتشاره فقد أصبحت العسكرية وسياسة األساطيؿ
الكبيرة ،كأدوات لمسياسة العالمية ،عامال حاسما في الحياة الداخمية لمدوؿ الكبرى وكذلؾ في حياتيا الخارجية .واذا كاف صحيحا أف
السياسة العالمية والعسكرية تمثالف ميال صاعدا في المرحمة الراىنة لمرأسمالية ،فإف الديموقراطية البرجوازية يجب أف تتحرؾ منطقيا
في خط ىابط.
ولقد دفع ثمف غاؿ في ألمانيا لفترة التسمح الكبرى والتي بدأت عاـ  1893ولدخوؿ ألمانيا السياسية العالمية الذي دشف في
كياوشو .لقد كاف القرباف الضحية الذي دفع ثمنا ىو تحميؿ الميبرالية وتضاؤؿ حزب الوسط الذي انتقؿ مف صؼ المعارضة إلى
صؼ الحكومة .ولقد كانت االنتخابات األخيرة لمريشتاغ في العاـ

جنازة الميبرالية األلمانية.

 1907والتي جرت تحت شعار السياسة الكولونيالية األلمانية

إذا كانت السياسة الخارجية تدفع بالبرجوازية إلى أحضاف الرجعية ،فإف ىذا صحيح كذلؾ بالنسبة لمسياسة المحمية – وذلؾ
بفضؿ صعود الطبقة العاممة .ويشير برنشتايف إلى أنو يدرؾ ذلؾ عندما يجعؿ «أسطورة» االشتراكي الديموقراطي الذي «يريد أف

يبتمع كؿ شيء» – بكممات أخرى الجيود االشتراكية لمطبقة العاممة – مسؤولة عف خيانة البرجوازية الميبرالية.

إنو ينصح البروليتاريا أف تتنكر ليدفيا االشتراكي ،حتى يخرج الميبراليوف المذعوروف مف جحر الرجعية .وعندما يجعؿ

برنشتايف القضاء عمى الحركة العمالية االشتراكية شرطا حيويا لمحفاظ عمى الديموقراطية البرجوازية ،فإنو يثبت بطريقة مدىشة أف
ىذه الديموقراطية عمى تناقض تاـ مع الميؿ الداخمي لتطور المجتمع الراىف .ويثبت في الوقت ذاتو أف الحركة االشتراكية ذاتيا
نتاج مباشر ليذا الميؿ.
ولكنو يثبت في الوقت ذاتو أم ار آخر أيضا .فيو عندما يجعؿ التخمي عف اليدؼ االشتراكي شرطا حيويا النبعاث
الديموقراطية البرجوازية ،إنما يبيف إلى أي حد مف عدـ الدقة يذىب االدعاء بأف الديموقراطية البرجوازية شرط ال غنى عنو لمحركة
االشتراكية وانتصار االشتراكية .إف تفكير برنشتايف يستيمؾ ذاتو في حمقة مفرغة ،فنتائجو تبتمع االفتراضات التي انطمؽ منيا!
الحؿ بسيط جدا .بالنظر إلى أف الميبرالية البرجوازية قد ذعرت خوفا مف الحركة العمالية النامية وىدفيا النيائي ،فإننا
نستنتج أف الحركة االشتراكية العمالية ىي اليوـ السند الوحيد لمديموقراطية مع أف الديموقراطية ليست ىدؼ الحركة االشتراكية.
وعمينا أف نستنتج أف الديموقراطية ال يمكف أف يكوف ليا سند آخر .يجب أف نستنتج أف الحركة االشتراكية ليست مرىونة
بالديموقراطية البرجوازية ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ أف مصير الديموقراطية مرىونة بالحركة االشتراكية .يجب أف نستنتج أف
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الديموقراطية لف يكوف ليا فرص حياة أكبر إذا ما تنكرت الطبقة العاممة لمنضاؿ مف أجؿ إنعتاقيا ،ولكف عمى العكس مف ذلؾ إف
الديموقراطية تحوز فرص حياة أكبر عندما تصير الحركة االشتراكية قوية قوة تكفي لمنضاؿ ضد النتائج الرجعية لمسياسة العالمية
وخيانة البرجوازية لمديموقراطية .مف يريد أف يقوي الديموقراطية ،يتوجب عميو أف يريد تقوية الحركة االشتراكية ال إضعافيا .ومف
يتخمى عف النضاؿ مف أجؿ االشتراكية يتخمى عف الحركة العمالية والديموقراطية معا.
ــــــــــــــ
( )1إن ادلصانع التعاونية للعمال انفسهم دتثل البدايات االوىل للجديد داخل الشكل القدمي  .على الرغم من أهنا تفرخ وجيب أن تفرخ يف كل مكان من تنظيمها
الفعلي كل معايب النظام السائد ـ رأس ادلال اجمللد الثالث  ،ص .521
( )2سيزيف (باليونانية سيزيفس) ىو ادللك ادليثولوجي لكورينثيا الذي حكمت عليو اآلذلة يف العامل السفلي ان يدحرج صخرة ضخمة من قاع الوادي إىل قمة
اجلبل  ،حىت إذا فعل تدحرجت الصخرة إىل قاع الوادي مرة ثانية ليتعني عليو أن يبدأ العمل للتو من جديد و أن يستمر يف ذلك إىل األبد .وقد أصبح سيزيف
وعملو رمزا للعنة و العبث.
( )3اصطالح يستخدمو برنشتاين للداللة على تقسيم الثروة االجتماعية الكلية على االقسام ادلختلفة من اجملتمع الرامسايل ـ ر.ل .
( )4فرس دون كيشوت.
( )5الثورة االدلانية عام  1848اليت ضربت بعنف وفعالية على ادلؤسسات االقطاعية يف أدلانيا .
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 -9االستٌالء على السلطة السٌاسٌة
رأينا أف مصير الديموقراطية مرىوف بمصير الحركة العمالية .ولكف ىؿ يجعؿ تطور الديموقراطية ثورة بروليتارية ،أي
استيالء العماؿ عمى السمطة السياسية ،أم ار ال حاجة لو أو أم ار مستحيال؟
يسوي برنشتايف المسألة بأف يزف عمى وجو الدقة الجوانب السيئة والحسنة لإلصالح االجتماعي والثورة االجتماعية .وىو
يفعؿ ذلؾ بالطريقة ذاتيا التي يوزف فييا البيار أو القرفة في مخازف جمعية استيالكية .إف برنشتايف يرى أف المجرى الشرعي
لمتطور التاريخي مف فعؿ «الذكاء» بينما المجرى الثوري لمتطور التاريخي مف فعؿ «الشعور» .وىو يدرؾ أف النشاط االصالحي
وسيمة بطيئة لمتقدـ التاريخي وأف الثورة وسيمة سريعة لو .وىو يرى في التشريع قوة منيجية وفي الثورة قوة عفوية تمقائية.
لقد عرفنا منذ أمد طويؿ أف المصمح البورجوازي الصغير يرى جوانب «حسنة» و«سيئة» في كؿ شيء .إنو يقضـ قميال
مف كؿ أنواع األعشاب ،ولكف المجرى الحقيقي لألحداث ال يتأثر بيذا التركيب إالّ قميال .ذلؾ أف الكومة الصغيرة التي تجمع

بحرص مف «الجوانب الحسنة» مف كؿ شيء يمكف أف تنيار عند أوؿ نقفة تاريخية .فاإلصالح التشريعي والطريقة الثورية تعمالف
طبقا لتأثيرات أعمؽ بكثير مف اعتبارات فوائد ومعايب ىذه الطريقة أو تمؾ.

لقد عمؿ اإلصالح التشريعي في تاريخ المجتمع البرجوازي عمى تقوية الطبقة الصاعدة باضطراد حتى تصبح ىذه الطبقة
قوية بما يكفييا لالستيالء عمى السمطة السياسية ،والقضاء عمى النظاـ الحقوقي القائـ وبناء نظاـ جديد .إف برنشتايف حينما يصب
جاـ غضبو ضد االستيالء عمى السمطة السياسية عمى أنيا نظرية عنؼ بالنكي ،إنما يقع في كارثة اعتبار ما كاف دوما محور

التاريخ وقوتو الدافعة خطا بالنكيا .لقد كاف االستيالء عمى السمطة السياسية ىدؼ كؿ الطبقات الصاعدة منذ أف ظيرت
المجتمعات الطبقية التي يكوف الصراع الطبقي المحتوى الجوىري لتاريخيا .ىنا نقطة البدء ونياية كؿ فترة تاريخية .ويمكننا أف
نرى ذلؾ في نضاؿ الفالحيف الالتيف الطويؿ ضد المتموليف والنبالء في روما القديمة ،وفي نضاؿ نبالء القروف الوسطى ضد
األساقفة ،وفي نضاؿ الحرفييف ضد النبالء في مدف القروف الوسطى .ونرى ذلؾ أيضا في العصور الحديثة في نضاؿ البرجوازية

ضد اإلقطاع.

ىكذا نجد أف االصالح التشريعي والثورة ليسا وسيمتيف مختمفتيف لمتطور التاريخي يمكف أف ننتقي مف عمى مائدة التاريخ أيا

منيما كما ينتقي المرء مقانؽ ساخنة أو باردة .إف اإلصالح التشريعي والثورة عامالف مختمفاف في تطور المجتمع الطبقي ،وىما
يحدداف ويكمالف بعضيما البعض ،ولكنيما في الوقت ذاتو منفصالف تبادليا مثؿ القطب الشمالي والقطب الجنوبي ،ومثؿ
البرجوازية والبروليتاريا.
كؿ دستور شرعي نتاج لثورة .ففي تاريخ الطبقات تكوف الثورة فعؿ الخمؽ السياسي بينما يكوف التشريع التعبير السياسي

عف حياة مجتمع ظير لتوه إلى حيز الوجود .والعمؿ مف أجؿ االصالح ال يحتوي عمى القوة الخاصة بو مستقمة عف الثورة .ففي
كؿ فترة تاريخية يجري العمؿ مف أجؿ االصالحات في االتجاه الذي تعطيو لو القوة الدافعة لمثورة السابقة وىو يستمر ما دامت
القوة الدافعة لمثورة األخيرة مستمرة .أو إذا أردنا أف نتكمـ كالما أكثر عيانية ،فإننا نقوؿ أف العمؿ مف أجؿ اإلصالحات يجري في
كؿ فترة تاريخية داخؿ إطار الشكؿ االجتماعي الذي خمقتو الثورة األخيرة .وىنا لب المسألة.
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إف تصوير العمؿ مف أجؿ اإلصالحات كثورة تمتد عمى فترة زمنية طويمة والثورة كسمسمة مكثفة مف اإلصالحات أمر
فسر التغيير
مناقض لمتاريخ .فالتحويؿ االجتماعي واإلصالح التشريعي ال يختمفاف في امتدادىما الزمني بؿ في محتواىماّ .
التاريخي عبر استخداـ السمطة السياسية يكمف بالتحديد في تحويؿ التعديالت الكمية البسيطة إلى نوع جديد ،وبكممات أخرى يكمف
في انتقاؿ مرحمة تاريخية مف شكؿ معيف مف أشكاؿ المجتمع إلى شكؿ آخر.
ىذا ىو السبب في أف أولئؾ الذيف يعمنوف أنيـ يحبذوف وسيمة اإلصالح التشريعي بدال مف اإلستيالء عمى السمطة
السياسية والثورة االجتماعية وفي مقابميما ال يختاروف في الحقيقة طريقا أىدأ وأبطأ إلى اليدؼ ذاتو بؿ يختاروف ىدفا مختمفا .فيـ
بدال مف أف يتخذوا موقؼ بناء مجتمع جديد ،يتخذوف موقؼ إجراء تعديالت سطحية عمى المجتمع القديـ .واذا ما تتبعنا المفاىيـ
السياسية لمتحريفية فإننا نصؿ إلى النتيجة ذاتياالتي نصميا عندما نتتبع النظريات االقتصادية لمتحريفية .إف برنامجنا إذ ذاؾ ال

يصبح تحقيؽ االشتراكية بؿ اصالح الرأسمالية ،ليس القضاء عمى نظاـ العمؿ المأجور بؿ تخفيؼ االستغالؿ ،أي القضاء عمى
تعسفات الرأسمالية بدال مف القضاء عمى الرأسمالية ذاتيا.
ىؿ ينطبؽ الدوراف المتبادالف لالصالح التشريعي والثورة عمى الصراع الطبقي في الماضي فقط؟ أليس مف الممكف اآلف،

نتيجة لتطور النظاـ الحقوقي البرجوازي ،أف يكوف انتقاؿ المجتمع مف مرحمة تاريخية إلى أخرى أم ار يتـ باالصالح التشريعي ،وأف
استيالء البروليتاريا عمى سمطة الدولة قد أصبح فعال «حممة فارغة» عمى حد تعبير برنشتايف؟
العكس تماما ىو الصحيح .فما الذي يميز المجتمع البورجوازي عف غيره مف المجتمعات الطبقية عف المجتمع القديـ وعف

النظاـ االجتماعي في العصور الوسطى؟ إف الذي يميز المجتمع البرجوازي ىو أف السيطرة الطبقية فيو ال تقوـ عمى «حقوؽ

مكتسبة» ولكف عمى عالقات اقتصادية حقيقية .إف العمؿ المأجور ليس عالقة حقوقية بؿ عالقة اقتصادية صرؼ .فميس في
نظامنا الحقوقي معادلة واحدة تشرع لمسيطرة الطبقية اليوـ .واآلثار القميمة الباقية لمعادالت كيذه (كتمؾ الخاصة بالخدـ) ليست إالّ

بقايا مف المجتمع االقطاعي.

كيؼ يمكف القضاء عمى عبودية االجرب «الطريقة التشريعية» إذا كانت ىذه العبودية غير مدرجة في القوانيف؟ ىنا يجد
برنشتايف الذي يريد أف يتخمص مف الرأسمالية بواسطة االصالح التشريعي أنو يشبو الشرطي الروسي الذي يخبرنا في رواية
أوسبينسكي «لقد أمسكت بالوغد مف ياقتو .لكف يا هلل ماذا أرى؟ ليس لمّعيف ياقة» .وىذه ىي بالضبط الصعوبة التي يجابييا

برنشتايف.

«إف المجتمعات السابقة جميعا قامت عمى صراع بيف طبقة مضطيدة وطبقة مضطيَدة» (البياف الشيوعي) .ولكف ىذا
الصراع يعبر عنو في كؿ المراحؿ السابقة مف التاريخ الحديث في عالقات حقوقية محددة مميزة ،وليذا السبب عمى وجو

الخصوص كاف يمكف ليذه العالقات أف تفسح إلى حد ما مجاال لعالقات جديدة ضمف إطار العالقات القديمة« .كاف القف في
عيد القنانة يتوصؿ ألف يصبح عضوا في إحدى الكومونات (البمدية)» (البياف الشيوعي) .كيؼ صار ذلؾ ممكنا؟ بالقضاء
المضطرد عمى كؿ امتيازات اإلقطاع في نطاؽ المدينة :السخرة وحؽ المباس الخاص وضريبة اإلرث وحؽ السيد اإلقطاعي في
أفضؿ القطيع والجباية الشخصية والزواج تحت اإلكراه وحؽ الخالفة الخ التي كانت تشكؿ بمجموعيا القنانة.
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كذلؾ نجحت البرجوازية الصغيرة في العصور الوسطى بالطريقة ذاتيا في رفع نفسيا إلى مصاؼ البرجوازية وىي ال تزاؿ
تحت ربقة الحكـ المطمؽ االقطاعي (البياف الشيوعي) .بأية وسيمة؟ بالقضاء الجزئي الرسمي أو التفكيؾ التاـ لمروابط التعاونية،
والتحويؿ المطرد لالدارة المالية والجيش.
نتيجة لذلؾ نستطيع عندما نبحث المسألة مف وجية النظر التجريدية وليس مف وجية النظر التاريخية (أي بالنظر إلى
العالقات الطبقية السابقة) أف نتخيؿ انتقاال شرعيا طبقا لمطريقة االصالحية مف المجتمع االقطاعي إلى المجتمع البرجوازي .ولكف
ما الذي نراه في الواقع؟ إننا نرى أف االصالحية القانونية لـ تكف لتجنب استيالء البرجوازية عمى السمطة السياسية فحسب ،بؿ
عمى العكس مف ذلؾ ميدت ليذا االستيالء وأدت إليو .فقد كاف التحويؿ االجتماعي السياسي الرسمي أم ار ال غنى عنو اللغاء
العبودية وكذلؾ لمقضاء الكامؿ عمى اإلقطاعية.
لكف الوضع مختمؼ تماما اآلف .فالقانوف اآلف يجبر البروليتاريا أف تخضع لنير الرأسمالية .والفقر واالفتقار إلى وسائؿ
االنتاج يجبراف البروليتاريا عمى الخضوع لنير الرأسمالية .وليس ىناؾ في الدنيا كميا قانوف يستطيع أف يعطي البروليتاريا وسائؿ
االنتاج وىي ال تزاؿ ضمف إطار المجتمع البرجوازي ،ذلؾ ألف التطور االقتصادي وليس القوانيف ىو الذي انتزع وسائؿ اإلنتاج

مف ممكية المنتجيف.

كذلؾ ليس االستغالؿ داخؿ نظاـ العمؿ المأجور قائما عمى القوانيف .فميست القوانيف ىي التي تحدد مستوى األجور ،ولكف
العوامؿ االقتصادية ىي التي تفعؿ .إف ظاىرة االستغالؿ الرأسمالي ال تقوـ عمى تنظيـ قانوني ،بؿ تقوـ عمى الحقيقة االقتصادية
البحتة ،حقيقة أف قوة العمؿ تمعب في ىذا االستغالؿ دور السمطة التي تممؾ ضمف خصائص أخرى خاصية إنتاج قيمة تفوؽ

القيمة التي تستيمكيا عمى شكؿ وسيمة عيش العامؿ .باختصار ،إنتاج قيمة تفوؽ القيمة التي تستيمكيا عمى شكؿ وسيمة عيش
العامؿ .باختصار ،ال يمكف تحويؿ العالقات األساسية ،عالقات سيطرة الطبقة الرأسمالية ،بواسطة االصالحات التشريعية عمى
أساس المجتمع الرأسمالي ألف ىذه العالقات لـ تقـ بقوانيف برجوازية وال ىي اتخذت شكؿ قوانيف كيذه .ومف الواضح أف برنشتايف

ال يعي ذلؾ ،ألنو يتحدث عف «اصالحات اشتراكية» .ولكنو مف جية أخرى يبدي ادراكا ضمنيا لذلؾ عندما يكتب قائال «يعمؿ
الدافع االقتصادي اليوـ بحرية ،بينما كاف في السابؽ يختفي خمؼ قناع كؿ أنواع عالقات السيطرة وكؿ أنواع األيديولوجيا».

إف إحدى خصائص النظاـ الرأسمالي ىي أف كؿ عناصر المجتمع الجديد داخؿ ىذا النظاـ تتخذ في بداية تطورىا شكال ال

يقترب مف االشتراكية بؿ عمى العكس مف ذلؾ شكال يتحرؾ مبتعدا أكثر فأكثر عف االشتراكية .فاالنتاج يأخذ طابعا اجتماعيا

باضطراد ،ولكف ما ىو الشكؿ الذي يجري بو التعبير عف الطابع االجتماعي لالنتاج الرأسمالي؟ أف يجري عمى شكؿ مشاريع كبيرة
وعمى شكؿ شركات مساىمة وعمى شكؿ الكارتؿ وفي داخؿ ىذه األشكاؿ تندفع التعاديات الرأسمالية واالستغالؿ الراسمالي
واضطياد قوة العمؿ إلى الحد األقصى.
وفي الجيش يؤدي التطور الرأسمالي إلى اتساع الخدمة العسكرية االجبارية والى تقميص مدة الخدمة .وبالتالي إلى االقتراب
المادي مف المميشيا الشعبية .ولكف كؿ ىذا يحدث عمى شكؿ عسكرية حديثة تتجمى فييا بأوضح صورة سيطرة الدولة العسكرية
عمى الشعب والطابع الطبقي ليذه الدولة.
وفي حقؿ العالقات السياسية ،يدفع تطور الديمقراطية –إذا وجدت الديمقراطية أرضا مؤاتية -إلى اشتراؾ كؿ الشرائح
الشعبية في الحياة السياسية وبالتالي إلى نوع مف «دولة الشعب» .ولكف ىذه المشاركة تأخذ شكؿ البرلمانية البورجوازية التي ال
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تنتفي فييا التعاديات الطبقية والسيطرة الطبقية .بؿ عمى العكس مف ذلؾ تكشؼ عمنا .وبالضبط ألف المجتمع الرأسمالي يتحرؾ
عبر ىذه التناقضات كميا ،يتوجب استخالص لب المجتمع االشتراكي مف قشرتو الرأسمالية وتقضي قضاء مبرما عمى النظاـ
الرأسمالي.
يستخمص برنشتايف نتائج مغايرة بالطبع .إنو يجيبنا :إذا كاف تطور الديمقراطية يؤدي إلى تفاقـ التعاديات الرأسمالية وليس
إلى التخفيؼ منيا« ،فإف عمى االشتراكية الديمقراطية أف تحاوؿ وبكؿ الطرؽ وقؼ االصالحات االجتماعية والمؤسسات
الديمقراطية ،وذلؾ كي ال تجعؿ ميمتيا أكثر صعوبة» ىذا بالفعؿ ما يجب أف تفعمو االشتراكية الديمقراطية ،إذا وجدت أف مف
المناسب أف تضع لنفسيا ،عمى طريقة البرجوازية الصغيرة ،ميمة عقيمة ىي التقاط كؿ الجوانب الحسنة مف التاريخ ورفض جوانبو
السيئة .بيد أف عمى االشتراكية الديموقراطية في ىذه الحالة أف تحاوؿ في الوقت ذاتو وقؼ الرأسمالية بشكؿ عاـ ،فال شؾ أف

الرأسمالية ىي الوغد الذي يضع كؿ العقبات في طريؽ االشتراكية .ولكف الرأسمالية تزودنا إلى جانب كؿ ىذه العقبات باالمكانات

الوحيدة لتحقيؽ البرنامج االشتراكي ،ويمكف قوؿ الشيء ذاتو بالنسبة لمديموقراطية.
إذا كانت الديموقراطية قد أصبحت زائدة عف حاجة البرجوازية ومبعث ضيؽ ليا ،فإنيا عمى العكس مف ذلؾ ضرورية وال

غنى عنيا لمطبقة العاممة .إنيا ضرورية ألنيا تخمؽ األشكاؿ السياسية (األداة المستقمة ،الحقوؽ االنتخابية الخ) التي ستفيد

البروليتاريا كنقاط ارتكاز في ميمة تحويؿ المجتمع البرجوازي .وال غنى عنيا ألف البروليتاريا ال يمكف أف تصبح واعية لمصالحيا
الطبقية وميمتيا التاريخية إالّ عبر ممارسة الحقوؽ الديموقراطية والنضاؿ مف أجؿ الديموقراطية.
الديموقراطية باختصار ال غنى عنيا ال ألنيا تجعؿ استيالء البروليتاريا عمى السمطة السياسية أم ار ال حاجة لو ولكف ألنيا
تجعؿ ىذا االستيالء ضروريا وممكنا في آف واحد .وعندما راجع إنجمز في مقدمتو لكتاب «الصراعات الطبقية في فرنسا»
تاكتيكات الحركة العمالية الحديثة وحث عمى النضاؿ الشرعي مقابؿ المتاريس ،فإنو لـ يقصد مسألة استيالء معيف عمى السمطة
السياسية ولكنو قصد النضاؿ اليومي المعاصر –وىذا أمر يدؿ عميو كؿ سطر مف سطور المقدمة .إنو لـ يكف يقصد الوجية التي
يجب أف تتخذىا البروليتاريا تجاه الدولة الرأسمالية في وقت استيالئيا عمى السمطة ،بؿ كاف يقصد الوجية التي يجب أف تتخذىا

البروليتاريا بينما ىي ال تزاؿ ضمف حدود الدولة الرأسمالية .لقد كاف انجمز يقدـ االرشادات لمبروليتاريا مضطيدة وليس لمبروليتاريا
منتصرة.
مف جية أخرى فإف جممة ماركس المعروفة جيدا في المسألة الزراعية في انكمت ار (وىي جممة يرتكز عمييا برنشتايف كثي ار)
والتي يقوؿ فييا «ربما سننتصر بسيولة أكبر بشراء أمالؾ السيد االقطاعي» ال تشير إلى موقؼ البروليتاريا قبؿ نصرىا بؿ بعده،
ذلؾ أنو مف الواضح أف مسألة شراء أمالؾ الطبقة المسيطرة القديمة ال تبرز إال حينما تكوف البروليتاريا في السمطة .إف اإلمكانية
التي يتصورىا ماركس ىي امكانية ممارسة دكتاتورية البروليتاريا سمميا وليست امكانية استبداؿ ىذه الديكتاتورية باالصالحات

االجتماعية البورجوازية .لـ يكف أي شؾ ليعتري ماركس وانجمز حوؿ ضرورة استيالء البروليتاريا عمى السمطة السياسية ،فيما
يتركاف لبرنشتايف اعتبار قف دجاج البرلمانية البورجوازية األداة التي يتحقؽ بواسطتيا أعظـ تحويؿ اجتماعي لمتاريخ ،اال وىو
االنتقاؿ مف المجتمع الرأسمالي إلى االشتراكية.
بيد أف برنشتايف في تقديـ نظريتو بتحذير البروليتاريا ضد خطر استيالئيا عمى السمطة السياسية في وقت مبكر .أي أنو
ينبغي عمى البروليتاريا ،طبقا لبرنشتايف ،أف تترؾ المجتمع البرجوازي عمى حالو الراىف وتمنى ىي ذاتيا بيزيمة مريعة .أما إذا
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وصمت البروليتاريا إلى السمطة فإف النتيجة «العممية» التي يمكف أف تستخمصيا مف نظرية برنشتايف فيي االخالد إلى النوـ .إف
نظرية برنشتايف تحكـ عمى البروليتاريا بالخموؿ في أكثر لحظات الصراع حسما ،تحكـ عمييا بالخيانة السمبية لقضيتيا.
سيكوف برنامجنا قصاصة ورؽ تاعسة إف لـ يفدنا في كؿ احتماؿ وفي كؿ لحظات الصراع واف لـ يفدنا بتطبيقو ال بعدـ

تطبيقو .واذا كاف برنامجنا يحتوي معادلة التطور التاريخي لممجتمع مف الرأسمالية إلى االشتراكية فإف عميو أف يصيغ ،في كؿ

أفكاره األساسية المميزة ،كؿ المراحؿ االنتقالية ليذا التطور ،وينبغي عميو أف يكوف قاد ار عمى توجيو البروليتاريا بما يتوجب عمييا
فعمو في كؿ لحظة عمى الطريؽ نحو االشتراكية .فال تكوف ثمة لحظة تضطر فييا البروليتاريا إلى التخمي عف برنامجيا أو يتخمى
فييا ىذا البرنامج عنيا.
عمميا ،يتجمى ذلؾ في أنو عندما تتبوأ البروليتاريا السمطة بقوة االحداث ،فمف يكوف ثمة وقت تعجز فيو البروليتاريا عف
اتخاذ اجراءات معينة لتحقيؽ برنامجيا أي اتخاذ اجراءات انتقالية باتجاه االشتراكية ،أو ال تكوف فيو مجبرة اخالقيا عمى ذلؾ.
وخمؼ االعتقاد بأف البرنامج االشتراكي يمكف أف ينيار تماما في أي نقطة مف نقاط ديكتاتورية البروليتاريا يكمف االعتقاد اآلخر
بأف البرنامج االشتراكي ال يمكف تحقيقو عموما وفي كؿ األوقات.
وماذا إذا كانت االجراءات االنتقالية سابقة ألوانيا؟ إف ىذا التساؤؿ يخفي عددا مف األفكار الخاطئة فيما يتعمؽ بالمجرى
الحقيقي لمتحويؿ االجتماعي.
أوال -ال ينتج استيالء البروليتاريا ،أي الطبقة الشعبية الواسعة ،عمى السمطة السياسية بصورة مصطنعة .إنو يفترض مسبقا
درجة محددة مف نضوج العالقات االقتصادية والسياسية (باستثناء حاالت كحالة عامية – كومونة باريس – حيف لـ تحصؿ
البروليتاريا عمى السمطة بعد نضاؿ واع في سبيؿ ىدفيا ،بؿ سقطت السمطة في يد البروليتاريا وكأنيا شيء جيد تخمى عنو
الجميع)  .ىنا يكمف الفارؽ الجوىري بيف االنقالبات حسب مفيوـ بالنكي ،تمؾ التي تحققيا «أقمية فعالة» والتي تنفجر دوما

كطمقات مسدس في غير أوانيا ،وبيف استيالء جماىير شعبية غفيرة واعية عمى السمطة السياسية ،ذلؾ االستيالء الذي اليمكف اال
أف يكوف نتاج تحمؿ المجتمع البورجوازي والذي يحمؿ بالتالي في ذاتو الشرعية االقتصادية والسياسية لظيوره في الوقت المناسب.
لذا فاف استيالء البروليتاريا عمى السمطة السياسية اذا نظراليو مف زاوية التأثير السياسي ال يمكف أف يتحقؽ «قبؿ أوانو»،
أما مف زاوية االحتفاض بالسمطة فاف الثورة السابقة ألوانيا التي تقض مضجع برنشتايف تيددنا كسيؼ ديموقميطس .وفي مقابؿ

ذلؾ ال تنفع أدعية وصموات وال مخاوؼ وقمؽ وذلؾ لسببيف بسيطيف جدا.
أوال– مف المستحيؿ أف يتخيؿ المرء تحوال عظيما عظمة االنتقاؿ مف المجتمع الرأسمالي الى المجتمع االشتيراكي يمكف أف
يتحقؽ بضربة واحدة فرحة .وتخيؿ ذلؾ ممكنا يعني ثانية بعث الحياة في مفاىيـ مف الواضح أنيا بالنكية .فالتحويؿ االشتراكي
يفترض نضاال طويال عنيدا يمكف أف ترد البروليتاريا خاللو عف أعقابيا غير مرة ،لذا ،فاف عمى البروليتاريا مف وجية نظر النتيجة
النيائية لمصراع ،أف تأتي الى السمطة أوؿ مرة «قبؿ األواف».
ثانيا– سيكوف مستحيال تجنب استيالء البروليتاريا عمى سمطة الدولة «قبؿ األواف» وذلؾ بالضبط ألف ىجمات البروليتاريا
«السابقة ألوانيا» ىذه تشكؿ عامال ىاما بالفعؿ في خمؽ الشروط السياسية لمنصر النيائي .ففي خالؿ األزمة السياسية التي
تصاحب استيالء البروليتاريا عمى السمطة وفي خالؿ النضاالت الطويمة العنيدة ،ستحصؿ البروليتاريا عمى درجة مف النضج
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السياسي تسمح ليا أف تحرز في الوقت المناسب نصر الثورة المبيف .ىكذا فإف ىذه اليجمات «السابقة ألوانيا» التي تقوـ بيا
البروليتاريا عمى سمطة الدولة ىي بحد ذاتيا عوامؿ تاريخية ىامة تساعد عمى إثارة وتحديد نقطة النصر الحاسـ .مف وجية النظر
ىذه ،تبدو فكرة االستيالء «المبكر» عمى السمطة السياسية سخافة سياسية ناجمة عف مفيوـ ميكانيكي لتطور المجتمع يضع
النتصار الصراع الطبقي نقطة مثبتة خارج الصراع الطبقي ومستقمة عنو.
ولما كانت البروليتاريا ال تستطيع االستيالء عمى السمطة السياسية سوى «قبؿ األواف» ،ولما كانت البروليتاريا مجبرة عمى
االستيالء عمى السمطة مرة أو عدة مرات «قبؿ األواف» قبؿ أف تستطيع االحتفاظ بالسمطة الى األبد ،فإف االعتراض عمى
االستيالء «المبكر» عمى السمطة السياسية ليس في حقيقة األمر غير رفض عاـ لطموح البروليتاريا إلى امتالؾ سمطة الدولة.
وكما أف كؿ الطرؽ تؤدي إلى الطاحوف ،فإننا منطقيا نصؿ في النتيجة الى أف االقتراح التحريفي بتعديؿ اليدؼ النيائي لمحركة

االشتراكية ىو في الحقيقة نصيحة بالتخمي عف الحركة االشتراكية ذاتيا.
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 -10االنهٌار
بدأ برنشتايف تحريفو لالشتراكية الديمقراطية بالتخمي عف نظرية االنييار الرأسمالي .بيد أف ىذه النظرية ىي حجر أساس
االشتراكية العممية .ولذا فإف رفض برنشتايف ليا ىو رفض لمنظرية االشتراكية كميا  .وىو أثناء النقاش يتخمى عف واحد إثر آخر
مف مواقؼ االشتراكي كي يستطيع الحفاض عمى تأكيده األوؿ.
إف نزع ممكية الطبقة الرأسمالية مستحيؿ دوف انييار الرأسمالية .ولذا فإف برنشتايف يتنكر لنزع الممكية ويختار التحقيؽ
التدريجي لػ«المبدأ التعاوني» ىدفا لمحركة العمالية.
لكف التعاوف ال يمكف أف يتحقؽ داخؿ االنتاج الرأسمالي ،ولذا فإف برنشتايف يتنكر لتشريؾ االنتاج ،ويقترح فقط إصالح
التجارة وتطوير تعاونيات المستيمكيف.
لكف تحويؿ المجتمع عبر تعاونيات المستيمكيف حتى بواسطة اتحادات العماؿ ال يتفؽ مع التطور الحقيقي لممجتمع

الرأسمالي .لذا فإف برنشتايف يتخمى عف المفيوـ المادي لمتاريخ.

لكف مفيومو لسير التطور االقتصادي ال يتفؽ مع نظرية ماركس في فائض القيمة .لذا فإف برنشتايف يتخمى عف نظرية
القيمة وفائض القيمة وبذلؾ يتخمى عف النظاـ االقتصادي الماركسي لكو.
لكف نضاؿ البروليتاريا ال يمكف أف يجري دوف ىدؼ نيائي محدد ودوف قاعدة اقتصادية في المجتمع القائـ .ولذا فإف
برنشتايف يتخمى عف الصراع الطبقي ويتحدث عف المصالحة مع الميبرالية البورجوازية.
لكف الصراع الطبقي في مجتمع طبقي ظاىرة طبيعية ال يمكف تجنبيا .لذا فإف برنشتايف يشكؾ حتى في وجود الطبقات في
المجتمع .والطبقة العاممة بالنسبة لو كتمة مف األفراد مجزأة سياسيا وثقافيا وأيضا اقتصاديا .والبورجوازية بالنسبة لو ال تتكتؿ سياسيا
طبقا لمصمحتيا االقتصادية الداخمية ،ولكف فقط بسبب الضغط الخارجي عمييا مف تحت ومف فوؽ.
ولكف إذا لـ يكف ثمة أساس اقتصادي لمصراع الطبقي ،واذا لـ يكف ىناؾ بالتالي طبقات في المجتمع ،فإف نضاالت
البروليتاريا ضد البورجوازية ال في المستقبؿ فحسب بؿ وفي الماضي أيضا تبدو مستحيمة ،كما تبدو االشتراكية الديموقراطية
وانتصاراتيا غير قابمة لمفيـ عمى اإلطالؽ ،أو أنيا يمكف أف تفيـ فقط عمى أنيا نتاج ضغط الحكومة السياسي ،أي أنيا ليست

النتائج الطبيعية لمتطور التاريخي بؿ النتائج العرضية لسياسة اليوىنزولرف ،وليست المولود الشرعي لممجتمع الرأسمالي بؿ الوليد

المقيط لمرجعية .ىكذا فإف برنشتايف المنطقي جدا في ىذا المجاؿ ينتقؿ مف المفيوـ المادي لمتاريخ إلى نظرة جريدة «فرانفكفورتر
تزايتونغ» وجريدة «فوسيش تزايتونغ».
مف السيؿ عمى برنشتايف بعد رفضو لمنقد االشتراكي لممجتمع الرأسمالي أف يجد الحالة الراىنة لألمور مرضية ،عمى األقؿ
بخطوطيا العامة .وىو ال يتردد في ذلؾ ،فيكتشؼ أف الرجعية ليست اليوـ قوية في ألمانيا ،وأننا «ال نستطيع الحديث عف رجعية
سياسية في أقطار أوروبا الغربية»« ،وأف موقؼ البورجوازية» في معظـ أقطار الغرب «تجاه الحركة االشتراكية ىو في الغالب
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موقؼ دفاعي وليس موقفا اضطياديا» وحالة العماؿ ال تسوء بؿ تتحسف ،والبورجوازية بالفعؿ تقدمية سياسية وقومية أخالقيا.
ونحف ال نستطيع الحديث عف رجعية أو اضطياد .كؿ شيء يسير عمى ما يراـ.
ىكذا يتحرؾ برنشتايف بتتابع منطقي مف االلؼ حتى الباء .فقد بدأ بالتخمي عف اليدؼ النيائي مفترضا أنو أبقى عمى

الحركة .ولكف بما أنو ال حركة اشتراكية دوف ىدؼ اشتراكي ،فإف برنشتايف ينتيي إلى التنكر لمحركة.

وىكذا ينيار مفيوـ برنشتايف لالشتراكية انييا ار تاما .وىكذا يتحوؿ بناء الفكر االشتراكي المتناسؽ الرائع إلى كومة مف
النفايات يجد فييا مكاف حطاـ كؿ النظريات وفتات فكر كؿ المعقوؿ صغيرة وكبيرة .ماركس وبرودوف ،ليوف فوف بوش وفرانز

أوبنيايمر ،فريدريؾ ألبرت النج وكانط ،بروكوبوفيتش ودكتور ريتر فوف نوبار ،ىيركز وشولتز جافيرنتز ،الساؿ والبروفسور

جوليوس وولؼ :كؿ ىؤالء يسيموف في نظرية برنشتايف وىو يأخذ مف كؿ منيـ شيئا .وليس ىناؾ ما يدىش في ذلؾ ،ذلؾ أنو
عندما تنكر لالشتراكية العممية فقد محور التبمور الفكري الذي تتمحور حوؿ الحقائؽ المعزولة لتكوف في كؿ عضو مفيوـ متسؽ
لمعالـ.
أوؿ وىمة ،تبدو نظرية برنشتايف ،المكونة مف الفتات مف كؿ النظريات الممكنة ،خموا تماما مف التحيز .فبرنشتايف ال يحب
أف يتحدث عف «عمـ الحزب»  ،أو عمى وجو الدقة عمى عمـ الطبقة ،أكثر مما يجب أف يتحدث عف ليبرالية الطبقة أو أخالقية
الطبقة .وىو يضف أنو قد نجح في التعبير عف عمـ انساني عاـ تجريدي وليبرالية تجريدية وأخالقية تجريدية .ولكف بما أف مجتمع
الحقيقة والواقع مكوف مف طبقات ليا مصالح ومطامح ومفاىيـ متعارضة ،فإف عمما إنسانيا عاما يعالج المسائؿ االجتماعية

وليبرالية تجريدية وأخالقية تجريدية ليست جميعا في الوقت الراىف غير أوىاـ ويوتوبيا محضة .فالعمـ والديموقراطية واألخالؽ التي
يعتبرىا برنشتايف إنسانية وعامة ال تعدو كونيا العمـ المسيطر والديمقراطية واألخالؽ البورجوازية.
وعندما يرفض برنشتايف نظرية ماركس االقتصادية ليعتنؽ تعاليـ برينتانو وبوىيـ بورؾ وجيفونز وسي وجوليوس وولؼ،

فإنو يستبدؿ القاعدة العممية النعتاؽ الطبقة العاممة بالمدافعة التبريرية لمرأسمالية .وعندما يتحدت عف الطابع االنساني عموما
لميبرالية يحوؿ االشتراكية إلى نوع مف الميبرالية ،فإنو يحرـ االشتراكية (بشكؿ عاـ) مف طابعيا الطبقي وبالتالي مف محتواىا

التاريخي وبالتالي مف كؿ محتوى ،ومف جية أخرى فإنو يعتبر الطبقة التي تمثؿ الميبرالية تاريخيا ،أي البرجوازية ،البطمة الممثمة
لممصالح العامة لمبشرية.
وعندما يشف حربا عمى «رفع العوامؿ المادية إلى مرتبة قوة كمية القوة دافعة لمتطور» ،ويحتج عمى ما يسمى «احتقار
المثؿ» التي يفترض أف تسود االشتراكية الديمقراطية ،وعندما يتحد مدافعا عف المثالية واالخالؽ معمنا في الوقت ذاتو أنو ضد
المصدر الوحيد لالنبعاث الخمقي لمبروليتاريا ،أي الصراع الطبقي ،فإنو ال يفعؿ شيئا غير اآلتي :وعض الطبقة العاممة بجوىر
أخالقية البرجوازية ،أي بالمصالحة مع النظاـ االجتماعي القائـ وتحويؿ آماؿ البروليتاريا لتعقد عمى غياىب الصور األخالقية

المزيفة.
وعندما يوجو أمضى سيامو ضد الجدؿ «الدياليكتيؾ» ،فإنو يياجـ في الواقع نمطا محددا مف التفكير ىو الذي تستخدمو

البروليتاريا في صراعيا مف أجؿ التحرر .إنو يحاوؿ أف يكسر السيؼ الذي ساعد البروليتاريا عمى اختراؽ حجب ظالـ مستقبميا.
إنو يحاوؿ أف يحطـ الساعد الذي تستطيع البروليتاريا بعونو أف تنتصر عمى البورجوازية ،عمى الرغـ مف أنيا ال تزاؿ ماديا تحت
نيرىا .ذلؾ أف الجدؿ ىو الذي يبيف لمطبقة العاممة الطابع االنتقالي ليذا النير ويبرىف لمعماؿ حتمية انتصارىـ ،كما أنو يحقؽ اآلف
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ثورة في مجاؿ الفكر .يودع برنشتايف الجدؿ ويمجأ بدال مف ذلؾ إلى التأرجح الفكري مف النوع المعروؼ جيدا ،نوع «مف جية –
ومف جية أخرى» «نعـ – ولكف» «عمى الرغـ – بيد أف» «أكثر – أقؿ» الخ ،وىو بذلؾ ييوي في منزلؽ نمط مف التفكير ينتمي
إلى البرجوازية في مرحمة ىبوطيا ،نمط ىو االنعكاس الفكري األميف لموجود االجتماعي والنشاط السياسي لمبرجوازية في تمؾ
المرحمة .إف عبارة «مف جية – ومف جية أخرى» «نعـ – ولكف» الخ ،التي ترددىا البرجوازية سياسيا تشبو إلى حد مميز طريقة
برنشتايف في التفكير ،وىذا ىو البرىاف القاطع األكيد عمى الطبيعة البرجوازية لمفيوـ برنشتايف عف العالـ.
لكف كممة «بورجوازي» كما يستخدميا برنشتايف ليست تعبي ار طبقيا بؿ مفيوما اجتماعيا عاما .فقد استبدؿ برنشتايف الذي
يظؿ منطقيا حتى النياية عمـ البروليتاريا وسياستيا وأخالقيا ونمط تفكيرىا وكذلؾ لغتيا التاريخية بتمؾ التي تخص البرجوازية.
فعندما يستخدـ برنشتايف دوف تمييز اصطالح «مواطف» ليشير إلى البرجوازية وكذلؾ إلى البروليتاريا بقصد اإلشارة إلى اإلنساف
بشكؿ عاـ ،فيو إنما يعطي اإلنساف بشكؿ عاـ ىوية البورجوازي والمجتمع اإلنساني ىوية المجتمع البرجوازي.
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 -11االنتهازٌة فً النظرٌة والتطبٌق
إف كتاب برنشتايف عمى جانب عظيـ مف األىمية لمحركة العمالية األلمانية والعالمية .فيو أوؿ محاولة إلعطاء التيارات
االنتيازية في االشتراكية الديموقراطية أساسا نظريا.
يمكف القوؿ أف ىذه التيارات قد وجدت في حركتنا منذ زمف طويؿ ،إذا أخذنا بعيف االعتبار تمؾ التجميات المتفرقة
لالنتيازية مثؿ مسألة اعتمادات األسطوؿ .ولكننا ال نجد اتجاىا انتيازيا ذا طابع محدد إالّ منذ حوالي العاـ

 1890عند القضاء

عمى القوانيف المضادة لالشتراكية .إف «اشتراكية الدولة» التي نادى بيا فولمار والتصويت عمى الميزانية البافارية و«االشتراكية

الزراعية» في جنوب ألمانيا وسياسة ىايف في التعويضات وموقؼ شيبؿ مف التعرفة والظاىرة العسكرية ىي العالقات الفارقة في

تطور ممارستنا االنتيازية.

ما الذي يميز ىذه الممارسة قبؿ ما عداه؟ إنو العداء لػ«النظرية» .وىذا أمر طبيعي ،ذلؾ أف نظريتنا ،أي مبادئ االشتراكية
العممية ،تضع حدودا مميزة لمنشاط العممي –فيما يتعمؽ بأىداؼ ىذا النشاط و الوسائؿ التي تستخدـ في الوصوؿ إلى ىذه

األىداؼ والنيج الذي يستخدـ في ىذا النشاط .ولذا فإف مف الطبيعي أف يحاوؿ الذيف يركضوف خمؼ «النتائج» المباشرة تحرير

أنفسيـ مف حدود كيذه ليجعموا ممارستيـ مستقمة عف نظريتنا.
بيد أف ىذه النظرة تدحضيا كؿ محاولة لتطبيقيا عمى الواقع .فقد كانت اشتراكية الدولة واالشتراكية الزراعية وسياسة

التعويضات ومسألة الجيش جميعا ىزائـ لالنتيازية .ولذا فإف مف الواضح أف يتعيف عمى ىذا االتجاه كي يستطيع البقاء

واالستم اررأف يحاوؿ تحطيـ مبادئ نظريتنا ليقيـ نظرية خاصة بو .وكتاب برنشتايف ىو بالضبط جيد في ىذا السبيؿ .وىذا ما جعؿ
كؿ العناصر االنتيازية في حزبنا في شتوتغارت تجتمع سريعا تحت راية برنشتايف .إذا كانت التيارات االنتيازية في الممارسة
العممية لحزبنا ظاىرة طبيعية تماما يمكف تفسيرىا عمى ضوء الظروؼ الخاصة بنشاطنا ،فإف نظرية برنشتايف محاولة طبيعية
لتكتيؿ ىذه التيارات في تعبير نظري عاـ ،ومحاولة مف ىذه التيارات لتضع شروطيا النظرية الخاصة بيا وتفترؽ عف االشتراكية

العممية .وىذا ىو السبب في أف التعبير المنشور عمى أفكار برنشتايف يجب أف يعتبر امتحانا نظريا لالنتيازية وأوؿ مشروعية
عممية ليا.

فماذا كانت نتيجة ىذا االمتحاف؟ لقد رأينا النتيجة :إف االنتيازية ليست قادرة عمى وضع نظرية إيجابية تصمد أماـ النقد:
فكؿ ما تستطيعو ىو شف اليجوـ عمى موضوعات ماركسية متنوعة مقطوعة .وألف النظرية الماركسية تشكؿ صرحا متماسكا ،فإف
االنتيازية تأمؿ بيذه الطريقة أف تيز الصرح مف األساس حتى الرأس.
إف ىذا يبيف أف الممارسة االنتيازية ال تتفؽ أساسا مع الماركسية .كما يثبت أف االنتيازية ال تتفؽ مع االشتراكية (الحركة
االشتراكية) عموما ،وأنيا تميؿ داخميا إلى دفع الحركة العمالية إلى السبؿ البورجوازية وأنيا تميؿ إلى شؿ الصراع الطبقي
البروليتاري تماما .ومف الواضح أف الصراع الطبقي مف وجية نظر تاريخية ال يمت إلى النظرية الماركسية ،وذلؾ ألف حركات
عمالية ونظريات اشتراكية عدة وجدت قبؿ ماركس وباستقالؿ منو ،وكاف كؿ منيا بطريقتو الخاصة التعبير النظري بما يتفؽ مع
ظروؼ العصر عف صراع الطبقة العاممة مف أجؿ انعتاقيا .ولقد وجدت مف قبؿ كؿ مفاىيـ برنشتايف الجميمة :نظرية استناد

االشتراكية عمى المفيوـ األخالقي لمعدالة وعمى النضاؿ ضد نمط التوزيع بدال مف النضاؿ ضد نمط االنتاج ،فيـ الصراع الطبقي

عمى أنو تعاد بيف الغني والفقير ،محاولة حفر «المبدأ التعاوني» عمى جسـ االقتصاد الرأسمالي .ولقد كانت كؿ ىذه النظريات في
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زمنيا نظريات فعالة لمصراع الطبقي البروليتاري عمى الرغـ مف عدـ كفايتيا .لقد كانت ىذه النظريات احذية االطفاؿ التي تعممت
البروليتاريا بفضميا أف تمشي عمى مسرح التاريخ.
ولكف بعد أف أدى تطور الصراع الطبقي وانعكاسو في الظروؼ االجتماعية إلى التخمي عف ىذه النظريات وتطوير مبادئ

االشتراكية العممية ،لـ يعد ثمة اشتراكية – عمى األقؿ في ألمانيا – خارج االشتراكية الماركسية ،وال يمكف أف يكوف ثمة صراع

طبقي اشتراكي خارج االشتراكية الديمقراطية .منذ ذلؾ الحيف أصبحت االشتراكية ىي الماركسية وأصبح النضاؿ البروليتاري ىو
االشتراكية الديمقراطية .وىذا ىو السبب في أف العودة إلى نظريات اشتراكية قبؿ-ماركسية ال تمثؿ عودة إلى أحذية البروليتاريا في
طفولتيا بؿ إلى األحذية البرجوازية الميترئة.
لقد كانت نظرية برنشتايف أوؿ وآخر محاولة العطاء االنتيازية أساسا نظريا .إنيا األخيرة ألف االنتيازية ذىبت في نظريتو
إلى أقصى ما تستطيع – سمبيا بالتنكر لالشتراكية العممية وايجابيا بتجميع كؿ قطعة ممكنة مف حطاـ التشوش النظري .لقد توجت
االنتيازية تطورىا بكتاب برنشتايف (تماما كما أتمت تطورىا العممي بالموقؼ الذي اتخذه شيبؿ مف مسألة العسكرية) ووصمت
نتيجتيا النيائية.
تستطيع الماركسية أف تدحض االنتيازية نظريا ،وليس ذلؾ فحسب فيي أيضا الوحيدة القادرة عمى تفسير االنتيازية كظاىرة
تاريخية في تطور الحزب .إف مسيرة البروليتاريا إلى األماـ عمى النطاؽ التاريخي العالمي نحو النصر النيائي ليست بالفعؿ «أم ار
بسيطا» .إف الصفة المميزة لحركة البروليتاريا يكمف بالضبط في أف الجماىير الشعبية تقوـ أوؿ مرة في التاريخ بفرض إرادتيا ضد
الطبقات الحاكمة ،ولكف عمى البروليتاريا أف تفعؿ ذلؾ خارج المجتمع القائـ ،متخطية المجتمع القائـ .وال تستطيع الجماىير

الشعبية بيدؼ يتخطى النظاـ االجتماعي القائـ واتحاد النضاؿ اليومي بالتحويؿ العظيـ لمعالـ ىو الميمة الممقاة عمى االشتراكية
الديمقراطية التي ينبغي عمييا أف تتحسس طريقيا عبر صخرتيف :التخمي عف الطابع الجماىيري لمحزب أو التخمي عف اليدؼ
النيائي ،الوقوع في االصالحية البورجوازية أو في الفئوية ،في الفوضوية أو االنتيازية.
لقد وضعت الماركسية في جعبتيا النظرية منذ أكثر مف نصؼ قرف أسمحة فعالة ضد ىذيف الحديف المتقابميف .لكف
الماركسية ال تستطيع أف تقينا سمفا والى األبد مف االتجاىات الفوضوية واالنتيازية وذلؾ ألف حركتنا حركة جماىيرية وألف
األخطار التي تتيددىا ليست ناتجة عف العقؿ البشري بؿ عف ظروؼ اجتماعية وال يمكف التغمب عمى ىذه االتجاىات إالّ عندما
ننتقؿ مف مجاؿ النظرية إلى مجاؿ الممارسة ،وذلؾ غير ممكف بغير االستعانة باألسمحة التي زودنا بيا ماركس.

كتب ماركس قبؿ نصؼ قرف يقوؿ «إف الثورة البورجوازية ،كثورات القرف الثامف عشر ،تندفع مف نصر إلى نصر ،لتسبؽ
آثارىا بعضيا بعضا ،فيبدو الناس واألشياء وكأنيـ يحترقوف مف ليب ألالء ،وتكوف النشوة الروح المخيمة .لكف قصيرة ىي ىذه

الثورات ،فيي تصؿ أوجيا سريعا ،ليرتد المجتمع إلى نوبة رد فعؿ عصيبة قبؿ أف يتعمـ كيؼ يقطؼ ثمار فترة اليياج المحموـ.

أما الثورات البروليتارية ،كثورات القرف التاسع عشر ،فيي عمى العكس مف ذلؾ تمارس نقد نفسيا باستمرار ،وباستمرار تتوقؼ
خالؿ سيرىا ،تعود إلى ما كاف يبدو منج از لتبدأ مف جديد ،تي أز بشموؿ قاس مف كؿ نقاط ضعؼ محاولتيا األولى وحقارتيا
واجراءاتيا المجزوءة ،فتبدو وكأنيا ما تطرح خصميا ليستمد مف األرض عزما جديدا فينيض ثانية ضدىا وقد اتخذ قواما عمالقيا،

تتردد باستمرار فزاع مف الحجـ اليائؿ غير المحدد ألىدافيا ذاتيا – إلى أف يخمؽ في النياية وضع يجعؿ كؿ تراجع مستحيال،
وترفع الظروؼ ذاتيا عقيرتيا بالصياح« :ىنا الوردة  ،وىنا عمينا أف نرقص!»
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ظؿ ىذا صحيحا حتى بعد أف طورت النظرية االشتراكية العممية .فالحركة البروليتارية لـ تصبح كميا اشتراكية-ديمقراطية
حتى في ألمانيا .ولكنيا تصير اشتراكية ديمقراطية أكثر فأكثر فتتغمب باستمرار عمى االنحرافات االنتيازية والفوضوية المتطرفة،
التي ال تعدو كونيا مراحؿ محددة في تطور االشتراكية الديموقراطية منظو ار إلييا كعممية.
ليذه األسباب ،ينبغي عمينا أف نقوؿ أف الشيء المدىش ىنا ليس ظيور تيار انتيازي بؿ ضعؼ ىذا التيار .فطواؿ ظيور
االنتيازية في حاالت منعزلة مف النشاط العممي كاف المرء يستطيع أف يفترض أف ليا أساسا جديا ،ولكف المرء ال يممؾ اآلف وبعد
ظيور كتاب برنشتايف إؿ أف يصرخ بدىشة « ماذا؟ أىذا كؿ ما لديكـ مف قوؿ ؟ » ال ظؿ مف فكرة أصيمة ! ال فكرة واحدة لـ
تدحضيا الماركسية وتسحقيا وتحيميا غبا ار قبؿ عدة قروف!
كاف يكفي االنتيازية أف تتكمـ لتبرىف أنو ليس لدييا ما تقوؿ .ىذه ىي أىمية كتاب برنشتايف الوحيدة في تاريخ حزبنا.
فميشكر برنشتايف نمط تفكير البروليتاريا الثورية والدياليكتيؾ والمفيوـ المادي لمتاريخ ،وىو يتخمى عنيا جميعا ،ألنيا

أوجدت ظروفا مخففة لردتو .ذلؾ أف الديالكتيؾ والمفيوـ المادي لمتاريخ ىما وحدىما المذاف يستطيعاف في شيامتيما أف يجعال
برنشتايف يبدو أداة ال واعية مسيرة تعبر بيا الطبقة البروليتارية الصاعدة عف ضعفيا اآلني ،أداة تمتقي بيا البروليتاريا جانبا
باحتقار وكبرياء عندما تتفحصيا بقدر أكبر مف الدقة.
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