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ىل من المستحسن لشخص ليس خبي ار في القضايا االقتصادية واالجتماعية التعبير عن آرائو
حول موضوع االشتراكية؟ أعتقد أن ىذا ممكن لعدة أسباب.

أود أوال أن ننظر إلى الموضوع من زاوية المعرفة العممية .قد يبدو أنو ال توجد اختالفات

منيجية أساسية بين عممي الفمك واالقتصاد .إذ يحاول العمماء في كال المجالين اكتشاف

قوانين ليا قبول عام لمجموعة محددة من الظواىر لجعل الترابط بين ىذه الظواىر مفيوما

بقدر اإلمكان .

لكن في الحقيقة فإن االختالفات المنيجية موجودة بالفعل .اكتشاف قوانين عامة في مجال

االقتصاد أمر صعب ألن الظواىر االقتصادية المالحظة غالبا ما تتأثر بكثير من العوامل التي

يصعب تقييميا بشكل منفصل .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الخبرة التي تراكمت منذ بداية ما

يسمى بفترة الحضارة في التاريخ اإلنساني قد تأثرت وتقيدت إلى حد كبير ،كما ىو معروف

جيدا ،بأسباب ال يمكن وصفيا بأنيا اقتصادية كمية في طبيعتيا .عمى سبيل المثال ،فإن معظم
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الدول الكبرى في التاريخ تدين في وجودىا إلى الغزو .وقد أرسى الغزاة وجودىم ،قانونيا

واقتصاديا ،بوصفيم الطبقة المتميزة في البمد المحتل .فاحتكروا ممكية األراضي وعينوا رىبانا

من بين صفوفيم .وحيث أن الكينة مسيطرون عمى التعميم ،فقد جعموا االنقسام الطبقي في

المجتمع نظاما ثابتا ،وخمقوا منذ ذلك الحين نظاما من القيم يقوم بتوجيو الناس ،بشكل غير
واع بدرجة كبيرة ،في سموكيم االجتماعي .

ولكن اإلرث التاريخي ىو ،إذا جاز التعبير ،أمر من الماضي .لم يحدث حقا أن تجاوزنا في أي

مكان ما أطمق عميو ثورستاين فيبمين "مرحمة االفتراس" في التطور البشري .لذا تنتمي الوقائع

االقتصادية القابمة لممالحظة إلى تمك المرحمة ،وحتى القوانين المستقاة منيا ال تنطبق عمى

المراحل األخرى .وبما أن اليدف الحقيقي لالشتراكية ىو بالضبط التغمب عمى (واالنتقال من)

مرحمة االفتراس في التطور البشري ،فإن العموم االقتصادية في حالتيا الراىنة يمكنيا فقط أن

تمقي ضوءا قميال عمى المجتمع االشتراكي المستقبمي .

ثانيا ،تتوجو االشتراكية صوب ىدف اجتماعي وأخالقي .أما العمم فال يمكنو وضع أىداف وال

غرسيا في البشر .العمم ،في األغمب ،يمكنو توفير وسيمة لتحقيق أىداف معينة .ولكن الغايات
نفسيا يتم تصميميا عن طريق شخصيات لدييا ُمثل أخالقية سامية .واذا كانت ىذه األىداف
ليست ميتة ،بل حيوية وقوية ،فإن من يتبناىا ويدفعيا إلى األمام ىو أولئك البشر الكثيرون

الذين يحددون ،بنصف وعي ،التطور البطيء لممجتمع .

وليذه األسباب ،يجب أن نحرص أال نبالغ في أىمية العمم واألساليب العممية عندما يتعمق

األمر بمشاكل البشر؛ ويجب أال نفترض أن الخبراء وحدىم ليم حق التعبير عن آرائيم في

المسائل التي تؤثر عمى تنظيم المجتمع .

عمى مدى فترة من الزمن ،أكد عدد ال يحصى من الناس أن المجتمع البشري يمر بأزمة ،وأن

مدمر بشكل خطير .ومن خصائص ىذه الحالة أن يشعر األفراد بال مباالة ،أو حتى
استقراره ّ
بالعداوة تجاه المجموعة التي ينتمون إلييا سواء كانت صغيرة أو كبيرة .وألوضح ما أقصده،
اسمحوا لي أن أسجل تجربة شخصية .لقد تناقشت مؤخ ار مع رجل يتصف بالذكاء وحسن

التصرف حول خطر حرب جديدة ،والتي في رأيي ستعرض الوجود البشري لمخطر ،وذكرت أن

منظمة متعدية لمحدود القومية فقط يمكنيا أن توفر الحماية من ىذا الخطر .فقال الزائر بشكل

ىادئ وبارد جدا" :ولماذا تعارض بشدة فكرة اختفاء الجنس البشري؟ "

أنا متأكد أنو من قرن واحد فقط لم يكن أحدا ليقول بخفة عبارة من ىذا القبيل .فيي عبارة من
رجل يسعى عبثا لتحقيق التوازن داخل نفسو ،ولكنو تقريبا فقد األمل في النجاح .وىي تعبير
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عن الوحدة والعزلة المؤلمة التي يعاني منيا الكثيرون ىذه األيام .ما ىو سبب ىذا؟ وىل ىناك

مخرج؟

من السيل أن يثير المرء ىذه األسئمة ،ولكن من الصعب اإلجابة عمييا بأي درجة من الثقة .
ولكن يجب أن أحاول ،قدر استطاعتي ،رغم أنني مدرك تماما لحقيقة أن مشاعرنا ومساعينا

غالبا ما تكون متناقضة وغامضة ،ولذلك ال يمكن التعبير عنيا في صيغ سيمة وبسيطة.

يعتبر اإلنسان كائن اجتماعي وانفرادي في آن واحد .وباعتباره كائن إنفرادي ،فإنو يحاول

حماية وجوده ووجود أقرب الناس إليو إلرضاء رغباتو الشخصية وتطوير قدراتو الفطرية .أما
باعتباره كائن اجتماعي ،فنراه يسعى إلى الحصول عمى اعتراف ومحبة زمالئو البشر ،والى

مشاركتيم في المسرات ،ومساعدتيم في األحزان ،وتحسين ظروف حياتيم .

فقط وجود ىذه التباينات ،التي كثي ار ما تتضارب ،في شخصية اإلنسان ،وفقط تركيباتيا

المختمفة ،ىي التي تحدد إلى أي مدى يمكن لمفرد أن يحقق توازنو الداخمي ويمكن أن يساىم
في تحسين مجتمعو .

من الممكن أن تكون قوة ىذين الدافعين (االجتماعي واالنفرادي) محددة ،في المقام األول،
بعوامل الوراثة .لكن الشخصية التي تتبمور في نياية المطاف تكون في أغمبيا نتاج البيئة

التي يعيش فييا اإلنسان أثناء تطوره ،ونتاج بنية المجتمع الذي ينمو فيو ،باإلضافة لتقاليد

ىذا المجتمع وتقييمو ألنواع معينة من السموك .

إن المفيوم المجرد المسمى "المجتمع" يعني بالنسبة لإلنسان الفرد :مجموع العالقات المباشرة
وغير المباشرة مع معاصريو ومع جميع الناس من األجيال السابقة .يستطيع الفرد التفكير

والشعور والكدح والعمل بمفرده .ولكنو يعتمد كثي ار عمى المجتمع في وجوده الجسدي والفكري

والعاطفي ،إلى حد أنو من المستحيل التفكير فيو ،أو فيمو ،خارج إطار مجتمعو .فـ"المجتمع"

ىو الذي يمد اإلنسان بالطعام والممبس والمسكن وأدوات العمل والمغة وأشكال التفكير وبالجزء

األكبر من مضمون أفكاره .فحياة اإلنسان أصبحت ممكنة بفضل عمل وانجازات ماليين البشر
في الماضي والحاضر ،وىو األمر الذي تتضمنو تمك الكممة الصغيرة" :المجتمع".

من الواضح إذن أن اعتماد الفرد عمى المجتمع ىو حقيقة من الطبيعة ال يمكن إلغاؤىا –
تماما كما ىو الحال لدى النمل والنحل .ولكن في حين أن حياة النمل والنحل بتفاصيميا

الدقيقة مبنية عمى غرائز ثابتة وموروثة ،نجد أن األنماط والعالقات االجتماعية لمبشر متباينة
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كثي ار وعرضة لمتغيير .فالذاكرة ،والقدرة عمى خمق تركيبات جديدة ،وىبة االتصال الشفيي ،كل

ىذه أمور ساعدت عمى إحداث تطويرات في أوساط البشر لم تكن تممييا الضرورات

البيولوجية .وتعبر ىذه التطويرات عن نفسيا في التقاليد والمؤسسات والمنظمات ،في األدب
واإلنجازات العممية واليندسية ،باإلضافة إلى األعمال الفنية .وىذا يفسر كيف أن اإلنسان
يمكنو ،بمعنى ما ،أن يؤثر بسموكو عمى حياتو ،وأن التفكير الواعي والرغبات يمعبان دو ار

خالل ىذه العممية .

يولد اإلنسان بتكوين بيولوجي مصدره الوراثة .وىو ثابت ال يتغير ،بما يتضمنو من الدوافع

الطبيعية التي تميز الجنس البشري .وباإلضافة إلى ذلك ،يكتسب اإلنسان خالل حياتو تكوينا
ثقافيا من خالل االتصال ومن خالل طرق أخرى عديدة لمتأثير االجتماعي .ويكون التكوين

الثقافي قابال لمتغيير مع مرور الزمن ،وىو الذي يحدد إلى حد كبير العالقة بين الفرد

ومجتمعو .إذ عممتنا األنثروبولوجيا الحديثة ،من خالل التقصي المقارن لما يطمق عميو

الثقافات البدائية ،أن السموك االجتماعي لإلنسان قد يختمف كثي ار عمى أساس األنماط الثقافية

السائدة وأنواع المنظمات التي تسود في المجتمع .إنو لعمى تمك الحقيقة ينبغي أن يضع أولئك

الذين يسعون إلى تحسين أوضاع اإلنسان آماليم :فالبشر ليسوا محكوم عمييم حتما ،بسبب
تكوينيم البيولوجي ،بالسعي إلى إبادة بعضيم البعض أو الحياة تحت رحمة مصير قاسي

سببوه ألنفسيم.

إذا سألنا أنفسنا كيف يمكن تغيير بنية المجتمع والميول الثقافية لإلنسان لجعل الحياة

اإلنسانية مرضية إلى أقصى حد ممكن ،عمينا أن ندرك دائما أن ىناك بعض الظروف التي ال
يمكن تعديميا .فكما ذكرت من قبل ،فإن الطبيعة البيولوجية لإلنسان ،ألسباب عممية كثيرة،

ليست موضوعا قابال لمتغيير .عالوة عمى ذلك ،فإن التطورات التكنولوجية والديمجرافية التي

حدثت في القرون القميمة الماضية خمقت بعض الظروف التي وجدت لتبقى .ففي األوساط

السكانية الكثيفة والمستقرة ،باحتياجاتيا من السمع الضرورية الستمرار وجودىا ،يكون التقسيم

المعقد لمعمل ووجود جياز إنتاجي مركزي تماما أمران ضروريان بشكل مطمق .لقد انتيى إلى
األبد ذلك الوقت الذي كان يمكن فيو لألفراد أو المجموعات الصغيرة نسبيا أن تكون مكتفية

ذاتيا تماما ،وىو أساسا تصور يبدو ،بالنظر إلى الوراء ،رومانتيكيا تماما .إنيا ال تعد مبالغة
كبيرة أن نقول أن البشرية تشكل اآلن مجتمعا كوكبيا واحدا لإلنتاج واالستيالك.

أود اآلن أن أشير بإيجاز إلى ما يشكل في وجية نظري جوىر أزمة عصرنا؛ إنيا تتعمق

بالعالقة بين الفرد والمجتمع .فالفرد أصبح أكثر إدراكا من أي وقت مضى العتماده عمى
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المجتمع .ولكنو ال يرى ىذا االعتماد عمى أنو خبرة إيجابية ،رابطة عضوية ،أو قوة حماية ،بل

يراه كتيديد لحقوقو الطبيعية أو حتى لوجوده االقتصادي .عالوة عمى ذلك ،فإن وضع الفرد في

المجتمع يأخذ شكال يعزز من الدوافع األنانية في تكوينو ،بينما تميل دوافعو االجتماعية ،وىي

بطبعيا ضعيفة ،إلى التدىور تدريجيا .كل البشر ،ميما كان وضعيم في المجتمع ،يعانون من

عممية التدىور ىذه .فعمى أساس من وقوعيم بدون أن يدروا أسرى لذاتيتيم ،نجدىم يشعرون
بعدم األمان والوحدة وبالحرمان من متع الحياة الساذجة والبسيطة وغير المعقدة .يمكن

كرس نفسو
لإلنسان أن يجد معنى لمحياة ،وىي قصيرة ومميئة بالمخاطر كما نعمم ،فقط إذا ُ
لممجتمع .
الفوضى االقتصادية لممجتمع الرأسمالي كما ىو قائم اليوم ىي في رأيي المصدر الحقيقي

لمشر .نرى أمامنا مجتمع ضخم من المنتجين يسعى أعضاؤه بال توقف لحرمان بعضيم البعض
من ثمار عمميم الجماعي ـ ليس باستخدام القوة ،ولكن باإلخالص في االمتثال لمقواعد

القانونية لممجتمع! وفي ىذا الصدد ،من الميم أن ندرك أن وسائل اإلنتاج ـ وىي كل الطاقة
اإلنتاجية الالزمة إلنتاج السمع االستيالكية والسمع الرأسمالية ـ يمكن قانونا أن تكون ،وىي

بالفعل كذلك في أغمبيا ،ممكا لألفراد.

ولمتبسيط ،سأطمق في المناقشة التالية عمى كل الذين ال يشاركون في ممكية وسائل اإلنتاج

كممة "العمال" ،مع أن ذلك ال يتطابق تماما مع االستخدام المألوف لمكممة .المالك لوسائل

يمكنو من شراء قوة عمل العامل .وباستخدام وسائل اإلنتاج ،ينتج
اإلنتاج يكون في وضع ّ

العامل سمعا جديدة تصبح ممكا لمرأسمالي .والنقطة األساسية في ىذه العممية ىي العالقة بين
ما ينتجو العامل وما يتقاضاه من أجر ،كالىما مقاسا بالقيمة الحقيقية .فبقدر ما يكون عقد

العمل "حرا" ،فإن ما يحصل عميو العامل ال تحدده القيمة الحقيقية لما ينتجو من سمع ،ولكن

يحدده الحد األدنى من احتياجاتو ،وأيضا متطمبات الرأسماليين من قوة العمل نسبة لعدد العمال

المتنافسين عمى الوظائف .من الميم أن نفيم أنو حتى من الناحية النظرية ال يتحدد مرتب

العامل عمى أساس ما ينتجو .

يميل رأس المال الخاص إلى التركز في يد أقمية ،جزئيا بسبب المنافسة بين الرأسماليين،

وجزئيا بسبب أن التطور التكنولوجي وزيادة تقسيم العمل يشجعان عمى تشكيل وحدات إنتاج

أكبر عمى حساب الوحدات الصغيرة .ونتيجة ىذه التطورات تتكون أوليجاركية* رأس المال

الخاص ذو القوة اليائمة التي ال يمكن كبحيا حتى بواسطة مجتمع سياسي منظم بشكل
ديمقراطي .

ىذه ىي الحقيقة ألن أعضاء الييئات التشريعية يتم اختيارىم بواسطة األحزاب السياسية التي
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يتم تمويميا بشكل أساسي ،أو التي يتم التأثير عمييا بوسائل أخرى ،من قبل أصحاب رؤوس

األموال الخاصة الذين يفصمون ،لمختمف األسباب العممية ،بين جميور الناخبين والمجمس
التشريعي .والنتيجة ىي أن ممثمي الشعب في الحقيقة ال يوفرون حماية كافية لمصالح

القطاعات المحرومة من السكان .وعالوة عمى ذلك ،وفي ظل الظروف الراىنة ،فإن الرأسمالية

الخاصة تسيطر ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،عمى المصادر الرئيسية لممعمومات (الصحافة
واإلذاعة والتعميم) .ولذلك فمن الصعب جدا ،بل وفي معظم الحاالت مستحيل ،أن يصل الفرد

إلى استنتاجات موضوعية أو أن يستخدم حقوقو السياسية بذكاء.

وليذا فإن الحالة السائدة في االقتصاد القائم عمى الممكية الخاصة لرأس المال تتميز بمبدأين

رئيسيين :أوال ،وسائل اإلنتاج (رأس المال) ممموكة لمقطاع الخاص والمالك لديو حق التصرف

فييا كما يشاء .ثانيا ،عقد العمل حر .وبالطبع ال يوجد شيء اسمو المجتمع الرأسمالي النقي.

وبصفة خاصة ،ينبغي اإلشارة إلى أن العمال ،خالل نضاالت سياسية طويمة ومريرة ،نجحوا في

تحقيق شكل أفضل لـ"عقد العمل الحر" لفئات معينة من العمال .لكن ككل ،الحالة االقتصادية

اليوم ال تختمف كثي ار عن الرأسمالية "النقية".

ىدف اإلنتاج ىو الربح وليس المنفعة االستعمالية .وليس ىناك آلية يجد من خالليا من

يقدرون عمى العمل ويرغبون فيو دائما فرص عمل؛ فـيناك دائما "جيش لمعاطمين" .والعامل في
خوف دائم من فقدان وظيفتو .وبما أن العاطمين والعمال الذين يتقاضون أجو ار متدنية ال

يمثمون سوقا مربحة ،فإن إنتاج السمع االستيالكية يتقمص وينتج عن ذلك مشقة كبيرة .أما

التقدم التكنولوجي فيو يتسبب كثي ار في زيادة البطالة بدال من التخفيف من عبء العمل عمى

الجميع .ويعتبر دافع الربح ،باإلضافة إلى المنافسة بين الرأسماليين ،ىما المسئوالن عن عدم

استقرار عممية تراكم وتوظيف رأس المال ،األمر الذي يؤدي إلى تزايد حدة الكساد .غير أن

المنافسة غير المقيدة تؤدي إلى إىدار ىائل في طاقة العمل والى إعاقة الوعي االجتماعي

لألفراد الذي أشرت إليو من قبل.

أسوأ شرور الرأسمالية من وجية نظري ىو إعاقة وعي األفراد ىذه .فنظامنا التعميمي كمو

يعاني من ىذا الشر .فالميل التنافسي المبالغ فيو يسيطر عمى ذىن الطالب الذي يتم تدريبو

عمى عبادة النجاح المعتمد عمى االستحواذ كوسيمة إلعداد نفسو لمستقبمو الوظيفي .

أنا مقتنع بأن ىناك طريقة واحدة لمقضاء عمى ىذه الشرور الكبرى ،وىي إقامة اقتصاد

اشتراكي ،يرافقو نظام تعميمي موجو نحو تحقيق أىداف اجتماعية .ففي مثل ىذا االقتصاد

تصبح وسائل اإلنتاج ممكا لممجتمع نفسو وتستخدم بطريقة مخطط ليا .االقتصاد المخطط،

الذي يربط اإلنتاج باحتياجات المجتمع ،سوف يقوم بتوزيع الجيد والعمل بين جميع القادرين
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عمى العمل ،وسوف يضمن وسيمة معيشة لكل رجل وامرأة وطفل .كما أن تعميم الفرد ،باإلضافة

إلى تعزيز قدراتو الفطرية ،سيعمل عمى تطوير اإلحساس بالمسؤولية لديو تجاه إخوتو من بني
اإلنسان بدال من تمجيد القوة والنجاح كما ىو الحال في مجتمعنا المعاصر.

لكن من الضروري أن نتذكر أن االقتصاد المخطط ما زال ليس ىو االشتراكية .االقتصاد

المخطط عمى ىذا النحو قد يصاحبو االستعباد الكامل لمفرد .فتحقيق االشتراكية يتطمب حل
بعض المشاكل االجتماعية والسياسية بالغة الصعوبة وىي :كيف يمكن ،في ضوء التمركز

بعيد المدى لمسمطة السياسية واالقتصادية ،أن نمنع البيروقراطية من تصبح قوية وغالبة؟

كيف يمكن حماية حقوق الفرد وبموازاة ذلك ضمان توفير كوابح ديمقراطية تعمل كقوة معاكسة
لتسمط البيروقراطية؟

الوضوح بشأن أىداف ومشاكل االشتراكية في عصر التحول ىذا أمر شديد األىمية .وبما إنو
في ظل الظروف الحالية تعتبر المناقشة الحرة ليذه المشاكل من المحرمات ،فأنا اعتبر أن
تأسيس ىذه المجمة ىو خدمة عامة ىامة**.

مالحظات

*األوليجاركية ىي حكم األقمية – المترجم.

" **نشرت ىذه المقالة ألول مرة في مايو  9191في العدد األول من مجمة المونثمي ريفيو
األمريكية التي أسسيا الكاتب الماركسي األمريكي األشير بول سويزي ".ـ المترجم.
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