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 توحش الرأسمالية وضرورة االشتراكية

هل حتتاج البشرية فعاًل لالشرتاكية، أال ميكن أن تستمر احلياة وتزدهر يف ظل 
الرأمسالية، أليست الرأمسالية هي اليت خلقت كل أسباب الرخاء، االنتاج الضخم، 

ت الرأمسالية س؟ أليالتكنولوجيا املتطورة، املدن احلديثة، وسائل االنتقال واالتصال املدهشة
راطية، حيث يف إمكان أي شخص صاحب مواهب أو كفاءات أن قتساوي احلرية والدمي

ويدخل عامل الرأمساليني البهيج؟ ملاذا  جيد فرص أفضل من غريه وأن يثري وحيسن أحواله
إذن حنتاج إىل االشرتاكية وهي تعين الفقر، وعدم وجود فرص لألفراد، وغياب احلرية، مث 

شرتاكية ودد فشلت يف أن تعطي السعادة والرخاء أو ح ى املساواة؟ إن كان  رجرب االملأ
 .ن نضطر إىل تطبيق االشرتاكيةأ يف الرأمسالية بعض العيوب ميكن إذن إصالحها دون

هذا اخلطاب الشائع على ألسنة الكثريين يرى يف الرأمسالية فردوس التاريخ، واالشرتاكية 
يست ضرورة إن مل تكن سيئة، لكن املقدمات السابقة  ل -على األدل  -هي اجلحيم، أو 

 .كلها خاطئة، وتصل أيضاً إىل استنتاجات خاطئة
الذري والنووي وغري  -الرأمسالية أصبحت هي جحيم اجلنس البشري ورعبه األكرب 

ومل خيلق الرأمساليون أي شئ وال يفعلون أي شئ سوى استثمار عمل غريهم،  -ذلك 
ليس فقط املواهب  -ة ختنق املواهب لدى أمم بأكملها، وتقتل والوادع أن الرأمسالي

احلياة والصحة واألمل والتفكري يف الطبقات االجتماعية الفقرية  -والكفاءات بل أيضًا 
 .على امتداد خريطة العامل

املدن احلديث يسكنها أصحاب االمتيازات والدخول الكبرية من الرأمساليني، وأغلب 
يف بيوت متواضعة أو أكواخ أو عشش صفيح أحيانًا ويشعرون سكان العامل يعيشون 

بالرعب جملرد مرورهم يف شوراع رئيسية يف املدن الرأمسالية، كلنا شاهدنا أين يعيش أغلب 
مواطنو أفغانستان اليت تقوم على أكرب احتياطي نفط يف العامل، كلنا نعرف أين يعيش 
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بيوت مبنية من الطني والقش ويغطيها سعف املاليني من الفالحني املصريني الفقراء، يف 
 .دول القارتني األفريقية واآلسيويةالنخيل ومثلها يف ذلك مثل أغلب دول 

وأيضًا نتسائل عن ما هي الفرص املتاحة لعشرات املاليني من الشبات والشابات 
نون صة عمل ولو يف مقهى أو حمطة بنزين، السردة، أم الدعارة، أم اجلالذين ال جيدون فر 

 والضياع؟ من املستفيد الرئيسي من التكنولوجيا املتطورة، ومن هو الصانع احلقيقي هلا؟
املستفيد هو اجليوش واحلكومات والصناعات العسكرية وأجهزة األمن والقوات 
اخلاصة، مث يليها الشركات العمالدة والبنوك واألجهزة احلكومية، بعد ذلك يأيت أصحاب 

تظهر أجيال حديثة غريها، يأيت دور فئات حمدودة من أصحاب األموال والرأمساليني و 
 .الدخول املتوسطة واألدل من املتوسطة

أما املاليني واملاليني من املعدمني أو حمدودي الدخل سيكونوا سعداء احلظ إن مل 
بينما الصانع . ، ال أكثراحلاجات الضرورية من أكل وسكن ومالبس يقرتضوا لتلبية

و جهد أصحاب الشركات وسادة أكنولوجيا ليست عبقرية أو ذكاء احلقيقي لتلك الت
البنوك واالستثمارات، فال فرق بالنسبة هلم بني الكمبيوتر والكوكاكوال إال يف معدل الربح 
يف كل منهم، ولكنه جهد الفنيني والعمال وغريهم، من أول عمال استخراج املعادن 

ط انتاج الدوائر واملعدات، ح ى آخر عامل وجتهيزها، وصناعة القواعد البالستيكية وخطو 
والعاملني يضطرون لبيع ناتج  كل هؤالء املبدعني. نقل، مرورًا بالقطاع الفين املذكور

عملهم برمته لصاحب رأس املال، صاحب املنجم، صاحب الشركة، فقط كي يعيشوا 
 الذي ال -ويأكلوا ورمبا ليحصلوا أيضًا على بعض السلع البسيطة، وينعم هذا املالك 

 .إىل آخره.. بكل شئ، العوائد واألرباح واملباين الشاهقة واليخوت  -يعمل أي شئ 
... فئات فقرية  -فالحني  -عمال  -طالب )إن مستقبل آالف املاليني من البشر 

تغامر به الرأمسالية وتضعه على حافة الكارثة، ليس فقط، بل إن كل صور احلياة ( وغريهم
ء، إذا ظل النظام الرأمسايل مهيمناً، فالرأمساليون يف كل الدول ال يعرفون مهددة رمبا بالفنا

 .سوى إله واحد وديانة واحدة، الربح، مث الربح، مث املزيد واملزيد من الربح
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صلون على األرباح حيبالنسبة إليهم، كيف، ومن أين، وعلى حساب من  وليس مهماً 
فقار إآللئ األوروبيني على حساب وال ويضخمون الثروات، فإن أتت ثروات جتار املاس

دارة بأكملها، هي دارة أفريقيا، وتدهور حياة أبنائها، فال مشكلة، فقد أتى العمل املأجور 
وبيعهم كالعبيد ألصحاب املصانع واملزارع يف  الفقراء فاردةالرخيص من دبل باختطاف األ

أو ماليني من البشر ف الآ أرواح حصد تت ثروة جتار السالح على حسابأاوروبا، وإن 
وإن كانت زيادة سعر الدواء . البسطاء، ال مشكلة، فاملهم هو بيع السالح وحتقيق األرباح

أو الغذاء أو غريهم سيؤدي رمبا إىل موت أو تدهور حياة املاليني من غري القادرين، ال 
 .من ثرواهتممشكلة ولن يكرتث الرأمساليني أبداً هبؤالء طاملا سيحقق ذلك املزيد واملزيد 

الكارثية يف النظم الرأمسالية هي ما سنتعرض إليه يف السياسات إن بعض أهم مظاهر 
اجلزء التايل من هذا املقال وهذه املظاهر ستظل بادية طاملا الرأمسالية الزالت بادية، 
وستتعرى متامًا وردة توت احلضارة وأدنعة املدنية والدميقراطية عندما نصطدم حبقيقة هذا 

 .ظام القبيحة فعالً والبشعة فعالً الن

 الحروب

بسبب تزاحم الدول الرأمسالية الكبرية على إجياد أسواق ملنتجاهتا ومواد أولية 
لصناعاهتا، وكسر أي منافسة حمتملة أو دائمة الدتصادها ومصاحلها، خاضت وفجرت 

روب سريعة عرب املائة ومخسون عاماً املاضة ما يقرب من مائة حرب على األدل، بعضها ح
وأخرى امتدت لسنوات عديدة، وبعضها مل تنخرط فيه أكثر من دولتني وأخرى اخنرطت 
فيها عشرات الدول، بعضها راح ضحيته بضعة آالف وأخرى راح ضحيتها عشرات 
املاليني دفعة واحدة وكلما تطورت الرأمسالية تطورت معها ددرهتا على ارتكاب اجلرائم 

 .واملذابح وأدوات اإلبادة
إن الدول الرأمسالية يف حالة سعار دائم لتطوير جيوشها وأسلحتها ح ى تفرض إرادهتا 
ومصاحلها على أسواق ودول أخرى، وهذا يعين سباق تسلح حمموم جتين منه شركات 
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السالح أرباح باملليارات، كما يعين ودوف كوكبنا كله على حقل ألغام نووية وذرية 
ًا وحبرًا ميكن أن ينفجر يف أي حلظة، كما أنه يعين أيضاً وهيدروجينية وميكروبية، جوًا وبر 

 ماليني األطنان من املواد واملوارد اليت -ولكن أيضاً  -ليس فقط أرواح باملاليني  -هدار إ
، بداًل من أن تنفق على دتلهم، لتحولت الكرة نفقت على تلبية حاجات البشرألو 

العوز، ناهيك عن بادي صور تدمري  األرضية إىل فردوس ال يعرف أحد فيه اجلوع أو
 .إخل.. احلضارة، املباين، الزرع، املرافق 

دمرت مليون شخص،  08حصدت احلرب العاملية الثانية وحدها أرواح أكثر من  لقد
، كما حصدت دنبلة القنابل موسكو وباريس وأملانيا واليابان والعديد من املدن األخرى

شخص، وألقيت مثلها على  ألف 148يقرب من  ماواحدة ألقيت على هريوشيما أرواح 
وكل ذلك ألن الرأمسالية أرجبت  ،ألف شخص 08لتحصد أرواح ما يقرب من  ناجازاكي

 .الفاشية لتنقذها من أزمتها
عام، كانت تكفي متاماً  12كما أن تكلفة العدوان الذي دام على العراق ألكثر من 

لكل  وعمل سب وفرص تعليم ورعاية صحيةلتعمري دارة أفريقيا بأكملها وتوفري سكن منا
إن ما يسمى بالعوملة يرتبط ارتباط . أبناء تلك القارة اليت مت هنب ثرواهتا واستعباد شعوهبا

وثيق بتسويق السالح واحلروب واالستعمار العسكري وزرع القواعد العسكرية يف كل 
دتصادية يف الدول الح أحد أهم القطاعات االيف العامل، وميثل دطاع صناعة السمكان 

الرأمسالية، واحلروب، كما هي وسيلة للهيمنة وحتقيق األرباح، هي أيضًا وسيلة الستهالك 
ليت اضافة إىل مقاوالت إعادة البناء أسلحة ودنابل ومن مث بيع املزيد واملزيد منها، باإل

 .تنفذها الشركات الرأمسالية األخرى

 الهيمنة
ي يف تطوره ويف ددرته االدتصادية، فهناك الدول النظام الرأمسايل نظام غري متساو 

واألسواق الواسعة، وهناك دول رأمسالية ضعيفة العايل املستوى االمربيالية ذات التصنيع 
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النمو وحمدودة القدرة، إال أن هذا التفاوت ليس صدفة، فالتقدم والتخلف وجهان لعملة 
ة يف أوروبا منذ درنني إىل زيادة واحدة هي طبيعة النظام الرأمسايل، فقد سعت الرأمسالي

ددرهتا وتوسيع أسوادها على حساب الدول املتأخرة، فتم استعمار أفريقيا وأغلب آسيا 
 .وغريهم.. وتدمري اهلنود واالستيالء على أرضهم، وكذلك الدول العربية 

لقد أعاق االستعمار منو تلك الدول وهنب مواردها، ورغم أن االستعمار العسكري 
ن وسيلة أخرى ظهرت لفرض هيمنة أبسبب نضاالت الشعوب املستعمرة، إال انتهى 

الدول األجنبية، هي الديون والعالدات التجارية، ومل تنعم البشرية كثريًا بأفول مشس 
االستعمار القدمي، إذ أن الدول االمربيالية عادت إىل اتباع سياسة االحتالل العسكري 

 .ة يف أماكن كثرية من العاملاالستعماري، وزرع القواعد العسكري
إن اضطهاد واستغالل الدول الكبرية للدول الصغرية وهنب ثرواهتا وإفقارها أو إعادة 

ولية وال أتطورها هو مسة جوهرية من مسات الرأمسالية، فاالحتكارات تريد أسوادًا ومواد 
تخلفة، تريد ظهور منافسني هلا، ومن مث تعمل بكل السبل على إعادة تطور النظم امل

وحليفها يف ذلك الطبقات الرأمسالية احلاكمة يف الدول املتأخرة، حيث تقبل بدور الوكيل 
أو الشريك األصغر يف هنب دوت وموارد شعوهبا، ومن ال خيضع لشروط الشركات والنظم 

 .االمربيالية يتعرض للعقاب أو العدوان العسكري
لدول االمربيالية، بل هي طبيعة جتاهات احملافظة يف اوليس سبب ذلك هو سيطرة اإل

فقار الشعوب يف الدول املتخلفة إالنظام الرأمسايل نفسه كما شرحناها، ومن مث سيظل 
والعدوان عليها حمصلة مستمرة طاملا بقيت الرأمسالية ونظامها، وليس االضطهاد أو اهليمنة 

هذا ما داله " ألخرىأزيلو استثمار االنسان لالنسان تزيلوا استثمار أمة "، ددرًا حتمياً 
عام، والزال صحيحًا ح ى اآلن، فالرأمسالية لن يقضى عليها  151ماركس منذ اكثر من 

وتتودف جرائمها إال بتغيري نظامها االجتماعي، نظام االستغالل الطبقى وعبادة األرباح، 
 .وهذا ما تعد به وما تستطيعه االشرتاكية، لذلك فهي ضرورة اآلن اكثر من أي ودت
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 يد المواردتبد

إن التوظيف العقالين ملوارد الطبيعة أمر ضروري، أواًل ألن تكوين املوارد يف باطن 
يفوق بكثري الزمن الالزم  -األرض يتطلب حقب زمنية كبرية، واستهالكها مبعدالت كبرية 

يهدد بنفاذها الوشيك وحرمان البشرية منها، وذلك على سبيل املثال  -إلعادة تكوهنا 
كاد املخزون منه يف باطن األرض ال يفي حباجة البشرية ألكثر من الذي ي" حال البرتول"

 .مخسون عاماً دادمة
حيث جتهد ونفس األمر ينطبق على االستخدام الكثيف الدائم لألراضي الزراعية، 

ناهيك عن زحف العمران واألبنية  -الرتبة اجهادًا عاليًا وسريعًا يهدد بافقادها خصوبتها 
يضًا تبديد ماليني األطنان يوميًا من الورق والطادة الكهربية ودس على ذلك أ -عليها 

هنم ال ينتجون ألفالرأمساليون واأللواح املعدنية أو اخلشبية واألدمشة يف صناعة الدعاية، 
حسب االحتياج الفعلي للبشر، ويصنعون املزيد من السلع اليت ال يوجد هلا حاجة أو 

ائعهم، يستخدمون جيوش كبرية من وكاالت سوق، ويتنافسون فيما بينهم على بيع بض
الدعاية ويهلكون يوميًا املاليني من املواد والطادة يف أعمال الدعاية، ناهيك عن أطنان 

و تطول أال حيتاجها السوق، واليت سيتم ختزينها  من أجل سلعالزجاج والصفيح وغريه 
من الطادة الكهربائية،  مدة عرضها، وباملقابل تعيش درى كثرية يف القارات اخلمس حمرومة

وال جيد أطفاهلم كراريس للتعلم، وبدون مالبس مناسبة وال يعرفون ما هي الشبابيك 
 .الزجاجية

وميكن أن تؤدي زيادة االنتاج إىل ركوده أو تلفه، أو إلقاء الكميات الزائدة منه يف 
اللنب مثلما حيدث مع القمح و  -ح ى ال يهبط الثمن بسبب زيادة املعروض  -البحر 

من عماهلم، فاألولني يضمنون طعام دائم  وغريهم، إن دطط وكالب الرأمساليني أكثر حظاً 
، أما العمال والشعوب الفقرية ليس لديهم نفس الضمانة ورعاية صحية دائمة وفاخر

بسبب فقرهم، فرغم تزايد ضحايا اجملاعات يف أفريقيا اليت مت هنبها، إال أن أمريكا فضلت 
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لزائد عن طلب األسواق يف البحر عن توزيعه جمانًا أو بيعه بسعر رخيص إلقاء القمح ا
 .لفقراء أفريقيا

إن التخطيط العقالين الستخدام موارد الطبيعة، واالنتاج يف حدود احلاجة احلقيقية 
للبشر ومنوهم وتطورهم، هو وحده الذي سيمكن من عدم إهدار مليارات اجلنيهات أو 

وسيحمي الرتبة الزراعية من لطادة يف الدعاية، أو يف السالح، ماليني أطنان املواد أو ا
العقم والتصحر، وأيضًا سيقضي على احلروب واالستعمار، كل هذا غري ممكن يف ظل 
نظام دانون املنافسة املدمرة والسعي للهيمنة، يف حتويل العامل إىل سوق بغض النظر عن 

غراق العامل يف الفوضى الشعوب ودوهتم و البشر يف صراع الذئاب الرأمساليني على أجساد ا
ووضعه على حافة كوارث وليس كارثة واحدة، وأيضًا هذا ما تستطيع االشرتاكية ارجازه، 

 .ولذلك فهي ضرورة

 التمايز

يف ظل الرأمسالية ال توجد مساواة، الرأمسالية نظام هرمي ال حيرتم سوى منطق القوة 
دنيا وطبقات عليا، يصنع هرمًا للمجتمع من والثروة، يقسم كل اجملتمعات إىل طبقات 

التمايزات يف األلقاب والرتب واملكانة االجتماعية، لقد خلقت الرأمسالية تفاوتًا ومتييزًا بني 
واجلنس والعقائد البشر، ليس فقط على أساس الثروة ولكن أيضًا على أساس اللون 

يف القاع، فقبل ( سود أو صفر)والثقافات، اعتربت البيض سادة العامل ودمته وامللونني 
ممنوع )عدة عقود مل يكن نادرًا أن جتد مطاعم يف الدول األوروبية عليها الفتة تقول 

، وال تزال آثار العنصرية ضد السود ح ى اآلن تلقي بظالهلا (دخول الكالب والصينيني
غلب على النظام األمريكي، والعرب اآلن موضوعني على دائمة اهلمج واملتوحشني يف أ

بدرجة أو بأخرى  -الدول األوروبية، ويف داخل كل نظام رأمسايل مثة متييز اجتماعي دائم 
ويف العديد من اجملتمعات الرأمسالية يتعرض األطفال والنساء بني النساء والرجال،  -

وال يستطيع سوى دلة من النساء الربرجوازيات . الستغالل أكرب مما يتعرض له غريهم
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كانة االجتماعية، سيدات األعمال أو كبار موظفات الدولة، فالثروة يف اخرتاق حاجز امل
اجملتمع الرأمسايل دوة متكن أصحاهبا من نيل مكانة اجتماعية مرمودة، ولكن هذه 

التمايزات، ولكن جتعلها أكثر  رماالستثناءات الربجوازية ال تغري من القاعدة العامة هل
الفقراء أواًل ودبل كل شئ هم من يقعوا ضحية هلذه فأكثر مرتبطة باملكانة االدتصادية، ف

التمايزات، سواء كانوا بيض أو سود، نساء أو رجال، فنحن ال نستطيع ختيل ولو جمرد 
ختيل، مقهى فخم يف مصر اجلديدة، يدخله بوكس البوليس ويتعرض للجالسني فيه، 

نفس األمر يف  وختتلف املعاملة يف أدسام الشرطة حسب املكانة االجتماعية للشخص،
يف كل مكان يف عامل الرأمسالية، فتلك  حياء الربجوازية تقريباً الفارق بني األحياء الفقرية واأل

 .أماكن وحارات املشبوهني، واألخرى أحياء السادة واملالك
الفاشية نفسها تغذت من أيدولوجية متايز اللون األبيض للبشرة على غريه من امللونني، 

. غريها من الشعوب، ومتايز أملانيا عن بادي شعوب أوروبا والعاملومتايز أوروبا عن 
على بادي شعوب ( شعب اهلل املختار)والصهيونية أيضًا تقوم على فكرة متايز اليهود 

 .العامل، والعنصرية الدينية أو الثقافية بكل أشكاهلا نتاج لعامل التمايز اجلزئي الرأمسايل
يز بواسطة القوانني فقط، مادام عامل الرأمسالية مبين  وال ميكن معاجلة العنصرية والتمي

إن إلغاء األلقاب مثالً . كله على هرم اجتماعي ضخم من التفاوتات وأشكال التمييز
 يظل بال معىن مادام هناك تفاوت اجتماعي وانقسام طبقي، وألن أغلبية النساء فقريات

ؤسهم الوادعي ودونيتهم أي درارات شكلية باملساواة القانونية من ب نفلن تنقذه
 .االجتماعية

على التمايز والتفاوت، وللقضاء على التمايز والعنصرية وما  إن الرأمسالية نظام دائم
شابه، جيب القضاء أواًل على الرأمسالية وخلق نظام دائم على املساواة احلقيقية، وخاصة 

دانونية وثقافة اجتماعية املساواة االجتماعية واالدتصادية اليت تعد األساس خللق مساواة 
 .مساواتية وهذا أيضاً ما ميكن أن حتققه االشرتاكية
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 االستغالل

ميثل االستغالل الطبقي العنصر اجلوهري يف الرأمسالية، فكما هو معلوم ال يقوم 
أصحاب البنوك والشركات، ومالك املؤسسات الرأمسالية بأي عمل، إهنم يسخرون غري 

م، يعمل ماليني وماليني من العمال والفالحني الفقراء القادرين يف العمل من أجله
 مل هتبطهؤالء  ،حلساب طبقة مكونة من عدة مئات من أصحاب املاليني واملليارات

الذين  ،والفنيني من السماء ولكنها حمصلة عمل املاليني من العمال والفالحني ثرواهتم
رات الشاهقة وال يسكن أحد للرأمسايل، يبنون له العما عمرهم وعملهمفكرهم و يبيعون 

منهم فيها، يصنعون الطائرات واليخوت اليت ال يركبوهنا، ينتجون كل الثروة وال حيصلون 
إال على الفتات، فتزيد ثروات الرأمساليني ويظلون هم على فقرهم، وال ميلك العامل أن 

ت، والعامل ال واملصانع واآلال يرفض هذا االستغالل، فالرأمساليون حيتكرون الثروة واألرض
ميلك شيئًا سوى عافيته وودته، وإن مل يبيعها للرأمسايل سيموت من اجلوع، إن استمرار 
فقر العمال أمر مهم للنظام الرأمسايل ح ى يظلوا يف حاجة للعمل كأجراء، ولذلك حيافظ 

ن تكون أجور العمال يف وضع متدين دائماً، كما أن كل نقصان يف أجر أالرأمساليون على 
عامل يساوي زيادة يف ثروة الرأمسايل، فإن تصورنا أن الرأمسايل اسرتد كل ما دفعه يف ال

، فكل العائد املتبقي يساوي بالضرورة حمصلة ما ددمه العمال من ودت وحسب االنتاج
وجهد، وعندئذ لن يكون هناك استغالل، إن ما حيصل عليه الرأمسايل من ربح ليس مقابل 

شيئاً، ولكنه اجلزء الضخم الذي ادتطعه من عائد العمل الذي دام  نقوده، فالنقود ال تنتج
 .به العمال

صغري من عائد عمله، وح ى لو  جزء إن األجر الذي حيصل عليه العامل ليس سوى 
من عائد العمل مل يرجع إىل العامل الذي انتجه، لكنه  جزءكان األجر كبرياً، يظل هناك 

فقط ألن الرأمسايل حيتكر اآلالت واألدوات،  بحر ذهب إىل خزانة الرأمسايل يف صورة 
رغم أن تلك اآلالت اليت . عمله والعامل مضطر ألن يقبل بتلك السردة اليومية من عائد

عمل عمال آخرون، استغلهم رأمسايل آخر، فكل شئ  ةحيتكرها الرأمسايل هي أيضًا حمصل
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ع والبناء والزراعة، هو عمل نيبدءاً من املعادن اليت تستخرج من باطن األرض، مروراً بالتص
 .عمال، العمال يقومون بكل العمل ويصنعون كل الثروة، وميوتون فقراء

ميكن للمجتمع ان يستغين عن الرأمساليني ببساطة شديدة، ولكن ال ميكن تصور 
طبقة ، فالرأمسايل طفيلي يعيش على انتاج غريه، على انتاج االستغناء عن عمل العمال

ويسخرها ويستغلها ويتسبب يف بؤسها، كل ذلك ملضاعفة ثروته، وزيادة العمال برمتها، 
رأس املال، إن أصحاب املليارات يستطيعون التودف والعيش برخاٍء هم وأبنائهم 

، لكنهم عبيد اليت أخذوها من ناتج عمل آخرين وأحفادهم من تلك الثروة اهلائلة
زيادة يف رأس املال هي سردة وافقار كل غالهلم ويريدون املزيد واملزيد، إن  جلشعهم واست

للعمال والفالحني، فمن أجل زيادة رأس املال تبىن املالهي بداًل من املدارس، وتستعمر 
الشعوب، وتتفجر احلروب والكوارث، ويتدهور أكثر فأكثر أحوال املليارات من البشر يف  

 .نتيجته زيادة أرباحهوال يهم الرأمسايل شيئاً من هذا كله، مادامت  .كل أحناء املعمورة
إن انقسام اجملتمع لطبقات متلك وأخرى ال متلك، لرأمساليني وعمال، هو العلة 
احلقيقية اليت جيب تغيريها ح ى ينعم الناس مبا ينتجون، وح ى ال يغتين املستغل ويفتقر من 

 .والقهر يطحن عظامنا مجيعاً  وح ى ال يستمر دوالب االستغالل. يعمل وينتج
اوالت اليت جرت عرب أكثر من درن ونصف إلصالح الرأمسالية أو جعلها إن كل احمل

أكثر عدالة وإنسانية باءت كلها بالفشل، ألن الرأمسالية ال ميكن أن تكون إال ظاملة 
 .سوى أوهام أصحاهبا( رأمسالية أدل ظلماً )وعدوانية ومستغلة، وال يبقى من فكرة 

بالقضاء على نظامها وذلك ال يكون إال  ال يوجد خالص للبشرية من الرأمسالية سوى
االشرتاكية، كنظام هي الوحيدة . باالشرتاكية، البديل االنساين والعادل للنظام الرأمسايل

اليت تنشئ عاملًا بدون استغالل أو متييز، بدون منافسة مدمرة أو حروب عدوانية، عاملاً 
بهم، وليس تكديس ثروات يستهدف باألساس تلبية حاجات البشر وتنمية ددراهتم ومواه

 .ميتة يف خزائن أفراد جشعني، لذلك كله االشرتاكية ضرورة
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ومن  بهم،  تعمل  والريف،  املدن  يف  والفقراء 

اجلهم، وتقيم نظامهم.
اأو  اأ�شا�س العقيدة  اى متييز بني الب�رص على  نرف�ض : 
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واال�شتبداد مبا يف ذلك املقاومة امل�شلحة ونتم�شك 
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اال�شتبداد  تقاوم  التي  القوى  كل  اإىل   : اأيدينا  مند 
والتدخل  الطبقي  واال�شتغالل  واالمربيالية 
العدل  حتقيق  اجل  من  للتعاون  اال�شتعماري، 

واحلرية.
كل ثوار العامل وكل املناه�شني للراأ�شمالية  اأ�سقائنا : 

واال�شتغالل وامل�شاريع اال�شتعمارية.
ونحارب  اآالمه  نعي�س  م�رص  �شعب  من  جزء   : نحن 
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من نحن 

egy.revolutionary@gmail.com

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

توا�صل معنا

لال�شرتاكية،  فعاًل  الب�رصية  حتتاج  هل 
ظل  يف  وتزدهر  احلياة  ت�شتمر  اأن  ميكن  اأال 
التي خلقت  الراأ�شمالية هي  األي�شت  الراأ�شمالية، 
كل اأ�شباب الرخاء، االنتاج ال�شخم، التكنولوجيا 
االنتقال  و�شائل  احلديثة،  املدن  املتطورة، 
ت�شاوي  الراأ�شمالية  األي�شت  املده�شة؟  واالت�شال 
احلرية والدميقراطية، حيث يف اإمكان اأي �شخ�س 
�شاحب مواهب اأو كفاءات اأن يجد فر�س اأف�شل 
ويدخل  اأحواله  ويح�شن  يرثي  واأن  غريه  من 
اإىل  نحتاج  اإذن  ملاذا  البهيج؟  الراأ�شماليني  عامل 
اال�شرتاكية وهي تعني الفقر، وعدم وجود فر�س 
لالأفراد، وغياب احلرية، ثم اأمل جنرب اال�شرتاكية 
وقد ف�شلت يف اأن تعطي ال�شعادة والرخاء اأو حتى 
العيوب  بع�س  الراأ�شمالية  يف  كان  اإن  امل�شاواة؟ 
تطبيق  اإىل  ن�شطر  ان  دون  اإ�شالحها  اإذن  ميكن 

اال�شرتاكية.
هذا  على  للرد  حماولة  الكرا�س  هذا  يف 
اخلطاب ال�شائع على األ�شنة الكثريين والذي يرى 
واال�شرتاكية  التاريخ،  فردو�س  الراأ�شمالية  يف 
اأو - على االأقل - لي�شت �رصورة  هي اجلحيم، 
ال�شابقة  املقدمات  اأن  ليثبت  �شيئة،  تكن  مل  اإن 
ا�شتنتاجات  اإىل  اأي�شًا  وت�شل  خاطئة،  كلها 
خاطئة، فالراأ�شمالية بتطورها وتوح�شها تطرح 
اجلن�س  وتطور  لتقدم  ك�رصورة  اال�شرتاكية 

الب�رصي واحل�شارة االن�شانية

توح�ش �لر�أ�سمالية
و�سرورة �ال�سرت�كية
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