
 

 الترجمة العربیة للـ"المشروع الكومینالي" لموراي بوكشین

 

قد بوكشین، موراي االجتماعیة، اإلیكولوجیا معهد مؤسسي أحد أعمال أن            رغم
تتوافر لم االجتماعیة اإلیكولوجیا أفكار أن إال عالمیة، لغة 20 من أكثر إلى               ُترجمت
الثورة أن االعتبار بعین أخذنا إذا وضوحًا أكثر الفجوة هذه تبدو العربیة. باللغة               قط
منطقٍة في أحداثها تقع بوكشین أفكار من جزئیًا المستلهمُة آفا روج في              الدیمقراطیة
السیاسیة للرؤیة یمكن العربي، الربیع خیبات إلى بالنظر العربیة. اللغة علیها             تطغى
لكال مأموًال بدیًال ُتقدِّم أن مباشرة كونفدرالیة دیمقراطیٍة على المعتمدة            الكومینالیة
الشرق على حالیًا الطاغیان المظهران وهما المتشدد، واإلسالم االستبدادي           الحكم

 األوسط.

"المشروع بوكشین. لموراي لعمٍل عربیة ترجمٍة أول نشَر نعلن أن یسعدنا             لهذا
الدیمقراطیة السیاسیة اإلیكولوجیة بوكشین لرؤیة النهائیة الخالصة هو          الكومینالي"
بوكشین مؤسسة من بترخیص إبراهیم نوح ترجمه الذي النص هذا رادیكالي.             بشكٍل
هذا أن هو العمیق أملنا االجتماعیة. اإلیكولوجیا معهد موقع على مجانًا اآلن              متوفٌر

 النص قد ُیساهم في تجدٍد دیمقراطي وإیكولوجي في العالم الناطق باللغة العربیة.

حمي وجهاد أحمد الدین لصالح الجمیلة، لترجمته لنوح الشكر من            الكثیر
الذین ولكل الترجمة، رخصة منحت التي بوكشین لمؤسسة الثمینة،           لمساعدتهما
من الكثیر تستهلك مكلفة عملیٌة هي الترجمة المشروع. تمویل في للمساعدة             تبرعوا
أردتم إن العالمي. التضامن وتأسیس األفكار نشر في جوهریٌة شك بال لكنها              الوقت،

 المساهمة في هذا المشروع أو أي مشروع ترجمٍة مستقبًال،  نرحب بتبرعاتكم هنا .

 

 ألجل عالٍم حٍر وإیكولوجي!

 معهد اإلیكولوجیا االجتماعیة

 بترخیص من مؤسسة بوكشین تحت 

http://social-ecology.org/wp/donate/
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أو العصور عبر رادیكالیًة األكثر سیعتبر والعشرون الحادي القرن كان إذا             ما
بشكل یعتمد العادّي- كآبِة من رمادیٍة منطقٍة في ببساطًة سیتوقف أو رجعیًة-              األكثر
الرادیكالیون سیخلقه الذي وبرنامجها االجتماعیة الحركة نوع على          أساسي
القرنین خالل تراكمت التي والسیاسیة والتنظیمیة النظریة الثروة من           االجتماعیون
من متقاطعة طرٍق عدة بین من سنختاره، الذي االتجاه الثوریة. الحقبة من              الماضیین
المجتمع هذا أن وطالما قادمة. لقروٍن جنسنا مستقبل سیحدد البشري            التطور
یصل أن احتمال نتجاهل أن یمكننا ال وبیولوجیة، نوویة بأسلحٍة یهددنا             الالعقالني
التقنیة الخطط في الرائعة الدقة إلى بالنظر كارثیة. نهایٍة إلى بأكمله البشري              الجنس
یجب البشري للجنس الذاتیة اإلبادة فإن العسكریة-الصناعیة، العقدة نتاج كانت            التي
في اإلعالم وسائل تفترضها التي المستقبلیة السیناریوهات في متضمنًة تكون            أن

 األلفیة الجدیدة: انتهاء المستقبل البشري هكذا.

أیضًا أننا على أؤكد أن یجب مفرط، بشكل كارثیًة تبدو السابقة المالحظات كانت               إن
خلق على القدرَة والخیال والتقنیة البشري اإلبداُع فیها یمتلك حقبٍة في             نعیش
تتجاوز الحریة من بدرجٍة تسمح مجتمعاٍت منحنا وعلى استثنائیة مادیًة            إنجازاٍت
مثل االجتماعیون رون المنظِّ وضعها التي وتحرریة دراماتیكیة األكثر الرؤى           بكثیر
معظُم حددَّ كروبوتكین.1 وبیتر ماركس وكارل فورییه، وشارل سیمون،           سانت
األساسیان التهدیدان أنهما على والتقنیَة العلوَم الحداثة بعد ما عصر في             المفكرین
للمادة عمقًا األكثر باألسرار هائلًة معرفًة البشر منحا أنهما إال البشریة،             للرفاهیة
تحسین وعلى للواقع الهامة المزایا كل تغییر على القدرة لجنسنا قدَّما أو              والحیاة،

 رفاهیة حیاة البشر وغیر البشر على حد سواء.

حیث للتاریخ"، مأساویٍة "نهایٍة باتجاه الطریق نتبع أن بین یخیِّرنا موقٍف في إذًا               نحن
طریق نسلك أو األصیل، التطور محلَّ الفارغة األحداث من مبتذلة سلسلٌة             تحلُّ
في نحُن عقالني. عالٍم باتجاه بحق البشریة تتقدم حیث للتاریخ، الحقیقي             الخلق
نفسه، للتاریخ الكارثي النووي النسیان تتضمن ربما ُمذلة، نهایٍة بین االختیار             موقف

 وبین الخلق العقلي للتاریخ في مجتمٍع حٍر وغني في بیئٍة مخلَّقة جمالیًا.

وتطویراٍت لتحسیناٍت الالزمة الوسائل ننتج أن كبشر فیه نستطیع وقٍت في             بالضبط
مجتمٍع إلى تقود قد تطوراٍت البشري- غیر الطبیعي وللعالم البشر للظرف             مذهلة
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یقود قد ما وهو االجتماعیة القوى ذبح أمام أخالقیًا عاجزین شبه نقف وحر-               عقالني
بشأن التوقعات تكون أن المبرر من أنفسنا. نحن بنا التضحیة إلى النهایة              في
واسع نطاق على التشاؤم انتشر لالرتیاب. سهلًة وعرضًة الهشاشة شدیدَة            المستقبل
أي من البشري العقل في رسوخًا أكثر أصبحت الرأسمالیة االجتماعیة العالقات             ألن

 وقت مضى وألن الثقافة تنحسر بشكل مرعب لدرجِة أنها تكاد تتالشى.

من األقل على ممكنًا، یكون فیها شيٍء كل یكاد نقطٍة إلى وصل التاریخ أن                باعتبار
بعناصر عقائدیًا اخُترق ماٍض عن تخلینا أننا وباعتبار المادیة- الطبیعة            ناحیة
تواجهه لم تحدیًا جدیدًا، تحدیًا نواجه فإننا البشري- الخیال أنتجها ودینیة             روحانیة
غبیة تقالید حسب لیس واٍع، بشكٍل الخاص عالمنا نخلق أن یتوجب قبل. من               البشریة
تنتمي التي والخطاب والتأمل العقل، مبادئ حسب وإنما مدمرة، مسبقة            وأحكاٍم

 بشكل خاٍص إلى جنسنا.

التراكم هو األهمیة البالغ العامل تقدمنا؟ في حاسمًة ستكون التي العوامل هي              ما
مخزنًا هذا ویشكل الیوم، للناشطین المتاحة والسیاسة االجتماعیة للتجربة           الهائل
األخطاء لتجنب ُتستخدم أن یمكن مالئم، بشكل منها االستفادة تمت إن التي،              للمعرفة
الفاشلة للثورات المرعبة العثراِت اإلنسانیة ولتجنیب أسالفنا ارتكبها التي           الفظیعة
جدیدة نظریٍة منصٍة وجود إمكانیة هو أیضًا للغایة الهام اآلخر العامل الماضي.              في
حركٍة إلطالق الالزمة الوسائل توفر أن یمكن منصٍة األفكار، تاریخ            أنتجها
تحرر یرعى مستقبٍل نحو الموجودة االجتماعیة الظروف تتجاوز جدیدة           رادیكالیٍة

 البشریة.

بوضوٍح نفهم أن یجب نواجهها. التي المشاكل لمدى تمامًا واعین نكون أن یجب               لكن
المشاكل نتفهم أن ویجب السائد، الرأسمالي النظام تطور مسیرة في نقف أین              تاٍم
المجتمع أن شك ال الجدیدة. الحركة برنامج ضمن ونعالجها تطرأ التي             السیاسیة
المجتمع للتأكید، تعریفًا، التاریخ. في دینامیكیة المجتمعات أكثر هو           الرأسمالي
والربح للبیع المصنَّعة المواد تهیمن حیث السلع، لتبادل نظامًا دائمًا یبقى             الرأسمالي
بامتیاز متقلٌِّب نظاٌم أیضًا هي الرأسمالیة لكن اإلنسانیة. العالقات معظم في             وتتوسط
تموت. أن یجب منافسیها حساب على تنمو ال مؤسسة أي أن مبدأ باستمرار               یطبق
الوجود في للحیاة األساسیین القانونین أصبحا الدائم والتحول "النمو" فإن            لذا
أن دائمًا یجب إذ واحٍد، شكٍل في أبدًا تبقى ال الرأسمالیة أن یعني هذا                الرأسمالي.

ل المؤسسات التي تنبثق من عالقاتها االجتماعیة األساسیة.  تحوِّ
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أنها إال الماضیة، القلیلة القرون في فقط طاغیًا مجتمعًا أصبحت الرأسمالیة أن              رغم
غالبًا تجاریٍة بصیغٍة تشكلت وقد لها: سابقة مجتمعاٍت هامش على موجودة             كانت
الوسطى القرون خالل ِحَرٍف وبصیغة واإلمبراطوریات، المدن بین التجارة           حول
فستأخذ المتنبئین، صدَّقنا وإن الحالي، عصرنا في صناعیة بصیغة ثم أوروبا،             في
بل فحسب، جدیدًة تقنیاٍت الرأسمالیُة تخلق لم القادمة. المرحلة في معلوماتیًا             شكًال
الصغیر المتجر مثل واالجتماعیة، االقتصادیة البنى في هائًال تنوعًا أیضًا            خلقت
رأسمالیة أن شك ال والتجاري. الصناعي والمجمع العمالقة والطاحونة           والمصنع
والحرفيُّ الفالحة العائلة تختِف لم مثلما نهائیًا، تختِف لم الصناعیة الثورة             عصر
مع مندمجًا زال ال الماضي من الكثیر للرأسمالیة. السابقة الفترة من             الصغیر
الصیغ تتالشى ولن نقیة"، "رأسمالیٌة توجد ال مرارًا: ماركس حذَّر وكما             الحاضر،
وتصبح تمامًا مختلفة جدیدة اجتماعیة عالقات تتأسس لم ما للرأسمالیة            السابقة
المؤسسات وتستخدم تتعایش كانت وإن حتى الیوم- الرأسمالیة لكن بقوة.            طاغیًة
مجمعاتها مع والریف الضواحي إلى تصل الخاصة- أهدافها لتحقیق لها            السابقة
إلى وصولها أن نعتقد أن یمكن ال وبالطبع التصمیم. الحدیثة ومصانعها             التسوقیة
لیس الرأسمالیُة أفرزت األحوال، بكل للتصدیق. قابٍل غیر أمٌر كوكبنا تتجاوز             أماكن
وثقافیة اجتماعیة مشاكَل أیضًا بل الجدیدة، الحاجات وإشباع لخلق جدیدة سلعًا             فقط
یجب القائم. للنظام جدد ومعارضین مؤیدین لصعود الفرصة منح وهذا            جدیدة
كتبه الذي الشیوعي" "البیان من األول القسم كتابة إعادة تتم أن دوري              وبشكل
والفظائع- اإلنجازات- لمواكبة الرأسمالیة، بعجائب احتفیا حیث وأنجلس،          ماركس

 الناجمة عن تطور البرجوازیة.

في طة المبسَّ الطبقتین بنیة أن هي الیوم إدهاشًا الرأسمالیة خصائص أكثر             إحدى
مهیمنًة ستصبح أنها وأنجلس ماركس توقع التي والبرولیتاریا- البرجوازیة           الغرب-
أن رغم تشكیل. إعادة لعملیِة خضعت البنیة هذه "الناضجة"، الرأسمالیة ظل             في
األهمیة یفتقد أنه إال تمامًا، یتالشى لم والرأسمال المأجورة العمالة بین             الصراع
العاملة الطبقة تتضاءل ماركس، توقعات بعكس الماضي. في میزته التي            الشاملة
یستثنیها ال وهذا كطبقة، التقلیدیة هویتها تفقد أنها كما العدد حیث من الیوم               الصناعیة
االجتماعیة العالقات ضد ككل المجتمع في أوسع صراٍع أي من شكل             بأي
اإلنتاج، وأنماط المدن، ومناظر االجتماعیة، والعالقات الیوم، ثقافُة          الرأسمالیة.
برجوازیًة طبقًة لتصبح التقلیدیة البرولیتاریا تشكیل أعادت كلها والنقل،           والزراعة
أجل من "االستهالك في المتمثلة الخاصة مثالیتها على عقلیتها ترتكز            مصغَّرة
لون كان مهما العامل/العاملة، استبدال فیه یتم بزمٍن التنبؤ یمكننا            االستهالك".
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أوتوماتیكیة إنتاج بوسائل استبداله اإلنتاج، خط على موقعه/موقعها أو           یاقته/یاقتها
ویتحكمون بیضاء معاطف یرتدون الذین األشخاص من حفنٍة قبل من تشغلیها             یتم

 في هذه اآلالت أو یتم التحكم بها عبر الكومبیوتر.

الرأسمالیة أنتجتها التي االجتماعیة الحالة فإن عام، بشكل الوضع إلى نظرنا             إن
والنقابیون ماركس استكشفها التي البسیطة الطبقیة التنبؤات عن تمامًا تختلف            الیوم
الثانیة، العالمیة الحرب عقب هائل بتحول الرأسمالیة مرت الفرنسیون.           الثوریون
المطالب تجاوزت مشاكل استثنائیة، بسرعة جدیدة واسعة اجتماعیة مشاكل           خالقًة
المشاكل خاصة وظروفه: العمل وساعات األجور بتحسین التقلیدیة          البرولیتاریة
والمدنیة الهرمیة والمشاكل العاملة، أو العامل بجنس المتعلقة والمشاكل           البیئیة،
من خاصًة جمیعًا، البشر لیشمل تهدیدها الرأسمالیة عمَّمت فعلیًا،           والدیمقراطیة.
األولیغاركیة والمؤسسات كوكبنا، وجه تبدِّل أن یمكن التي المناخیة التغیرات            ناحیة
بشكل یغیر الذي التحول وهو مدن إلى للقرى السریع والتحول العالمي، النطاق              ذات

  كبیر الحیاة المدنیة ذات الدور المركزي في سیاسة العامة.

المحللین من العدید أن لدرجة واضحٌة الطبقات، مثل مثلها الیوم واضحٌة             الهرمیة
أنهم على وغیرهم العلماء الحكومیین، والمسؤولین المدراء، میزوا          االجتماعیین
للمرتبة ومعقدة جدیدة تدرجاٌت الیوم ُتحتسب بوضوح. مهیمنة صاعدة           مجموعاٌت
وهذه القریب، الماضي في حتى مسبوقة غیر لدرجٍة والمصالح           االجتماعیة
ذات كان صراٌع وهو والرأسمال، المأجورة العمالة بین الصراع تشوِّش            التدرجات
تمتزج ضده. حربًا التقلیدیون االجتماع علماء وقاد بوضوح محددًا مركزیًا،            یوم
الجنسي التفضیل الجنس، العرق، على قائمة هرمیة فئاٍت مع اآلن الطبقیة             الفئات
إلى االجتماعیة المكانة في التمییزات تمیل واإلقلیمیة. القومیة االختالفات           وبالطبع
االختالفات فیه تتجاوز شامل رأسمالي عالٌم ویبرز الطبقیة، التمییزات مع            التقاطع

 العرقیة، والقومیة والجنسیة أهمیة االختالفات الطبقیة من وجهة نظر العامة.

مبني اقتصاٍد بین الصدام أقوى: جدیدًا تناقضًا الرأسمالیة أفرزت الوقت، ذات             في
هذه شأن من التقلیل یمكن ال الطبیعیة.2 البیئة استنزاف وبین متناٍه ال نمٍو               على
التقلیل یمكن ال مثلما عنها، التغاضي فقط ولیس النطاق، الواسعة وعواقبها             المشكلة
الصراعات أن یبدو الحالي، الوقت في والهواء. الغذاء إلى البشر حاجة شأن              من
بالدخل تتعلق ال صراعاٌت هي االشتراكیة، ولدت حیث الغرب، في أكثر             الواعدة
واآلفات الغابات، وقطع والتلوث، النوویة، بالطاقة تتعلق ما بقدر العمل            وظروف
في الناس وقمع المجتمع، في الیومیة والحیاة الصحیة، والرعایة والتعلیم،            الحضریة،
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هو منتظم) بشكل یظهر ال الدلیل هذا أن (رغم ذلك على الدلیل المتخلفة.               الدول
والزرقاء البیضاء الیاقات ذوو "العمال" حیث للعولمة، المضادة          المظاهرات
بالهموم مدفوعین االجتماعي، باإلصالح المطالبین مع جنب إلى جنبًا           یسیرون
من وأقرانهم البرولیتاریین المحاربین بین التمییز باإلمكان یعد لم ذاتها.            االجتماعیة
اآلن یسیرون القتال في بشراستهم یتمیزون الذین األقویاء العمال المتوسطة.            الطبقة
أفراد الدعابة. روح بنفس غالبًا ،Bread and Puppet مسرح ممثلي            خلف
متحدِّین المختلفة، القبعات من العدید اآلن یرتدون والمتوسطة العاملة           الطبقتین
حٍد على واالقتصادي الثقافي المستویین على مباشر وغیر مباشر بشكل            الرأسمالیة

 سواء.

لم إن أنه حقیقة نتجاهل أن أیضًا یمكننا ال سنسلك، المسارات أي تحدید               وبغرض
بشكل البعید) المستقبل في بالضرورة (لیس مستقبًال فستختلف الرأسمالیة           ُتكبح
األفق سیغیر الرأسمالي التطور أن توقع یمكن الیوم. نعرفه الذي النظام عن              ملحوظ
المصانع، أن افتراض یمكننا هل القادمة. السنوات خالل كبیر بشكل            االجتماعي
عن فضًال والزراعة، والتجارة والصناعة، السكنیة، والمناطق والمدن،          والمكاتب،
بشكل تتغیر لن وغیرها المشتركة والحاجات واإلعالم، والجمالیة، األخالقیة           القیم
الماضي، القرن خالل أنه األهم والعشرین؟ الحادي القرن إلى وصولنا قبل             هائل
حول التاریخیة االجتماعیة المشكلة تحدیدًا االجتماعیة- المشاكَل الرأسمالیة          وسعت
على مبنیًا مجتمعًا تخلق أن واالستغالل الطبقات مها تقسِّ التي للبشریة یمكن             كیف
أولئك لتشمل المشاكل هذه وسعت والحریة- الحقیقي االنسجام وتطویر           المساواة
وبدایات عشر التاسع القرن من المتحررون االجتماعیون رون المنظِّ یتنبأ لم            الذین
المصرفیة" "األرصدة من الالنهائیة بمعروضاته عصُرنا، انهیاَرهم. العشرین          القرن
استغاللي سوٍق إلى نفسه المجتمع بتحویل اآلن یهدد االستثماریة"،           و"االختیارات

 واسع.3

بإمكان یعد لم التشكُّل، قید تزال ال التي وتلك نشهدها التي التغیرات إلى               بالنظر
جدًا (والخّالق المفترس الرأسمالي النظام معارضة االجتماعیین         الرادیكالیین
الصناعیة الثورة خالل ظهرت التي واألسالیب األیدیولوجیات باستخدام          بالمقابل)
یمكننا ال كما النسیج. مصنع لمالك األساسي الند المصنع عامل كان حین              األولى،
الفقیر الفالح استخدمها التي الصراعات عن نتجت التي األیدیولوجیات           استخدام
یسمى مما أي تعد لم اإلقطاعیین. وأنصاف اإلقطاعین من األراضي ُمالك             لمواجهة
والنقابیة والفوضویة، الماركسیة، الماضي- في للرأسمالیة المضادة         باإلیدیولوجیات
كانت مثلما الرأسمالي بالتطور صلة ذات االشتراكیة- من شمولیة األكثر            واألشكال
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القضایا تنوع تشمل أن منها ألي یمكن ال كما التقني. التطور من سابقة مراحل                في
بشكل الرأسمالیة أفرزتها التي الجدیدة والمصالح والمشاكل والفرص          الجدیدة،

 متكرر بمرور الوقت.7

االشتراكیة، من منهجیٍة صیغٍة لخلق وتماسكًا شموًال األكثر الجهد الماركسیُة            كانت
بالكثیر ندین جدید. مجتمٍع لخلق والتاریخیة المادیة الموضوعیة الشروط على            مشددًة
بفلسفِة وعالقاتها، السلعة حول ومحفِّز مترابط بتحلیل تزویدنا ماركس           لمحاولة
التاریخي للتطور "علمي" أو موضوعي بمفهوٍم منهجیة، اجتماعیة بنظریٍة           الناشط،
مباشرة صلة ذات السیاسیة ماركس أفكار كانت مرنة. سیاسیة           وباستراتیجیٍة
الصناعیة البرجوازیة مارسته الذي وباالضطهاد ذهنیًا المشوَّش العامل          بحاجات
وإیطالیا فرنسا في الحقًا ثم عشر، التاسع القرن أربعینیات في إنكلترا في              علیه
حتى تمامًا. تنبأ كما ماركس حیاة من األخیر العقد خالل روسیا وفي              وألمانیا،
كان الشعبیة")، "اإلرادة حركة (وخاصًة روسیا في الشعبویة الحركة           صعود
وأن الشمالیة، وأمریكا أوروبا سكان بین أغلبیًة البرولیتاریا تصبح أن یتوقع             ماركس
وإفقاره الرأسمالي لالستغالل نتیجًة الثوریة الطبقیة الحرب إلى النهایة في            تنضم
بوقت ماركس موت بعد و1939، 1917 عامي بین وخاصًة األخرى.            للطبقات
العمال قیام حد إلى وصلت متفاقمة طبقیٍة بحرٍب محاصرًة أوروبا كانت             طویل،
مع خاصًة استثنائیة- ظروٍف احتشاد وبسبب ،1917 عام في شاملة.            بثوراٍت
شبه األوروبیة األنظمة من العدید استقرار هزت التي األولى العالمیة الحرب             نشوب
بشكل غیروها (لكنهم ماركس كتابات استخدام والبلشفیون لینین حاول           اإلقطاعیة-
على امتدت اقتصادیًا متخلفة إمبراطوریٍة في السلطة على االستیالء بغرض            كبیر)

 مساحة إحدى عشر منطقة زمنیة عبر أوروبا وآسیا.4

الصناعیة الرأسمالیة لعصر غالبها في انتمت الماركسیة االقتصادیة األفكار           لكن
للظروف كنظریٍة المعًة أفكارًا كانت أنها ورغم عشر. التاسع القرن في             الصاعدة
أو والموضوعیة والمدنیة البیئیة القوى تتناول لم أنها إال لالشتراكیة، المسبقة             المادیة
اجتماعي تغییر إلحداِث التحرك إلى البشریة تدفع أن یمكن التي الفعالة             األسباب
روها منظِّ واحتار قرن، حوالي منذ نظریًا الماركسیة ركدت العكس، على            ثوري.
القرن ستینیات ومنذ الماركسیة، النظریة تجاوزت التي التطورات إزاء           غالبًا
الماركسیة النظرة إلى والنسویة البیئویة األفكار رون المنظِّ هؤالء أضاف           العشرین
نظرًة األصلیة، صیغتها في حتى الفوضویة، تمثل الطریقة، بنفس العمالیة.            للمعادلة
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للتحرك كبدیٍل عادًة كبیر، بشكل منفلتة متحررة حیاٍة نمَط تشجع للغایة             فردیة
 الجماعي.

حول اللیبرالیة لإلیدیولوجیا تطرفًا األكثر المعادلة الفوضویة تجسد الحقیقة،           في
لتحدي البطولیة باألفعال احتفاٍء إلى ذروتها في لتصل المقّید، غیر الذاتي             الحكم
تفضیل على الرادیكالي التشدید الذاتي- للتنظیم الفوضویة األیدیولوجیا تقود           الدولة.
الثروة عن للمسؤولیة الشخصاني والغیاب المجتمع ضد حتى أو المجتمع على             الفرد
في مركزیًة فكرًة تمثل التي الفائقة اإلرادة على كبیر تشدید إلى تقود              الجمعیة-
االجتماعي التحرك أدانوا الفوضویین بعض أن حتى اإلیدیولوجیة. نیتشه           رحالت
سماه بما والتزموا الشخصیة همومهم على وغریبًا عقیمًا باعتباره           الجماعي
صغیرة بمجموعة خاٌص تحرٍك نمُط وهو grupismo بـ اإلسبان           الفوضویون

 ویتمتع بكونه شخصیًا للغایة بدل أن یكون اجتماعیًا.

للغایة مة منظَّ صیغٌة وهي الثوریة، والنقابیة الفوضویة بین الخلط یتم ما             عادًة
الفوضویة، بعكس التي، المتحررة التجاریة النقابیة للحركة جدید بشكل رة           ومطوَّ
الثوریة وبالممارسة الفعل في وبااللتزام الدیمقراطیة،5 باإلجراءات التزمت          لطالما
من الفوضویة مع الثوریة النقابیة صلة تنبثق الرأسمالیة. على للقضاء المدى             بعیدة
لها والنقابیین الفوضویین بین المریرة الصراعات لكن القوي، التحرري           توجهها
ذلك على والدلیل الشمالیة، أمریكا وفي غربي أوروبي بلٍد كل في طویل              تاریٌخ
المرتبطة الفوضویة والجماعات للعمل الوطني االتحاد بین إسبانیا في           التوترات
الثوریین النقابیین بین العشرین، القرن بدایات في والحریة" "األرض           بحركة
العمال "اتحاد وبین ،1917 عام ثورة خالل روسیا في الفوضویة            والجماعات
في وضوحًا األكثر الحاالت على كأمثلة والسوید، أمریكا في العالم" في             الصناعیین

 تاریخ الحركة التحرریة العمالیة.

العاملة"، الطبقة "تمجید ُیسمى بمرض مختلفة بدرجاٍت الثوریة النقابیة مصیر            ارتبط
مستعاٌر، فهو السیاسي االقتصاد أو التاریخ نظریة أو الفلسفة من تبنته ما كان               وأیًا
من والعدید سوریل جورج أن شك ال ماركس. من غالبًا، مباشر وغیر جزئي               بشكل
جلي بشكٍل ماركسیین أنفسهم اعتبروا العشرین القرن بدایات من الثوریین            النقابیین
إلى الثوریة النقابیة تفتقر ذلك، على عالوًة أكبر. بوضوٍح الفوضویة            وتجنبوا
مثل الثوریة فاالنتفاضات العامة، اإلضرابات تتجاوز االجتماعي للتغییر          استراتیجیٍة
أثبتت 1905 عام خالل روسیا في ونوفمبر أكتوبر في الشهیرة العامة             اإلضرابات
المحتملة األهمیة ورغم وبالطبع، النهایة. في عقیمٌة ولكنها ضة محرِّ           أنها
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القدرة تمتلك ال أنها إال الدولة، مع مباشرة لمواجهٍة كمقدمٍة العامة             لإلضرابات
محدودیة االجتماعي. للتغییر كأدواٍت لها الثوریون النقابیون خصصها التي           السحریة
َعَرضیة كأشكاٍل العامة، اإلضرابات أن على الفٌت دلیٌل اإلضرابات هذه            تأثیر
والتي العمیقة االجتماعیة للتغییرات حتى وال للثورة مكافئة لیست المباشر،            للتحرك
الحركة. بتوجه واضحًة ومعرفًة البطيء المخاض من وسنواٍت شعبیة حركًة            تتطلب
محاوالت تزدري التي الفكریة للنخبة نمطیة معاداًة تفرز الثوریة النقابیة أن شك              ال
في قادت التي البرولیتاریة "العفویة" ل تبجِّ أنها كما هادف، ثوري توجٍه             تشكیل
لتحلیل وسائل إلى افتقارهم بسبب الذاتي. التدمیر من حاالٍت إلى األحیان             بعض
الذي الوضع فهم على محدودًة قدرًة (والفوضویون) اإلسبان النقابیون أظهر            حالتهم،
ولم ،1936 عام صیف في فرانكو قوات على انتصارهم بعد فیه أنفسهم              وجدوا
العمال حكومة تأسیس باتجاه التالیة" "الخطوة اتخاذ على قدرٍة أي            یظهروا

 والفالحین.

والفوضویین الثوریین والنقابیین الماركسیین أن هو المالحظات هذه من نستنتجه            ما
المدنیة المساحة ُتعتبر أن یجب والتي للسیاسة، خاطئ فهٌم جمیعًا لدیهم             الحقیقیین
أن شك ال مباشر. دیمقراطي بشكٍل شؤونهم عبرها الناُس یدیر التي             والمؤسسات
بشكٍل فشل ألنه وذلك الدولة وإدارة السیاسة بین متكرر وبشكٍل خلط             الیسار
تتمتعان بل تمامًا، مختلفتین فقط لیستا الدولة وإدارة السیاسة أن فهم في              متواصل
في كتبُت وكما البعض.6 بعضهما بین الحقیقة- في تعارٍض كبیر- بتوتٍر             أیضًا
ٌم مصمَّ احترافي نظاٌم هي التي الدولة من السیاسة تنبثق لم تاریخیًا، أخرى؛              مقاالٍت
السیاسة، بینما االمتیازات. ذات الطبقة لصالح المواطنین استغالل وتسهیل           للهیمنة
المحلیة شؤونهم إدارة في األحرار للمواطنین الفعالة المشاركة هي تقریبًا،            كتعریٍف
ثوار أسماه لما "تجسیٌد" هي السیاسة أن القول للمرء بمكن حریتهم. عن الدفاع               وفي
وفي المدني". الحكم بـ"مبدأ العشر الثامن القرن تسعینیات في الفرنسیة            الثورة
للـ"المدینة" اإلغریقیة المفردة تتضمن Politics نفسها السیاسة مفردة فإن           الحقیقة
الحكم إلى أشار القدیمة أثینا في الدیمقراطیة جانب إلى واستخدامها ،Polis             أو
اتسم الذي المدني، االنحالل من قروٌن كانت مواطنیها. قبل من للمدینة             المباشر
بطبیعته التآكلي وامتصاصها الدولة إلفراز ضروریًة الطبقات، بتشكل          خاصًة

 للمجال السیاسي.

الثوریین والنقابین والفوضویین الماركسیین أن بالضبط هي للیسار المحددة           المیزة
الدولة. ومجال السیاسي المجال بین المبدأ حیث من یمیز ما یوجد ال أنه               یعتقدون
االقتصادیة للسلطة كمركٍز العمال"- "دولة ذلك في بما القومیة الدولة على             بتشدیده
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توضیح في الحریة) فلسفة أنصار أو التحرریین مثل (مثله ماركس فشل             والسیاسیة،
من وساطٍة دون كهذه دولٍة في ومباشر كامل بشكل یتحكموا أن للعمال یمكن               كیف
التحرریین). حالة في حكومیة مؤسسات (أو دولة ومؤسساِت مفوَّضة           بیروقراطیة
العمال"، "دولَة الماركسیة ته سمَّ الذي السیاسي، المجاَل الماركسیون طور           بالنتیجة،

 بحیث یكون كیانًا قمعیًا مبنیًا ظاهریًا على مصالح طبقة واحدة: البرولیتاریا.

االقتصادیة والمجالس العمالیة اللجان تحكم على الثوریة النقابیة شددت جانبها،            من
مؤسسات أي تجّنبت فقد وهكذا االجتماعیة، للسلطة كمكاٍن بالمصانع           الكونفدرالیة
بدافع اقتصادیة حتمیًة كان هذا أن الغریب االقتصاد. نطاق خارج موجودة             شعبیة
غیر أنها أثبتت ،1936 عام في اإلسبانیة الثورة إبان اختبارها تم وحین              االنتقام،
من امتدادًا الحقیقیة، الحكومیة السلطة من واسعة مجاالٌت وقعت إطالقًا.            فعالة
الذین إسبانیا ولیبرالیي الستالینیین ید في العدالة، إدارة وحتى العسكریة            الشؤون
للعمال الثوریة اإلنجازات ومعها التحرریة الحركة لتدمیر سلطتهم          استخدموا
القصیر "الصیف بكآبة الروائیین أحد سماه ما أو ،1936 عام من یولیو في               النقابیین

 للفوضویة اإلسبانیة".

عام في ألنصارها النموذجي الرأي عن باكونین عبر فقد للفوضویة، بالنسبة             أما
تطویر عبر "فقط ُیخلق أن یمكن الجدید االجتماعي النظام أن كتب حین 1871             
الطبقة من والمكونة للسیاسة المعارضة أو السیاسیة غیر االجتماعیة القوة            وتنظیم
التي البلدیة السیاسَة ممیز بتناقٍض رفض فقد وهكذا والریف"، المدن في             العاملة
كلَّ الفوضویون اعتبر لطالما لذلك، وفقًا تقریبًا. السنة نفس في إیطالیا في              أجازها
حیاٍة أي على للقضاء وصفًة تجسد رؤیٌة وهذه وأدانوها، دولة أنها على              حكومٍة
القمعیُة الطبقُة خاللها من م ُتنظِّ أداٍة عن عبارٌة هي الدولة وبینما منظمة.              اجتماعیٍة
هي الحكومة فإن حاكمة، طبقٍة عبر المستغلَّة الطبقة بسلوك عنوًة وتتحكم             والمستغلِّة
وعادلة منظمة بطریقٍة الحیاة مشاكل مع للتعامل المصمَّمة المؤسسات من            مجموعٌة
سواٌء العامة- الشؤون مع للتعامل نظامًا تشكل مؤسساتیة منظمة كل یؤمل).             (كما
ورغم دولة، كل فإن بالمقابل، بالضرورة. حكومٌة هي دولة- وجود عدم أو              بوجود
ورغم والسیطرة. الطبقي للقمع قوٌة هي الحكومة، أشكال من شكل بالضرورة             أنها
أن إال سواء، حد على والفوضویین للماركسیین بالنسبة جدًا مزعجًا یبدو قد هذا               أن
مسؤولة وحكومٍة دستوٍر، إلى الدعوة في قرون مدى على صرحاء كانوا             المقموعین
الملوك مارسه الذي النزواتي الحكم ضد قانوٍن إلى وحتى الناس، لمطالب             تستجیب
إلى اإلشارة بدون للقانون، التحرریین معارضُة الحكومیون. والموظفون          والنبالء
ثعباٍن صورة مثل سخیفة معارضٌة هي آنفًا، ذكرت التي بالممیزات تتمیز             حكومة
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وجود ال العین شبكیة في عالقة صورٍة من أكثر لیس النهایة في یبقى ما ذیله.                 یبتلع
 لها في الحقیقة.

إذ أكادیمي. اهتماٍم مجرد من أكثر هي السابقة الصفحات في أثیرت التي              القضیة
إلى االجتماعیون الرادیكالیون یحتاج والعشرین، الحادي القرن ندخل          بینما
التي الفالح-الحرفي "ترابطیة" لنظریة ال امتدادًا لیست وثوریة- تحرریة           اشتراكیٍة-
النقابیة جوهر تشكل التي البرولیتاریا لنظریة وال الفوضوي المذهب جوهر            تشكل
رائجًة الفوضویة) (وخاصة التقلیدیة األیدیولوجیات كانت مهما والماركسیة.          الثوریة
على المطلعة االشتراكیة بحق، التقدمیة االشتراكیة تقوم أن یجب الیوم، الشباب             بین
تقوم أن یجب القدیمة، العقائد هذه تتجاوز ولكنها والماركسیة التحرریة            األفكار
أو والفوضویة الماركسیة بإنعاش الیوم السیاسیین الرادیكالیین قیاُم الفكریة.           بالقیادة
رادیكالیٍة حركٍة تطور سیعیق أیدیولوجیًا خلودًا النظریات هذه ومنح الثوریة            النقابیة
بشكل التعامل على قادرة نظرٍة جدیدة، شاملة ثوریة نظرٍة إلى حاجٌة ثمة              مناسبة.
النظام لمعارضة المجتمع فئات معظم تدفع ربما التي العامة القضایا مع             منهجي

 الرأسمالي المتغیر والذي یتطور باستمرار.

منح البشریة غیر والطبیعة المبهم التوسع على قائٍم مفترس مجتمٍع بین             الصداُم
االجتماعیة لألزمة كتفسیٍر ظهرت التي األفكار من مجموعٍة لصعود           الفرصة
وهي االجتماعیة، اإلیكولوجیا تجادل عقود، منذ الجاد. الرادیكالي والتغییر           الحالیة
بین المتبادل التأثیر یضفر الذي االجتماعي للتطور متماسكٍة نظرٍة على مبنیٌّة             نظریة
نعید أن یجب بأننا عقود، منذ تجادل، اإلنسانیة، ر تحضُّ في والطبقات             الهرمیة
العالم مع محمي توازٍن في اإلنسانیة تعیش بحیث االجتماعیة العالقات            ترتیب

 الطبیعي.7

االجتماعیة اإلیكولوجیا تشدد البیئیة"، لـ"الالسلطویة المبسطة اإلیدیولوجیا         بعكس
بقوة ُمركِّزًة رجعیًا، یكون أن بدل تقدمیًا یكون أن یمكن بیئیًا موجهًا مجتمعًا أن                على
المجتمع یتمكن لكي واإلنكار. و التقشف البدائیة بدل والسهولة الملموسة المتعة            على
بحیث كاٍف بشكل مرفهًة أیضًا بل ألفراده بحق ممتعة فقط لیس الحیاة جعل               من
لخلق ضروري أمٌر وهو وثقافیًا فكریًا ذاتهم تطویر في االنخراط            یستطیعوا
أال علیه ذلك، من المجتمع یتمكن لكي بالحیاة، النابضة السیاسیة والحیاة             الحضارة
اإلنسانیة. والرفاهیة السعادة رؤى وبین بینهما یوفق بل والعلم الفن            یشوه
الوفرة، على بل المادي والحرمان الجوع على قائمًة لیست االجتماعیة            اإلیكولوجیا
خاضعًة بالطبع، الفائضة النفایات، فیه تكون عقالني مجتمٍع خلق إلى تسعى             إنها
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المجالس ستضع عقالني، غیر لسلوٍك نتیجًة نقٌص یظهر وحین جدید، قیٍم             لنظاِم
ل تفضِّ باختصار، دیمقراطیة. عملیاٍت عبر لالستهالك عقالنیة معاییر          الشعبیة
الشعبیة المجالس تصیغها التي والقوانین والخطط اإلدارَة االجتماعیة          اإلیكولوجیا
الشذوذ إلى جذورها تمتد التي العشوائي السلوك صیغ ویرفض دیمقراطي،            بشكٍل

 الفردي.

بین للجمع مالئمًة األكثر الشامل السیاسي المذهب تمثل الكومینالیة أن هي             حجتي
بما االجتماعیة، اإلیكولوجیا تبنتها والتي عمیق لتأمل خضعت التي المنهجیة            اآلراء
كأیدیولوجیا الكومینالیة تستند الدیالكتیكیة. والطبیعیة التحرریة الالمركزیة ذلك          في
والتقلید والفوضویة الماركسیة سبقتها- التي الیساریة األیدیولوجیات أفضل          على
الكومینالیة تأخذ لزمننا. مالئمًة وأكثر أشمل حلوًال تقدم لكنها االشتراكي-            التحرري
ومتماسكة منهجیة اشتراكیة تأسیس على القائم األساسي المشروَع الماركسیة           من
وألنها والسیاسة. واالقتصاد والتاریخ الفلسفة تتضمن اشتراكیة منطقي،          بشكل
الفوضویة، من بالتطبیق. النظریة َب ُتشرِّ أن تحاول فإنها صریح، بشكل            دیالكتیكیة
بأن اعترافها عنها تأخذ كما والكونفدرالیة، الدولة بمعاداة التزامها الكومینالیة            تأخذ

 الهرمیة هي مشكلٌة أساسیة یمكن التغلب علیها فقط عبر مجتمع اشتراكي تحرري.8

والسیاسیة والتاریخیة الفلسفیة العناصر لتضمین الكومینالیة مصطلح         اختیار
جذور تمتد عشوائیًا. اختیارًا یكن لم والعشرین الحادي القرن الشتراكیة            والتنظیمیة
للعاصمة المسلحون السكان قام حین ،1871 عام في باریس كومونة إلى             الكلمة
اإلداریة وتوابعه باریس مدینة مجلس عن للدفاع فقط لیس المتاریس برفع             الفرنسیة
القومیة الدولة الستبدال فرنسا وبلدات مدن عموم في كونفدرالیة لخلق أیضًا             بل
وهما العقالنیة ومعاداة بالفردانیة ثة ملوَّ لیست كأیدیولوجیا الكومینالیة          الجمهوریة.
الماركسي لالستبداد التاریخي العبء تحمل ال أنها كما الفوضویة، وسمتا            صفتان
المساحة باعتباره المصنع على الكومینالیة تركز ال البلشفیة. في تمثل            الذي
األداة باعتبارها الصناعیة البرولیتاریا على تركز وال الرئیسیة،          االجتماعیة
خیالیة قریًة مستقبًال یكون أن من الحر المجتمع تمنع ال أنها كما الرئیسیة،               التاریخیة
القاموسي التعریف في واضٌح األهم الكومینالیة هدف الوسطى. العصور           من
أو "نظریٌة هي األمریكي، اإلنكلیزیة اللغة إرث قاموس حسب الكومینالیة،            التقلیدي:
مع ضعیفًة الذاتي الحكم ذات المحلیة المجتمعات رابطُة فیه تكون للحكم             نظاٌم

 االتحاد الفدرالي".9
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إلنجاز للسیاسة تحریرًا واألكثر األوسع المعنى استعادة إلى الكومینالیة           تسعى
ترى والحوار. للعقل تطویریة كمساحاٍت البلدیة للمجالس التاریخیة          اإلمكانیة
لتصبح العضوي التطور یتجاوز متحوٌل تطوٌر أنها على المجالس هذه            الكومینالیُة
األقل، على قضائیًا فیه، ذابت الذي المجال هي المدینة االجتماعي. للتطور             مجاًال
على وقائمًة والعشائر بالعائالت یوم ذات محدودة كانت التي القدیمة الدم             رابطُة
فیها تزول أن یمكن التي المساحَة المجالس هذه أصبحت لقد الدخالء.             استبعاد
والجنس القرابة على القائمة المحدودة االجتماعیة المساهمات على المبنیة           التراتبیات
هذه ستبقى المشتركة. العامة اإلنسانیة على س مؤسَّ حر بمجتمٍع لُتستبدل            والعمر،
في خوف، مصدَر یومًا كان الذي الغریب، امتصاص یمكن حیث المساحَة             األمكنة
اتخاذ في یساهم كمواطٍن والحقًا مشتركة أرٍض على محمي كُمقیم أوًال             المجتمع،
تتمتع التي المساحُة شيء كل قبل هي األمكنة هذه لكن العام. المجال في               القرارات
 فیها المؤسسات والقیم بجذوٍر ال عالقة لها بصلة الدم وإنما بالنشاط اإلنساني المدني.

لتجمٍع الوحید المجال البلدیة المجالس تشكِّل التاریخیة، الوظائف هذه وراء            بالنظر
في الوعي إمكانیات لتوظیف خالقٍة بمحاولٍة وللقیام لألفكار، الحر التبادل على             قائٍم
بیئة مع المجرد الحیواني التأقلِم استبداُل یمكن حیث المجال إنها الحریة.             خدمة
ُیشكله لم عالٍم عن بالطبع نتكلم العالم- في عقالني استباقي بتدخٍل مسبقًا              موجودٍة
والسیاسیة واالجتماعیة البیئیة اإلهانات إنهاء إلى تهدف برؤیٍة بعد- العقل            وَیصقله
وجود عن ناجمة إهاناٌت وهي الحیوي، والمحیط اإلنسانیة لها تعرضت            التي
أفضل لحیاٍة األخالقي الفضاَء البلدیة تصبح حیث االجتماعیة. والهرمیة           الطبقات
عقالنیة كمساحٍة تكوینها وُمعاٌد المادي- واالستغالل الهیمنة من متحررة           ألنها
مختلقًا نتاجًا الكومینالیة تكون ال وهكذا الحیاة، مجاالت جمیع في اإلنساني             لإلبداع
عن الناشئة السیاسیة للحیاة ثابتة وممارسٍة مفهوٍم عن تعبر بل المجرد:             للخیال

 دیالكتیك التطور االجتماعي والعقل.

تطور وتحسین استعادِة إلى الكومینالیة تسعى لألفكار، صریحٍة سیاسیة           كهیكلیٍة
أن یعني ال هذا التاریخیة. وتقالیدها األكبر إمكاناتها مع تتناسب بصورٍة             المدینة
المعاصرة فالبلدیات تمامًا، العكس على بل الیوم، هي كما البلدیات تقبل             الكومینالیة
البرجوازیة. القومیة للدولة كوسیٍط غالبًا تعمل وهي الدولة مزایا من بالعدید             آهلٌة
التي الحقوق تجاهل یمكن ال مهیمنة، تبدو القومیة الدولة تزال ال وبینما              الیوم،
غالبًا. أساسیة اقتصادیة لروابط ثانویة ظواهر باعتبارها المعاصرة البلدیات           تمتلكها
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دافعوا الذین الناس بصعوبة، العادیون الناس نالها مكاسٌب كبیرٍة وبدرجٍة أنها شك              ال
 عنها ضد هجمات الطبقات الحاكمة عبر التاریخ، وحتى ضد البرجوازیة نفسها.

برنامجها في التحرریة".10 "البلدیة باسم للكومینالیة المادي السیاسي البعُد           ُیعرف
واستبدالها للدولة التابعة البلدیة البنى إزالة إلى الكومینالیة تسعى التحرري،            البلدي
المؤسسات إدارة هیكلیة في جذري تغییر إلى تسعى مدنیة. تحرریة            بمؤسسات
في والقرى. والبلدات األحیاء في متمركزة دیمقراطیة شعبیة مجالس تصبح            بحیث
والطبقة المتوسطة الطبقة أفراد فیهم بمن المواطنون- یتعامل الشعبیة، المجالس            هذه
دیمقراطي بشكٍل سیاسیة قراراٍت متخذین مباشر، بشكٍل المجتمع شؤون مع            العاملة-

 مباشر ومانحین واقعیًة لمجتمٍع إنساني عقالني مثالي.

إلیها، نطمح التي الحرة االجتماعیة الحیاة من نوٍع امتالك استطعنا إن األقل              على
المشاكل مع للتعامل المشتركة. االجتماعیة حیاتنا شكَل الدیمقراطیة تكون أن            یجب
اإلداریة المجالس تتوحد أن یجب واحدة، بلدیٍة حدوَد تتجاوز التي            والقضایا
والكونفدرالیات المجالس هذه وجود مجرد أوسع. كونفدرالیٍة لتشكیِل          الدیمقراطیة
المجالس لهذه یمكن سلطتها. وأشكال الدولة شرعیَة بعد فیما یتحدى أن             یمكن
عقالنیة وبسیاسٍة شعبیٍة بسلطٍة الدولة سلطة استبدال إلى تهدف أن            والكونفدرالیات
حیث الطبقیة الصراعات إلنهاء ساحًة المجالس هذه وستصبح ومتحولة.           اجتماعیًا

 یمكن محو الطبقات.

محاوالتهم إلى باتزان ستنظر الدولة بأن أنفسهم التحرریة" "البلدیة أنصار یوهم             ال
الطبقات بأن أوهاٍم أیة إلى یلجؤون ال شعبیة. بسلطٍة المحترفة السلطة             الستبدال
سیادة تنتهك بحقوٍق تطالب كومینالیة حركٍة بنشوء اكتراث بدون ستسمح            الحاكمة
المحلیة والمجالس المناطق، ناضلت لطالما تاریخیًا، والمدن. البلدات على           الدولة
دومًا یكن لم ذلك أن (رغم الدولة من المحلیة سیادتها السترداد والمدن              والبلدات
والمدن البلدات سلطة الستعادة الكومینالیین محاولة أن المتوقع من نبیلة).            ألغراٍض
القومیة. المؤسسات من متزایدة مقاومًة ستثیر كونفدرالیات ضمن ببعضها           وربطها
ثانیة سلطًة ستجسد الجدیدة الشعبیة المحلیة اإلدارة كونفدرالیات أن الواضح            ومن
إما سیقود التوتر هذا متزاید. سیاسي لتوتر مصدرًا وستصبح الدولة لسلطة             مضادة
في ستغرق الحركَة أن أو بثبات عواقبها كل تواجه رادیكالیة كومینالیة حركٍة              إلى
كیفیُة تغییره. حاولت الذي االجتماعي النظام إلى ستعیدها التي التسویات من             مستنقٍع
السیاسي النظام لتغییر سعیها لجدیة واضٌح معیاٌر هي التحدي لهذا الحركة             مواجهة

ره كمصدٍر للتربیة والقیادة العامة.  القائم وللوعي االجتماعي الذي تطوِّ
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فقط لیس تسعى إنها ككل. والرأسمالي الهرمي للمجتمع انتقادًا الكومینالیة            تشكل
ال الناحیة، هذه من االقتصادیة. لحیاته أیضًا بل للمجتمع السیاسیة الحیاة             الستبدال
اإلنتاج، لوسائل الخاصة الملكیة على اإلبقاء أو االقتصاد تأمیم إلى الكومینالیة             تهدف
دمج إلى الكومینالیة تسعى البلدیة. اإلدارة إلشراف االقتصاد إخضاع إلى تهدف             بل
إلشراف إنتاجیة مؤسسة كل تخضع بحیث للبلدیة الوجودیة الحیاة مع اإلنتاج             وسائل
مصالح تحقق بحیث بوظیفتها المؤسسة تقوم كیف یقرر الذي البلدي            المجلس
في بقوة السائد والعمل، الحیاة بین الفصِل على القضاء یجب ككل.             المجتمع
وال وحاجاتهم، المواطنین رغبات تضیع ال بحیث الحدیث، الرأسمالي           االقتصاد
تشكیل في اإلنتاج دوُر یضیع وال اإلنتاج، دورة في لإلبداع البارعة التحدیات              تضیع
كتابه V. Gordon Childe َعنَون كما نفسها"، تصنع "اإلنسانیة الذات. وتعریف          الفكر    
ال واإلنسانیة المدن، وصعود الحجري العصر نهایة في الحضریة الثورة            حول
وطرق اإلنسانیة الحاجات تنمیة عبر أیضًا بل فحسب، وجمالیًا فكریًا نفسها             تصنع
العمل عبر تحققها- ومدى إمكانیاتنا أنفسنا- نكتشف الحاجات. هذه تشبع التي             اإلنتاج
ن تكوُّ إلى أیضًا بل الطبیعي، العالم تغییر إلى فقط یقود ال الذي والمفید               الخالق

 ذواتنا وتعریفها.

من العدید أصابت التي التملك ورغبات األفق ضیَق أیضًا نتجنب أن             یجب
الروسیة الثورتین في "التعاونیات" مثل ذاتیة، إلدارة الخاضعة          المؤسسات
الُمدارة "االشتراكیة" المؤسسات من العدید جنوح عن یكفي ما ُیكتب لم             واإلسبانیة.
الروسیة للثورتین واألسود األحمر والعلم األحمر العلم ظل في حتى            ذاتیًا-
النهایة في قاد ما التعاونیات، رأسمالیة من أشكاٍل باتجاه التوالي- على             واإلسبانیة

 إلى تنافس هذه التعاونیات مع بعضها البعض حول المواد الخام واألسواق.11

مختلفة مناصب من العمال سیحتل الكومینالیة السیاسیة الحیاة في أنه هو             األهم
صب وعمال وسّباكین طّباعین، عماًال- بصفتهم لیس المحلیة المجالس في            مقاعدهم
مواطنین بصفتهم بل تهمهم- خاصة وظیفیة مصالُح لدیهم والذین وغیرهم،            المعادن
یتحرر أن یجب فیه. یعیشون الذي للمجتمع العامة المصلحُة أساسي بشكٍل             تهمهم
بشكٍل یهتمون واألفراد واألخصائیین العمال، ألن المحددة هویتهم من           المواطنون
البلدیة اإلدارة ظل في الحیاة تصبح أن یجب الخاصة. المحددة بمصالحهم             أساسي
أال یجب بینما الشباب، وتربیة جدد مواطنین إدماج عبر المواطنین لتكوین             مدرسًة
القرارات، التخاذ دائمة مؤسسات كونها في نفسها المحلیة المجالس وظیفُة            تنحصر
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المدنیة الشؤون مع التعامل كیفیَة الناس لتعلیم مساحاٍت لتكون تتجاوزها أن یجب              بل
 واإلقلیمیة المعقدة.12

على تركز التي التقلیدیة االقتصادیات استبدال سیتم الكومینالي، الحیاة نمط            في
والحیاة البشر حاجات تهمها أخالقیة باقتصادیاٍت الشحیحة والموارد          األسعار
تصبح لن واألنانیة. المادیة المكاسب محل اإلنساني التضامن سیحل           الكریمة.
بل فحسب، القرارات واتخاذ المدنیة للحیاة حیویة مساحاٍت البلدیة اإلدارة            مجالس
واإلدارة للتخطیط المریب العالم حول الغموض ُیزال حیث مراكَز أیضًا            ستصبح
هذه لتكون المدنیة، العملیات وحول جید، بشكل ق المنسَّ اإلنتاج وحول            االقتصادیة،
الجدید المواطن بروُز سیشكِّل المواطنین. كل ولمساهمة للتقصي مفتوحًة           األمور
وعلى التقلیدیة، االشتراكیة اعتبرته كما محددًا طبقیًا كائنًا كونه تجاوز على             عالمًة
ستتمكن النهایة. في خلقه في الروس الثوار أِمل الذي الجدید" "اإلنسان             تشكُّل
مثالیّو أِمل التي والعقالنیة الوعي من العامة الحالة إلى االرتقاء من حینها              اإلنسانیة
إلى الطریق سیفتح وهذا جهودهم، عبر تحقیقها في والماركسیون عشر التاسع             القرن
ما تتحمل إنسانیٍة المادیة، المنفعة ولیس العقل یجسد كجنٍس اإلنسانیة هدف             تحقیق
الندرة أخالقیات عبر فرضه تم الذي الشحیح االنسجام من بدًال المادیة الندرة              بعد

 والحرمان المادي.13

التقلید مصدر وهي المیالد، قبل الخامس القرن من الكالسیكیة أثینا            دیمقراطیة
مجالس في لوجه وجهًا القرارات اتخاذ على مبنیًة كانت الغربي،            الدیمقراطي
كانت سنة، ألفي من ألكثر محلیة. بلدیة مجالس واتحادات الناس بین             مشتركة
لتحقیق مساحًة باعتبارها للمدینة إدراكنا تضيء ألرسطو السیاسیة          الكتاباُت
أشار سلیم، بشكٍل الكریمة. والحیاة الذات ووعي العقل، في اإلنسانیة            اإلمكانیات
حیث الحاجة، مجال إلى أي العائلة، إلى أساسًا یعود المدینة ظهور أن إلى               أرسطو
األكبر الرجل ید في السلطة بقیت وحیث األساسیة الحیوانیة حاجاتهم البشر             أشبع
بهدف "كان عوائل عدة اجتماع فإن أرسطو، الحظ ما وحسب لكن العائلة. في               سنًا
أبكر تشكیل إلى أدى الهدف هذا الیومیة"،14 الحاجات إشباع من أكثر هو ما               تحقیق
الذكر (قاصدًا الرجل وصف أرسطو أن المعروف من القریة. سیاسي:            تكویٍن
لتحقیق فقط لیس العائلة أفراد بقیة ترأس سیاسي" "حیواٌن بأنه البالغ)15             الیوناني
فیها حل التي السیاسیة الحیاة في لمشاركته مسبق مادي كشرٍط بل المادیة              حاجاتهم
تاَبع وهكذا، والعنف. واألعراف العقالنیة غیر األفعال محل والخطاب           العقل
على لیعتمد یكفي بما كبیٍر مكتمل واحد تجمٍع في قرى عدة تتحد "حین               أرسطو،
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األساسیة الحاجات في المتأصلة المدینة تتشكل كامل، شبه أو كامٍل بشكل             نفسه
 للحیاة وتستمر في الوجود ألجل تحقیق حیاٍة كریمة".16

المجلس مهام تكن لم نخمن)، أن یمكن (كما القدماء أثینا ولسكان ألرسطو،              بالنسبة
المجلُس كان اإلنسانیة، للرفقة كمركٍز تمامًا. اقتصادیة حتى أو نفعیًة الخاصة             البلدي
ظله في یعیشون الذین الناُس لها شكَّ التي واالجتماعیة السیاسیة والترتیباُت            البلدي
لتقبل استعدادهم یحولوا أن التاریخ عبر للبشر یمكن حیث ممتازة إنسانیًة             مساحًة
تعني لم القدیمة، أثینا لسكان بالنسبة فإنه لذا حقیقة. إلى واإلبداع الذات ووعي               العقل
التي المدنیة الفعالیاِت أیضًا بل للمدنیة، العملیة الشؤون مع التعامل مجرَد             السیاسة
المدینة مواطني كل على كان المرء. مجتمع تجاه األخالقي بااللتزام مشحونًة             كانت

 أن یساهموا في النشاطات المدنیة باعتبارهم كائناٍت أخالقیة.

على بل القدیمة، بأثینا تنحصر لم البلدیة المجالس بدیمقراطیة المتعلقة            األمثلة
العدیُد أنتجْت طویل، بوقٍت الدولة بروز إلى الطبقیة الفروقات تقود أن وقبل              العكس،
مجالس المحلیة. للدیمقراطیة مبكرة مؤسساتیة هیاكَل نسبیًا العلمانیة البلدات           من
الحضریة" بـ"الثورة ُیعرف ما بدایة في القدیمة سومر في موجودًة كانت ربما              الناس
اإلغریق، بین ظهرت المجالس هذه أن الواضح من سنة. آالف ثمانیة أو سبعة               قبل
في للسلطة شعبیة مراكَز المجالُس هذه كانت غراكوس، األخوین هزیمة            وحتى
أوروبا قرى في تقریبًا مكان كل في موجودة المجالس هذه كانت الجمهوریة.              روما
كانتا اللتان وبیشكوف نوفغورود في خاصًة روسیا، في وحتى الوسطى القرون             في
المجالس أن على التشدید یجب السالفي. العالم في دیمقراطیة المدن أكثر بین              حینها
القوى أصبحت حین ،1793 عام في باریس أحیاء في الحدیث شكلها بأخذ              بدأت
جدید. سیاسي هیكٍل لتكوین واعیة وعوامل العظمى الثورة وراء الحقیقیة            المحركة
االتجاهات خاصًة الدیمقراطیة، أدبیات في تستحقها التي األهمیة ُتمنح لم أنها             حقیقُة
الموجودة العیوب على دراماتیكي دلیٌل هي الثوریة والنقابیة الماركسیة           الدیمقراطیة

 في الُعرف الثوري.

مع عدائي توتٍر في اعتیادي بشكٍل موجودة كانت الدیمقراطیة البلدیة المؤسسات             هذه
یتم حتى الناهبین، والغزاة الغنیة والعائالت اإلقطاعیین، والسادة الجشعة،           الَملكیات
ثورة كل أن أكثر التشدید یسعنا ال دمویة. صراعاٍت في متكرر بشكٍل              سحقها
التاریخیة النصوص في ُهمَِّش مدني ُبعٌد لها كان الحدیث التاریخ في             عظیمة
لذا مهمة. الصراعات هذه كانت مهما الطبقیة، العداءات على بالتركیز            الرادیكالیة
التنبه دون عشر السابع القرن أربعینیات في اإلنكلیزیة الثورة نفهم أن المحال              من
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الفرنسیة الثورات حول النقاشات نفهم أن یمكننا ال كما لندن، في اندلعت أنها               إلى
دور على التشدید دون الروسیة الثورات أو باریس، على التركیز دون             المتعددة
كانت برشلونة أن إلى اإلشارة دون 1936 لعام اإلسبانیة الثورة أو             بیتروغراد،
حقیقة مجرد لیست هذا المدینة دوِر محوریُة تطورًا. األكثر االجتماعي            مركزها
وتجادلت تكتلت التي الطرق تضمنت عمیقة سیاسیٌة حقیقٌة باألساس إنها            جغرافیة،
رعت التي والبیئة غذَّتها التي المدنیة األعراف تضمنت كما السیاسیة، الكتل             عبرها

 آرائها الثوریة.

له، تطبیٌق بالتأكید وهي الكومینالي، اإلطار من یتجزأ ال جزٌء هي التحرریة              البلدیة
البلدیة بدون الثوري، للفكر منهجي كتجسید معناها، تفقد الكومینالیة أن            كما
عن ناهیك "النقیة"، أو الحقیقیة والفوضویة الكومینالیة بین االختالفات           التحرریة.
الفوضویة-الكومینالیة، مثل بمصطلحات ُتختصر أن من بكثیر أكبر          الماركسیة،
محاولٍة أیُة التحرریة. حتى أو الجدیدة، الكومینالیة أو االجتماعیة،           الكومینالیة
كال لنزاهة إنكارًا ستكون الفوضویة من نوٍع مجرد إلى الكومینالیة            لتقلیص
الدیمقراطیة، حول المتضاربة لمفاهیمهما تجاهًال بالطبع ستكون كما          الفكرتین،
في العضو لوفرانسیس، غوستاف أعلن وغیرها. والحكومة واالنتخابات،          والتنظیم،
كان أنه بعناد أعلن السیاسي، المصطلح هذا نحت ربما الذي باریس             كومونة

 "مناصرًا للكومینالیة  ولیس الفوضویة".17

األنواع مع واضٍح تبایٍن في السلطة.18 مشكلِة في منخرطٌة الكومینالیة أن هو              األهم
یعتبرون ممن الكثیرون یفضلها التي الجمعي الفكر ذات المؤسسات من            المختلفة
الغذائیة والتعاونیات الطباعة، ومحالت "العامة"، مرائب مثل فوضویین،          نفسهم
في انتخابي بشكل لینخرطوا أنفسهم الكومینالیة أنصار یحشد المنزلیة،           والبساتین
تكوین على إجباره ویحاولون البلدیة- اإلدارة مجلس هامًا- یكون قد سلطٍة             مركِز
جهٍد بكل تقوم المجالس هذه أن على التشدید یجب األحیاء. في تشریعیًا فعالة               مجالس
ومدنهم وبلداتهم قراهم، في تتحكم التي الدولة كیانات وعزل شرعیة إللغاء             ممكن
تتم حین السلطة. تمارس التي الحقیقیة المحركاِت بعدها المجالُس هذه            لتصبح
منهجي بشكٍل المجالس هذه ستتحد الكومینالیة، باتجاه بلدیات مجالس عدة            دمقرطُة
والسیاسیة االقتصادیة الحیاة على االستحواذ وتحاول الدولة دور وتتحدى تجمٍع            في

 عبر جمعیاٍت محلیة ومجالس كونفدرالیة.

بتصویت القرارات اتخاذ إلى الكومینالیة تدعو الفوضویة، مع متبایٍن وبشكٍل            أخیرًا
یدعي الناس. من كبیٍر عدد قبل من القرارات التخاذ وحیدة عادلة كطریقٍة              األغلبیة
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مبدأ األغلبیة- ِقبل من األقلیة "ُحكُم" المبدأ- هذا أن األصیلة الفوضویة             أنصار
حیث اإلجماع، باإلجماع. القرارات اتخاذ یتم أن عنه عوضًا ویقترحون            دیكتاتوري
الحر المجتمع المجتمع. بتعطیل یهدد األغلبیة، قرارات ینقض أن واحد لفرٍد             یمكن
من حالٍة في هومیروس ملحمة في اللوتس آكلي مثل أفراده یعیش ال مجتمٌع               هو
المعرفة تفاحَة اإلنسانیة أكلت أبینا، أم شئنا معرفة. أو وإغواء ذاكرة دون              النعیم
طرف وعلى الحیویة- الحریة من حالٍة في والتجربة. بالتاریخ محملٌة            وذكریاتها
آرائها عن التعبیر في األقلیة حقوُق ستبقى مقاهي- ثرثرة مجرد من             النقیض
ألي فوري بتصحیٍح المجتمع سیقوم األغلبیة. حقوق مثل تمامًا محمیًة            المعارضة
الحیاة تنهار أن خشیة بالقوة- األمر، استدعى وإن بلطٍف، الحقوق- لهذه             اجتزاء
كمصدٍر األقلیة آراء تثمین سیتم أنه شك ال عارمة. فوضى في وتغرق              االجتماعیة
من المجتمع سیحرم هذا فإن اجتزائها تم وإن ولیدة، وحقائق جدیدة لرؤى              محتمٍل
الملهمة األقلیة قبل من ُتطرُح ما عادًة الجدیدة األفكار ألن والتطور- اإلبداع              مصادر
یتم حتى محددین- ومكاٍن زمان في تستحقه محوریًا دورًا بالتدریج تكسب             التي
آراء وتتطلب باالضمحالل بدأت لفترة تقلیدیة حكمًة باعتبارها أیضًا هي            تحدیها

 (أقلیٍة) جدیدة تحل محل األفكار المحافظة الجامدة.

الفوضوي الكاتب العقالني؟ المجتمع هذه تحقیق یمكننا كیف هو السؤال            یبقى
في بما المجتمع، لشؤون "الطبیعي" الحقیقي التنظیم (أو الجید المجتمع بأن             سیجیب
خصبة تربة مثل للحضارة القمعیة األعباء تحت موجوٌد الطبیعي") "اإلنسان            ذلك
مجتمٍع لتحقیق فعله علینا یجب ما كل بأن الكاتب سیتابع الذهنیة وبنفس الثلج.               تحت
والمدارس والكنائس، والدولة، الرأسمالیة، في یتمثل والذي الثلج، إزالُة هو            جید
الهیمنة تجسد والتي تقریبًا الالنهائیة الدولة مؤسسات من األخرى واألنواع            التقلیدیة
للقیام مهیأ سلیمًا سیبزغ الفوضوي المجتمع أن المفترض ومن بآخر. أو             بشكل
والثقافیة. الحكومیة المؤسسات من التخلص بعد حر، كمجتمٍع ولالزدهار           بوظائفه
مسبق، بشكٍل نخلقه أن یتطلب لن الصفة- بهذه وصفه أمكن إن "المجتمع"- هذا               مثل
خلق عملیة فإن لألسف یذوب. فوقه الذي الثلج ترك هو ببساطة فعله علینا ما                كل
المبدأ تقبِّل مجرد من بكثیر أكثر وعمًال تفكیرًا ستتطلب حر كومینالي             مجتمٍع

 الغامض للبراءة األصلیة والنعیم.

لتغییر جدیدٍة رادیكالیٍة منظمٍة جهوِد على أساسًا الكومینالي المجتمع ینبني أن             یجب
وإطارًا جدیدًا وبرنامجًا أهدافها لشرح جدیدة سیاسیة لغًة تستخدم منظمة            العالم،
مسؤولیات لتحمل مستعدین مكرسین أفرادًا هذا یتطلب األهداف. تلك لتحقیق            نظریًا
أمام الموجودة الحقیقة وتحجب تمامًا ملغزة الكلمات تصبح ال حتى والقیادة.             التربیة
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ألنها تختفي ال وهي دائمًا موجودة القیادة أن األقل على نعترف أن یجب               أعیننا،
إسبانیا في ُتسمى كما أو المسلحة" "المجموعات مثل معدَّلة بكلماٍت            محجوبة
في األفراد من العدید بأن نسلِّم أن أیضًا یجب النافذة". المسلحة             "المجموعات
مجرد تكن لم إسبانیا، في للعمل الوطني االتحاد میلیشیا مثل سابقة،             مجموعاٍت
بشكل احترامًا- آرائهم ُمنحت قادًة أفرادها كان بل نافذة"، مسلحة            "مجموعات
والحكمة والمعرفة التجربة على مبنیًة كانت ألنها غیرهم من أكثر            مسَتحق-
مقاربٍة أي إن فّعالة. قیادًة لتقدیم الضروریة السیكولوجیة السمات إلى            باإلضافة
دون للقادة، الضروري الدور بحقیقة تعترف أن یجب القیادة لفكرة جادة             تحرریة
وتحدد بفعالیة تتحكم أن یمكن التي الضروریة والقوانین الرسمیة البنى تأسیس             إغفال
السلطة استخدام سوء من حالة وجود األعضاء یقرر حین وتحاسبهم القادة             نشاطات

 أو حین تصبح القیادُة ممارسًة مفرطًة للسلطة.

المتقلبّین األعضاء التزام عبر لیس بوظیفتها، التحرریة البلدیة الحركة تقوم أن             یجب
وممارساتها الحركة أفكار على تربیتهم تمت الذین الناس عبر بل            والمترددین،
أركانها ُبنیت منظمٍة بمنظمتهم، جادًا التزامًا ُیظهروا أن علیهم فعلیًا،            وفعالیاتها.
ُمصاٍغ مؤسساتي إطاٍر بدون مناسبة. تنظیمیة وتفاصیل رسمي دستوٍر في            بوضوح
المعاییر ستنعدم وقادته، أعضائه محاسبة یمكن بحیث دیمقراطیًا علیه           ومصادٍق
التزاماته تجاه عضٍو مسؤولیُة تنعدم حین فإنه وبالطبع للمسؤولیة.           الواضحة
الحركة. فناء إلى وتقود الدیكتاتوریة تتطور بالضبط حینها والقانونیة،           الدستوریة
ودقیق، واضٍح بشكل السلطة تقاسم عبر فقط الدیكتاتوریة من التحرر ضمان             یمكن
االستعارات عبر أو "الحكم" من صیٌغ هي والقیادة السلطة بأن التظاهر عبر              ولیس
التفاصیل هذه توضیح في منظمٌة تفشل حین بالضبط حقیقتها. تخفي التي             التحرریة

 التنظیمیة، تظهر الظروف التي تؤدي إلى انحطاطها وانحاللها.

في بحریتها المطالبة على إصرارًا االجتماعیة الطبقات أكثر أن هو للسخریة             المثیر
والنبالء والملوك القادة تشمل التي الطبقة هي السائدة القوانین ضد إرادتها             ممارسة
حكم أن یرون الحسنة النوایا ذوو الفوضویون حتى مشابه، بشكل            والبرجوازیین.
الحریة عالم في الحضارة. "زیف" من للتحرر الحقیقي التعبیر هو لذاته             الفرد
معرفُة تكون والضرورة، والمعرفة للوعي نتیجًة تحققت التي الحریة أي            الحقیقیة،
معرفِة مسؤولیَة تتفادى أن من الواقع مع صدقًا أكثر فعله نستطیع ال وما نستطیع                ما
"البشر ونیف: قرن من أكثر قبل ماركس الحظ وكما فیه. نعیش الذي العالم               حدوِد

 یصنعون تاریخهم الخاص، لكنهم ال یصنعونه مثلما یرجون".
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أو والنقابیة والفوضویة الماركسیة من أبعد بشجاعة لیتقدم عالمي یساٍر إلى             الحاجة
في نادرًا خاصًة. الیوم ضروري كومینالي إطاٍر باتجاه المبهم، االشتراكي            اإلطار
النطاق هذا على مشوشًة األیدیولوجیات كانت ما الیساریة السیاسیة األفكار            تاریخ
نفسها األیدیولوجیا كانت ما نادرًا المسؤولیة، انعدام من الدرجة وبهذه            الواسع
على "االتحاد!" إلى دعوة أي ُسمعت ما نادرًا االستخفاف، من الدرجة لهذه              عرضًة
تعارض التي المختلفة االتجاهات أن هو األكید الیأس. هذا بمثل شروط             أي
الغایة، لهذه السوق. نظام محو إلى الرامیة الجهود حول تتحد أن یجب              الرأسمالیة
الیسار اتجاهات كافة من موحدة جبهة إلى حاجٌة ثمة تضاهى: ال حاجًة الوحدة               تمثل
بقایا عن وللدفاع وتبادلها، السلع إنتاج من ثقافته- وبالطبع الراسخ- النظام             لمجابهة
واألنظمة القمعیة الحكومات ضد السابق كفاحها في العامة كسبتها التي            الحقوق

 االجتماعیة.

االنتقاد عن یتخلوا أن الحركة في المشاركین من یتطلب ال الحاجة هذه إلحاَح               لكن
المعادیة المنظمات في الموجودة الدیكتاتوریة للخصال انتقادهم یكتموا أن أو            المتبادل
برامجهم وهویة نزاهة عن یتنازلوا أن منهم تتطلب ال بالطبع أنها كما              للرأسمالیة.
رادیكالیون شباٌب هم الیوم حركة في المشاركین من الكبرى الغالبیة            المتنوعة.
الحداثویة. بعد ما النسبیة عصر في البلوغ سن وصلوا وقد الخبرة إلى              یفتقرون
اآلراُء فوضوي بشكل فیها تمتزج مخیفة بانتقائیٍة تمتاز الحركة فإن لذلك،             نتیجًة
ال وسٍط في سلیمة.19 موضوعیة ُبنًى على ترتكز أن یجب مثالیاٍت مع              المترددة
خاطئ، بشكل المصطلحات فیه وُتستخدم األفكار عن الواضح للتعبیر قیمًة            یمنح
هذا مثل في لالنشقاق"، و"سببًا "عدوانیًا" باعتباره بالنقاش االستخفاف یتم            وحیث
تنمو األفكار فإن الواقع في الجدل. بوتقة في األفكار صیاغة تصعب             الوسط،
ورطوبة صمت في ولیس المتبادل، والنقد النقاش صخب في شكٍل بأفضل             وتنضج

 الحضانة األیدیولوجیة.

أنصار سیحاول السابقة، الثوریة االشتراكیة الممارسات خطى على          سائرین
مثل المباشرة، الحاجات بإرضاء یطالب مصغَّرًا برنامجًا یصیغوا أن           الكومینالیة
هذا النقل. وتحسین السیارات لركن مساحات أو مالجئ وإقامة الرواتب            تحسین
لتحسین للناس ضرورة األكثر الحاجات إرضاء إلى سیهدف المصغر           البرنامج
األكبر البرنامج أما للتحمل. قابلة الیومیة الحیاة تجعل التي المصادر إلى             وصولهم
االشتراكیة ظل في اإلنسانیة الحیاة علیه تكون أن یمكن لما صورًة             فسیقدم
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ظل في باستمرار یتغیر عالم في ممكٌن المجتمع هذا أن طالما األقل على               التحرریة،
 تأثیِر ما یبدو أنه ثوراٌت صناعیٌة ال تنتهي.

وممارساتهم برنامجهم إلى سینظرون الكومینالیة أنصار أن هو ذلك من األهم             لكن
مطلٍب كل فیه یمثل انتقالیًا برنامجًا سیكون أنه شك ال مستمرة. عملیٌة أنها               على
وثوریة رادیكالیة أكثر مطالب إلى بدورها تقود التي المطالب لتصعید انطالقًة             جدید
المنهجیة الدعوة كان االنتقالیة المطالب هذه على المدهشة األمثلة أحد النهایة.             في
شعبیة میلیشیا إلنشاء الثانیة" "األممیة أطلقتها والتي عشر التاسع القرن أواخر             في
بتأمیم الثوریون االشتراكیون طالب أخرى، حاالٍت في النظامي. الجیش محل            تحل
یتحكم أن الثوریة: النقابیة أنصار یطالب أن یمكن كما (أو الحدیدیة السكك              خطوط
من أي تكن لم خاصة. لشركاٍت ملكًا تكون أن من بدًال بها) الحدیدیة السكك                عمال
الملكیة من ثوریٍة لصیٍغ سیاسیًا الطریق فتحت لكنها ذاتها، بحد ثوریًة المطالب              هذه
األكبر البرنامج لتحقیق تصعیدها یتم أن یمكن بدورها الصیغ وهذه            واإلدارة،
ویصفوها التدریجیة المحاوالت هذه مثل ینتقدوا أن یمكن اآلخرون           للحركة.
كومینالي مجتمٍع خلق یمكن بأنه یقولون ال الكومینالیة أنصار لكن            بـ"اإلصالحیة"،
تأسیس هو القصیر المدى على تحقیقه المطالب هذه تحاول ما التشریعات.             عبر
فیه یختلط زمٍن في ضرورًة األكثر القواعَد المال، ورأس الناس بین جدیدة              قواعَد
قبل من بالكامل محددة أجندتها مناسباٍت خالل االحتجاجات مع المباشر"            "التحرك

 الطبقات الحاكمة.

أو یختفي إما الذي والخطاب العام الفعل فضاء تنقذ أن الكومینالیة تحاول              إجماًال،
الذي الشارع مسرح إلى أو الشرطة، مع غالبًا لها معنى ال مناوشاٍت إلى               یتقلص
توجیهي. بتأثیٍر یتمتع ال بسیط أداء إلى جادة قضایا یختزل لكنه فنیًا قیمًا یكون                ربما
دورًا تلعب أن یمكنها باقیة ومؤسسات منظماٍت بناء تحاول الكومینالیة فإن             بالمقابل
في یترددون ال الكومینالیة أنصار أن هو الالفت الحقیقي. العالم في تغییریًا              اجتماعیًا
الحقیقیة السلطة یستخدمون فإنهم انتخابهم، تم وإن البلدیة، االنتخابات في            الترشح
ستمتلك بدورها المجالس هذه الشعبیة. المجالس إنشاء لتشریع مناصبهم توفرها            التي
كلُّ حیث المباشرة الدیمقراطیة لحكومِة فعالٍة صیٍغ لتشكیل السلطة النهایة            في
سبق ومجالسها- المدینة- ظهور ألن نظرًا القرارات. اتخاذ في یشاركون            المواطنین
ال شعبیة تجمعاٍت على القائمة المجالس فإن الطبقات، مجتمِع ظهوَر طویٍل             بوقٍت
تحل البلدیة اإلدارة انتخابات في بجدیٍة والمشاركُة للدولة، تابعة أصیلة كیاناٍت             ُتعتبر
تجسید عبر حكومیین مندوبین النتخاب اإلصالحیة االشتراكیة المحاوالت          محل
للنضال متحفٍز عمليٍّ شعبي كبدیٍل البلدیات لكونفدرالیِة التاریخیة التحرریة           الرؤیة
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الذین الكومینالیین، المرشحین أن شك ال الدولة. لسلطة سیاسیًا به            وموثوق
ساخنًا الجدل یبقون وصولیین، باعتبارهم البرلمانیین المرشحین علنًا          یستنكرون

 حول كیف یمكن تحقیُق االشتراكیة التحرریة، وهو جدٌل مستمٌر منذ سنین.

مجتمعنا لتحویل كوسائل الموجودة الفرص حول للذات خداٍع أي ثمة یكون أال              یجب
ال الحالي المجتمع تغییر كیفیة لتحدید فرصنا عقالني. مجتمٍع إلى العقالني             غیر
األجیال هزیمة تتم لم ما لكن جسیمة. مشاكَل تواجه وهي التاریخ طاولِة على               تزال
مثیرة حساباٍت على قائمة لثقافٍة تمامًا خانعًة تصبح بحیث والقادمة            الحالیة
عن الكفُّ یمكننا ال المائیة، ومدافعها للدموع المسیلة بغازاتها وللشرطة            لالشمئزاز
حینما حر مجتمٍع إلى توسیعها نحاول والتي نمتلكها التي الحریات ألجل             النضال
تدمیر وطرق األسلحة كل ضوء في اآلن نعرف حال، أي على فرصة. أي               تسنُح
غیر أجٍل إلى ل تؤجَّ أن یمكن ال جذري تغییر إلى الحاجة أن نملكها التي                البیئة
السؤال لكن عقالنیًا، مجتمعًا یمتلكوا أال من بكثیر أذكى البشر أن هو الجليُّ               مسمى.
هذا لتحقیق كاٍف بشكل عقالنیین البشر كان إذا ما هو نواجهه الذي جدیًة               األكثر

 المجتمع.

 

                                                              أیار 2002

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش

أود الذي االسم لكن القائمة، إلى شهرًة األقل األسماء من العدید نضیف أن یمكن -1               
ماریا الثوري، االشتراكي الیساري للحزب الشجاعة القائدة هو خاصًة إلیه أشیر             أن
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الروسي للشعب للتطبیق قابًال ثوریًا برنامجًا فقط أنصارها قدم التي            سبیریدونوفا،
بالبلشفیین واستبدالهم السیاسیة آرائهم تطبیق في فشلهم .1918-1917 عامي           بین
هزیمتهم إلى یقد لم سوفییتیة) حكومٍة أول لتشكیل البدایة في إلیهم انضموا              (الذین

 فحسب، بل ساهم أیضًا في الفشل الكارثي للحركات الثوریة في القرن التالي.

الفائدة معدل لهبوط الغامض المیل من جوهریًة أكثر التناقض هذا أعتبر صراحًة -2             
دورًا الماركسیون منحه تناقض وهو الرأسمالیة، البورصة تعطل إلى یؤدي ما             وهو

 مفصلیًا في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین.

استیعاب على قدرته یستنزف حین فقط یختفي المجتمع أن ماركس تأكید بعكس -3             
المخیفة المستمرة التقنیة الثورة من حالًة الرأسمالیة تعیش الجدیدة، التقنیة            التطورات
إلزاحة التقني الركود من أكثر األمر یتطلب النقطة، هذه في ماركس أخطأ              أحیانًا.
النظام صالحیَة جدیدٌة مشاكٌل تتحدى حین االجتماعیة. العالقات من النظام            هذا
احتماَل نواجه ذلك من بدًال أهمیًة. أكثر والبیئي السیاسي المجاالن سیصبح             بالكامل،
واألنقاض، الرماد غیر شیئًا ورائها تترك وال كله العالم على الرأسمالیة تقضي              أن
مقالها في لوكسمبورغ روزا منها حذرت التي الرأسمالیة" "البربریة بذلك            محققًة

 الذي حمل عنوان "جونیوس".

تزال ال أوروبا كانت الماركسیة، المعاییر حسب ألنه االستثنائي مفردة أستخدم -4            
القارة معظم كان الواقع، في .1914 عام في اشتراكیة لثورٍة موضوعیًا جاهزة              غیر
البرجوازیة. االجتماعیة العالقات أو الرأسمالیة بالسوق بعد مستعمر          غیر
الفالحین من بحٍر سكان بین جدًا واضحًة أقلیًة تزال ال كانت التي              البرولیتاریا-
الذي الخزي رغم مهمة. قوًة لتصبح كطبقة بعد ناضجًة تكن لم الصغار-              والمنتجین
فهٌم لدیهم كان أنهم إال وغیرهم، وبرنشتاین وكوتسكي بلیخانوف مثل بمفكرین             لحق
الوعي في نفسها تجسید في الماركسیة االشتراكیة لفشل لینین فهم من             أفضل
ُسمي ما معسكرّي لوكسمبورغ روزا استغلت حال، كل على           البرولیتاري.
بعكس الماركسي، الحزب لوظیفة تصویرها في و"األممیة" االشتراكیة"          بـ"الوطنیة
الیساریة االتجاهات بین التنظیمیة" بـ"المسألة سمي ما في األكبر منافسها            لینین،
"دیكتاتوریة لتأسیس مستعدًا كان والذي الحرب، زمن خالل          االشتراكیة
وقد شكل، بأي حتمیًة األولى العالمیة الحرب تكن لم ظرف. أي تحت              البرولیتاریا"
لم الناحیة، هذه (من برولیتاریة. ثوراٍت من بدًال وقومیًة دیمقراطیة ثوراٍت             خلقت
الجمهوریتان كانت مما أكثر البلشفي الحكم تحت العمال" "دولَة روسیا            تكن
حرب لخوض حتمي وضٍع في أوروبا تكن لم "السوفییتیتان"). والبافاریة            الهنغاریة
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ذاك في إلیه أنتمي كنت (الذي الثوري الیسار أخطأ وقد .1939 عام حتى               عالمیة
طلیعة لمحاربة الحلفاء دعَم ورفض "أممیًا" موقفًا اتخذ حین كبیرًا خطًأ             الوقت)

 الفاشیة العالمیة: الرایخ الثالث.

"حكم أن أكد فقد الدیمقراطیة: القرار اتخاذ إجراءات رفض مثًال كروبوتكین -5            
"الكومینالیة كروبوتكین، بیتر أنظر الحكم". من آخر نوٍع أي مثل مختٌل             األغلبیة
روجر حررها التي الثوریة كروبوتكین "نشرات في ومبادئها"، أسسها           الفوضویة:
الصفحة ،(1970 عام في دوفر نیویورك قبل من نشرها أعید ،1927)             بالدوین

.68 

"من كتاب في مثًال مواضع، عدة في السیاسیة والوظیفة السیاسة بین میَّزُت -6             
قبل من الكتاب نشر أعید ،1987) جدیدة" مواَطنة سیاسة نحو المدن: إلى              التمدن

 دار لندن: كاسل في عام 1992)، الصفحات 3-41، 61-59.

صیاغَة حاولُت كفوضوي، نفسي ف أعرِّ أزال ال كنت حین سنوات، عدة قبل -7             
ف عرَّ مقاًال وكتبُت الحیاة"، "نمط وفوضویة "االجتماعیة" الفوضویة بین           تمییٍز
خضراء" "آراء مجلة (انظر للفوضویة" الدیمقراطي "الُبعد بأنها          الكومینالیة
مجرُد هي الكومینالیة أن أعتقد أعد لم .(1994 األول تشرین ،31 العدد              الیساریة.
تقلیٍد وذات ممیزة أیدیولوجیا إنها ال. أم دیمقراطیًا بعدًا كان سواء للفوضویة،              "ُبعٍد"

 ثوري لم ُیستكشف بعد.

التاریخیة المادیة فمثًال الكومینالیة، في للتعدیل تخضع النقاط هذه للتأكید، -8           
اإلیكولوجي بالتفسیر توسیعها تم الطبقات مجتمٍع صعود تفسر التي           الماركسیة
المادیة فإن بالمقابل للهرمیة. واألنثروبولوجي التاریخي الصعود حول          االجتماعي
الفوضوي والمفهوم الطبیعیة الدیالكتیكیة إلى ُرقَّیت الماركسیة         الدیالكتیكیة
یمكن بكونفدرالیة اسُتبدل ذاتي" حكم ذات فدرالیاٍت "اتحاِد حول           الكومینالي
فقط االنسحاب شعبیة- مجالس عبر دیمقراطي سلوٍك وفق یعملون الذین            ألعضائها-

 بموافقة الكونفدرالیة ككل.

في هي الوحیدة المشكلة إجماًال. دقته هو القاموس هذا تعریف حول المدهش -9             
صیاغاٌت وهي بهشاشة"، و"مرتبطة افتراضي" ذاتي حكم "ذات مثل           صیاغاته
الكونفدرالیة مكونات بین مسؤولة- غیر وحتى وخاصًة- محدودًة عالقًة           تقترح

 والكونفدرالیة.
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القرن سبعینیات بدایة إلى تعود التحرریة اإلداریة حول الموسعة كتاباتي -10           
أناركوس، مجلة في المنشور الصیف" وعطالت الربیع "هجمات مقال في            الماضي
أعید ،1987 المدن"، إلى التمدن "من تتضمن األهم األعمال .1972 .4             العدد
التحرریة"، اإلداریة حول و"أطروحات ،1992 كاسل، لندن: دار قبل من            طبعه
،1985 ربیع/صیف عشر، السادس الجزء (مونتریال) جینیریشن آور          دار
،18 العدد خضراء، آراء مجلة متطورة"، رأسمالیٍة عصر في رادیكالیة            و"سیاساٌت
،20 العدد خضراء، آراء مجلة الكونفدرالیة"، و"معنى ،1989 الثاني           تشرین
خضراء، آراء مجلة عامة"، نظرة التحرریة: و"اإلداریة ،1990 الثاني           تشرین
كولوفون هاربر نیویورك المدینة"، و"حدود ،1991 األول تشرین ،24           العدد

.1974 

الفوضویة"، النقابیة "شبح بوكشین، موراي انظر النقاش، هذا على لالطالع -11           
 دراساٌت فوضویة، المجلد األول، ربیع عام 1993.

عام في اإلسبانیة والثورة 1917 عام في الروسیة للثورة الكبرى المآسي إحدى -12             
بالتنسیق معرفة أبسط على یزید ما تحصیل في العامة فشل كانت 1936            
الحدیث. المجتمع في الحیاتیة الحاجات بتقدیم المتعلقة المعقدة والروابط           االجتماعي
من الواقع في كانوا والمدن المؤسسات إدارة في خبراتهم الذین أولئك ألن              ونظرًا
المصانع. على تمامًا السیطرة فعلیًا یستطیعوا لم العمال فإن القدیم، النظام             مناصري
إلدارتهم، البرجوازیین" "األخصائیین على االعتماد على ذلك من بدًال أجبروا            بل

 وهؤالء الخبراء جعلوا العمال ضحایا للنخبة التكنوقراطیة.

عدة في مواطنین إلى طبقیة كائناٍت مجرد من العمال تحول قبل من ناقشُت -13              
لندن: دار قبل من طبعه أعید ،1987 المدن"، إلى التمدن "من منها:              مواضع
الحدیثة"، "األزمة في ُنشر ،1983 السالم"، وحركة و"العمال ،1992           كاسل،

 مونتریال: بالك روز بوكس، 1987.

ألرسطو"، الكاملة "األعمال في جویت، بنجامین ترجمة "السیاسة"، أرسطو، -14          
جامعة مطبوعات برنستون. جامعة بارنز، جي تحریر المنقحة، أكسفورد           ترجمة

 برنستون 1984، المجلد الثاني، 1987.

األثینیة المدینة تتخلف للحریة، أصیل ومجال البشریة لمستقبل تحرري كمثاٍل -15           
واألجانُب المستعبدات والنساُء العبیُد سكانها بین كان المثالیة. المدینة وعد            عن
كانت الذكور المواطنین من أقلیٌة فقط االمتیازات. كل من المحرومون            المقیمون
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كان عملیًا، سكانها. معظم استشارة دون المدینة هؤالء أدار وقد مدنیة، حقوٌق              لدیهم
فیض من غیضًا العلل هذه كانت المواطنین. غیر عمل على معتمدًا المدینة              استقرار
تصححها. أن الالحقة المحلیة اإلدارات على توجب التي الكبرى األخطاء من             العدید
الناجح العمل بسبب بل ر محرَّ مجتمٍع على مثاٌل ألنها لیس للغایة، مهمٌة المدینة               لكن

 لمؤسساتها الحرة.

العثور یمكن التشدید. إضافة تمت جویت: بنجامین ترجمة "السیاسة"، أرسطو، -16           
الكالسیكیة، لیوب مكتبة طبعة في األصلي اإلغریقي النص في الكلمات            على
جامعة مطبوعات ماساشوستس: (كامبریدج، راكام ه. ترجمة "السیاسة"،          أرسطو،

 هارفرد، 1972).

ثورّي"، "ذكریاُت كروبوتكین بیتر كتاب في وردت لوفرانسیس مقولُة -17          
على الیوم مجبٌر أیضًا أنا .393 الصفحة ،1968 للنشر، هورایزون دار             نیویورك:
كانت حین العشرین، القرن خمسینیات أواخر في لوفرانسیس. مقولة           تكرار
أن یمكن بكرًا مجاًال بدْت المتحدة، الوالیات في الوجود ملحوظة بالكاد             الفوضویة
والسیاسیة الفلسفیة األفكار إلى باإلضافة االجتماعیة، اإلیكولوجیا لتطویر          أستغله
أعرف كنت التحرریة. واإلداریة الطبیعیة الدیالكتیكیة عن النهایة في ستتمخض            التي
فكرة وخاصًة التقلیدیة، الفوضویة األفكار مع متوافقًة لیست اآلراء هذه أن             جیدًا
على مبنيٌّ الحدیث التحرري المجتمع أن تضمنت والتي الندرة" بعد "ما             اقتصاد
الفرداني المبدأ نفس تبقى الفوضویة أن أعتقد الیوم مسبقة. متطورة مادیة             شروٍط
تحت الفوضویة لترویض محاولتي دائمًا. كانت مثلما للعقالنیة والمضاد           البسیط
الذي المصطلح أن أعتقد واآلن فاشلًة، كانت االجتماعیة" "الفوضویة           مسمى
المترابطة "الكومینالیة"، بمصطلح ُیستبدل أن یجب أفكاري على للداللة           استخدمته
الماركسیة في للتطبیق قابلیة األكثر الخصال من أبعد تمضي والتي            أكثر

  والفوضویة.

خالل السلطة على الفوضویین استیالُء خلقها التي الحقیقیة المشاكل لمناقشة -18           
الثورة في والسلطة "الفوضویة مقالي انظر ،1936 عام في اإلسبانیة            الثورة

 اإلسبانیة".

لإلشارة فقط لیس "موضوعي" كلمة أستخدم أني وهي مالحظًة أضیف أن یجب -19             
التي اإلمكانیات إلى لإلشارة أیضًا بل بالفعل، الموجودة والفعالیات الكیانات            إلى
المجرد الوجود كان إن واقعًا. تصبح بحیث وتحقیقها ورعایتها ذهنیًا تخیلها             یمكن
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متاحًا هدفًا بالحریة وعٍد أو مثاٍل أي یكون فلن "موضوعي"، بكلمة نعنیه ما كل                هو
 بموضوعیة إال إذا كان موجودًا أمام عیوننا وسهونا عن مالحظته.
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