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أجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل)1(

هذا هو الشعار الذي رفعته الحركة العاملية االنجليزية خالل الخمسني سنة األخرية. وقد أدى خدمة طيبة يف زمن 
نهوض الرتيديونيونات )النقابات العاملية( بعد إلغاء القوانني الخسيسة بشأن الجمعيات عام 1824 )2(وخدم بصورة 
افضل يف زمن حركة الشارتيني)3( املجيدة، عندما سار العامل االنجليز عىل رأس الطبقة العاملة األوروبية. ولكن الزمن 
يتغيري. وهناك الكثري من األشياء التي كانت مرغوبة ورضورية قبل خمسني أو حتى ثالثني عاما. قد شاخ اآلن وأصبح يف 

غري محله أبدا. فهل هذا الشعار القديم الذي كرم زمنا طويال هو أيضا من هذه األشياء؟ 

أجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل؟ ولكن ما هي األجرة العادلة، وما هو يوم اليوم العادل؟ وكيف تحددهام القوانني التي 
يقوم ويتطور عىل أساسها املجتمع الحديث؟ لإلجابة عن ذلك، علينا أن ال نعود إىل علم األخالق أو علم الحقوق، وال إىل 
أي شعور باإلنسانية أو العدالة أو حتى بالرحمة. إن ما هو عدل أخالقيا، وما هو عدل حتى حقوقيا، قد يكون بعيدا عن 
أن يكون عادال اجتامعيا. إن العدالة االجتامعية أو الظلم االجتامعي يحددهام علم واحد وحسب، العلم الذي يعالج 

الحقائق املادية يف االنتاج والتبادل، علم االقتصاد السيايس.

واآلن، ما الذي يعتربه االقتصاد السيايس أجرة عادلة ويوم عادل؟ إنه مجرد معدل األجور، ومدة وشدة يوم العمل اللذان 
تحددهام املنافسة بني رب العمل والعامل يف السوق الحرة. فام عساهام أن يكونا انطالقا من هذا التعريف؟

إن األجرة العادلة، يف الظروف العادية، هي املبلغ املطلوب ليك يحصل به العامل عىل وسائل البقاء التي هي رضورية، 
وفقا ملستوى الحياة يف وضعه ويف بالده، ليك يبقى قادرا عىل العمل وعىل مواصلة جنسه. ومقادير األجر الفعلية، يف 
ظل تقلبات االنتاج، ميكن أن تكون أحيانا أعىل أحيانا وأحيانا أدىن من ذلك املبلغ ولكنه ينبغي، يف الظروف العادية، أن 

يكون هذا املبلغ، متوسط جميع التذبذبات.

يوم واحد  الشغيل يف  اللتان تستهلكان قوة عمل  املبذول  العمل  العمل وشدة  يوم  العادل فهو مدة  العمل  يوم  أما 
استهالكا تاما ولكن دون الحاق رضر بقدرته عىل القيام بنفس كمية العمل يف اليوم التايل واأليام التي تليه.

وعىل ذلك ميكن وصف هذه الصفقة عىل النحو التايل: العامل يقدم للرأساميل كامل قوة عمله اليومية، أي أكرث ما ميكن 
من هذه القوة بحيث ال يغدو تكرار هذه الصفقة باستمرار مستحيال. ومقابل ذلك يتلقى العامل من رضوريات الحياة، 
بقدر ما ميّكنه، وليس أكرث، من مواصلة تكرار نفس الصفقة كل يوم. العامل يقدم أقىص ما يستطيع والرأساميل يقدم 

أقل ما ميكن بقدر ما تتيح طبيعة الصفقة. إن هذا نوع فريد جدا من أنواع العدالة.

ولكن دعونا ننظر نظرة أعمق قليال يف املسألة. فطاملا تحدد األجور ومدة العمل باملنافسة، وفقا لالقتصاد السيايس، 
فإن العدالة تبدو وكأن كال الطرفني يجب أن تتوفر له رشوط متكافئة منذ البداية بالذات. ولكن الحال ليس هكذا. 
فالرأساميل، إذا مل يستطع االتفاق مع العامل، ميكنه أن ينتظر وأن يعيش عىل رأسامله. أما العامل فال يستطيع هذا. 
فليس لديه ما يعيش عليه سوى أجره، وعىل ذلك، فهم مضطر إىل قبول العمل عندما وحيثام وبأية رشوط يستطيع 
قبوله. إن العامل ال تتوفر له منذ البداية رشوط مالمئة للنضال، فالجوع يضعه يف حالة عري مؤاتية إىل أبعد حد. ومع 

ذلك، ووفقا لالقتصاد السيايس للطبقة الرأساملية، يدعى هذا ذروة العدالة. 

ولكن هذا مجرد يشء تافه. فاستخدام القوة امليكانيكية واآلالت يف الفروع الصناعية الجديدة وتحسني اآلالت وتوسيع 
استخدامها يف الفروع التاي دخلتها من قبل، تحرم املزيد واملزيد من »األيدي«* من العمل وتفعل ذلك برسعة تفوق 
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كثريا امكانية امتصاص هذه »األيدي« العاطلة وايجاد العمل لها يف مصانع البالد. إن هذه »األيدي« التي تعطلت تشكل 
جيشا صناعيا احتياطيا حقيقيا لفائدة الرأسامل. فإذا كانت الصناعة راكدة، تعرض هؤالء للمجاعة وأصبحوا شحاذين 
أو لصوصا، أو ذهبوا إىل دور تشغيل الفقراء. أما إذا كانت الصناعة ناجحة فإنهم يكونون تحت الطلب لتوسيع االنتاج. 
وحتى يجد آخر رجل أو امرأة أو طفل من هذا الجيش االحتياطي عمال –األمر الذي ال يحدث إال يف أيام تضخم االنتاج 
بصورة محمومة- حتى هذا الوقت، فإن املنافسة التي يخلقها وجود هذا الجيش تبقى األجور يف هبوط كام يعزز هذا 
الجيش، مبجرد وجوده، قوة الرأسامل يف رصاعه ضد العمل، ويف رصاعه مع الرأسامل، ال يجد العمل نفسه يف وضع غري 
مالئم وحسب، بل عليه كذلك أن يجر الكلة الحديدية املربوطة بقدمه. ومع ذلك، يدعى هذه عدال يف االقتصاد السيايس 

الرأساميل.

ولكن دعونا نستقيص الصندوق الذي يدفع الرأساميل منه هذه األجور العادلة جدا. إنه يدفعها من الرأسامل بالطبع. 
ولكن الرأسامل ال ينتج أية قيمة. إن العمل، إىل جانب األرض، هو املصدر الوحيد للرثوة، والرأسامل نفسه ليس إال 
املنتوج املرتاكم للعمل. وهكذا، إن أجور العمل يدفعها العمل، ويدفع للعامل من منتوجه هو نفسه. ووفقا ملا ميكن 
أن ندعوه عدالة عادية يجب أن تناسب أجرة العامل منتوج عمله. ولكن هذا ليس عدال طبقا لالقتصاد السيايس، بل 
عىل العكس، فإن عمل العامل يذهب للرأساميل، وال يحصل العامل منه عىل أكرث من مجرد رضوريات الحياة. وهكذا، 
إن نتيجة هذا السباق »العادل« للغاية يف املنافسة هي أن منتوج عمل أولئك الذين يعملون، يتجمع بصورة ال ميكن 

تجنبها يف أيدي أولئك الذين ال يعملون، ويصبح يف أيديهم أكرث الوسائل جربوتا الستبعاد الناس الذين أنتجوه بالذات.

أجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل! وميكن أن يقال الكثري عن يوم العمل العادل أيضا الذي تعترب عدالته عىل موازاة 
تامة مع عدالة األجور. ولكننا سنرتك ذلك ملناسبة أخرى، ويتضح متاما، مام قلناه آنفا، أن الشعار القديم قد مىض زمنه 
ومن املشكوك فيه أن يصلح يف هذه األيام. إن عدالة االقتصاد السيايس، طاملا يصوغ بصدق القوانني التي تسري املجتمع 
الراهن، هذه العدالة هي كلها إىل جانب واحد –إىل جانب الرأسامل. فلندفن إذن الشعار القديم إىل األبد ولنستعض 

عنه بشعار آخر هو:

لتكن وسائل العمل –املواد الخام واملصانع واملاكنات- ملك العامل أنفسهم!

»ذي ليبور ستاندارد« 8 أيار/مايو 1881.

*يف االصل »hands« )واملقصود هنا »األيدي العاملة«، »العامل«(. النارش.
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نظام العمل املأجور

يف املقال السابق بحثنا الشعار الذي كرم طويال -»أجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل«، وانتهينا إىل استنتاج مفاده أن 
أعدل أجر يف ظل الظروف االجتامعية الراهنة يعادل، بالرضورة، توزيع منتوج العامل بشكل أبعد ما ميكن عن العدل 
بحيث يذهب الجزء األكرب من ذلك املنتوج إىل جيب الرأساميل وال يبقى للعامل إال ما ميكنه من مواصلة العمل ومن 

مواصلة جنسه.

إن هذا قانون من قوانني االقتصاد السيايس، أو بكلمة أخرى. قانون من قوانني التنظيم االقتصادي الحايل للمجتمع وهوة 
أقوى من جميع القوانني االنجليزية املكتوبة وغري املكتوبة مبا يف ذلك محكمة العدل )4(. وما دام املجتمع ينقسم إىل 
الرأسامليني محتكري جميع وسائل االنتاج: األرض واملواد الخام واآلالت، من جهة، وطبقة  طبقتني متضادتني، طبقة 
العامل والشغيلة املحرومني من أية ملكية لوسائل االنتاج والذين ال ميلكون سوى قوة عملهم، من جهة أخرى، وما دام 
هذا التنظيم االجتامعي موجودا، فسيبقى قانون األجور بكامل جربوته وسيجلب كل يوم من جديد القيود التي تجعل 

العامل عبدا ملنتوجه هو نفسه، الذي احتكره الرأساميل.

لقد كانت الرتيديونيونات االنجليزية حتى اآلن تناضل منذ حوايل ستني سنة تقريبا ضد هذا القانون –ولكن ماذا كانت 
النتيجة؟ هل نجحت يف تحرير الطبقة العاملة من القيد الذي يقيدها به الرأسامل الذي هو إنتاج يديها ذاتها؟ وهل 
مّكنت قطاعا واحدا من الطبقة العاملة من النهوض إىل ما فوق وضع العبيد األجراء ليصبحوا ماليك وسائل إنتاجهم: 
املواد الخام واألدوات واآلالت التي تتطلبها صناعتهم وليصبحوا، بذلك، ماليك منتوج عملهم أنفسهم؟ إن من املعروف 

جيدا أن هذه النقابات مل تفعل ذلك، وليس هذا وحسب، بل ومل تحاول ذلك أبدا.

النقابات  فإن  العكس،  تفعل ذلك، بل عىل  فائدة ألنها مل  العاملية ليست ذات  النقابات  أن  القول  بعيدون عن  إننا 
العاملية يف انجلرتا، كام هو الحال يف كل بلد صناعي آخر، وهي رضورية للطبقة العاملة يف نضالها ضد الرأسامل. إن 
متوسط األجور يعادل مبلغ الرضوريات الكافية لإلبقاء عىل جنس العامل يف بلد معني وفقا ملستوى الحياة املألوف يف 
ذلك البلد. وقد يختلف مستوى الحياة هذا كثريا بالنسبة ملختلف الفئات العاملية.واملزية الكربى للنقابات العاملية، يف 
نضالها للمحافظة عىل األجور يف مستوى معني ولتقصري يوم العمل، هي أنها تتجه نحو املحافظة عىل مستوى الحياة 
ورفعه. وهناك الكثري من الصناعات يف »ايست أند« يف لندن يعترب عمل عاملها بنفس مهارة وصعوبة عمل الحجارين 
ومعاونيهم، ومع أنهم يكادون ال يتقاضون نصف أجور هؤالء. فلامذا؟ ذلك ملجرد أن منظمة جبارة متّكن أعضاءها 
من املحافظة عىل مستوى عال نسبيا للحياة باعتباره املعدل الذي تقّدر به أجورهم، بينام عىل اآلخرين غري املنظمني 
والذين ال حول لهم وال طول، أن يخضعوا ليس فقط للتطاوالت التي ال ميكن تجنبها بل وللتطاوالت التعسفية من 
قبل مستخدميهم. كامأن مستوى حياتهم ينخفض تدريجيا ويتعلمون العيش بأجور أقل فأقل، وتهبط أجورهم طبعا 

للمستوى الذي تعلموا هم أنفسهم قبوله.

وهكذا، إن قانون االجور ليس قانوا يرسم خطا فاصال ثابتا. وهو، يف حدود معينة، ليس البتة قانوا ال يلني. ففي كل وقت 
)باستثناء فرتات الركود الكبري( ولكل صناعة، مجال معني ميكن، صمنه، تعديل متوسط األجور نتيجة النضال بني الفريقني 
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املتنازعني. إن األجور يف كل حالة تحدد عن طريق مساومة، ويف املساومة يحصل الذي يقاوم ملدة أطول وبصورة أفضل 
عىل أكرب الفرص ليكسب أكرث مام يستحق. وإذا حاول العامل املعزول إجراء مساومته مع الرأساميل سهلت هزميته 
وواجه االستسالم بدون قيد أو رشط؛ ولكن إذا شكل جميع عامل إحدى الصناعات منظمة قوية وأنشأوا من بينهم 
صندوقا ماليا ميكنهم من مقاومة مستخِدميهم عند الرضورة وأصبحوا قادرين عىل التعامل مع هؤالء املستخِدمني كقوة، 
فستتوفر لهم عند ذلك، وعند ذلك فقط، الفرصة للحصول ولو عىل ذلك الكفاف الذي ميكن أن يسمى، طبقا للنظام 

االقتصادي يف املجتمع الرهان، أجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل.

إن قانون األجور ال يفسده نضال النقابات العاملية، بل عىل العكس؛ فإن النقابات هي التي تفرض تطبيقه. وبدون 
وسائل املقاومة يف يد النقابات العاملية ال يحصل العامل حتى عىل ما يستحقه مبوجب قوانني نظام العمل املأجور. 
إن خطر النقابات العاملية الذي ميثل أمام عيني الرأساميل هو وحده الذي ميكنه أن يفرض عىل الرأساميل دفع كامل 
سعر السوق لقوة عمل العامل الذي يعمل عنده. وهل تريدون برهانا عىل ذلك؟ أنظروا إىل األجور التي تدفع ألعضاء 
النقابات العاملية الكبرية وإىل األجور التي تدفع لعامل الصناعات الصغرية التي ال تحىص يف ذلك املستنقع من البؤس 

املطبق -»ايست أند« يف لندن.

وهكذا، إن النقابات العاملية ال تهاجم العمل املأجور. ولكن ارتفاع أو انخفاض األجور ليس هو الذي يسبب االنحطاط 
االقتصادي للطبقة العاملة. إن هذا االنحطاط يتجسد يف الواقع التايل: بدال من أن تحصل الطبقة العاملة، مقابل عملها، 
عىل املنتوج الكامل لهذا العمل، يرتتب عليها أن تكتفي بجزء من منتوجها يدعى األجر. ويستأثر الرأساميل باملنتوج كله 
)ويدفع للعامل منه( ألنه ميلك وسائل العمل. ولهذا، لن يوجد أي خالص حقيقي للطبقة العاملة طاملا مل تصبح مالكة 

لجميع وسائل العمل: األرض واملواد الخام واآلالت، الخ.. –وتصبح بالتايل مالكة أيضا لكل منتوج عملها نفسها.

»ذي ليبور ستاندارد« 21 أيار/مايو 1881.

-------------------------------------------------------------------------------------
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النقابات العمالية
1

لقد بحثنا يف عددنا السابق نشاط النقابات العاملية بقدر ما تفرض عىل أرباب العمل تطبيق قانون األجور االقتصادي. 
ونعود إىل هذا املوضوع ألنه عىل أعظم جانب من األهمية بحيث يتوجب عىل الطبقة العاملة عموما أن تفهمه بصورة 

تامة.

إننا نفرتض بأنه ال يوجد عامل انجليزي واحد يف الظرف الراهن بحاجة إىل أن يفرس له أن للرأساميل كفرد وللطبقة 
الرأساملية عموما مصلحة يف تخفيض األجور بأكرب قدر ممكن. إن منتوج العمل يقتسم، بعد خصم جميع النفقات، كام 
أثبت ذلك دافيد ريكاردو بصورة قاطعة، إىل حصتني، األوىل تشكل أجرة العامل واألخرى ربح الرأساميل. ومبا أن هذا 
املنتوج الصايف للعمل هو كمية معينة يف كل عىل انفراد، فمن الواضح أن الحصة التي تدعى بالربح ال ميكن أن تزداد 
بدون تخفيض الحصة التي تدعى باألجرة. وإذا أنكرنا أن للرأساميل مصلحة يف تخفيض األجور فكأننا نقول أن ال مصلحة 

له يف زيادة أرباحه.

ونحن نعلم جيدا جدا أن هناك وسائل أخرى لزيادة األرباح موقتا ولكنها ال تغري القانون العام، ولهذا ال تهمنا هنا.

لقانون خاص محدد متاما من  األجور خاضعا  يكون معدل  األجور عندما  الرأسامليون تخفيض  واآلن، كيف يستطيع 
القوانني االقتصادية االجتامعية؟ إن القانون االقتصادي لألجور موجود وال ميكن دحضه. ولكنه، كام رأينا، مرن وتتجىل 
مرونته بشكلني. فمعدل األجور ميكن تخفيضه، يف صناعة معينة، إما مبارشة، يجعل عامل تلك الصناعة يعتادون تدريجيا 
مستوى حياة منخفض، أو بصورة غري مبارشة، بزيادة ساعات يوم العمل )أو شدة العمل خالل نفس ساعات العمل( 

بدون زيادة األجر.

إن مصلحة كل رأساميل يف زيادة أرباحه عنم طريق تخفيض أجور عامله، تلقى حافزا جديدا من تنافس الرأسامليني يف 
نفس الصناعة. فكل واحد منهم يحاول ترخيص بضاعته أكرث من منافسه. وعليه أن يلجأ إىل تخفيض األجور كيال يضحى 
بأرباحه. وهكذا، أن الضغط عىل معدل األجور الذي تسببه مصلحة كل رأساميل يتضاعف عرشات املرات نتيجة املنافسة 

بني الرأسامليني أنفسهم. وما كان قبال مسألة ربح أقل أو أكرث أصبح اآلن مسألة رضورة.

يتوقف. ولهذا، يف  الذي ال  الثابت  الضغط  للمقاومة ضد هذا  املنظمني ليس لديهم أي وسيلة فعالة  العامل غري  إن 
الصناعات التي ال يوجد فيها تنظيم للعامل تتجه األجور بثبات نحو االنخفاض وتتجه ساعات العمل بثبات نحو الزيادة. 
الصناعي  الركود  مراحل  ولكن  االزدهار،  فرتات  أحيانا،  أوقفتها،  ورمبا  أكيد.  بشكل  ولكن  ببطء،  العملية  وتسري هذه 
ترسعها أكرث فأكرث. وبينام يقرتب طول يوم العمل أكرث فأكرث من الحد األقىص املمكن، تقرتب األجور أكرث فأكرث من الحد 

األدىن املطلق –من املبلغ الذي يصبح من املستحيل عىل العامل أن يعيش وأنت يواصل جنسه بأقل منه.

ولقد كان هناك استثناء موقت لهذا عند مطلع هذا القرن. فقد كان التوسع الرسيع يف استخدام البخار واآلالت ال يلحق 
بتزايد الطلب بشكل أرسع عىل املنتوج املعد بواسطتها. وكانت األجور يف هذه الصناعات، ما عدا أجور األطفال الذين 
باعتهم دور تشغيل الفقراء من اصحاب املصانع، مرتفعة كقاعدة، وكانت األجور لقاء أنواع العمل اليدوي املوصوف 
التي ال ميكن االستغناء عنها مرتفعة كثريا. ويبدو اآلن ما كان يتقاضاه عادة عامل الصباغة أو امليكانييك أو عامل قص 
القطيفة أو الغزال الذي يعمل بآلة الغزل اليدوية مبلغا خياليا. ويف نفس الوقت تعرض عامل الصناعات الذين أزاحتهم 
اآلالت للموت البطيء جوعا. ولكن اآلالت التي اخرتعت حديثا حلت تدريجيا محل هؤالء العامل الذين ينالون أجرا 
عاليا. واخرتعت اآلالت التي تصنع اآلالت، وكان ذلك يتم برسعة بحيث أصبح عرض البضائع التي تصنعها اآلالت ال يلبي 
الطلب فحسب بل ويتجاوزه. وعندما أعاد السلم العام سنة 1815 انتظام التجارة، بدأت التقلبات العرشية )تحدث كل 
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عرش سنوات-املرتجم( بني االزدهار وفيض االنتاج والفزع التجاري. وجميع املزايا التي كسبها العامل أيام االزدهار والتي 
رمبا حتى ازدادت جزئيا خالل فرتة فيض االنتاج بصورة مسعورة، انتزعوها اآلن منهم يف فرتة ركود الصناعة والفزع؛ 
ورسعان ما خضع سكان انجلرتا الصناعيني للقانون العام –القانون الذي يقيض بأن تتجه أجور العامل غري املنظمني، 

باطراد، نحو الحد األدىن املطلق.

إال أن النقابات العاملية التي أصبحت رشعية عام 1824 دخلت حلبة النضال، وكان الوقت جد مناسب. إن الرأسامليني 
مسؤولني،  إىل  أو  داخلية  أنظمة  إىل  أو  رسمية  اتحادات  إىل  األحيان،  معظم  يف  يحتاجون،  ال  وهم  دوما.  منظمون 
الخ.. فعددهم الصغري بالقياس إىل عدد العامل وواقع تشكيلهم طائفة مغلقة مميزة واختالطهم االجتامعي والتجاري 
املتواصل يعوضهم عن كل ذلك. وفقط، وفيام بعد، عندما يصبح صناعيو فرع من فروع الصناعة ميتلكون منطقة معينة 
كام حدث يف صناعة القطن يف النكشري، فقط يف هذا الحال تظهر الحاجة إىل نقابة رسمية للرأسامليني. أما من جانب 
آخر، فإن العامل ال يستطيعون، منذ البداية بالذات، العمل بدون منظمة قوية ذات نظام داخيل ثابت وتخول سلطاتها 
ملسؤولني ولجان. وقد جعل قانون عام 1824 هذه املنظامت رشعية. ومذ ذاك أصبح العامل قوة يف انجلرتا. فلم يبقوا 
جامهري يائسة ومنقسمة عىل نفسها كام من قبل. ورسعان ما أضيفت إىل القوة التي جلبتها الوحدة والعمل املشرتك 
قوة صندوق مايل مملوء كثريا، »صندوق املقاومة« كام يدعوه إخواننا الفرنسيون بصورة معرّبة. وتغري وضع األشياء كله 

اآلن. وأصبح لجوء الرأساميل إىل تخفيض األجور أو زيادة ساعات العمل يعترب مخاطرة.

دامئا  الرأسامليون  اعترب  فقد  العاملية.  النقابات  األوقات ضد  تلك  العنيف يف  الرأساملية  الطبقة  ثوران  بدأ  ومن هنا 
مامرستهم الطويلة األمد لسحق الطبقة العاملة حقا مكتسبا وميزة قانونية. لقد وضع اآلن حد لذلك. والعجب يف أنهم 
أخذوا يرصخون بقوة، ويعتقدون وكأن خسارة فادحة لحقت بحقوقهم وممتلكاتهم، عىل األقل كام يعتقد االقطاعيون 

االيرلنديون هذه األيام )5(.

إن خربة ستني عاما من النضال قد عّقلت الرأسامليني إىل حد ما. وأصبحت النقابات العاملية اآلن مؤسسات معرتفا بها، 
وأصبح عملها الضوابط لألجور معرتفا به بقدر االعرتاف بقوانني املصانع واملعامل كضابطة لساعات العمل. وليس ذلك 
كل ما يف األمر، بل أن أسياد القطن يف النكشري قد تعلموا مؤخرا حتى من العامل وأصبحوا يعرفون اآلن كيف ينظمون 

إرضابا، عندما يالمئهم ذلك، مثل أو حتى أفضل من أية نقابة عاملية.

وهكذا، نتيجة لعمل النقابات، يفرض تطبيق قانون األجور عىل أرباب العمل، ويستطيع العامل يف أية صناعة حسنة 
العمل،  ساعات  وتصبح  ملستخدمهم،  يؤجرونها  التي  العمل  لقوة  الكاملة  القيمة  عىل  تقريبا،  ولو  الحصول،  التنظيم 
مبساعدة قوانني الدولة، ال تتجاوز كثريا جدا، عىل األقل، الحد األقىص الذي تستنفذ بعده قوة العمل قبل األوان. ولكن 
هذا، عىل كل حال، هو أقىص ما تستطيع النقابات، كام هي منظمة حاليا، أن تأمل يف الحصول عليه، وفقط بالنضال 
املتواصل وبإنفاق كمية هائلة من الجهد واملال. وفضال عن ذلك تأيت تقلبات االنتاج، التي تحدث مرة عىل األقل كل 
عرشات سنوات، فتهدم دفعة واحدة ما تم تحقيقه، وعندما يجب مرة أخرى بدء النضال من جديد. أنها حلقة مفرغة 
ال مخرج منها. وتبقى الطبقة العاملة كام كانت، -كام كان أجدادنا الشارتيون ال يخشون تسميتها، - طبقة من العبيد 
األجراء. وهل تكون هذه هي النتيجة النهائية لكل هذه الجهود والتضحية بالنفس واملقاساة؟ وهل يبقى هذا إىل األبد 
الحلقة  النهاية تحطيم هذه  العاملة يف بريطانيا أن تحاول يف  الطبقة  الربيطانيني؟ أو هل عىل  للعامل  أسمى هدف 

املفرغة وإيجاد مخرج منها يف حركة من أجل إلغاء نظام العمل املأجور بالذات؟

ويف األسبوع القادم سنبحث الدور الذي تلعبه النقابات العاملية كمنظمة للطبقة العاملة.
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مل نبحث حتى اآلن وظائف النقابات العاملية إال بقدر ما تسهم يف ضبط معدل األجور وبقدر ما تضمن بعض وسائل 
املقاومة، عىل األقل، للعامل يف نضاله ضد الرأسامل. ولكن هذه الناحية ال تستنفذ موضوعنا.

الرأسامل عكس ذلك.  النضال موجود مهام قال املدافعون عن  الرأسامل. إن هذا  العامل ضد  لقد تحدثنا عن نضال 
ذلك  وليس  مناال،  وأقربها  األرباح  لزيادة  الوسائل  أضمن  هو  األجور  تخفيض  دام  ما  موجودا  النضال  هذا  وسيبقى 
وحسب، بل ما دام نظام العمل املأجور نفسه موجودا أيضا. إن وجود النقابات العاملية بحد ذاته هو برهان كاف عىل 
هذه الحقيقة؛ فإذا كانت مل تنشأ ليك تكافح ضد تطاوالت الرأسامل، فألي غرض إذن أنشئت؟ ليست هناك فائدة من 
تلطيف األمور. وال توجد كلمة معسولة تستطيع إخفاء هذه الحقيقة البشعة وهي أن املجتمع الراهن مقسم بصورة 
أساسية إىل طبقتني متناحرتني كبريتني-طبقة الرأسامليني أصحاب جميع وسائل استخدام العمل، من جهة، وطبقة العامل 
الذين ال ميلكون سوى قوة عملهم، من جهة أخرى. ويقّسم منتوج عمل الطبقة األخرية بني كلتا الطبقتني، وأن هذا 
التقسيم هو الذي يدور حوله النضال باستمرار. وتحاول كل طبقة الحصول عىل أكرب حصة ممكنة. وأعجب ما يف هذا 

النضال أن الطبقة العاملة، بينام ال تكافح إال للحصول عىل جزء من إنتاجها، غالبا ما تتهم بأنها تنهب الرأسامليني!

ولكن النضال بني طبقتني كبريتني يف املجتمع يصبح بالرضورة نصاال سياسيا. فهكذا كان الحال يف املعركة الطويلة بني 
الربجوازية أو طبقة الرأسامليني واألرستقراطية العقارية. وهكذا هو الحال أيضا يف النضال بني الطبقة العاملة والرأسامليني 
أنفسهم. ويف كل نضال تخوضه طبقة ضد أخرى يكون الهدف األقرب الذي يدور النضال من أجله هو السلطة السياسية. 
فالطبقة الحاكمة تدافع عن سيطرتها السياسية أي عن أغلبيتها املضمونة يف الهيئة الترشيعية، وتناضل الطبقة املظلومة 
أوال من أجل املشاركة يف السلطة وبعد ذلك من أجل السلطة كلها وذلك يك تتمكن من تغيري القوانني السارية وفقا 
ملصالحها وحاجاتها نفسها. وهكذا، أن الطبقة العاملة يف بريطانيا العظمى ناضلت لسنوات بحمية وحتى بعنف من 
أجل ميثاق الشعب )6( الذي كان عليه أن مينحها تلك السلطة السياسية. وقد هزمت يف نضالها هذا ولكن النضال ولّد 
لدى الربجوازية التي انترصت انطباعا عىل درجة من القوة بحيث أصبحت الربجوازية، منذ ذلك الوقت، ترس كثريا بهدنة 

مطولة لقاء تنازالت متكررة أبدا يف صالح العامل.

وبعد، إن التنظيم هو أكرث األسلحة أهمية يف النضال السيايس الذي تخوضه طبقة ضد أخرى. وبقدر ما تحطم التنظيم 
السيايس الرصف أو تنظيم الشارتيني، بقدر ما أصبح تنظيم النقابات العاملية أقوى فأقوى حتى وصل، يف الوقت الحارض، 
إىل درجة من القوة ال تعادلها قوى أي تنظيم للطبقة العاملة يف الخارج. إن بضع نقابات عاملية كبرية تضم ما بني مليون 
ومليوين عامل، مدعومة من النقابات األصغر أو املحلية، متثل قوة عىل أية حكومة للطبقة املهيمنة سواء من الويغ أو 

التوري)7( أن تحسب حسابها.

وحتى اآلن، حرصت هذه املنظامت الجبارة نفسها بشكل صارم تقريبا، طبقا لتقاليد منشئها وتطورها يف بريطانيا، يف 
مهمة املشاركة يف ضبط األجور ويوم العمل ويف النضال من أجل إلغاء القوانني املعادية رصاحة للعامل. وكام ذكرنا آنفا، 
فعلت ذلك محدثة نفس األثر تقريبا الذي يحق لها أن تتوقعه. ولكنها حصلت عىل أكرث من ذلك؛ فالطبقة الحاكمة 
التي تعرف قوة هذه املنظامت أكرث مام تعرفها هذه املنظامت نفسها، تطوعت لتقديم تنازالت إضافية لها. وعىل كل 
حال، منح قانون دزرائييل االنتخايب )8( حق التصويت للجزء األكرب من الطبقة العاملة املنظمة. فهل كان دزرائييل قد 
اقرتح ذلك لو مل يكن قد افرتض أن هؤالء الناخبني الجدد سيظهرون إرادتهم بأنفسهم وأنهم لن يبقوا مقادين من جانب 
سياسيي الطبقة الربجوازية الليرباليني؟ وهل كان قد استطاع تنفيذ اقرتاحه لو مل يثبت العامل، يف إدارة نقاباتهم الهائلة، 

إنهم أهل للعمل االداري والسيايس؟

لقد فتح ذلك التدبري ذاته آفاقا جديدة أمام الطبقة العاملة. فقد أعطى الطبقة العاملة األكرثية يف لندن ويف جميع املدن 
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الصناعية، وهكذا مّكنها من خوض النضال ضد الرأسامل بأسلحة جديدة عن طريق إرسال رجال من صفوفها هي إىل 
الربملان. وهنا، ال بد أن نقول، مع األسف، أن النقابات العاملية نسيت واجبها كطليعة للطبقة العاملة. لقد مىض عىل 
السالح الجديد يف أيديها أكرث من عرش سنوات ولكن من املشكوك فيه أن تكون قد أشهرته ولو مرة واحدة. وعليها أن 
ال تنىس أنها لن تستطيع مواصلة احتالل املوقع الذي تحتله اآلن ما مل ترس، بالفعل، يف طليعة الطبقة العاملة. إنه ال 
يتفق وطبيعة األشياء أن متتلك الطبقة العاملة يف بريطانيا القدرة عىل إرسال أربعني أو خمسني عامال إىل الربملان، وأن 

ترىض إىل األبد، مع هذا، بأن ميثلها الرأسامليون أو مأموروهم كاملحامني والصحفيني، الخ.

وزيادة عىل ذلك، هناك عدد وافر من الظواهر التي تدل عىل أن الطبقة العاملة يف بريطانيا تصحو عىل الوعي بأنها 
كانت لبعض الوقت تسري عىل خط خاطئ، وبأن الحركات الراهنة من أجل أجور أعىل وساعات عمل أقل عىل وجه 
الحرص ستبقيها يف حلقة مفرغة ال مخرج منها، وبأن ما يشكل الرش األسايس ليس انخفاض األجور بل نظام العمل املأجور 
نفسه. وحاملا ينترش هذا الوعي بشكل عام يف أوساط الطبقة العاملة، فال بد أن يتغري وضع النقابات إىل حد كبري. ولن 
تعود تتمتع مبزية أنها املنظامت الوحيدة للطبقة العاملة. فإىل جانب أو فوق نقابات صناعات منفردة يجب أن يظهر 

اتحاد عام، أي منظمة سياسية للطبقة العاملة ككل.

الزمن يقرتب برسعة حيث  الجدي لهام: االوىل –أن  الحساب  النقابات أن تحسب  وهكذا، هناك نقطتان يجب عىل 
ستطالب الطبقة العاملة يف بريطانيا، برصاحة، بحصتها الكاملة يف التمثيل الربملاين. والثانية –أن الزمن يقرتب برسعة أيضا 
حيث ستدرك الطبقة العاملة أن النضال من أجل أجور أعىل وساعات عمل أقل وأن مجموع عمل النقابات يف شكله 
الحايل، ليسا هدفا بحد ذاته بل وسيلة، وسيلة رضورية وفعالة جدا، ولكنهام يبقيان عىل كل حال وسيلة واحدة فقط 

من بني عدة وسائل لتحقيق هدف أسمى وهو إلغاء نظام العمل املأجور كله.

ومن أجل التمثيل الكامل للعامل يف الربملان وكذلك من أجل االستعداد إللغاء نظام العمل املأجور، سيصبح التنظيم 
رضوريا ال للمهن بصورة متفوقة بل للطبقة العاملة ككل. وكلامتحقق ذلك بصورة أرسع، كلام كان الحال أفضل. وال 

توجد قوة يف العامل تستطيع مقاومة الطبقة العاملة الربيطانية ليوم واحد إذا كانت منظمة ككل واحد.

»ذي ليبور ستاندارد«، 28   أيار/مايو و4 حزيران/يونيو 1881.
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املعاهدة التجارية مع فرنسا

يف التاسع من حزيران/يونيو املصادف يوم الخميس، اقرتح السيد مونك )النائب عن غلوسرت( يف مجلس النواب قرارا 
يقيض بأنه.

»لن تكون أية معاهدة تجارية مع فرنسا ناجحة إذا كانت ال تتجه نحو تطوير العالقات التجارية بني البلدين عن طريق 
املزيد من تخفيض املرسوم«.

وتال ذلك نقاش طويل نوعا ما. وأبدى السري تش. ديلك، بالنيابة عن الحكومة، املعارضة الرقيقة التي تتطلبها اآلداب 
الدبلوماسية. واقرتح السيد ج.آ. بلفور )النائب عن تامويرث( إجبار األمم األجنبية، عن طريق رسوم ثأرية، عىل تطبيق 
تعريفات أدىن. أما السيد سالغ )النائب عن مانشسرت( فقد اقرتح أن نرتك للفرنسيني أن يدركوا قيمة تجارتنا بالنسبة لهم 
وقيمة تجارتهم بالنسبة لنا، حتى بدون أية معاهدة. وعرب السيد الينغوبرث )النائب عن برادفورد( عن يأسه من التوصل 
إىل تجارة حرة عن طريق املعاهدات التجارية. وأعلن السيد ماك- أيفر )النائب عن بريكنهيد( أن النظام الراهن للتجارة 
الحرة ليس إال احتياال لكونه قامئا عىل أساس حرية االسترياد والحد من التصدير. وأقر االقرتاح بأغلبية سبعة وسبعني ضد 

تسعة وأربعني، وهذا يعني هزمية لن تؤذي مشاعر السيد غالدستون وال مركزه.

إن هذا النقاش منوذج جيد لسلسلة طويلة من الشكاوي املتكررة أبدا حول العناد الذي يرفض به األجانب الحمقى، 
وحتى رعايا املستعمرات الذين يضارعونهم يف الحامقة، االعرتاف بالربكة الشاملة للتجارة الحرة وبقدرتها عىل معالجة 
نبوءة مدرسة مانشسرت )9( الذي منيت به  الذريع  الفشل  أبدا مثل  نبوءة  أية  جميع الرشور االقتصادية. ومل تفشل 
الزاعمة بأنه حاملا متارَس التجارة الحرة يف انجلرتا ستمطر الخري عىل البالد بحيث تقتفي جميع األمم األخرى أثرها وتفتح 
القارة  الربية. ومل تكن  التملقي صوتا صارخا يف  الحرة  التجارة  البضائع االنكليزية. وبقي صوت حواريي  موانئها أمام 
وأمريكيا فقط هام اللتان زادتا عىل العموم رسومهام الوقائية بل وحتى املستعمرات الربيطانية قد اقتفت أثرهام حاملا 
منحت الحكم الذايت، ومل تكد الهند توضع تحت التاج )10( حتى فرضت فيها رسوم بنسبة خمسة باملئة عىل البضائع 

القطنية كحافز لنمو الصناعة املحلية.

إن السبب يف هذا طلسم ملدرسة مانشسرت. ولكن تفسريه سهل متاما.

فحوايل منتصف القرن املايض كانت صناعة القطن ترتكز بصورة رئيسية يف بريطانيا. ولهذا من الطبيعي أن يكون قد 
جرى هنا بالضبط، مع الطلب املتزايد برسعة عىل البضائع القطنية –اخرتاع اآلالت التي أدخلت الثورة، مبساعدة املحرك 
البخاري، أوالٌعىل صناعة القطن ثم عىل صناعات النسيج األخرى عىل التوايل. وإذا مكامن الفحم الكبرية التي يسهل 
الوصول إليها يف بريطانيا العظمى، تصبح اآلن بفضل البخار أساسا الزدهار البالد. وسّهلت الرثوات الوفرية من فلزات 
الحديد القريبة كثريا من مصادر الفحم تطوير صناعة الحديد التي تلقت حافزا جديدا بالطلب عىل اآلالت واملعدات. 
وبعد ذلك، ويف معمعان هذه الثورة يف نظام الصناعة كله جاءت الحروب ضد اليعقوبيني وحروب نابليون فأبعدت، 
لحوايل خمس وعرشين سنة، سفن جميع األمم املتنازعة تقريبا عن البحر وأعطت بذلك للبضائع الصناعية اإلنجليزية 
احتكارا عمليا يف جميع أسواق ما وراء األطليس وبعض األسواق األوروبية. وعندما استعيد السالم عام 1815 وقفت 
انجلرتا بصناعتها البخارية عىل استعداد لتزويد العامل بينام كانت اآلالت البخارية بالكاد معروفة يف البلدان األخرى. ويف 

االنتاج الصناعي كانت انجلرتا تسبق تلك البلدان بأشواط بعيدة جدا.

البخار  بواسطة  االنتاج  فرنسا  فأدخلت  انجلرتا.  أثر  اقتفاء  بلدانا أخرى عىل  ما حملت  السالم رسعان  استعادة  ولكن 
محتمية بجدار صيني من تعرفتها الوقائية. وهكذا فعلت أملانيا مع أن تعرفتها يف ذلك الوقت كانت أكرث ليبريالية بكثري 
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من غريها مبا يف ذلك انجلرتا. وهكذا فعلت بلدان أخرى. ويف نفس الوقت عمدت األرستقراطية العقارية الربيطانية، من 
أجل زيادة ريعها، إىل فرض قوانني الحبوب )11( رافعة بذلك سعر الخبز ومعه املعدل النقدي لألجور. ومع ذلك مىض 
تقدم الصناعات االنجليزية برسعة مذهلة. ونحو عام 1830 بذلتقصارى جهدها لتصبح »مشغل العامل«. وكان ذلك يف 

الواقع ما استهدفته عصبة مكافحة قوانني الحبوب )12(.

ومل يكن هناك رس، يف تلك األيام، حول القصد من إلغاء قوانني الحبوب. فتخفيض أسعار الخبز ومن ثم تخفيض املعدل 
النقدي لألجور، كان سيمكن رجال الصناعة الربيطانيني من تحدي جميع املنافسات وأي منافسة كان األجانب الكفار 
أو الجهلة يهددونهم بها. وما الذي كان أمرا طبيعيا أكرث من أن تقوم انجلرتا، بفضل تقدمها العظيم يف ميدان اآلالت 
وبفضل أسطولها التجاري الهائل وفحمها وحديدها، بتزويد العامل كله بالسلع الصناعية ويقوم العامل الخارجي بدوره 
بتزويدها باملنتجات الزراعية كالحبوب والخمور والكتان والقطن والنب والشاي، الخ؟ لقد كان ذلك إرادة إلهية والوقوف 
يف طريقه يعني متردا رصيحا عىل إرادة الله. وأقىص ما ميكن هو السامح لفرنسا بتزويد انجلرتا وبقية العامل بأدوات 
الزينة واملوضة التي ال ميكن صنعها باآلالت والتي كانت كلها ال تستحق اهتامم صاحب مصنع متنّور. وعندها، وعندها 
فقط، ميكن أن يحل السالم عىل األرض وأن تتوفر النية الطيبة تجاه االنسان وترتبط جميع األمم ببعض بروابط ودية من 
التجارية واملنفعة املتبادلة ويستقر عهد السلم والوفرة إىل األبد. أما الطبقة العاملة، »أيديهم« فقد قالوا لها: »سيجيئ 

زمن طيب أيها الصبية، انتظري قليال!« وما تزال »األيدي« تنتظر بطبيعة الحال.

نظام ستتحول  البتة جامل  يروا  ومل  الجهلة.  الكفار  األجانب  يتنظر  مل  »األيدي«،  فيه  انتظرت  الذي  الوقت  ولكن يف 
فيه املزايا الصناعية املوقتة التي متتلكها انجلرتا إىل وسيلة لتأمني احتكارها للصناعة يف العلم كله وإىل األبد وستصبح 
فيه جميع األمم األخرى مجرد توابع زراعية إلنجلرتا–أي بكلمة أخرى- تصبح يف حالة ايرلندا التي تحسد عليها جدا. 
لقد عرفوا أنه ال يستطيع اي بلد السري مع اآلخرين يف مضامر الحضارة إذا حرم من الصناعة وأنزل، بذلك، إىل مرتبة 
يكون فيها مجرد كرمة من الفالحني املتخلفني. ولذلك، وبإخضاع املنفعة التجارية الخاصة للرضورات الوطنية، حموا 
معاملهم النامية بفرض تعرفة عالية، األمر الذي بدأ لهم الوسيلة الوحيدة لحامية أنفسهم من الهبوط إىل مستوى الحالة 

االقتصادية يف ايرلندا.

ونحن ال نعني القول أن مثل هذا الترصف كان اليشء الصحيح يف كل حالة. بل عىل العكس؛ فإن فرنسا كانت ستكسب 
مزايا هائلة من االقرتاب امللحوظ من التجارة الحرة. أما املعامل األملانية، مهام كانت حالها اليوم، فقد أصبحت كام هي 
اآلن يف ظل التجارة الحرة، ولن ترّض التعرفة الوقائية التي فرضها بيسامرك إال الصناعيني األملان أنفسهم. ولكن هناك 
بلدا واحدا، تعترب فيه فرتة قصرية من الحامية ليس لها مربر فحسب بل وقضية رضورية ملحة –وهذا البلد هو أمريكا.

يف  أنه،  واقع  ذلك  يثبت  ما  وخري  وطنية.  الصناعة رضورة  إدخال  معها  يصبح  تطويرها  يف  نقطة  أمريكا  بلغت  لقد 
ميدان اخرتاع اآلالت التي توفر العمل، مل تعد انجلرتا هي الطليعة بل أمريكا. ويف كل يوم تزيح االخرتاعات األمريكية 
االخرتاعات االنجليزية املسجلة واآلالت االنجليزية. كام تأيت اآلالت األمريكية إىل انجلرتا وذلك يف جميع فروع الصناعة 
تقريبا. ثم إنه يوجد يف أمريكا شعب يعترب أنشط شعوب العامل، ومكامن فحم تبدو مكامن انجلرتا أمامها وكأنها كمية 
مهملة، وفيها كميات وفرية من الحديد وجميع املعادن األخرى. وهل ميكن االفرتاض بأن مثل هذا البلد سيعرّض صناعته 
الفتية الناهضة ملنافسة طويلة مديدة مع الصناعة القامئة منذ زمن بعيد يف انجلرتا يف الوقت الذي يستطيع فيه، بواسطة 
فرتة حامية قصرية متتد حوايل عرشين عاما، أن يجعل صناعته يف الحال يف مستوى أي منافس؟ وتقول مدرسة مانشسرت: 
ولكن أمريكا ال تفعل شيئا سوى نهب نفسها عن طريق نظام الحامية. وهكذا ينهب شخص ما نفسه إذا دفع مبلغا 
إضافيا ليستخدم القطار الرسيع بدل استخدام قطار الركاب القديم –اي ليقطع خمسني ميال يف الساعة بدال من اثني 

عرش ميال.
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وليس هناك شك يف أن الجيل الحايل سيشهد الضائع القطنية األمريكية تنافس االنجليزية يف الهند والصني وتكسب 
مكانة لنفسها تدريجيا يف هاتني السوقني الرئيسني. ثم إن اآلالت والبضائع الحديدية األمريكية تنافس االنجليزية يف 
جميع أنحاء العامل مبا يف ذلك انجلرتا... ولذا فإن الرضورة امللزمة نفسها التي نقلت الصناعات الفلمنكية إىل هولندا 
والهولندية إىل انجلرتا ستنتقل، عام قريب، مركز الصناعة العاملية من هذا البلد إىل الواليات املتحدة األمريكية املتحدة. 

ويف املجال املحدود الذي سيبقي إلنجلرتا بعد ذلك، ستجد انجلرتا منافسني مريعني يف عدة أمم من أمم القارة.

ال ميكن االستمرار أكرث من ذلك يف التهرب من واقع أن احتكار انجلرتا الصناعي يسري برسعة نحو االضمحالل. وإذا كانت 
الطبقة الربجوازية »املتنورة« تعتقد أن من مصلحتها طمس هذه الحقيقة، فلتواجه الطبقة العاملة الحقيقة بجرأة وجها 
لوجه إذ أن ذلك يهمها أكرث حتى مام يهم أبناء الطبقات »الراقية«. قد يبقى هؤالء لزمن طويل مرصفيي ومرايب العلم 
كام فعل قبلهم البندقيون والهولنديون يف عرص انحاللهم. ولكنام الذي سيحل »باأليدي« عندما تبدأ تجارة التصدير 
اإلنجليز الهائلة يف التقلص كل عام بدال من التوسع؟ فإذا كان نقل صناعة بناء السفن الحديدية من التيمز إىل كاليد 
كافيا لجعل »ايست آند« كلها يف لندن منطقة بؤس مزمن، فام الذي سيفعله يف انجلرتا نقل جميع الصناعات األساسية 

فعال من انجلرتا إىل ما وراء األطليس؟

إن ذلك سيفعل شيئا واحدا كبريا: إنه سيحطم الحلقة األخرية التي ما تزال تربط الطبقة العاملة االنجليزية بالربجوازية 
االحتكار، ستضطر  يدّمر هذا  الوطني. وحاملا  االحتكار  أجل  املشرتك من  الحلقة عملهام  كانت هذه  لقد  االنجليزية. 
الطبقة العاملة الربيطانية إىل أن تأخذ يف يدها مسألة مصالحها الخاصة ومسألة انقاذ نفسها بنفسها، وتضع حدا لنظام 

العمل املأجور. فلنأمل بأنها لن تنتظر حتى ذلك الوقت.

»ذي ليبور ستاندارد«، و18 حزيران/يونيو 1881
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جملسان بلديان منوذجيان
وعدنا قراءنا بأن نطلعهم عىل سري الحركة العاملية سواء يف انجلرتا أو يف خارجها. ومن حني إىل آخر سنحت لنا الفرصة 
إلبالغ بعض الجديد عن أمريكا. ويف الظرف الراهن، تسنح الفرصة الطالع القراء عىل بعض الوقائع من الحياة الفرنسية؛ 

وهذه الوقائع لعىل درجة من األهمية بحيث أنها تستحق البحث يف مقالة افتتاحية من جريدتنا.

يف فرنسا ال يعرفون ذلك التنوع الذي ال يزال قامئا يف انجلرتا فيام يتعلق بنظام التصويت العام. فهناك ال فرق بني نظام 
التصويت يف االنتخابات إىل الربملان ويف االنتخابات إىل الهيئات البلدية: ففي كل مكان، يطبق، عىل العموم، التصويت 
العام العلني بواسطة كريات االقرتاع. وعندما ظهر حزب العامل االشرتايك يف فرنسا، اتخذ قرارا بتقديم مرشحني عامل يف 
االنتخابات، ال إىل الربملان وحسب، بل أيضا إىل جميع الهيئات البلدية. وكانت النتيجة أن هذا الحزب العاميل الفتي قد 
فاز، أثناء االنتخابات األخرية التي جرت يف 9 كانون الثاين/يناير من العام الجاري إىل املجالس البلدية، يف عدد كبري من 
املدن الصناعية ويف جملة من النقاط املأهولة الريفية وال سيام حيث تقوم االستثامرات املنجمية. ومل يتوفق يف انجاح 
بعض املرشحني وحسب، بل ظفر أيضا يف بعض األماكن بأغلبية املقاعد، بل أن أحد املجالس، كام سرنى فيام بعد، قد 

تألف كليا من العامل.

ليبور ستاندارد«( بفرتة وجيزة، أرضب عامل املصانع يف مدينة روبيه،  قبل تأسيس»The Labour Standard«)»ذي 
الواقعة عىل الحدود مع بلجيكا. ورسعان ما أرسلت الحكومة القوات املسلحة إىل هذه املدينة، وحاولت يف الوقت نفسه، 
بحجة إقرار النظام )الذي مل يكن يتهدده أي يشء(، أن تستفز املرضبني إىل القيام بأعامل من شأنها أن تشكل ذريعة 
لتدخل القوات املسلحة. ولكن العامل اعتصموا بالهدوء، مع العلم أن ما ساعدهم بصورة رئيسية يف الصمود بوجه 
كل استفزاز إمنا هو نشاط املجلس البلدي الذي يتألف بأغلبيته من العامل. فقد ُعرضت أسباب االرضاب يف املجلس، 
فناقشها املجلس بالتفصيل، وبالنتيجة، مل يعرتف املجلس بصواب مطالب املرضبني وحسب، بل اتخذ أيضا تدبريا فعليا، 
إذ قرر اعتامد مبلغ 50000 فرنك أو 2000 جنيه سرتليني ملساعدة املرضبني. ولكن هذه االعانة مل تدفع، وذلك لسبب 
واحد، هو اعرتاض املحافظ عليها، إذ أن املحافظ ميلك، مبوجب القوانني الفرنسية، حق تعليق أي من قرارات املجالس 
البليدة إذا اعترب أن هذه االخرية قد تجاوزت صالحيتها. ومع ذلك، كان للتأكيد املعنوي الكبري الذي قدمه قرار االدارة 

الذاتية البليدة هذا للمرضبني، قيمة خارقة بالنسبة للعامل. 

يف 8 حزيران/يونيو، رسحت الجمعية الصناعية املنجمية يف كومانرتي، بوسط فرنسا )محافظة آليه( 152 عامال رفضوا 
الخضوع لنظام يوم العمل، املطبق حديثا، واملثري لالستياء. وآنذاك أرضب جميع عامل املناجم، وعددهم قرابة 1600، 
احتجاجا عىل املحاوالت التي جرت يف اآلونة األخرية إلدخال نظام ليوم العمل مرض بالعامل ولتطبيقه تدريجيا. وهنا 
أيضا وقف املجلس البلدي عىل الفور إىل جانب العامل. ففي اجتامع 12 حزيران/يونيو )وكان، فضال عن ذلك، يوم أحد( 

اتخذ قرارات باملضمون التايل:

1-مبا أن املجتمع ملزم بأن يؤمن معيشة أولئك الذين يؤمنون بعملهم معيشة املجتمع بأرسه، ومبا أن الدولة تتمتع 
عن أداء هذا الواجب، فإن الكومونات تلتزم بأدائه؛ إن املجلس يقرر: تقديم قرض مببلغ 25000 فرنك )1000 جنيه 
سرتليني( بضامنة أكرث املواطنني يرسا؛ غاية هذا املبلغ مساندة عامل املناجم املضطرين لرتك العمل بسبب رصف 152 

من رفاقهم من عري حق.

اتخذباإلجامع، ومل يعرتض عليه غري رئيس البلدية.

2-مبا أن الدولة، ببيعها من رشكة مساهمة ملكا قيام للشعب، هو مناجم كومانرتي، قد وضعت العامل العاملني هناك 
تحت رحمة الرشكة املعنية؛ ومبا أن الدولة كانت بالتايل ملزمة بأن تحرص عىل أن الظلم الذي سيتعرض له عامل املناجم 
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من جانب الرشكة لن يبلع، يف أسوأ األحوال، حدا يهدد وجودهم بالذات؛ ومبا أن الدولة وضعت القوات املسلحة تحت 
ترصف الرشكة أثناء االرضاب، وبذلك مل تحافظ عىل حيادها، وليس هذا وحسب، بل وقفت أيضا إىل جانب الرشكة، 

فإن املجلس، باسم مصالح الطبقة العاملة امللزم بالذود عنها، يطالب قامئقام القضاء:

1-بأن يسحب عىل الفور القوات املسلحة التي يشكل وجدوها هنا الذي ال مربر له استفزازا مبارشا؛

2-بأن يراجع مدير الرشكة ويجربه عىل إلغاء التدبري الذي استثار االرضاب.

اتخذ باإلجماع.

ويف القرار الثالث، املتخذ هو أيضا باإلجامع، عمد املجلس، العتباره أن األموال البلدية قد ال تكتفي، بسبب قلتها، لتقديم 
القرض، وأعلن فتح باب التربعات من أجل املرضبني وطلب من جميع االدارات الذاتية البلدية يف فرنسا أن تشرتك يف 

تقديم مساعدة مالية لهم.

وهكذا نرى هنا نتائج واضحة الشرتاك العامل، ال يف الربملان وحسب، بل أيضا يف الهيئات البليدة وغريها من الهيئات. 
ومن املمكن أن تنتهي االرضابات يف انجلرتا بنحو آخر متاما فيام لو حظي العامل بتأييد مجالسهم البلدية! فإن املجالس 
الوقت  مليئة يف  األغلب، هي  العامل عىل  قبل  انجلرتا من  املنتخبة يف  املحلية،  الذاتية  االدارة  البلدية وسائر هيئات 
الحارض، وبوجه الحرص، بأرباب العمل وعمالئهم املبارشين وغري املبارشين )املحامني وخالفهم(، ويف أحسن األحوال، 

بأصحاب الدكاكني.

عندما يحدث إرضاب أو ترسيح تعسفي، تستخدم السلطات املحلية عىل الفور كل سلطانها املعنوي واملادي يف صالح 
أرباب العمل وضد العامل؛ ويُستخدم البوليس، الذي تدفع رواتبه من جيوب العامل، لنفس الغرض الذي تستخدم له 

القوات املسلحة يف فرنسا، ونعني بذلك أنه يستفز العامل للقيام بأعامل غري رشعية ويالحقهم.

إن السلطات املدعوة إىل تنفيذ القانون بصدد الفقراء، ترفض عىل العموم أن تقدم أي مساعدة ألولئك الذين هم، برأيها 
ملزمون بالعمل بغض النظر عن كل يشء. وهذا بالذات ما كان ينبغي توقعه. فمن وجهة نظر أبناء تلك الطبقة التي 
يصرب العامل عىل وجود ممثليها يف هيئات االدارة املحلية، ليس االرضاب إال فتنة ضد النظام االجتامعي القائم، واعتداء 
عىل حق امللكية املقدسة. ومن جراء ذلك، سينصب دامئا عىل حق امللكية املقدسة. ومن جراء ذلك، سينصب دامئا كل 
نفوذ الهيئات املحلية الهائل، املعنوي واملادي، عىل تأييد أرباب العمل طاملا مل توافق الطبقة العاملة عىل انتخاب أرباب 

العمل وممثيل أرباب العمل إىل الهيئات املحلية لإلدارة الذاتية.

نحن نأمل أن يفتح نشاط هذين املجلسني البلدين الفرنسيني عيون الكثريين. ترى، هل يقولون عىل الدوام، قاصدين 
أيضا العامل االنجليز، أن »هذه األمور تسري عىل نحو أحسن يف فرنسا«؟ إن الطبقة العاملة يف انجلرتا، مع منظامتها 
العريقة والقوية، مع حرياتها السياسية القدمية، مع تجربتها خالل سنوات وسنوات يف حقل النشاط السيايس، تتمتع 
بأفضليات هائلة بالنسبة لعامل أي بلد من بلدان القارة. ولكن األملان أوصلوا إىل الربملان 12 ممثال عن العامل، وللعامل، 
كام يف فرنسا، األغلبية يف كثري من املجالس البلدية. صحيح أن حقوق العامل االنتخابية يف انجلرتا محدودة، ومع ذلك 
بالقدرة أن تشاء  الصناعية. حسب هذه األغلبية  الكبرية ويف املناطق  العاملة أغلبية السكان يف املدن  الطبقة  تشكل 
حتى تصبح قوة بالفعل يف الدولة، قوة يف جميع األماكن التي يرتكز فيها السكان العامل. وإذا متثل العامل متثيال الئقا 
يف الربملان، ويف املجالس البلدية، ويف مجالس الوصاية املحلية. ظهر يف وقت غري بعيد رجال دولة من العامل مبقدورهم 
أن يضعوا العيّص بني أقدام أولئك املوظفني املغرورين واألغبياء الذين يستبدون بالجامهري الشعبية يف كثري من األحيان.

»ذي ليبور ستاندارد«، 25 حزيران/يونيو  1881.
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املواد الغذائية األمريكية ومسألة األرض

منذ خريف عام 1837 اعتدنا متاما عىل رؤية الذعر املايل واألزمات التجارية تستورد من نيويورك إىل انجلرتا. فإن واحدة 
من كل اثنتني من األزمات التي تحدث كل عرش سنوات، نشبت يف أمريكا. ولكن أن تبعث أمريكا االضطراب يف العالقات 
املحرتمة زمنا طويال يف الزراعة الربيطانية وأن تبعث الثورة يف العالقات االقطاعية سحيقة القدم بني االقطاعي واألجري 
وتنزل رضبة بالريع االنجليزي وتبعت الخراب باملزارع االنجليزية –كل هذا كان مشهدا احتفظ به للربع األخري من 

القرن التاسع عرش.

ولكن الحال هكذا بالضبط. فالرتبة العذراء يف السهوب الغريبة التي اصبحت تفلح اآلن ال قطعة فقطعة بل بآالف 
األميال املربعة –بدأت اآلن تتحكم بأسعار القمح وبالتايل بريع األرايض التي تزرع قمحا. وال توجد أية أراض قدمية 
تستطيع منافستها. إنها تربة رائعة مستوية أو متموجة قليال مل تؤذها الهزات األرضية العنيفة، وما تزال عىل نفس الحال 
كام ترسبت ببطء يف قعر املحيط. يف العرص الثاليث: وهي خالية من الحجارة والصخور واألشجار وتصلح للفالحة الفورية 
دون أي عمل تحضريي. وليست هناك حاجة لتطهري هذه الرتبة أو تجفيفها، وما عىل املرء إال أن مير باملحراث عليها حتى 
تكون مستعدة الستقبال البذور. وهي تحتمل من عرشين إىل ثالثني محصوال من القمح عىل التوايل بدون أي تسميد. 
إنها تربة صالحة للزراعة عىل أكرب نطاق، وعىل أكرب نطاق تجري زراعتها. لقد اعتاد املزارع الربيطاين االعتزاز مبزارعه 
الكبرية بالقياس إىل املزارع الصغرية للفالحني املالكني يف القارة. ولكن كيف تبدو أكرب املزارع يف اململكة املتحدة أمام 
مزارع السهوب األمريكية، املزارع التي تبلغ مساحة الواحدة منها أربعني ألف أكر أو أكرث وتعمل فيها جيوش حقيقية 

من الرجال والخيول واألدوات تدار وتدرب وتنظم كالجنود؟

وقد أدت هذه الثورة االمريكية يف الزراعة والثورة يف وسائط النقل التي اخرتعها األمريكيون إىل استرياد القمح إىل أوروبا 
بأسعار منخفضة إىل حد أن أي مزارع أورويب ال يستطيع أن ينافسها، عىل األقل ما دام مضطرا إىل دفع الريع. فلننظر إىل 
عام 1897 عندما ملس ذلك ألول مرة. فقد كان املحصول سيئا يف أوروبا الغربية كلها وكان سيئا للغاية يف انجلرتا. ولكن 
بفضل القمح األمرييك بقيت األسعار مستقرة تقريبا. وألول مرة يتعرض املزارع الربيطاين ملحصول يسء وأسعار منخفضة 
التايل حيث كان املحصول أفضل  العام  بالقلق. ويف  يتململون وشعر االقطاعيون  املزارعون  للقمح يف آن واحد. فبدأ 
هبطت األسعار أكرث. وأصبح سعر القمح يتقرر اآلن بتكاليف االنتاج يف أمريكا باإلضافة إىل تكاليف النقل. وسيكون 
الحال هكذا أكرث فأكرث كل عام بالتناسب مع ما يفلح من أرايض السهوب الجديدة. أما جيوش العامل الزراعيني التي 

تتطلبها هذه العملية فنؤمنها نحن بأنفسنا يف أوروبا بإرسال املهاجرين إىل ما وراء املحيط.

هذا، وكان هناك يف السابق عزاء للمزارع واالقطاعي وهو أنه إذا مل يغل القمح فسيغل اللحم. وكانت األرايض املحروثة 
تحول إىل أراض عشبية ويصبح كل يشء سارا مرسة ثانية. أما اآلن فقد قطع هذا املصدر أيضا. فاللحوم األمريكية واألبقار 
األمريكية تصدر بكميات متزايدة أبدا. وليس األمريكية فقط. فهناك عىل األقل بلدان منتجات كبريان لألبقار يسعيان 
وراء الطرق التي تسمح لهام بإرسال الفائض الهائل من اللحم، الذي يكسد اآلن، إىل أوروبا وخاصة إىل انجلرتا. ونظرا 
لحالة العلم الراهنة والتقدم الرسيع يف تطبيقه ميكننا أن نتأكد من أنه سيتم، بعد سنوات قالئل عىل أكرب تقدير، إحضار 
لحوم األبقار والغنم من أسرتاليا وأمريكا الجنوبية يف حالة ممتازة من الحفظ وبكميات هائلة. فامذا سيحل بعد ذلك 
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بازدهار املزارع الربيطاين وبالقامئة الكبرية ملداخيل االقطاعي الربيطاين؟ وإنه لحسن جدا أن يزرعوا عنب الثعلب والتوت 
األريض وغريهام، ولكن السوق غاصة فعال بهذه املواد. وال شك أن العامل الربيطاين يستطيع استهالك املزيد واملزيد من 

هذه الطيبات –ولكن أرفعوا أجره أوال.

وليست هناك حاجة تقريبا للقول أن تأثري هذه املنافسة الزراعية األمريكية الجديدة ملموس يف القارة أيضا. فالفالح 
املالك الصغري، الغارق يف معظم األحيان يف الرهن إىل أذنيه والذي يدفع الفوائد والنفقات القضائية حيث يدفع املزارع 
االنجليزي وااليرلندي الريع –إن هذا الفالح يشعر بتلك املنافسة بنفس القدر. ومن غرائب تأثري هذه املنافسة األمريكية 

أنها ال تجعل فقط ملكية األرض الكبرية عدمية الفائدة، بل وملكية األرض الصغرية أيضا، وذلك يجعلها غري مربحتني.

وميكن القول أن هذا النظام الستنفاذ االرض كام هو مطبق اآلن يف الغرب االقىص ال ميكن أن يستمر إىل األبد ويجب أن 
تعود األمور إىل مجراها الصحيح مرة ثانية. وبطبيعة الحال ال ميكن أن يبقى ذلك إىل األبد؛ ولكن هناك وفرة من األرض 
العملية لقرن آخر. وزيادة عىل ذلك، هناك بلدان أخرى تظهر مزايا مامثلة. فهناك  غري املستنفذة تستطيع مواصلة 
السهب الرويس الجنويب كله حيث اشرتى التجار األرض فعال وفعلوا نفس اليشء. وهناك الرباري الشاسعة يف جمهورية 
األرجنتني ومناطق أخرى أيضا؛ وجميع هذه األرايض تالئم عىل حد سواء هذا النظام الحديث للمزارع الضخمة واالنتاج 
الرخيص. وهكذا، قبل أن يحل النفاذ، سيعيش هذا النظام فرتة كافية من الوقت، وعىل األقل فرتة أطول إىل مرتني مام 

ينبغي، للقضاء عىل جميع ماليك األرض يف أوروبا، صغريهم وكبريهم.

حسنا، فام هي نتيجة كل هذا؟ إن النتيجة ستكون ويجب أن تكون ما ييل: إن كل هذا سيجربنا عىل تأميم األرض وعىل 
فالحتها عن طريق جمعيات تعاونية تحت رقابة الشعب.وعندها فقط، ستغل فالحة األرض مرة أخرى عىل املزارعني 
وعىل األمة، مهام كانت أسعار القمح واللحم األمريكيني أو أي قمح ولحم آخر. وإذا كان االقطاعيون يف نفس الوقت 

سيذهبون إىل أمريكا، وهم كام يبدو راغبون نصف رغبة يف ذلك، فإننا نتمنى لهم رحلة سعيدة.

»ذي ليبور ستاندارد«، 2 متوز/يوليو 1881.  
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نظرية األجور كما تفسرها عصبة مكافحةقوانني احلبوب
 The Labour« افتتاحية التي وردت يف  فيها بعض مالحظاتنا  ينتقد  السيد ج.نوبل  تنترش رسالة من  آخر  يف عمود 
Standard«)»ذي ليبور ستاندارد«(يف 18 حزيران/يونيو*.ومع أننا ال نستطيع طبعا جعل األعمدة الرئيسية يف صحيفتنا 
مرسحا ملناقشات حول حقائق تاريخية أو نظريات اقتصادية، إال أننا مع ذلك سرند، هذه املرة، عىل رجل مخلص، كام 

يبدو، رغم أنه يقف موقف الحزب الحكومي.

النقدي  املعدل  تحفيض  ثم  ومن  الخبز  أسعار  »تخفيض  كان  الحبوب  قوانني  إلغاء  من  الهدف  بأن  تأكيدنا  ردا عىل 
لألجور« يقول السيد توبل أن هذا كان »تضليال وقائيا« كافحته العصبة بثبات، ويورد إلثبات ذلك بعض املقتطفات من 

خطب ريتشارد كوبدن ومن نداء ملجلس العصبة.

لقد كان كاتب املقال املقصود يعيش آنذاك يف مانشسرت –صناعيا بني الصناعيني. وهو، بطبيعة الحال، عىل علم تام 
باملذهب الرسمي للعصبة. وإذا حرص هذا املذهب يف أقرص وأكرث التعابري املعرتف بها عموما )إذ مثة كثري من التعابري( 
فإنه يصبح كام ييل: إن إلغاء الرسوم عىل الحبوب سيزيد من تجارتنا مع البلدان األجنبية وسيزيد بصورة مبارشة وإرادتنا 
التي سيشرتي الزبائن األجانب مقابلها مصنوعاتنا، األمر الذي يزيد الطلب عىل بضائعنا الصناعية وبذلك يزيد الطلب 
عىل عمل املشتغلني يف الصناعة، مام يوجب رفع األجور. وبتكرار هذه النظرية يوما بعد يوم وعاما بعد عام استطاع 
النهاية بالزعم املدهش بأن األجور ترتفع  املمثلون الرسميون للعصبة، وهم االقتصاديون السطحيون، أن يتقدموا يف 
وتنخفض بنسبة عكسية ال مع األرباح بل مع أسعار املواد الغذائية، وبأن غالء الخبز يعني أجورا منخفضة ورخصه يعني 
أجورا عالية. وهكذا، أن االزمات التي تحدث كل عرش سنني يف الصناعة والتي حدثت قبل وبعد إلغاء رسوم الحبوب، 
كانت، وفقا للناطقني باسم العصبة، مجرد آثار لقوانني الحبوب يقيص عليها بالزوال حاملا تلغى هذه القوانني املمقوتة، 
وأن قوانني الحبوب كانت العقبة الكبرية الوحيدة القامئة بني الصناعي الربيطاين واألجانب الفقراء والعراة الذين ينتظرون 
إنتاج هذا الصناعي والذين يرتجفون بردا لحاجتهم لألقمشة الربيطانية. وهكذا استطاع كوبدن يف الحقيقة أن يقول 
يف الفقرة التي اقتطفها السيد نوبل، أن ركود الصناعة وهبوط األجور من عام 1839 حتى عام 1842 كانا نتيجة أسعار 
الحبوب العالية جدا خالل هذه السنوات، بينام مل يكن ذلك إال مرحلة عادية من مراحل الركود الصناعي تتكرر بأدق 
انتظام حتى اآلن كل عرش سنوات، مرحلة امتد أمدها واشتدت حدتها كثريا بسبب املحاصيل السيئة والتدخل األخرق 

من جانب ترشيع االقطاعيني النهم.

كانت هذه هي النظرية الرسمية لكوبدن الذي كان، مع كل مهارته كمحرض، رجل أعامل رديئا واقتصاديا سطحيا. وقد 
آمن بها، بدون شك، بنفس إخالص إميان السيد نوبل بها حتى هذا اليوم. ولكن أكرثية العصبة كانت مؤلفة من رجال 
أعامل عمليني أكرث اهتامما باألعامل وأكرث نجحا فيها عىل العموم من كوبدن. وكان موقفهم من هذه األمور يختلف عن 
موقفه اختالفا تاما. وأمام الغرباء ويف االجتامعات العامة، خصوصا أمام عاملهم، كانت النظرية الرسمية بطبيعة الحال 
تعترب عىل العموم هي »جوهر القضية«. ولكن رجال األعامل، عندما يتعاطون األعامل، ال يتحدثون عادة مع زبائنهم 
عام يف أذهانهم، وإذا كان السيد نوبل ذا رأي يختلف عن ذلك فقد كان من األفضل له أن يبتعد عن بورصة مانشسرت. 
إن بعض االلحاح عىل سؤال: ما الذي كان يقصد من الطريقة التي سرتتفع بها األجور كنتيجة لتجارة الحبوب الحرة، 
يكفي إلظهار أن املقصود هو ارتفاع األجور املجسدة يف السلع وأنه كان من املمكن متاما أن ال يرتفع املعدل النقدي 
لألجور، -ولكن أمل يكن ذلك يف الجوهر ارتفاعا يف األجور؟ وعندما تواصل يف االلحاح يتضح عادة أن املعدل النقدي 
لألجور رمبا يتعرض حتى للهبوط بينام تصبح الخريات التي تقدم للعامل لقاء هذا املبلغ من املال املقتطع، أكرث مام كان 
يتمتع به من قبل. وإذا وجهت عددا أكرث بقليل من األسئلة الختامية حول الطريقة التي يجب أن يتحقق بها التوسع 
الهائل يف التجارة، فرسعان ما تسمع بأنهم يعتمدون أكرث ما يعتمدون عىل هذا االحتامل األخري: عىل تخفيض يف املعدل 
النقدي لألجور مقرتن بهبوط يف أسعار الخبز، الخ. يشكل أكرث من تعويض عن هذا التخفيض. وزيادة عىل ذلك، كان 
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هناك كثريون من الذين كانوا حتى ال يحاولون إخفاء رأيهم بأن الخبز الرخيص مطلوب ملجرد تخفيض املعدل النقدي 
لألجور، وبالتايل لتوجيه رضبة عىل اليافوخ للمنافسة األجنبية. ومبا أن ذلك هو يف الواقع قصد وهدف معظم الصناعيني 
والتجار الذين يؤلفون األكرثية الكربى يف العصبة فليس من الصعب كثريا اكتشافه عىل أي شخص اعتاد التعامل مع 
رجال التجارة واعتاد بالتايل أن ال يأخذ كلمتهم دامئا عىل انها كلمة مقدسة. هذا ما قلناه وما نكرره. ونحن مل نقل أية 
كلمة عن املذهب الرسمي للعصبة، لقد كان هذا املذهب »ضالال« من الناحية االقتصادية؛ وأما عمليا فقد كان مجرد 

تستري ألهداف مغرضة، مع أن بعض القادة كرروه كثريا حتى صدقوه هم أنفسهم يف النهاية.

وما يبعث الدهشة عىل التسلية كثريا ما اقتطفه السيد نوبل من كلامت كوبدن حول أن العامل »يفركون أيديهم بارتياح« 
كيلوغراما-  12.7 يعادل  وزن  )الكوارتر  الواحد  للكوارتر  شلنا  وعرشين  بسعر خمسة  الحبوب  عىل  للحصول  انتظارا 
املرتجم(. إن الطبقة العاملة يف ذلك الوقت مل تستهن بالخبز الرخيص ولكنها كانت مفعمة »باالرتياح« إلجراءات كوبدن 
ورشكاءه بحيث جعلت من املستحيل عىل العصبة يف شامل انجلرتا كله، لعدة سنوات خلت، أ ن تعقد اجتامعا عاما 
حقيقيا واحدا، لقد كان كاتب هذا املقال »مرتاحا« لحضوره عام 1843 املحاولة األخرية من قبل العصبة لعقد مثل هذا 
االجتامع يف بناية بلدية سالفورد ولرؤية كيف كاد االجتامع يفشل ملجرد إجراء تعديل ملصلحة مياثق الشعب )شارتر-
املرتجم(. ومنذ ذلك الوقت كان النظام يف جميع االجتامعات التي تعقدها العصبة يقتيض »الدخول ببطاقة« مل تكن يف 
منال الجميع عىل االطالق. ومنذ تلك اللحظة توقفت »عراقيل الشارتر«. وحققت الجامهري العاملة هدفها وهو إثبات 

أن العصبة ال متثلها كام تدعي.

ويف الختام أود لو أقول بضع كلامت عن نظرية األجور كام تفرسها العصبة. إن متوسط سعر بضاعة ما يعادل تكاليف 
انتاجها. وفعل العرض والطلب ينحرص إثره يف إعادته إىل املستوى الذي يرتاوح حوله. وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة 
األجور  العمل(. فمتوسط  لقوة  بالنسبة  أدق  بكلمة  )أو  للبضاعة –العمل  بالنسبة  أيضا  فإنه صحيح  البضائع  لجميع 
يتحدد بسعر تلك البضائع التي تدخل يف حقل االستهالك االعتيادي والرضوري للعامل. وبكلمة أخرى، إذا بقيت جميع 
الرشوط األخرى بدون تغيري، ارتفعت وهبطت األجور مع ارتفاع وهبوط أسعار رضوريات الحياة. إن هذا قانون من 
جميع  ولكن  جميعا.  وإرضابهم  وبرايت  وكوبدن  بريونيت-تومبسون  األبد  إىل  أمامه  يعجز  السيايس  االقتصاد  قوانني 
أخرى،  اقتصادية  قوانني  بفعل  الواقع  القانون يف  فعل هذا  يتعدل  ولهذا  تغيري  بدون  دامئا  تبقى  ال  األخرى  الرشوط 
فينطمس أحيانا إىل حد يصعب معه تتبعه. وقد كان هذا مربرا لالقتصاديني املبتِذلني واملبتَذلني، املتحدرين من عصبة 
مكافحة قوانني الحبوب، للزعم-أوالً، إن العمل ثم جميع البضائع األخرى ليس لها أية قيمة حقيقية ميكن تحديدها، بل 
لها فقط سعر متقلب ينظمه العرض والطلب دون النظر لتكاليف االنتاج إىل هذا الحد أو ذاك، وإنه ألجل رفع األسعار 
ومن ثم األجور ليس هناك ما ميكن عمله سوى زيادة الطلب. وهكذا يتخلصون من الرتابط املزعج بني معدل األجور 
وسعر املواد الغذائية ويعلنون بجرأة، وفقا ملذهبهم املبتَذل املضحك، أن غالء الخبز يعني أجورا منخفضة، وأن الخبز 

الرخيص يعني أجورا مرتفعة.

ولرمبا تساءل السيد نوبل قائال، أليست األجور مرتفعة عىل العموم مع وجود الخبز الرخيص اليوم، أو حتى أكرث ارتفاعا 
مام كانت عليه أيام الخبز غايل الثمن الذي كانت تفرض عليه الرضائب قبل عام 1847؟ إن هذا يتطلب استقصاء طويال 
لإلجابة عنه. ولكن اليشء املؤكد هو أنه حيث ازدهر فرع من فروع الصناعة وتنظم العامل يف نفس الوقت تنظيام قويا 
للدفاع عن مصالحهم فإن أجورهم مل تنخفض عىل العموم بل إنها ارتفعت أحيانا. وهذا يثبت فقط أن أجور العامل 
كانت، من قبل، منخفضة جدا. وحيث تدهور فرع من فروع الصناعة أو حيث مل يكن الشغيلة منظمني تنظيام قويا يف 
نقابات فقد هبطت تلك األجور باطراد وغالبا ما هبطت ملستوى املجاعة. اذهبوا إىل »ايست أند« يف لندن وشاهدوا 

ذي ليبور ستاندارد«، 9 متوز/يوليو  1881.بأنفسكم! 

*راجع هذه املجموعة، ص 18-23. النارش.
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حزب العمال

غالبا ما كان أصدقاؤنا ومؤيدونا يحذروننا قائلني: »كونوا عىل بعد من السياسة الحزبية!«. وقد كانوا عىل حق متاما 
طاملا يتعلق األمر بالسياسة الحزبية االنجليزية الراهنة. فإن لسان حال العامل، الحزيب مبعنى الكلمة الحديث، يجب 
أن ال يكون ال للويغوال للتوري، ال للمحافظني وال لليرباليني وال حتى للراديكاليني. إن املحافظني والليرباليني والراديكاليني 
ال ميثلون جميعا إال مصالح الطبقات الحاكمة ومختلف ألوان اآلراء السائدة يف أوساط االقطاعيني والرأسامليني وصغار 
العاملة  للطبقة  إن  الحقيقة.  البتة يف  ميثلونها  ال  فإنهم  العاملة  الطبقة  ممثلني عن  يكونوا  أن  لهم  تأىت  وإذا  التجار. 
مصالحها الخاصة، مصالحها السياسية واالجتامعية. أما كيف دافعت عام تعتربه مصالحها االجتامعية، فيظهر من تاريخ 
النقابات العاملية وتاريخ الحركة التي قامت من أجل يوم عمل أقرص. ولكنها ترتك كليا تقريبا مصالحها السياسية يف 
أيدي التوريوالويغ والراديكاليني، أي يف أيدي أبناء الطبقة السائدة. إن الطبقة العاملة يف انجلرتا قد رضيت لنفسها، خالل 

حوايل ربع قرن، أن تكون ذيال »للحزب الليربايل العظيم«. 

إن موقفا سياسيا كهذا ال يليق بأفضل طبقة عاملة تنظيام يف أوروبا. ويف البلدان األخرى كان العامل عىل درجة أعىل 
للعامل )االشرتاكيون-الدميقراطيون( يحتل  لها، األكرث من عرش سنوات خلت، حزب  النشاط. فأملانيا أصبح  بكثري من 
عرشة مقاعد يف الربملان، وبعث منوه الهلع يف قلب بيسامرك إىل حد أنه اتخذ تلك التدابري االضطهادية سيئة الصيت 
التي نتحدث عنها يف مقال آخر*. ولكن، عىل الرغم من بيسامرك، يتقدم حزب العامل باطراد، ويف األسبوع املايض وحده 
ظفر بستة عرش مقعدا يف مجلس مدينة مانهايم ومقعد واحد يف برملان ساكسونيا. ويف بلجيكا وهولندا وايطاليا اقتفوا 
أثر أملانيا.ففي كل من هذه البلدان يوجد حزب للعامل، مع أن املؤهالت املطلوبة من الناخبني هناك عالية جدا لدرجة 
أنها ال ترتك لهذه األحزاب مجاال يف الوقت الحارض ليك ترسل نوابا إىل املجالس الترشيعية. ويف فرنسا بلغت عملية 
تنظيم حزب العامل اآلن بالذات أوجها، وحصل عىل األكرثية يف عدة مجالس بلدية يف االنتخابات األخرية وسيفوز بدون 
شك بعدة مقاعد يف االنتخابات العامة ملجلس النواب يف ترشين األول/أكتوبر القادم. وحتى يف أمريكا، حيث االنتقال 
من صفوف الطبقة العاملة إىل صفوف املزارعني أو التجار أو الرأسامليني ما يزال سهال نسبيا، وجد العامل من الرضوري 
تنظيم أنفسهم يف حزب مستقل. ويف كل مكان يناضل العامل من أجل السلطة السياسية ومن أجل متثيل طبقته مبارشة 

يف املجالس الترشيعية. يف كل مكان –إال يف بريطانيا العظمى.

ومع هذا مل ينترش أبدا يف انجلرتا أكرث مام هو اآلن الشعور بأن األحزاب القدمية مصريها الفناء وبأن النداءات القدمية 
ذات  تعد  مل  داء  لكل  الشافية  القدمية  االدوية  وبأن  باطلة  أصبحت  القدمية  الشعارات  وبأن  شيئا  تعني  ال  أصبحت 
مفعول. وبدأ مفكرو جميع الطبقات يرون أن خطأ جديدا يجب أن يوضع وأن هذا الخط ميكن أن يكون فقط باتجاه 
تعني  السكان،  العظمى من  األكرثية  والزراعية  الصناعية  العاملة  الطبقة  انجلرتا، حيث تشكل  الدميقراطية. ولكن يف 
الدميقراطية سيطرة الطبقة العاملة ال أكرث وال أقل. فلتعد هذه الطبقة نفسها للمهمة التي تنتظرها، مهمة حكم هذه 
أن  لذلك هي  التي ستقع عىل كاهلها حتام. وأفضل طريقة  املسؤوليات  الطبقة  الواسعة، ولتدرك هذه  االمرباطورية 
تستخدم القوة التي يف يدها فعال –أي األكرثية الحقيقية التي متتلكها يف كل مدينة كبرية يف اململكة، -وأن ترسل إىل 
الربملان رجاال منها. ويف ظل النظام االنتخايب الحايل الذي مينح مستأجري البيوت والشقق حق االقرتاع ميكن بسهولة 
إرسال مينح مستأجري البيوت والشقق حق االقرتاع ميكم بسهولة إرسال أربعني أو خمسني عامال إىل الربملان حيث الحاجة 
ملحة فعال إلدخال مثل هذا الدم الجديد كليا. وحتى بذلك العدد من العامل يف الربملان، سيكون من املستحيل تحويل 
قانون األرض االيرلندي )13(، كامت هو الحال يف الوقت الحارض، إىل »بلف«، أي إىل قانون للتعويض عىل االقطاعيني 
االيرلنديني؛ وسيصبح من املستحيل مقاومة طلب إعادة توزيع املقاعد يف الربملان وجعل الرشوة جرمية يعاقب عليها 

فعال وتحميل خزانة الدولة نفقات االنتخابات، كام هو الحال يف كل مكان عدا انجلرتا، الخ.
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الرجال  وباستطاعة  للعامل.  يكن حزبا  ما مل  انجلرتا  املستحيل وجود حزب دميقراطي حقا يف  وزيادة عىل ذلك، من 
املتنورين من الطبقات األخرى )والذين ليسوا كثريين جدا كام يحاول البعض إيهامنا( االنضامم إىل هذا الحزب وحتى 
متثيله يف الربملان بعد أن يقدموا الربهان عىل إخالصهم. هذا هو الحال يف كل مكان. ففي أملانيا مثال ليس ممثلو العامل 
يف كل حالة عامال بالفعل. ولكن ال ميكن ألي حزب دميقراطي يف انجلرتا، ويف كل مكان آخر، أن يحقق النجاح بصورة 

فّعالة ما مل يكن له طابع الطبقة العاملة الواضح. تخلوا عن ذلك فلن يبقى لديكم إال طوائف وصور مزيفة!

حتى أن هذا يعترب أصّح يف انجلرتا أكرث مام يف الخارج. وكان هناك مع األسف ما يكفي من الخداع الراديكايل بعد انهيار 
أول حزب للعامل يف العامل –حزب الشارتيني. نعم، ولكن الشارتيني منوا بانهيار ومل يحصلوا عىل يشء. وهل حصلوا عىل 
أي يشء فعال؟ فمن بني الست نقاط يف ميثاق الشعب هناك اثنتان: االقرتاع الرسي وإلغاء نصاب امللكية –هام اآلن 
قانون مطبق يف البالد. والثالثة وهي حق االقرتاع العام –نفذت بصورة تقريبية عىل األقل بشكل منح مستأجري البيوت 
والشقق حق االقرتاع؛ والرابعة وهي الدوائر االنتخابية املتساوية –ترد بوضوح بني االصالحات التي وعدت بها الحكومة 
الحالية. وهكذا، أسفر انهيار حركة الشارتيني عن تحقيق أكرث من نصف برنامج الشارتيني. فإذا كان مجرد تذكر منظمة 
سياسية سابقة للطبقة العاملة ميكن أن يؤدي إىل هذه االصالحات السياسية، فضال عن ذلك، إىل سلسلة من االصالحات 
االجتامعية، فام الذي يفعله وجود حزب سيايس للعامل فعال يدعمه أربعون أو خمسون ممثال يف الربملان؟ إننا نعيش 
يف عامل عىل كل شخص فيه أن يهتم هو نفسه بنفسه. ومع هذا تسمح الطبقة العاملة االنجليزية لطبقات االقطاعيني 
والرأسامليني وصغار التجار مع أذناهم من املحامني والكتاب الصحفيني، الخ. برعاية مصالح الطبقة العاملة. فال عجب 
أن تتحقق االصالحات التي هي يف مصلحة العامل مبثل هذا البطء وعىل شكل هذه القطرات الشحيحة. ليس عىل عامل 
انجلرتا إال أن يعقدوا العزم حتى يصبحوا السادة لتنفيذ كل إصالح اجتامعي وسيايس يتطلبه وضعهم. فلامذا إذن ال 

يبذلون هذا الجهد؟ 

»ذي ليبور ستاندارد« 22 متوز/يوليو 1881.
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بيسمارك وحزب العمال األملاني

لقد كانت الصحافة االنجليزية الربجوازية مؤخرا صامتة صمتا مطبقا عن الفظائع التي يرتكبها بيسامرك)14( وخدمه 
 »Daily News« ضد أعضاء حزب العامل االشرتايك-الدميقراطي يف أملانيا واالستثناء الوحيد، غىل حدم ما، كان صحيفة
)»داييل نيوز«(. ويف السابق، عندما كانت حكومات مستبدة يف الخارج تنهمك يف هذه األعامل البشعة ضد رعاياها كان 
الرصاخ يعلو فعال يف الصحف اليومية واألسبوعية االنجليزية. ولكن الحزب املضطهد هنا هو حزب العامل الذي يعتز 
بهذا االسم، وها أن الصحافة املمثلة »للمجتمع«، »لعلية القوم« تطمس الحقائق، بل ويظهر أنها، بعنادها يف صمتها، 
الرفيعة«! ومثة سبب  املقامات  فليرتكوا ذلك »لذوي  بالفعل.  بالسياسية  العامل  األعامل. فام شأن  موافقة عىل هذه 
آخرلصمت الصحافة االنجليزية هو أنه من الصعب جدا مهاجمة قوانني بيسامركاالستثنائية والطريقة التي ينفذها بها، 
والدفاع يف آن واحد عن اجراءات السيد فورسرت االستثنائية يف ايرلندا)15(. إن هذه نقطة حساسة جدا ومن األفضل أن 
ال متس. ويصعب أن يتوقع املرء من الصحافة الربجوازية أن تشري هي نفسها إىل االنحطاط الكبري ملكانة انجلرتا املعنوية 

يف أوروبا وأمريكا نتيجة لترصفات الحكومة الحالية يف إيرلندا.

يف كل انتخابات عامة كان حزب العامل األملاين يحصل برسعة عىل إعداد متزايدة من األصوات. ففي االنتخابات العامة 
قبل األخرية حصل عىل 500000، ويف األخرية حصل مرشحوه عىل أكرث من 600000 صوت. وانتخبت برلني اثنني من 
مرشحيه، وانتخبت الربفلد-بارمن واحدا، كام انتخبت كل من برسلو ودرسدن واحدا. وتحقق النرص يف عرشة مقاعد رغم 
ائتالف الحكومة مع جميع أحزاب الليرباليني واملحافظني والكاثوليك، ورغم الصخب الذي خلقته محاولتنا االعتداء عىل 
حياة االمرباطور، املحاولتان اللتان اتفقت جميع األحزاب األخرى عىل إلقاء مسؤوليتهام عىل حزب العامل. ومن ثم نجح 
بيسامرك يف إصدار قانون وضع االشرتاكية-الدميقراطية خارج القانون. وعطلت صحف العامل التي يبلغ عددها أكرث من 
خمسني، كام حلّت جمعياتهم ونواديهم، وصودرت أموالهم، وأصبح البوليس يفرّق اجتامعاتهم؛ ولتتويج كل ذلك، صدر 
قانون يبيح »إعالن األحكام العرفية« يف مدن ومقاطعات كاملة كام هو الحال متاما يف إيرلندا. ولكن حتى ما مل تقدم 
عليه القوانني االستثنائية )16( االنجليزية يف إيرلندا أقدم عليه بيسامرك يف أملانيا. ففي كل دائرة »أعلنت فيها األحكام 
العرفية« أصبح للرشطة الحق يف أن تطرد أي شخص تجد »أساسا لالشتباه« بأن له ضلعا يف الدعاية االشرتاكية. وقد 
أعلنت األحكام العرفية يف برلني يف الحال بطبيعة األمر وطرد املئات )ومع عائالتهم يعدون باآلالف( وذلك ألن البوليس 
الربويس يطرد دامئا أرباب العائالت مع عائالتهم ويرتك عادة الشباب غري املتزوجني، إذ أن الطرد بالنسبة إليهم ال يعترب 
عقوبة كبرية، أما بالنسبة ألرباب العائالت فيعني، يف معظم الحاالت، عهدا طويال من البؤس إن مل يكن يعني الخراب 
املطلق. ثم انتخبت هامبورغ أحد العامل نائبا يف الربملان فأعلنت فيها األحكام العرفية فورا. وكانت الدفعة األوىل من 
املطرودين من هامبورغ حوايل مئة، ومع عائالتهم أكرث من ثالمثئة آخرين. ووجد حزب العامل، خالل يومني، األموال 
لتغطية نفقات السفر والحاجات امللحة األخرى. ثم أعلنت األحكام العرفية يف ليبزيغ أيضا ال بحجة سوى أن الحكومة 
ال تستطيع، بدون هذا، تحطيم منظمة الحزب فيها. وبلغ عدد املطرودين يف أول يوم بالذات ثالثة وثالثني معظمهم 
متزوجون طردوا مع عائالتهم. وعىل رأس القامئة كان ثالثة من أعضاء الربملان األملاين. رمبا أراد السيد ديلون أن يرسل 

إليهم رسالة تهنئة عىل اعتبار أنهم ليسوا بعد متاما، عىل كل حال، يف وضع العرسة الذي وجد هو نفسه فيه.

الحقوق  املطلوب ومحروما من جميع  بالشكل  القانون  العامل خارج  يصبح حزب  فحاملا  ليس كل يشء.  ولكن هذا 
السياسية التي يفرتض أن تتمتع بها بقية األملان، فإن البوليس يستطيع أن يفعل بأعضاء الحزب ما يريد. وبحجة البحث 
عن مطبوعات مخبأة تتعرض زوجاتهم وبناتهم إىل أبشع معاملة وأقساها. ويُعتقلون هم انفسهم إذا أراد البوليس، 
ويتأجل النظر يف قضاياهم من أسبوع إىل آخر وال يطلق رساحهم إال بعد قضاء بضعة أشهر يف السجن. وهناك جرائم 
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جديدة، غري معروفة يف القانون الجزايئ، اخرتعها البوليس، كام تجاوز تأويل هذا القانون كل حدود املعقول. وغالبا ما 
يجد البوليس قضاة ومأموري قضاء فاسدين أو عىل درجة كافية من التعصب يساعدون البوليس ويتواطؤون معه؛ وهذا 
هو مثن الرتفيع يف الوظيفة! إن األرقام املذهلة التالية تظهر ما يؤول إليه كل ذلك. ففي السنة املمتدة ما بني ترشين 
األول/أكتوبر عام 1879 وترشين األول/أكتوبر عام 1880 اعتقل يف بروسيا وحدها بتهمة الخيانة العظمى أو الجناية 
الكربى أو إهانة االمرباطور، الخ. ما ال يقل عن ألف ومئة ومثانية أشخاص، وبسبب مقاالت التشهري السيايس أو إهانة 
بيسامرك أو التهجامت عىل الحكومة الخ. ما ال يقل عن عرشة آالف وأربعة وتسعني شخصا. أحد عرش ألفا ومئتان واثنان 

من املعتقلني السياسيني! إن هذا يفوق حتى مآثر السيد فورسرت يف ايرلندا.

وما الذي حصل عليه بيسامرك من كل تدابري القرس هذه؟ لقد جنى متاما ما جناه السيد فورسرت يف ايرلندا. إن الحزب 
االشرتايك-الدميقراطي يف حالة ازدهار وتنظيم راسخ كحالة ازدهار وتنظيم عصبة األرض االيرلندية )17(. ومنذ بضعة أيام 
كانت هناك انتخابات ملجلس مدينة مانهايم. ورشح حزب الطبقة العاملة ستة عرش مرشحا وأوصلهم جميعا إىل املجلس 
بأكرثية ثالثة إىل واحد تقريبا. ثم إن بيبل، عضو الربملان األملاين عن درسدن، رشح نفسه لتمثيل منظمة ليبزيغفي برملان 
ساكسونيا. وبيبل نفسه عامل )خراط( ومن أفضل الخطباء يف أملانيا أن مل يكن أفضلهم. ولعرقلة انتخابه طردت الحكومة 
التقييدات  هذه  مع  حتى  كبرية  بأكرثية  بيبل  انترص  لقد  النتيجة؟  كانت  ماذا  ولكن  االنتخابية.  لجنته  أعضاء  جميع 
الشعب. إن  أثارت غضب  العكس؛ فقد  تدابريه االستثنائية شيئا، بل عىل  االنتخابية. وهكذا مل يكسب بيسامرك من 
أولئك الذين سدت أمامهم جميع السبل القانونية للدفاع عن مصالحهم، سيتحولون يف فجر يوم جميل إىل السبل غري 
القانونية ولن يستطيع أحد لومهم عىل ذلك. وما أكرث ما أعلن السيد غالدستون والسيد فورسرت هذا املبدأ! ولكن كيف 

يعمالن اآلن يف ايرلندا؟
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القطن واحلديد
القطن والحديد هام أهم مادتني من املواد الخام يف عرصنا. واألمة التي تحتل مكان الطليعة يف إنتاج البضائع القطنية 
والحديدية تكون عىل رأس قامئة األمم الصناعية عموما. ومبا أن هذا هو حال انجلرتا، وما دام هذا الحال قامئا، فستبقى 

انجلرتا األمة الصناعية األوىل يف العامل.

وعىل هذا، من املتوقع ان يكون العامل املشتغلون يف صناعتي القطن والحديد يف حالة يرس جيدة يف انجلرتا، وأن يزدهر 
انتاج هذين النوعني من السلع دوما طاملا أن انجلرتا تسود يف السوق، وأنه، يف هذين الفرعني الصناعيني عىل األقل، 
يجب أن يتحقق عرص الوفرة األلفي السعيد الذي وعدوا به زمن التحريض عىل مامرسة التجارة الحرة. ولكن وآسفاه! 
إننا نعلم جميعا أن الحال بعيد عن هذا وأنه يف هذا امليدان الصناعي، كام يف الصناعات األخرى، إذا كان وضع العامل مل 
يزدد سوءا، وحتى يف بعض الحاالت أصبح أفضل، فإن ذلك بفضل جهود العامل أنفسهم، بفضل التنظيم القوي والنضال 
انهيار تام يف  االرضايب الشديد. ونحن نعلم أنه بعد سنوات قليلة من االزدهار، حوايل عام 1874 وبعده، كان هناك 
صناعتي القطن والحديد، فأغلقت املصانع وخمدت أفران الصهر؛ وحيث استمر االنتاج كان يوم العمل، كالعادة، غري 
كامل. وقد عرفت من قبل مراحل انهيار كهذه وهي تتكرر مبعدل مرة كل عرشة أعوام وتدوم مدة معينة وتنتهي بحلول 

مرحلة جديدة من االزدهار وهكذا دواليك.

ولكن ما مييز مرحلة الركود الحالية، وخاصة يف صناعتي القطن والحديد، هو أن مدة الركود تتجاوز هذه املرة املدة 
املعتادة ببضع سنوات. وقد جرت عدة محاوالت إلثارة االنتعاش، عدة انطالقات يف النشاط الصناعي التجاري، ولكنها 
ذهبت عبثا. فإذا كان عرص االنهيار الحقيقي قد تم تجاوزه، فإن الصناعة ما تزال يف حالة ركود واألسواق ما تزال غري 

قادرة عن امتصاص االنتاج كله.

وسبب ذلك هو أنه مبوجب نظامنا الرهن الستخدام اآلالت نفسها، ميكن أن يزداد االنتاج برسعة ال تصدق. ولن تكون 
هناك، إذا رغب الصناعيون يف ذلك، أثناء فرتة واحدة فقط من االزدهار، صعوبة يف زيادة إنتاج التجهيزات لغزل وحياكة 
وتبييض وصباغة القطن بحيث يتمكنون من إنتاج مزيد من البضائع بنسبة خمسني باملئة، ومن مضاعفة مجمل انتاج 
الحديد الصب واملصنوعات الحديدية من كل نوع. إن الزيادة الحقيقية مل تصل إىل هذا الحد. ولكنها مع هذا كانت 
بعيدة عن كل مقارنة مبا كانت عليه يف فترتات التوسع السابقة، والنتيجة هي فيض انتاج مزمن وركود مزمن يف الصناعة. 
ويستطيع السادة أن ينتظروا، عىل كل حال، لفرتة كبرية من الزمن، أما الشغيلة فعليهم أن يقاسوا ألن ذلك يعني بالنسبة 

لهم بؤسا مزمنا، ورصة لدار تشغيل الفقراء ال تفارق مخيالتهم.

به  الذي وعد  السعيد  األلفي  العرص  املحدودة، وهذا هو تحقيق  للمنافسة غري  املجيد  النظام  نتيجة  إذن  هذه هي 
عاما  والعرشين  الخمسة  يف  كام جرى  تركوا،  إذا  العامل،  به  مير  أن  بد  ال  ما  وهذا  الكوبدنيونوالربايتيون ورشكائهم! 
رأي  املدعوين، حسب  الصناعة«  »لقادة  الطبيعيني«،  »لزعامئهم  االمرباطورية  االقتصادية يف  السياسية  إدارة  املاضية، 
توماس كاراليل، لقيادة الجيش الصناعي يف البالد. قادة صناعة فعال! إن جرناالت لويس نابليون عام 1870 كانوا عباقرة 
بالنسبة إليهم. وكل واحد من قادة الصناعة الكاذبني هؤالء يناضل ضد كل من اآلخرين ويعمل كليا ملصلحته الخاصة 
ويوسع مصنعه بغض النظر عام يفعله جريانه ثم يجدون جميعا يف النهاية، ولدهشتهم الكربى، إن النتيجة كانت فيضا 
يف االنتاج. وهم ال يستطيعون االتحاد لضبط االنتاج بل يستطيعون االتحاد لغرض واحد فقط هو تخفيض أجور عاملهم. 
وهكذا، بتوسيع قوة البلد املنتجة بصورة طائشة وبعيدا عن حدود قدرة األسواق عىل امتصاص االنتاج، يسلبون عاملهم 
سهولة العيش النسبية التي متنحهم إياها فرتة من االزدهار املعتدل والتي يستحقها العامل بعد فرتة االنهيار املديدة 
من أجل رفع مداخيلهم للمستوى الوسط. أفلم يعد مفهوما أن الصناعيني كطبقة مل يعودوا قادرين عىل توجيه مصالح 
البلد االقتصادية الكربى، بل وحتى عملية االنتاج نفسها؟ أليس سخفا، مع أنه حقيقة واقعة، أن يكون ألد عدو لعامل 
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انجلرتا هو االنتاجية املتزايدة ابدا لعملهم أنفسهم؟

ولكن هناك حقيقة أخرى يجب أخذها بعني االعتبار. فليس الصناعيون االنجليز وحدهم هو الذين يزيدون قواهم 
القطن  انفراد، صناعتي  لنا بأن تقارن، عىل  املنتجة. ففي بلدان أخرى يحدث نفس اليشء. إن االحصاءات ال تسمح 
والحديد يف مختلف البلدان الطليعية. ولكن إذا أحذنا مجموع صناعات النسيج واستخراج املعادن والتعدين نستطيع 
DasZeital- »ضضع جدول نسبي استنادا إىل املعلومات التي قدمها رئيس مكتب االحصاء الربويس الدكتور انجل يف كتابه 
إليها يف  الصناعية املشار  الفروع  البخار«، بريلن، 1881(. وطبقا لحساباته، يستخدم، يف  ter des Dampfs« )»عرص 
البلدان اآلتية، من اآلالت البخارية ما مجمل قوته باألحصنة )قوة حصان واحدة تعادل قوة ترفع 75 كيلوغراما إىل 

ارتفاع مرت يف ثانية واحدة( ما ييل: 

صناعتا استخراجصناعة النسيج

المعادن والتعدين

1077000 حصان515800انجلترا سنة 1871

456436 حصان128125ألمانيا سنة 1875

185000 حصانحوالي 100000فرنسا

370000 حصان93000الواليات المتحدة

وهكذا نرى أن مجمل القوة البخارية التي تستخدمها األمم الثالث املنافسة الرئيسية إلنجلرتا تعادل ثالثة أخامس القوة 
البخارية يف انجلرتا يف صناعة النسيج وتعادلها تقريبا يف صناعتي استخراج املعادن والتعدين. وحيث أن النمو الصناعي 
يف هذه البلدان يتقدم مبعدل أرسع بكثري من معدل تقدمه يف انجلرتا فليس هناك شك تقريبا يف أن مجموع انتاج تلك 

البلدان سيتخطى يف القريب العاجل انتاج هذا البلد.

انظروا أيضا إىل هذا الجدول الذي يبني القوة البخارية، مقدرة باألحصنة، التي تستخدم يف االنتاج ما عدا القاطرات 
ومحركات السفن:

القوة باألحصنة

2000000بريطانيا العظمى .........حوالي

1987000الواليات المتحدة...........حوالي

1321000ألمانيا.........................حوالي

492000فرنسا.........................حوالي

إن هذا الجدول يظهر بوضوح أكرب، قلة ما تبقى من احتكار انجلرتا لإلنتاج الصناعي وضآلة النجاح الذي حققته التجارة 
الحرة لضامن تفوق انجلرتا الصناعي. ويجب أن ال يقال أن نجاح الصناعة األجنبية هذا مصطنع وأنه نتيجة للحامية. 
فكل التوسع الهائل الذي حققه االنتاج األملاين جرى يف ظل أكرث نظم التجارة الحرة ليربالية. وإذا كانت أمريكا، بسبب 
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نظام سخيف لرضائب االنتاج الداخلية أكرث من أي يشء آخر، مجربة عىل اللجوء إىل حامية ظاهرية أكرث مام هي واقعية، 
فإن إلغاء رضائب االنتاج هذه سيكون كافيا لدخولها يف املنافسة يف السوق املفتوحة.

هذا هو إذن الوضع الذي أوجدته يف البالد خمس وعرشون سنة من السيطرة املطلقة تقريبا ملذهب مدرسة مانشسرت. 
إننا نعتقد أن هذه النتائج من شأنها أن تدعو إىل إنزال سادة مانشسرت وبرمنغام فورا عن عروشهم ليك يتوفر للطبقة 
العاملة أن تقوم بدورها يف الخمسة والعرشين عاما القادمة. إن الطبقة العاملة لن نستطيع، بالتأكيد، أن تدير األمور 

أسوأ منهم.

»ذي ليبور ستاندارد«، 30 متوز/يوليو 1881.
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الطبقات االجتماعية، الضرورية والزائدة
هناك سؤال غالبا ما تردد عىل األلسن وهو –إىل أية درجة تعترب مختلف طبقات املجتمع مفيدة أو حتى رضورية؟ 
والجواب كان بطبيعة الحال يختلف باختالف كل عرص من عصور التاريخ. فقد كان زمن كانت فيه األرستقراطيةالعقارية، 
بدون شك، عنرصا رضوريا ال ميكن تجنبه يف املجتمع. ولكن ذلك كان منذ زمن بعيد جدا جدا. ثم جاء زمن ظهرت فيه 
الطبقة الوسطى الرأساملية، طبقة الربجوازية كام يدعوها الفرنسيون، بنفس الرضورة التي ال ميكن تجنبها، وناضلت 
ضد األرستقراطية العقارية وحطمت سلطتها السياسية وأصبحت بدورها سائدة اقتصاديا وسياسيا. ولكن منذ أن ظهرت 
الطبقات مل يحل وقت أبدا استغنى فيه املجتمع عن طبقة عامل. وقد تغري اسم هذه الطبقة ومكانتها االجتامعية. 
فحل القن محل الرقيق، ثم ذهب بدوره ليحل محله العامل الحر، الحر من التبعية االقطاعية ولكن الحر أيضا من أي 
ملكية ما عدا قوة عمله. ولكن من الواضح أنه مهام كانت التغريات التي تطرأ عىل فئات املجتمع العليا غري املنتجة، 
فإن املجتمع ال يستطيع البقاء بدون طبقة من املنتجني. فهذه الطبقة إذن رضورية يف جميع الظروف، مع أنه يجب أن 

يحل وقت، لن تبقى فيه طبقة بل تشمل املجتمع كله.

إذن، ما هي الرضورة يف الوقت الراهن لوجود كل من هذه الطبقات الثالث؟

إن األرستقراطية العقارية، عىل أقل تقدير، ليست ذات نفع اقتصادي يف انجلرتا، بينام اصبحت يف ايرلنداوإسكتلندامجلبة 
حقيقة للرضر بنزعتها إلخالء البالد من السكان. إن إجبار الناس عىل الهجرة إىل ما وراء املحيط أو تعريضهم للمجاعة 
واالستعاضة عنهم بقطعان األغنام والطرائد هو كل ما يستطيع االقطاعيون يف ايرلندا واسكتلندا ادعاءه من مزايا. دعوا 
املنافسة األمريكية يف مجال املنتوجات النباتية والحيوانية تتطور أكرث قليال فسيفعل األرستقراطيون العقاريون االنجليز 
نفس اليشء، وعىل األقل أولئك الذين يستطيعون ذلك، لكونهم ميتلكون عقارات كبرية يف املدن يعتمدون عليها. أما 
بالنسبة للبقية فستحررنا منهم برسعة املنافسة األمريكية يف مجال املواد الغذائية. فيا له من خالص طيب! إن نشاطهم 

السيايس يف مجلس اللوردات والنواب عىل السواء هو حقا رضر وطني.

االستعامرية  الربيطانية  االمرباطورية  أقامت  التي  والليرباليني  املتنورين  طبقة  الرأساملية،  الطبقة  حال  هو  ما  ولكن 
والتي أقرت الحرية الربيطانية؟ الطبقة التي أجرت إصالحات الربملان عام 1831 )18( وألغت قوانني الحبوب وخفضت 
الرسوم الواحد بعد اآلخر؟ الطبقة التي خلقت وما تزال تدير املصانع الضخمة واألسطول التجاري الهائل وشبكة السكك 
الحديدية املتوسعة أبدا يف انجلرتا؟ إن تلك الطبقة، عىل ما يبدو، يجب أن تكون عىل األقل رضورية رضورة وجود الطبقة 

العاملة التي توجهها الطبقة الرأساملية وتقودها من نجاح إىل آخر.

البخارية  البخارية واملواصالت  الحديث للمصانع  النظام  ايجاد  الرأساملية كانت فعال  الوظيفة االقتصادية للطبقة  إن 
وسحق كل عائق اقتصادي أو سيايس يعرقل أو يؤخر تطور هذا النظام. وليس هناك شك يف أن الطبقة الرأساملية، ما 
دامت تؤدي هذه املهمة، كانت، يف ظل تلك الظروف، طبقة رضورية. ولكن هل ما يزال األمر كذلك حتى اآلن؟ وهل 
هي مستمرة يف تحقيق وظيفتها الهامة كمدير وموسع لإلنتاج االجتامعي ملصلحة املجتمع بأرسه؟ دعونا ننظر يف ذلك.

فإذا بدأنا بوسائط املواصالت وجدنا التلغراف يف يد الحكومة. والسكك الحديدية وجزء كبري من البواخر البحرية ال ميلكها 
أفراد رأسامليون يديرون أعاملهم بأنفسهم بل متلكها رشكات ذات رأسامل مساهم يدير أعاملها أشخاص مأجورون، 
خدم وضعهم، من حيث جوهر األمر، هو نفس وضع العامل املميزين ذوي أفضل األجور. أما بالنسبة للمدراء وأصحاب 
األسهم فإنهم جميعا يعرفون أنه كلام كان تدخل املدراء يف االدارة وتدخل أصحاب األسهم يف املراقبة أقل، كلام كان ذلك 
أفضل للمؤسسة. إن مراقبة متهاونة، غري مكرتثة يف غالبية األحوال هي، بالفعل، الوظيفة الوحيدة التي تركت ألصحاب 
العمل. وهكذا نرى الرأسامليني أصحاب هذه املؤسسات الضخمة ليس لهم أي عمل يف الواقع سوى تسلم حصصهم 
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نصف السنوية من األرباح. لقد انتقلت وظيفة الرأساميل االجتامعية هنا إىل خدم مدفوعي األجر. أما الرأساميل نفسه 
فيستمر يف اكتناز أجور هذه الوظائف، بشكل حصة من األرباح، مع أنه مل يعد يؤديها.

ولكن هناك وظيفة أخرى تركت للرأساميل الذي أجربه نطاق املؤسسات الضخمة، التي يدور الكالم حولها، عىل »التقاعد« 
عن إدارتها، وهذه الوظيفة هي املضاربة املالية بأسهمه يف البورصة. وانطالقا من الحاجة إىل عمل يشء أفضل، يقامر 
يريدون يف  نطاق  أوسع  ويقامرون عىل  ازيحوا،  الذين  الرأسامليون  الحقيقة  أو يف  »املتقاعدون«،  الرأسامليون  هؤالء 
هيكل اله املال هذا. إنهم يذهبون إىل هناك لغرض مقصود وهو اكتناز األموال التي يتظاهرون بأنهم يكسبونها، مع 
أنهم يقولون أن بداية كل ملكية هو العمل والتوفري –رمبا البداية ولكن ليس النهاية بالتأكيد. فأي نفاق يتجىل يف إغالق 
بيوت القامر الصغرية بالقوة يف الوقت الذي ال يستطيع مجتمعنا الرأساميل التخيل عن بيت قامر هائل تفقد وتكسب 
فيه املاليني بعد املاليني بوصفه مركزا حقيقيا لهذا املجتمع! هنا يغدو، فعال، وجود الرأساميل »املتقاعد« صاحب األسهم، 

ليس غري رضوري فحسب، بل أيضال مجلية للرضر متاما.

املؤسسات  لجميع  بالنسبة  فاكرث  أكرث  يوم صحيحا  كل  يصبح  والبواخر  الحديدية  للسكك  بالنسبة  ما هو صحيح  إن 
الصناعية والتجارية الكربى. لقد أصبح تأسيس الرشكات املساهمة، أي تحويل املؤسسات الخاصة الضخمة إىل رشكات 
محدودة، شعار اليوم يف السنوات العرش املاضية وأكرث. فمن مستودعات بضائع مانشسرت الكربى يف جزء »السيتي« 
من لندن إىل مصانع الحديد ومناجم الفحم يف ويلز والشامل، إىل مصانع النكشري–كل يشء تحول أو يتحول إىل رشكات 
مساهمة. ففي »أولدهام« كلها، من النادر أن تجد مصنعا للقطن ما يزال يف أيد خاصة، وحتى التجار باملفرق يستعاض 
التي تعترب أكرثيتها العظمى تعاونية باالسم فقط- ولكننا سنتحدث عن ذلك  التعاونية«  عنهم أكرث فأكرث بـ»املخازن 
يف وقت آخر. وهكذا نرى أنه من جراء تطور نظام االنتاج الرأساميل ذاته، يزاح الرأساميل بالقدر الذي يزاح به عامل 
املغزل اليدوي، ولكن مع الفارق بأن عامل املغزل اليدوي مصريه املوت البطيء جوعا، بينا الرأساميل املزاح مصريه املوت 

البطيء من التخمة. إنهام عموما متشابهان يف أن كليهام ال يعرف ما يفعله بنفسه.

إذن هذه النتيجة: التطور االقتصادي ملجتمعنا الراهن يتجه أكرث فأكرث نحو تركيز االنتاج وتجميعه يف مؤسسات ضخمة 
ال تعود باإلمكان إدارتها من قبل رأسامليني أفراد. وتتحول جميع الرتهات عن »عني رب العمل الذي ال تفوته شاردة 
أو واردة« والعجائب التي تأيت بها، إىل كالم فارغ حاملا تصل مؤسسة ما إىل حجم معني. تصوروا »عني رب العمل«  يف 
السكة الحديدية يف لندن والشامل الغريب! ولكن ما ال يستطيع رب العمل أن يفعله يستطيعه العامل، الخدم مدفوعو 

األجر يف الرشكة، ويفعلونه بنجاح.

وهكذا مل يعد الرأساميل يستطيع االدعاء بأن أرباحه هي »أجور االدارة« طاملا هو ال يدير شيئا. فلنتذكر هذا عندما يطبل 
املدافعون عن الرأسامل لهذه الجملة الفارغة ويقرعون آذاننا بها.

ولكننا حاولنا أن نظهر، يف مقالنا يف األسبوع املايض*، أن الطبقة الرأساملية أصبحت أيضا غري قادرة عىل إدارة نظام 
القوى املنتجة الهائل يف بالدنا وأنها، من جهة، وسعت االنتاج بحيث تغرق جميع األسواق بصورة دورية، وأنها، من 
جهة أخرى، أصبحت أقل فأقل قدرة عىل الصمود أمام املنافسة األجنبية. وهكذا ال نجد وحسب أننا نستطيع أن نقوم 
باإلدارة بصورة جيدة جدا مبعزل عن تدخل الطبقة الرأساملية يف الصناعات الكربى يف البالد بل نجد أيضا أن تدخل هذه 

الطبقة يصبح أكرث فأكرث مجلبة للرضر. 

إننا نقول لهم مرة أخرى: »قفوا بعيدا! ودعوا الطبقة العاملة تحل محلكم!«

»ذي ليبور ستاندارد« 6 آب/أغسطس 1881.
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مالحظات

ليبور  )»ذي   »The Labour Standard« لصحيفة  انجلس  أعدها  التي  املقاالت  سلسلة  يف  األول  املقال  هو  1-هذا 
ستاندارد«( التي كتب فيها يف أيار/مايو-آب/أغسطس عام 1881. نرشت املقاالت بدون توقيع وكانت تصدر بانتظام 
كل أسبوع تقريبا، كافتتاحيات. فيام بعد اضطر انجلس إىل الكف عن عمله يف الصحيفة نظرا التجاهها االنتهازي العام. 
»The Labour Standard« )»راية العمل«(، جريدة انجليزية أسبوعية، لسان حال النقابات العاملية، صدرت يف لندن 

من 1881 إىل 1885 تحت إرشاف ج.شيبتون. –ص 3.

2-املقصود هنا إلغاء الربملان عام 1824 للقوانني ضد الجمعيات، هذه القوانني التي حظرت إنشاء ونشاط املنظامت 
العاملية أيّا كانت. إال أن قانون النقابات أو قانون االتحادات العاملية، الذي أقر عام 1825، قيد إىل أقىص حد نشاط 

النقابات العاملية. –ص 3.

3-الحركة الشارتية، أول حركة ثورية جامهريية يف التاريخ للطبقة العاملة، جرت يف انجلرتا يف العقدين الرابع والخامس 
من القرن التاسع عرش. أصدر املشرتكون يف الحركة ميثاقا )Charter، شارتر( ومن هذه الكلمة اشتق اسم: الشارتيون. 
وخالل عدد من السنني عقدت يف البالد من أقصاها إىل أقصاها اجتامعات حاشدة وتظاهرات اشرتك فيها ماليني العامل 

والحرفيني.

أما السبب الرئييس إلخفاقات الحركة الشارتية فيعود إىل انعدام برنامج واضح وانعدام قيادة ثورية بروليتارية مستقيمة. 
ص 3.

4-محكمة العدل هي من املحاكم العليا يف انجلرتا، أصبحت بعد إصالح القضاء عام 1873 فرعا من فروع »املحكمة 
العليا«. –ص 7.

5-املقصود هنا تربم االقطاعيني الذين لهم أراض يف ايرلندا من محاوالت حكومة غالدستون الرامية إىل الحد بشكل ما من 
تعسفهم حيال املستأجرين وبالتايل إىل رصف الفالحني االيرلنديني عن النضال الثوري الجاري يف ايرلندا. وقد نص قانون 
األرض عام 1881 عىل تقييد حق االقطاعي يف طرد املستأجر من قطعة أرضه إذا دفع املستأجر كراء األرض يف الوقت 
املناسب. أما قدر هذا الكراء فقد كان مقررا أن يبقى ثابتا لخمسة عرش عاما. ورغم أن قانون 1881 منح االقطاعيني 
العقاريون  املالكون  الثابت عاليا جدا، عارض  املعني  الكراء  بينام بقي قدر  للدولة  األرايض بصورة مربحة  لبيع  فرصة 

االنجليز تنفيذ القانون سعيا منهم إىل االحتفاظ بسيطرتهم غري املحدود يف ايرلندا. –ص 13.

6-ميثاق الشعب املتضمن ملطالب الشارتيني صدر يف 8 أيار/مايو 1838 كمرشوع قانون معد لتقدميه للربملان. تضمن 
امليثاق ست نقاط: حق االقرتاع العام )للرجال الذين بلغوا الواحدة والعرشين من عمرهم(، االنتخابات الربملانية السنوية، 
االقرتاع الرسي، املساواة بني الدوائر االنتخابية، إلغاء مؤهالت امللكية للمرشحني للنيابة الربملانية، مكافأة النواب. رفض 

الربملان، يف أعوام 1839 و1842 و1849، عرائض الشارتيني التي طلبوا فيها املوافقة عىل ميثاق الشعب. ص 15.
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7-الويغ والتوريحزبان سياسيان يف انجلرتا نشآ يف العقدين الثامن والتاسع من القرن السابع عرش. كان حزب الويغ يعرب 
عن مصالح األوساط املالية والربجوازية التجارية وكذلك عن مصالح األرستقراطية املتربجزة. وأرىس الويغ بداية الحزب 
الليربايل. أما حزب التوري فكان ميثل كبار املالكني العقارين وقمة اكلريوس الكنيسة االنكليزية، وكان يدافع عن تقاليد 
املايض االقطاعي، ويكافح ضد املطالب الليربالية والتقدمية. أرىس التوري فيام بعد بداية حزب املحافظني. كان حزبا 

الويغوالتوري يتناوبان الحكم. ص 15.

8-املقصود هنا االصالح االنتخايب يف انجلرتا عام 1867، الذي أجراه املحافظون تحت ضغط الجامهري الشعبية. ونتيجة 
األكفاء عىل حق  العامل  من  معني  قسم  كام حصل  من 100%،  بأكرث  انجلرتا  يف  الناخبني  عدد  ازداد   ،1867 إلصالح 

االنتخاب –ص 15.

9-مدرسة مانشسرت، اتجاه يف الفكر االقتصادي كان يعرب عن مصالح الربجوازية الصناعية. وقد دافع اتباع هذا االتجاه، 
التجارة وعدم تدخل الدولة يف الحياة االقتصادية. وكان مركز دعاية  التجارة الحرة(، عن حرية  الفريرتيدرون )أنصار 
الفريرتدرين مدينة مانشسرت حيث تزعم هذه الحركة صناعيا النسيج كوبدن وبرايت. وكان الفريرتيدرون يف العقدين 

الخامس والسادس عبارة عن كتلة سياسية خاصة انضمت فيام بعد إىل الحزب الليربايل االنجليزي. –ص 19

.

10-يشار هنا إىل الهند تحت حكم التاج الربيطاين مبارشة، بعد إلغاء رشكة »الهند الرشقية« عام 1858. ص 19

11-صدر ما يسمى بقوانني الحبوب يف انجلرتا ملصلحة كبار املالكني العقاريني، االقطاعيني. وكانت القوانني تنص عىل 
تحديد أو تحريم استرياد الحبوب من الخارج. ولقد انتهى الرصاع بني الربجوازية الصناعية واألرستقراطية العقارية الذي 
سببته قوانني الحبوب إىل إقرار قانون خاص بإلغائها عام 1846. أسفر هذا التدبري عن انخفاض أسعار الحبوب بالتايل عن 
بعض االنخفاض يف تكاليف املعيشة وأدى يف نهاية املطاف إىل انخفاض أجور العامل وزيادة أرباح الربجوازية. ص 20.

12-عصبة مكافحة قوانني الحبوب أسسها صناعيا مانشسرت، كوبدن وبرايت، عام 1838. كانت العصبة تطالب بالحرية 
التامة يف التجارة وتسمى وراء الغاء ما يسمى بقوانني الحبوب قصد تخفيض أجور العامل وإضعاف املواقع االقتصادية 
والسياسية لألرستقراطية العقارية. استخدمت العصبة شعار حرية التجارة عىل نطاق واسع يف ترويجها الدمياغوجي 

لوحدة مصالح العامل والصناعيني. بعد إلغاء قوانني الحبوب عام 1846 مل يعد للعصبة وجود. –ص 20.

13-راجع املالحظة 5.

14-القانون االستثنايئ ضد االشرتاكيني اسنت يف أملانيا من قبل حكومة بيسامرك يف سنة 1878 بقصد مكافحة الحركة 
العامل  ومنظامت  االشرتايك-الدميقراطي  الحزب  منظامت  جميع  منعت  القانون  هذا  مبوجب  واالشرتاكية.  العاملية 
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الجامهريية والصحف العاملية، وصودرت املطبوعات االشرتاكية، وتعرض االشرتاكيون-الدميقراطيون للمالحقات واألبعاد. 
يف سنة 1890 ألغي القانون االستثنايئ ضد االشرتاكيني تحتضغط حركة العامل الجامهريية.-ص 42.

15-إن تطبيق مرشوع قانون األرض عام 1881، الذي أصبح قانونا يف آب/أغسطس 1881، أحدث مقاومة املستأجرين 
االيرلنديني. ولجأ فورسرت وزير شؤون ايرلندا إىل األحكام العرفية وأرسل الجنود لطرد املستأجرين الذين رفضوا دفع كراء 

األرض.- ص 42.

16-القوانني االستثنائية )coercion bills(أقرها الربملان االنجليزي عدة مرات خالل القرن التاسع عرش قصد قمع الحركة 
ومنحت  الحصار  حالة  ايرلندا  أرايض  عىل  فرضت  القوانني  هذه  ومبوجب  ايرلندا.  يف  الوطني  التحرر  وحركة  الثورية 

السلطات االنجليزية صالحيات فوق العادة.- ص 43.

17-عصبة األرض االيرلندية الوطنية، منظمة جامهريية أسسها عام 1879 مايكل ديفيت، الدميقراطي الربجوازي الصغري. 
كانت عصبة األرض، التي وحدت األوساط الواسعة من الفالحني االيرلنديني وفقراء املدن والتي أيدتها العنارص التقدمية 
يف الربجوازية االيرلندية، تعرب يف مطالبها الزراعية عن احتجاجا الجامهري الشعبية االيرلندية العفوي عىل ظلم االقطاعيني 
القوميون  منه  استفاد  الذي  األمر  األرض وقفوا موقفا مرتددا غري مستقيم،  أن زعامء عصبة  بيد  القومي.  واالضطهاد 
الربجوازيون )بارنل وغريه( يف سعيهم إىل حرص نشاط عصبة األرض يف النصال من أجل »هوم رول«، أي الحكم الذايت 
املحدود إليرلندا يف إطار االمرباطورية الربيطانية. وقد حظر نشاط عصبة األرض عام 1881 ولكنها واصلت عملها فعال 

حتى أواخر العقد التاسع. –ص 44.

االنجليزي عام 1831 والذي صادق عليه مجلس  النواب  أقره مجلس  الذي  االنتخايب،  الحق  18-يشار هنا إىل إصالح 
العقارية  لألرستقراطية  السيايس  االحتكار  ضد  موجها  االصالح  كان   .1832 حزيران/يونيو  يف  نهائية  بصورة  اللوردات 
اللتان  الصغرية  والربجوازية  الربوليتاريا  أما  الربملان.  إىل  الصناعية  الربجوازية  ممثيل  لوصول  الطريق  وأفسح  واملالية، 
كانتاالقوة الرئيسية يف النضال من أجل االصالح فقد خدعتهام الربجوازية الليربالية ومل تحصال عىل حقوقهام االنتخابية. 

ص 52.
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دليل األمساء
الينغويرث الفرد–عضو الربملان يف عام 1881.ص 18.

انجل ارنست )1821-1896(- احصايئ أملاين. رئيس مكتب االحصاء الربويس يف برلني من عام 1860 حتى عام 1882. 
–ص 48.

برايت جون )1811-1899( –صناعي بريطاين. أحد زعامء حركة حرية التجارة ومؤسيس عصبة مكافحة قوانني الحبوب. 
–ص 36، 48.

بلفور أرثور جيمس )1843-1930( –سيايس بريطاين. نائب يف الربملان الربيطاين عن تامويرت يف 1881. –ص 18.

االشرتاكية- وزعامء  مؤسيس  أحد  والعاملية.  األملانية  العاملية  الحركة  يف  بارز  –قائد   )1912-1840( أوغست  بيبل 
الدميقراطية األملانية. –ص 44 و45.

بريونيت- تومبسون –راجع تومبسون توماس بريونيت.

بيسامركأوتو )1815-1898( –رجل دولة وديبلومايس برويس وأملاين. ممثل الرينكرالربوسيني. وزير-رئيس بروسيا )1862-
1871(، مستشار االمرباطورية األملانية )1871-1890(. حقق وحدة أملانيا تحت زعامة بروسيا. ألد عدو الحركة العاملية. 

–ص 21 و38 و39 و42 و45.

تومبسون تومامسبريونيت )1783-1869( –سيايس بريطاين. من أنصار حرية التجارة. –ص 36.

دزرائييل بنيامني، كونت بيكونسفيلد )1804-1881( –رجل دولة وكاتب بريطاين. من زعامء حزب التوري. يف النصف 
الثاين من القرن التاسع عرش زعيم حزب املحافظني.  –ص 15 و16.

ديلك تشارلز )1843-1911( –سيايس بريطاين. ليربايل. عضو يف الوزارة من 1880 حتى 1885. –ص 18.
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ديلون جون )1851-1927( –سيايس ايرلندي. أحد زعامء عصبة األرض االيرلندية الوطنية. اعتقل مرارا يف الثامنينيات 
من القرن التاسع عرش. ص 43.

ريكاردو دافيد )1772-1823( –اقتصادي انجليزي. من أبرز ممثيل االقتصاد السيايس الربجوازي الكالسييك. –ص 10.

سالغ-نائب يف البلامن الربيطاين عن مانشسرت )1881(. –ص 18.

الحزب  التاسع عرش، زعيم  القرن  الثاين من  النصف  بريطاين. يف  وليام يوارت )1809-1898( –رجل دولة  غالدستون 
الليربايل )حزب األحرار(. وليس وزارة يف عدد من الحكومات. -ص 18 و45.

فورسرت وليام ادوارد )1818-1886( –صناعي وسيايس بريطاين. ليربايل. وزير الشؤون االيرلندية )1880-1882(- -ص 
42، 44 و45.

كاراليل توماس )1795-1881( –كاتب وفيلسوف بريطاين محافظ. –ص 47.

كوبدن ريتشارد )1804-1865( –صناعي بريطاين. رجل دولة برجوازي أحد زعامء حركة حرية التجارة ومؤسيس عصبة 
مكافحة قوانني الحبوب. –ص 33-36 و47.

لويس نابليون –راجع نابليون الثالث.

ماك-أيفر–نائب يف الربملان الربيطاين عن بريكنهيد )1881(. –ص 18.

مونك تشارلز )ولد عام 1824( –رجل دولة بريطاين. نائب يف الربملان، ليربايل-اتحادي. –ص 18.

نابليون الثالث )لويس نابليون( )1808-1873( امرباطور فرنسا )1870-1852(. – 47.

نوبل جون )1827-1892( –رجل دولة بريطاين. كاتب سيايس. من أنصار عصبة مكافحة قوانني الحبوب. –ص 35-33 

و37.
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