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حول مفهوم الطبقة العاملة
توضيح

ي��� س���نة ، كتب���ت ه���ذه المقال���ة
ي��� أوج الهج���وم عل النظري���ة الماركس���ية م���ن ط���رف 2007فف

وذل���ك فف

ف�� و ي��الي م��ن أزلم وكلب حراس��ة، إعلمييي ه��م" علم��اء اجتم��اع "منظ��ري الفك��ر المبا .وساس��ة وغبي

ل ب�ردا وس�لما ف� يالي�ة تص�ل إل أع�داء الماركس�ية ببلدن�ا، ب�ل وتبف وكانت أصداء هذه الحملت المبا

ف ال����ذين وج����دوا فيه����ا ض����التهم المنش����ودة ف���� والص����لحييي وي����ج. عل المرت����دين التحريفييي وا لبا ف����انبا

ي� نظري�ة نهاي�ة الطبق�ة العامل�ة وتج�اوز الرأس�مالية لتناقض�اتها
بض�اعتهم الفاس�دة وك�ان أن وج�دوا فف

الجدي����دة واعتق����دوا أنه����ا تنس����ف الس����اس-ض����التهم ف����انكبوا عل تردي����د ه����ذه النظري����ات القديم����ة 

وليتاري���ا والس���تغلل الرأس���مالي ل���م وليتاري���ا، باعتب���ار أن البا الم���ادي لوج���ود الماركس���ية كنظري���ة للبا

عية وجوده���ا وق���د وص���ل الم���ر إل ح���د أن أح���د. يع���د لهم���ا وج���ود، وم���ن ت���م فق���دان الماركس���ية لشر���

ف  ف الصلحييي دد عل رؤوس الش�هاد نهاي�ة) لحل�و(القتصادييي ي� ن�دوة دولي�ة لبي�
اس�تغل حض�وره فف

ي دفع���ت إل وجوده���ا
ولن الن���دوة ك���انت. الماركس���ية بنهاي���ة الطبق���ة العامل���ة والس���س المادي���ة ال���تا

ف ه�����ات ج�����اء ال�����رد عل ي�����د ماركس�����ييي ي����� ال�����رد عل مث�����ل ه�����ذه البا
ف-قاصة فف ف����� مغارب�����ة متش�����بثيي لينينييي

ي��". إل الم��ام"ب��الرث الث��وري للحرك��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة ولمنظم��ة 
وص��در ه��ذا ال��رد فف

ارة. 2007أح���د الجرائ���د المغربي���ة بمناس���بة فات���ح م���اي  ونظ���را لهميت���ه وراهنيت���ه يعي���د موق���ع الشر���

ه بمناسبة فاتح ماي  .2018نشر

ارة موقع الشر
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حول مفهوم الطبقة العاملة

، وبل��وغه ي�� ص��فوف الطبق��ة العامل��ة والناتج��ة ع��ن تط��ور النظ��ام الرأس��مالي
إن التح��ولت الجاري��ة فف

ا، اختلط���ت في���ه المف���اهيم ومنه���ا مفه���وم يالي���ة ي���ثبي ج���دل ك���ببي المرحل���ة الحالي���ة م���ن العولم���ة المبا
.الطبقة العاملة

يالي�ة بالدعاي�ة لي��ديولوجيات قديم�ة جدي�دة يح��اول سوس��يولوجيو/فمن جهة، ترتف�ع أب�واق المبا
ولق�د برهن�ت أدبي�ات. البورجوازية تقديمها كنظري�ات بديل�ة للنظري�ة الماركس�ية لتحلي�ل الطبق�ات

من��ذ زم��ان، إل أنه��ا م��ا زال��ت تج��د له��ا مكان��ا عن��د" النظري��ات"الماركس��ية ع��ن الته��افت العلمي�� لتل��ك 
ف الجهلة من  ف"بعض النتهازييي ي� مجتمعن�ا، والل�ذين راح�وا ي�رددون ترهاته��ا ح��ول نهاي�ة" المثقفيي

فف
ي تطور

.1المجتمع الطبقة العاملة ودورها فف

ت بع�ض التنظيم�ات الماركس�ية الوربي�ة لل�دفاع ع�ن مفه�وم الطبق�ة العامل�ة ومن جه�ة أخ�رى، ان�با
ف�� مفه��وم الطبق��ة العامل��ة والج��راء بش��كل ع��ام، ي�� دراس��ات إحص��ائية أفص��حت ع��ن خل��ط ك��ببي بيي

فف
ه��ا تض��م جمي��ع الطبق��ات المس��تغلة ف)بالفتح��ة( ومنه��م م��ن اعتبا ، كم��ا أن منه��م م��ن اعت��با الع��امليي

ي�
بقطاعات التعليم والصحة والضمان الجتماعي جزء من الطبق�ة العامل�ة باعتب��ارهم يس��اهمون فف

ي� حقيق�ة الم�ر ف�إن اختف�اء الطبق�ة العامل�ة لي�س إل وهم�ا يعش��ش2إعادة إنتاج قوة العمل
، بينما فف

ف ف السياسييي ف والمحبطيي ي البورجوازية وأذنابها من النتهازييي
ي أذهان مثقفف

.فف

ي��� تزاي���د مس����تمر، والرأس����مال يقتح���م
إن واق����ع الطبق����ة العامل����ة عالمي����ا يش����بي للعك����س تمام����ا، فهي���� فف

ته���ا ك وظيف���ة إل عم���ل عل بلبا ة العم���ل. مي���دانا تل���و الخ���ر، ول���م ي���با وتق���وم الرأس���مالية الي���وم ببل���با
ي عل أوس�ع نط�اق، فلك�أن 

لتطـور تبعـا"كت�ب ب�المس القري�ب، إذ يق�ول " البي�ان الش�يوعي"الذهتف
وليتاريا تتطور البورجوازية ي الذين ل يعيشـون إل إذا وجـدوا عمل،، البر طبقة العمال العصييل

".الرأسمال ينم  هذا عملهم كان ول يجدونه إل إذا

ف��� ق���د ق���ال  ـــ الجـــوهري إن"ف���إذا ك���ان لينيي  
وليتاريـــا دور تبيـــان هـــو مـــاركس مـــذهب في   البر

التـــاريخي

اك  المجتمــــــع بانيــــــة بوصــــــفها، العــــــالم  ف�������3"الشــــــبر ف والمثقفيي ف الش�������يوعييي ، ف�������إن دور المناض�������ليي
ي��� التغيبي���

ي فف
ف الن ه���و ال���دفاع ع���ن مفه���وم الطبق���ة العامل���ة، ورد العتب���ار ل���دورها الت���اريخف التق���دمييي

.2005،صيف 13مجلة الملتقى، العدد ــ  1
كـتوبر-، شتنبر43، العدد"دراسات ماركسية"مجلة ــ  2

-
.1998ا

.1،ص 23لينين،المؤلفات الكاملة، المجلد ــ  3
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ي���
اتيجية فف ، باعتب���ار ه���ذا ال���دور ل���ه أهمي���ة اس���با اكي ي��� البن���اء الش���با

الث���وري للمجتم���ع البورج���وازي وفف
.النضال ضد الرأسمال

ي هذه المعركة وفتح هذا النقاش ال�ذي يج�ب أن
وليست هذه الدراسة سوى محاولة للنخراط فف

.يتوسع

:تتناول هذه الدراسة المحاور التالية

Le travail(" العمـــل المنتـــج"تحديـــد مفهـــوم الطبقـــة العاملـــة عل ضـــوء دراســـة لمفهـــوم  - 
productif (العمل غبل المنتج"و ")Le travail improductif ( نمط النتاج الرأسمال  

.في

يالية عل سوق العمـل، وتـأثبل ذلـك عل عـدد أفـراد الطبقـة العاملـة-  انعكاسات العولمة المبر
.وعل تركيبتها الجتماعية

ائح الطبقــة العاملــة، مــع-   ــ دراســة فئــات وشرــ
، ودوره في ــ أهميــة التحليــل الجتمــاع  والسياس 

.إعطاء بعض المثلة

مفهوم الطبقة العاملة - 1

ي���
، نظ���را ل���دورها فف ي��� الفك���ر الماركسي���

ي��� تكتسي��� أهمي���ة خاص���ة فف
إن نظري���ة الطبق���ات والصاع الطبفا

 التناقض��������ات الداخلي��������ة للمجتم��������ع مفه��������وم تط��������ور المجتم��������ع عل أس��������س موض��������وعية ترتك��������ز عل
، تتخط العلق��ات ي تحكم��ه، ذل��ك أنه��ا كنظري��ة تس��تند عل المنه��ج الم��ادي الج��دلي

ف ال��تا والق��وانيي
ي تطب������ع جمي������ع ن������واحي الحي������اة لتنف�����ذ إل التناقض������ات والصاعات

ف������ الطبق������ات، وال������تا الظاهري������ة بيي
، ي ه�ا النس�تا ي تنشأ عل قاعدة النتاج دون إغفال العلقات الظاهري��ة وتأثبي

الطبقية الجوهرية، التا
ــ، الجــــوهر عل تنطـــوي باعتبارهــــا فالظــــاهرة" ــ لكنهـــا، تخفيـــه فهـ  ـ 

،4"تفشـــيه الـــوقت نفـــس في
ي لتشكيلة اقتصادية واجتماعية محددة تاريخيا، عل

ي التحليل الطبفا
لذلك ترتكز هذه النظرية فف

ي�� علقاته��ا المتبادل��ة
ي تح��دد بنيته��ا فف

ي�� التش��كيلة القتص��ادية. دراس��ة أنم��اط وأش��كال النت��اج ال��تا
ففف

ي� تمفص�ل م�ع نم��ط النت�اج الرأس��مالي
والجتماعية الرأسمالية تتعايش عدة أنماط وأش��كال إنت�اج فف

ائح م������ن المجتم������ع وتح������ت هيمنت������ه، وتتع������رض بفع������ل ه������ذه الهيمن������ة ع������دة طبق������ات وفئ������ات وشر������
فع منه�����م ه�����ذا الخبي����� ف�����ائض عمله�����م بش�����كل أو ب�����آخر إل ان الطبق�����ة. لس�����تغلل الرأس�����مال، إذ ين�����با

ي����� ش�����كله) بالفتح�����ة(العامل�����ة هي����� الطبق�����ة المس�����تغلة 
الساس�����ية لتعرض�����ها للس�����تغلل الرأس�����مالي فف

ي������� التش�������كيلة القتص�������ادية
ف������� نم�������ط النت�������اج الرأس�������مالي كنم�������ط إنت�������اج س�������ائد فف الخ�������اص، ال�������ذي يمبي

".فكر لينين"هنري لوفيفر،ــ  4
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ولتحدي����د ه�����ذا الش�����كل الخ����اص للس�����تغلل، لب����د م����ن دراس�����ة مفه�����ومي. والجتماعي�����ة الرأس�����مالية
.5نظرا لعلقتهما بتنمية الرأسمال وتراكمه" العمل غبي المنتج"و" العمل المنتج"

  تنمية الرأسمال وتراكمه 1-1
:العمل المنتج ودوره في

ف�� ي للعم��ل، كعلق��ة بيي
ي�� دراس��ته لمفه�وم العم��ل المنت��ج انطل��ق م�اركس م��ن التعري�ف الع��ام والب��دائي

فف
النس������ان والطبيع������ة، بفع������ل نش������اطه اتجاهه������ا لتلبي������ة حاج������اته، لتص������بح الطبيع������ة موض������وع عم������ل
ي� ق�وى

والنسان عامل، ثم يطور نشاطه فيصنع من الطبيعة أدوات عمل تس�اعده عل التحك�م فف
الطبيعة، لكنه ل يفع�ل ذل�ك بمف�رده، وإل ك�ان النس�ان ق�د تراج�ع إل المرحل�ة الحيواني�ة، فالعم�ل
يكتسي��� إذن ومن���ذ البداي���ة طابع���ا اجتماعي���ا، وه���ذا الط���ابع الجتم���اعي يتح���دد تاريخي���ا بنم���ط إنت���اج

ه ف ي تمبي
ي إطار علقات النتاج التا

، ويتم فف ف .معيي

ي أساسا عل فصل العام�ل المنت�ج ع�ن وس�ائل النت�اج، يتخ�ذ
، الذي ينبتف ي نمط النتاج الرأسمالي

فف
ي���� ه����ذا

ف���� تنظي����م النت����اج الجتم����اعي فف الط����ابع الجتم����اعي للعم����ل المنت����ج ش����كل خاص����ا، وه����و م����ا يمبي
ي السمات التالية

:النمط من النتاج، ويمكن إيجازه فف

.يصبح الهدف من العمل المنتج خلق فائض القيمة وتنمية الرأسمال- 

ـــ -  ـي Le travailleur( "عــــامل جماعيــــا"يصــــبل المنتــــوج منتوجــــا اجتماعيــــا، والعمــــال المنتجيل
collectif( ــ معالــج المــادة بــدرجات متباينــة تمامــا عــن بعــد أو عــن  

ك مختلــف أعضــائه في يشــبر
ورة ك، فإن تحديدات العمل المنتج والعامل المنتج تتسع بالصي 6قرب، أو ل تشبر

ينســــلخ العمــــل عــــن مضــــمونه الملمــــوس، أي عــــن نوعيــــة العمــــل، وعــــن العمــــل الــــذي ينجــــزه- 
.ويصبح عمل بمفهومه المجرد، أي نشاطا عل وجه العموم أو قوة اجتماعية منتجة

عمــل(يســتحوذ الرأســمال عل هــذه القــوة الجتماعيــة المنتجــة لتصــبح مجــرد أداة لتنميتــه - 
.فيتقدم الرأسمال كرأسمال منتج) مستلب

يتمم الرأسمال سيطرته عل قوة العمل المنتجة، بإخضاع مجموع عملية تنظيمها، إن عل- 
، لمتطلبات تنميته وتراكمه  

.المستوى الجتماع  أو التقني

رنود برتهود،ــ  5
-
".العمل المنتج وإنتاجية العمل" ا

سمال"ــ  6
-
.، ترجمة محمد عيتاني724،ص5، الجزء الثاني، القسم الثاني، الفصل"الرا
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، ونظ��را لمس��توى التجري�د ال�ذي ي نمط النتاج الرأس��مالي
ة للعمل المنتج فف ف هذه هي السمات الممبي

تتض��منه، فلب��د م��ن إعط��اء المثل��ة الموض��حة، خاص��ة لتبي��ان كي��ف تتس��ع فعل تحدي��دات العم��ل
ي عص الرأسمالية المعولمة

.المنتج والعامل الجماعي فف

:الول المثال

و مغناطيس��ية، وبخ�ط شي����ع" يم��ر أح�د مص�ممي هياك�ل الس��يارات بقلم�ه عل لوح��ة الرس�م اللك�با
ي��� القري���ب مودي���ل ف���ورد الجدي���د،

هن���ا وخ���ط هن���اك تظه���ر عل الشاش���ة ملم���ح س���يارة ق���د تك���ون فف
فيتعال من مذياع ل يراه المرء إل بصعوبة، صوت يعلق عل المخطط، وكما ل�و أن ي�د ش��بح تغبي�

ف��� الفك���ار)Graphics Silicon( مخط���ط الس���يارة عل شاش���ة ي��� س���ياق جه���ودهم للملئم���ة بيي
، وفف

ون ع����با ق����ارات الع����الم والذواق الوربي����ة والمريكي����ة والياباني����ة أيض����ا، يعم����ل المص����ممون المنتشر����
ي������� تص�������ميم الس�������يارات م�������ع فح�������ص آث�������ار

ي������� اس�������توديو واح�������د ش�������امل مخت�������ص فف
الخم�������س، ك�������أنهم فف

ي السيارة، واحتساب آثار الرياح عل توازنها
.7الصطدامات فف

  المثال
: الثاني

كة للنشر�� بع�ض الجتماع��ات لمناقش��ة قص��ة وابط��ال "الدب��اء"يعق�د مجموع��ة م��ن  ي�� شر��
ف فف الع��امليي

رواية تجارية، ويقسمونها إل أج��زاء يؤل�ف ك��ل منه�م واح�دا منه�ا، ث�م يلتق��ون لملئم�ة الج��زاء فيم��ا
، ولكن العمل غبي منتج، لن الغرض منه تلبي��ة ي هذه الحالة فالمعنيون هم عامل جماعي

بينها، فف
ات المادي�����ة  Les(حاج�����ات روحي�����ة وليس�����ت مادي�����ة، وبالت�����الي ف�����المنتوج ل يش�����كل ج�����زءا م�����ن الخبي�����

biens matériels( للمجتمع ككل.

، ي� نم��ط النت�اج الرأس��مالي
وتجدر الشارة هنا، إل ان صناعة السلحة تع�د م�ن العم�ال المنتج�ة فف

ي تتطور باستمرار
كم�ا يمت�د العم�ل المنت�ج إل البح�ث. وكذلك صناعة أدوات وآليات التعذيب التا

اته���ا ي��� مختبا
كات متع���ددة الجنس���يات والع���املون فف ، فالعلم���اء والب���احثون الج���راء ل���دى الشر��� العلمي���

، وعملهم عمل منتج  بغ�ض النظ��ر) فكرة ماركس عن العل�م كق�وة مادي�ة منتج�ة(هم عامل جماعي

ي ع���ن أه���دافه ومض���مونه، المه���م أن يك���ون المنت���وج س���لعة له���ا قيم���ة تبادلي���ة وقيم���ة اس���تعمالية تل���تا
اع اءة الخ�با حاجات مادية للمجتمع، وتتضمن فائض قيم�ة، وبالفع�ل، فه�ذه الس�لع يش�ار إليه�ا ب��با

. 8أو علمة تجارية

".فخ العولمة"، مقال 295مجلة عالم المعرفة، العددــ  7
سمال"كـتاب ــ   8

-
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للمزي��د م��ن توض��يح مفه��وم العم��ل المنت��ج، تج��در الش��ارة إل أن العم��ل م��ا ل��م ينس��لخ ع��ن العام��ل،
ي�� منت��وج م��ادي ل��ه قيم��ة اس��تعمالية وقيم��ة تبادلي��ة، ف��إنه ل يع��د عمل منتج��ا، ل��ذا ف��إن

ويتجس��د فف
عم����ل الس����تاذ أو الط����بيب الع����املن لص����الح الرأس����مال، ورغ����م أن����ه يع����ود علي����ه بالرب��ح، إل أنهم����ا ل
ام��ج ف�� أن البا ي حيي

ي سلعة، فف
ينتجان فائض قيمة لن عملهما لم ينفصل عن شخصهما ويتجسد فف

، فإنه���ا س���لعة لنه���ا قابل���ة ي ينجزه���ا أس���اتذة وأطب���اء أج���راء ل���دى الرأس���مالي
الص���حية والتعليمي���ة ال���تا

ي شكل أقراص مدمجة مثل
.للنتاج والتوزي����ع عل نطاق واسع فف

وللع��ودة إل مفه�وم العم�ل المنت��ج، ف�إن ف�ائض القيم�ة المستأص�ل، هك�ذا، م�ن جس�د العام�ل وم�ن
matière( ذهن�����ه وأعص�����ابه أو م�����ن م�����ادته الرمادي�����ة  grise (تص�����بح ملك�����ا للرأس�����مال، ب�����ل تص�����بح

رأس����مال، وبص���فتها ه����ذه أي رأس����مال يتحت����م عليه����ا أن تعي����د إنت����اج نفس����ها بش����كل موس����ع إل م���ا ل
ي كل دورة عليها أن تستأصل المزيد من فائض القيمة

.نهاية وإل انقضف أمرها، وفف

  تراكم الرأسمال والحد من تناقضاته 2 – 1
العمل المنتج غبل المباشر ودوره في

، ف ي�� نم��ط النت��اج الرأس��مالي ل��م يتأس��س ،عن��د الك��ثبي م��ن الماركس��ييي
إن مفه��وم العم��ل غبي�� المنت��ج فف

ي�� تع��ارض ميك��انيكي م��ع العم��ل المنت��ج، بعك��س ه��ذا الخبي�� ال��ذي ك��ان م��اركس
إل بن��اء عل وض��عه فف

ي��� تحدي���ده، وه���ذا التحدي���د الميك���انيكي لمفه���وم العم���ل غبي��� المنت���ج، وال���ذي ظ���ل
واض���حا وصي����ح فف

ي��� عم���ال الص���ناعة، ه���و ال���ذي
س���ائدا لم���دة طويل���ة، وال���ذي عل أساس���ه ت���م حص الطبق���ة العامل���ة فف

ي�� مفه��وم الطبق��ة العامل��ة، ل��ذا، ف��إن أرن��ود برته��ود
، وانطلق��ا9أدى إل ه��ذا الخل��ط الحاص��ل الي��وم فف

ف العمل المنت��ج والعم��ل ف بيي ي نصوص ماركس توصل إل أن هذا الخبي لم يهتم بالتميبي
من بحثه فف

، مع رب��ط ف العمل المنتج المباشر والعمل المنتج غبي المباشر غبي المنتج، بقدر ما اهتم بالفرق بيي
ي بدائرة التوزي����ع

ي� تراك�م الرأس��مال، إذ. الول بدائرة النتاج والثائف
ول يخفف�� عل أح�د دور التوزي����ع فف

وطا مادي����ة أفض����ل لس����تهلك ق����وة أن����ه يشع دورة إع����ادة النت����اج الموس����ع للرأس����مال فيمنح����ه شر����
ف��� الرأس���مال المنت���ج. العم���ل، وإنت���اج المزي���د م���ن ف���ائض القيم���ة وه���ذا ه���و أس���اس تقس���يم العم���ل بيي

وط تراكم���ه، وم���ن هن���ا ف شر��� ي��� فع���اليته وتحس���يي
ف��� الول م���ن الزي���ادة فف والرأس���مال التج���اري، أي تمكيي

ي تسمية ماركس له بالعمل المنتج غبي المباشر
.تأئا

ي� دائ�رة التوزي����ع، ه�و م�ا يف�رق النت�اج
ي دائرة النتاج عن العام�ل فف

ي نظر برتهود، ما يفرق العامل فف
فف

ي�� دائ��رة النت��اج هن��اك عم��ال
ي�� ذل��ك لن فف

، وه��و مح��ق فف ف ف�� ال��دائرتيي ع��ن التوزي����ع، ولي��س م��ا يف��رق بيي
ف���� ي���� دائ����رة التوزي����ع عم����ال منتجيي

ين كعم����ال النظاف����ة والحراس����ة مثل، كم����ا أن فف ف���� غبي���� مباشر���� منتجيي

رنود برتهود، نفس المرجعــ  9
-
.ا
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ين كعم������ال التلفي�����ف والتخزي������ن ونق�����ل البض������ائع والخدم�����ة بع�����د ال�����بيع، لن عمله�����م امت�����داد مباشر�����
للنتاج، فهو يرفع من القيمة التبادلية للبضاعة عل أساس قيمتها الستعمالية، وبالت�الي ينتج��ون

كات الدعاي�ة ودراس�ة الس�وق ي� المت��اجر وشر�
ف فف ال�ذين) Marketing( فائض قيمة، بعكس العامليي
ين ف غبي مباشر ون منتجيي ف�� عم��ال. يعتبا ء واح�د، وه�و أن م�اركس ل�م يف�رق بيي ي�

إن هذا ي�دل عل شر
ف فقط ف الدائرتيي ف بل فرق بيي .الدائرتيي

ة ح����ول العم����ل المنت����ج والعم���ل غبي��� المنت����ج ل���م تس����تكمل بع���د، وكم����ا إن المناقش����ة الطويل���ة العس���بي
:يقول لوفيفر

ـي" ي الذي عول عليه ماركس، صعب استخدامه، وإن كـان أمـرا لبـد منـه، مثـل هـذا التميبل التميبل
يحــــرج الدراســــة التحليليــــة ويضــــعها أمــــام المــــر الواقــــع إن صــــح هــــذا القــــول، أي أمــــام مســــائل
  القيام بدراسة نقدية مشخصـة للوظـائف والخـدمات، وتلـك الحركـة

اجتماعية صعبة تقتضي
  تحمل أفراد المجتمع عل النتقال من زمرة إل أخرى إلخ 

.10..."الجتماعية النر

ي��
اي���د بش���كل مه���ول يوم��ا ع���ن ي���وم، وذل��ك ل��دور ه���ذا القط���اع فف ف ي��� دائ���رة التوزي����ع يبا

إن ع��دد الج���راء فف
ح����ل أزم����ة الرأس����مالية ع����با تروي����ج الس����لع وخل����ق مج����الت جدي����دة لنش����اطها، فالك����ل يلح����ظ ع����دد
ف�� تتن��وع البض��ائع أو ي تتش��ابه ب�ل ل تختل�ف إل ب��اختلف أس��مائها وش��كل تلفيفه��ا، وحيي

البض��ائع ال��تا
ي تص����نعها تتن����وع أيض����ا، وهك����ذا تج����د الرأس����مالية مج����الت

ش����به ذل����ك، فمعتف���� ه����ذا أن اللت ال����تا
.جديدة لنشاطها الصناعي والتجاري

إن ك��ل ه��ذه المن��اورات، لي��س الغ��رض منه��ا، إل تج��اوز الرأس��مالية لتناقض��ها ال��داخلي ال��ذي يعكس��ه
اكم الرأس����مال، ولك����ن. ق����انون النخف����اض المي����ولي لمع����دل الرب��ح إن ه����ذا الق����انون يش����كل فرمل����ة ل����با

ي����� ج�����دليته، فه�����و ل يع�����با إل ع�����ن اتج�����اه
ي ت�����دعو)Tendance( يج�����ب فهم�����ه فف

، إذ أن العوام�����ل ال�����تا
ي نفس الوقت القوى المعارضة له��ذا النخف��اض، وتعطي�� للتن��اقض

لنخفاض معدل الرب��ح تفرز فف
ي الثوري

ي لحل التناقض، أي النضال الطبفا
.المحتد مخرجا مؤقتا، وهنا يكمن دور العنص الذائا

ي�� الح��د م��ن ت��أثبي النخف��اض المي��ولي لمع��دل الرب��ح، ه��و
إن ه��ذا ال��دور ال��ذي يلعب��ه قط��اع التوزي����ع فف

ف������� إل ء ال�������ذي أفضف������� ببع�������ض المفكري�������ن وأش�������باه المثقفيي ي�������
م�������ا يفش تض�������خم دائ�������رة التوزي����ع، السر

ف .عن اختفاء الطبقة العاملة- الحديث – وذلك ليس إل جعجعة بل طحيي

ن����ا العم����ال)sous-produit(إن عم�����ال التوزي����ع إذن ه����م منت����وج ث����انوي  لرأس����مالية الي����وم، إذا اعتبا

ين منتوجها الصلي ف المباشر .المنتجيي
".ماركس وعلم الجتماع"هنري لوفيفر،ــ  10
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  للدراسات والبحاث والتكوين
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مفهوم الطبقة العاملة 3 – 1

ي���� ع����دده، كلم����ا تض����خمت دائ����رة
ي تع����رف تزاي����دا غبي���� ع����ادي فف

ين ال����تا ف���� غبي���� المباشر���� إن فئ����ة المنتجيي
، لك��ن بينه��م ف ف وغبي�� مس��تغليي التوزي����ع، ليس��ت فئ��ة منس��جمة، ففيه��ا أج��راء وغبي�� أج��راء، ومس��تغليي

ى ف بالمت���اجر الك��با يحة عريض��ة م��ن العم��ال، كالع��امليي وال��ذين ل )Les grandes surfaces( شر��
اع ف��ائض ف ي�� لع��ادة ق��وة عمله��م، يس��تغلهم الرأس��مال التج��اري ب��انبا

( عمله��م تزي��د أج��ورهم عم��ا يكفف
surtravail(ين لفائض القيمة، وبالتالي يستغلهم الرأسمال ككل .، كما أنهم منتجون غبي مباشر

ف يعرف الطبقات الجتماعية عل أنها : إن لينيي

ي" ة من الناس تتمبل :ب مجموعة كببل

  نظام النتاج الجتماع  المحدد تاريخيا- 
  تحتلها في

.المكانة النر

ي(علقتها -    أغلب الحيان محددة ومكرسة بالقوانيل
.بوسائل النتاج) في

 - 
وة الجتماعيـــة الـــنر ـــ التنظيـــم الجتمـــاع  للعمـــل، وبالتـــال  بأهميـــة نصـــيبها مـــن الـــبر  

دورهـــا في
  تحصل عليها

.تتوفر عليها، والطريقة النر

الطبقــات ه ــ مجموعــة مــن النــاس، بإمكــان طــرف منهــا أن يتملــك عمــل الطــرف الخــر، وذلــك

  يحتلها كل طرف داخل بنية محددة للقتصاد الجتماع 
.11"نتيجة المكانة النر

ين المس���تغلة م���ن ط���رف بن���اء ف��� غبي��� المباشر��� عل ه���ذا التعري���ف، فتل���ك الفئ���ة م���ن العم���ال المنتجيي
، ي�� نظ��ام النت��اج الجتم��اعي

ي ل تمل��ك وس��ائل النت��اج، واعتب��ارا لموقعه��ا فف
الرأس��مال التج��اري، وال��تا

ة لفائض القيمة، هي موضوعيا جزء من الطبق��ة العامل��ة، وتج��ب الملحظ��ة أن كمنتجة غبي مباشر
،: الطبق�ات الثلث (ماركس لم يباشر تحلي�ل الطبق�ات الجتماعي�ة للمجتم��ع الرأس�مالي  الرأس��مالي

ي�� الفص��ل الخبي�� م��ن ) الملك العق��اري والعام��ل
، وال��ذي ل��م يتس��تف ل��ه أن يعمق��ه، إل"الرأس��مال"فف

حه للنتاج والتبادل من جميع نواحيهما .12بعد أن استوفف شر

ي انش���قت واس���تقلت ع���ن الرأس���مال المنت���ج، ث���م ع���ادت وت���داخلت
إن جمي���ع أقس���ام الرأس���مال، ال���تا

مع��ه بش���كل أو ب���آخر، ل تنتع���ش إل بانتع���اش النت��اج والتوزي����ع أي م��ن خلل استئص���ال المزي��د م��ن

ي
ف��ائض القيم��ة، فالرأس��مال بمجم��وعه يق��وم عل أس��اس استئص��ال المزي��د م��ن ف��ائض القيم��ة، ال��تا

ي تمل��ك ق��وة تنتجه��ا ق��وة العم��ل، بش��كل مباشر��
، وه��ذا ه��و ج��وهر الطبق��ة العامل��ة ال��تا أو غبي�� مباشر��

.425،ص 29،المجلد "المبادرة الكبرى"لينين، ــ  11
.ارنود برتهود، نفس المرجعــ  12
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العم��ل المنتج��ة لف��ائض القيم��ة، ول تمل��ك س��واها، فتض��طر لبيعه��ا للرأس��مال م��ن أج��ل أن تس��تمر
.عل قيد الحياة

إن الفكرة القائلة أن الرأسمال  يستغل عماله ه  فكرة كمـا يقـول لـوفيفر سـاذجة وبدائيـة، لن
  تسـتغل الطبقـة العاملـة كطبقـة اجتماعيـة، كمـا تسـتغل

الرأسمالية كطبقة اجتماعية، هـ  الـنر
ائح أخرى من المجتمع .13الرأسمال هو علقة اجتماعية. طبقات وفئات وشر

ين(ف��إذا أض��فنا منت��وج الرأس��مالية الث��انوي  ف�� غبي�� المباشر�� ف��(إل منتوجه��ا الص��لي ) المنتجيي المنتجيي
ين ة العم��ل فيه��ا، يك��ون م��اركس) المباشر�� وال��ذي اتس��ع ه��و الخ��ر وش��مل مي��ادين جدي��دة تم��ت بل��با

ي 
ف قال فف بأن الطبقة العاملة تتسع كلم��ا تط��ورت الرأس��مالية،" البيان الشيوعي"فعل قد صدق حيي

ف�� النت��اج وإذا ل��م يك��ن بإمك��انه التنب��ؤ ب��المنتوج الث��انوي لرأس��مالية الي��وم، ف��إنه م��ع ذل��ك ق��د رب��ط بيي
ي التطور المتناقض للرأسمالية منذ 

ي  1848والتوزي����ع فف
:إذ يقول" البيان الشيوعي"فف

ي ســـوى تاريــــخ تمـــرد قـــوى النتـــاج" ات الســـنيل فليـــس تاريــــخ الصـــناعة والتجـــارة منـــذ بضـــع عشرـــ
".الحديثة عل علقات النتاج الحديثة

ي������ نظ������ام النت������اج
يره فف ره، وه������ذا الس������اس يج������د ت������با إن للطبق������ة العامل������ة إذن أساس������ا موض������وعيا ي������با

ي���� دائ����رة النت����اج ب����المعتف الض����يق، ولك����ن للطبق����ة العامل����ة أيض�����ا أساس����ا ذاتي����ا
، ولي�����س فف الجتم����اعي

ي� المس��تمر دائم�ا، وإن ك�ان
ي� الصاع الطبفا

ي تنعك�س فف
باعتباره داخل الش�عور وداخ�ل العلق�ات ال�تا

ي�� ك��ل الح��وال ل يع��رف انقطاع��ا
إذن،. خفي��ا ومحتش��ما أحيان��ا وأحيان��ا أخ��رى ص��اخبا ومتفج��را، وفف

ي������� بني�������ة المجتم�������ع البورج�������وازي، هي������� تل�������ك
ف�������إن م�������ا يح�������دد ال�������دور الجتم�������اعي للطبق�������ة العامل�������ة فف

ي نقيض مع الرأسمال، ول يحدده
ي تجعلها تقف عل طرفف

المواصفات الكيفية الملزمة لها، والتا

ائحها، فمواص������فاتها الكيفي������ة ه������ذه هي������ ع������دد أفراده������ا وتف������اوت أج������ورهم أو اختلف فئاته������ا وشر������
ي فلي�����س إل ظ�����واهر تتغبي����� نتيج�����ة للتط�����ور المتن�����اقض للرأس�����مال، ولك�����ن يج�����ب

الج�����وهر، أم�����ا الب�����افا
.دراستها أيضا

يالية عل الطبقة العاملة  – 2 انعكاسات العولمة المبر

ي واس��تعمالته الحديث��ة م��ن ط��رف الرأس��مال، إض��افة إل خوصص��ة إن التط��ور العلمي�� والتكنول��وحا
كات متع�دد الجنس��يات، وإع�ادة الهيكل�ة ي� العدي�د م�ن البل�دان، وك�ذا انتش��ار الشر��

قطاع��ات الدول�ة فف
يعات الش����غل، أدى إل تح����ولت عميق����ة المص����احبة ل����ذلك كل����ه، وم����ا رافق����ه م����ن م����ن تفكي����ك لتشر����

ي� س�وق العم�ل الدولي�ة
وم�ن أه�م نتائ�ج ذل�ك، نم�و مع�دلت البطال�ة وهشاش�ة العم�ل. ومتسارعة فف
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ي ترب�ط العام�ل بش�غله، فه�ذه العلق�ات تك�ون إم�ا
وتقليص الجور، وتنوع العلقات التعاقدية، التا

ي��
كات عامل��ة م��ن الب���اطن ومتخصص��ة فف ة أي ع��با شر��� ة، فهي�� ق��ارة أو مؤقت��ة، وإم��ا غبي�� مباشر��� مباشر��

ي يعيش����ها العم����ال المي����اومون
.أج����زاء م����ن عملي����ة النت����اج، أو ق����د تك����ون علق����ات واهي����ة كتل����ك ال����تا

ف ه�����ذه تض�����م العدي����د مم�����ن يس�����مون أنفس����هم  يحة المي����اوميي يعمل�����ون" أح�����رارا"وللش�����ارة، ف����إن شر�����
ي�� الواق��ع يض��عون أنفس��هم ره��ن إش��ارة مؤسس��ة أو مؤسس��ات، ويتقاض��ون

لص��الح أنفس��هم، وه��م فف
.مكافأة مقابل عملهم

ي��� س���عي الرأس���مال للتخل���ص م���ن أي تك���اليف، س���واء ك���انت
إن اله���دف م���ن ه���ذه التح���ولت يكم���ن فف

متعلق����ة بحماي����ة البيئ����ة أو بالتغطي����ة الجتماعي����ة، وبالت����الي تخفي����ض س����عر ق����وة العم����ل للح����د م����ن
ف الميل إل التطوير اللمتناهي لقوى النخفاض الميولي لمعدل الرب��ح كقانون يعكس التناقض بيي

، ال����ذي يع����با ع����ن. النت����اج والحف����اظ عل علق����ات النت����اج الس����ائدة ي ف����التطور العلمي��� والتكنول����وحا
ي يد الرأسمال أداة لستعباد النس��ان واس��تيلبه

ي قوى الطبيعة، يصبح فف
مستوى تحكم النسان فف

ي نفس الوقت تدمبي الطبيعة
ه، وفف .وتدمبي

إن الرأس����مال كلم����ا تط����ور، فه����و يحط����م البني����ات القائم����ة، بم����ا فيه����ا بني����ات النت����اج الفك����ري، ويعي����د

ي
ف فيه����ا إل عم����ال ل يعيش����ون إل عل ق����وة عمله����م ال����تا تنظيمه����ا تح����ت س����يطرته، مح����ول الع����امليي

ي تراكمه
. تساهم فف

فماه  نتائج هذه التحولت عل تركيبة الطبقة العاملة وعدد أفرادها؟

ف�� لتقلص��ه، تج��در الش��ارة أول، إل ي�� ال��رد عل المروجيي
فيم��ا يتعل��ق بع��دد أف��راد الطبق��ة العامل��ة، وفف

الزي�����ادة المطلق�����ة والنس�����بية لع�����دد أف�����راد الطبق�����ة العامل�����ة، يج�����ب تناوله�����ا عل مس�����توى السلس�����لة
يالي��ة كك���ل، ولي��س عل مس��توى المرك��ز او القط��ب المهيم��ن داخل��ه فق���ط، وثاني��ا، ف��إن ال��ذين المبا
يروجون لنهاية الطبقة العاملة وتقلص عدد أفرادها، يستندون إل بنية المجتمع المريكي كمرجع
يعمم������ونه، وال�����ذي يج�����ب النتب�����اه إل أن م�����ا يق������ع في�����ه، يع�����ود م�����ن جه�����ة لتص�����دير رؤوس الم�����وال

علوة عل أن التط�������ور. 14المريكي�������ة، وم�������ن جه��������ة ثاني�������ة، لتح�������ول أمريك�������ا إل مرك�������ز إداري للع�������الم
ي�� المقدم��ة

، فهناك دائما قطاعات فف ق أيضا قطاعات النتاج الرأسمالي ي كقانون عام يخبا اللمتكافف
وط النت�اج وأخرى تابعة، مم�ا ي�ؤدي إل تنق�ل الطبق�ة العامل�ة م�ن قط�اع إل آخ�ر كلم�ا تط�ورت شر�
ي�� النت��اج والتوزي����ع عالمي��ا، ف��إن حركي��ة

كات متع��ددة الجنس��يات تتحك��م فف اكم، وحي��ث أن الشر�� وال��با

سمالية اليوم"نيكوس بولنتزاس،ــ  14
-
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ي للقطاع��ات يخل��ق طبق��ة عامل��ة ي�� تمفص��ل م��ع التط��ور اللمتك��افف
الرأس��مال الع��المي ع��با الق��ارات، فف

.عالمية وجيش احتياطي عالمي

أم��ا فيم��ا يخ��ص التغيبي�� ال��ذي أح��دثه تط��ور الرأس��مالية عل تركيب��ة الطبق��ة العامل��ة، وال��ذي يعم��ق
ب وح�دتها الطبقي�ة، ف� أفراده�ا، ويصف� ائحها، ويرف�ع م�ن ح�دة التن�افس بيي ف فئاته�ا وشر� التفاوتات بيي
ي� ي��وم م�ن الي�ام م�ن

فإن هذا قد صاحب الرأسمالية منذ نشأتها، فلم تكن وحدة الطبقة العامل�ة فف
ي���� مع����الجتهم لس����تقرلية ال����ذات

ف فف ف الث����ورييي ف الش����يوعييي مه����ام الرأس����مال، ب����ل هي���� مهم����ة المناض����ليي

ي
ا ع�ن. الثورية ودورها التاريخف وليس التباكي عل ما آلت غليه الطبقة العاملة م�ن تش�تت إل تع�ببي

ات المتسارعة للحداث فراحوا يروجون لنظريات عفف عنها الزمن إن. عجز الذين أذهلتهم التغبي

ي���
ي يروج����ون له���ا، ق���د دحض���ها الماركس����يون من���ذ زم���ن، فهي���� م���ن جه���ة تمع����ن فف

ه����ذه النظري����ات ال���تا
ح ف عل انس���جامية المجتم���ع وتغف���ل ع���ن تناقض���اته الداخلي���ة، وم���ن جه���ة أخ���رى، تت���ول شر��� كبي ال���با
ي�� ال��دخل والمكان��ة الجتماعي��ة، المرتبط��ة

الحرك��ة الجتماعي��ة للمجتم��ع، بالعتم��اد عل الف��وارق فف
ي����� المجتم�����ع، وه�����ذه كله�����ا ليس�����ت إل ظ�����واهرا للحرك�����ة الجتماعي�����ة، وانعك�����اس

بالثقاف�����ة الس�����ائدة فف
، عل أس����اس نظ����ام النت����اج المح����دد ي يح����ددها تقس����يم العم����ل الجتم����اعي

لحركته����ا الداخلي����ة، ال����تا
تاريخيا، فهي إذن نظريات تعتمد منهجية غبي ماركسية وغبي� علمي�ة، إذ ل ي�درك أص�حابها جدلي�ة
ي������ تفاص������يل الح������داث التاريخي������ة، ويفق������دون

، فيغرق������ون فف ي
ي������ والت������اريخف

الملم������وس، وج������دل المنطفا
، ال����ذي يرب����ط الح����داث فيم����ا بينه����ا عل أس����اس علقاته����ا الداخلي����ة ف أم����ا أتب����اع ه����ذه. الخي����ط الم����تيي

، فق����د تج����اوزوا ك����ل ح����دود الجته����اد، وراح����وا يروج����ون ي���� ي���� مجتمعن����ا السياشي���� المغرئا
النظري����ات فف

هنوا عل أن الرأس��مالية لخراف��ة جدي��دة، وهي�� نهاي��ة ق��انون النخف��اض المي��ولي لمع��دل الرب��ح، لي��با
ي� عملي�ة

اع واس�تخدامه فف ي� ادع�ائهم عل أن ب�راءات الخ�با
ق�د تح�ررت م�ن تناقض�اتها، ويعتم�دون فف

ولي����س عليه����م س����وى الع�����ودة. النت����اج، بوص����فها عمل ذهني����ا ت����ؤدي إل اختف����اء الرأس�����مال الث����ابت
اع كس�����لعة تتض�����من عمل اءة الخ�����با لبس�����ط قواع����د القتص�����اد الماركسي���� ليكتش�����فوا أوه����امهم، ف�����با

ي���� النت����اج ( 
Bien deس����ابقا مكدس����ا فيه����ا، أي عم����ل مي����ت، وهي���� كس����لعة موجه����ة للس����تخدام فف

production  (الذي يقتنيها ويستخدمها، وبالتالي تحتسب ، تشكل رأسمال ثابتا لدى الرأسمالي
ي�� مق��ام الكش (

ي�� ص��يغة مع��دل الرب��ح )dénominateurفف
ي إل ان اردد عب��ارة. فف

وله��ؤلء ل يس��عتف
ف��� ع���ن هيج���ل وتق���ول ، ف���إن تكس���بي الرأس���مالية"لي���س ك���ل تج���اوز للح���دود يتح���رر بع���د: "نقله���ا لينيي

ي��� أنه���ا تح���ررت م���ن تناقض���اتها بع���د
ي��� عش���وائية دموي���ة، ل يعتف

، ونف���س الق���ول15لح���دودها الذاتي���ة فف
ي تتخط حدود أصحابها

.يشي عل الجتهادات التا

".فكر لينين"هنري لوفيفر، ــ  15
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كيبة الجتماعية للطبقة العاملة – 3   دراسة البر
اهمية التحليل الجتماع  والسياس  في

ي� عمقه�ا، ف�إن ال�واهر أك�بر غتف� م�ن الج�وهر وأك�بر تنوع�ا وحي�اة،
إذا ك�ان الج�وهر يعك�س الظ�واهر فف

، ل توج�د الطبق�ة العامل�ة كم�ا يح�ددها المفه�وم16وكذلك أكبر مكرا ي�
ي الواق��ع الجتم�اعي العيتف

، ففف
ي�� ش��كلها المح��ض الخ��الص، غنه��ا محاط��ة بطبق��ات أخ��رى، وهي�� نفس��ها منقس��مة إل

الج��رد، أي فف
ي���� الطبيع����ة ليس����ت هن����اك ح����دود راس����خة ص����ارمة

ي���� المجتم����ع كم����ا فف
ائح متباين����ة، لن فف فئ����ات وشر����

ف������ الظ������واهر، وك������ل حقيق�����ة ل تتح�����دد إل باتج������اه حركته������ا كحال�����ة انتقالي������ة، وك������ذلك هي������ تفص������ل بيي
الطبق����ات، وعل التحلي����ل الجتم����اعي والسياشي���� وح����ده أن ي����درس التم����ايزات والت����داخلت بينه����ا،
ي�� مجم��وع التجرب��ة التاريخي��ة، فب��دون ه��ذا التحلي��ل ل يمك��ن رس��م

وط العيني��ة، أو فف ي�� الشر��
س��واء فف

ف�� ي تس��تدعيها، لن التم��ايزات بيي
اتيجية للعم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة، وتحدي�د الولوي��ات ال��تا اس��با

ي ظروف عملها وعيشها وأصولها الجتماعية وغبي� ذل�ك ي�ؤدي إل
ائح الطبقة العاملة فف فئات وشر

، ولكن�ه لي�س ي مس�توى وعيه�ا، باعتب�ار ال�وعي الجتم�اعي ه�و انعك�اس للوج�ود الجتم�اعي
تباينات فف

، اس�تقلل ي يملك رغم قيامه عل قاعدة نظام النتاج الجتماعي
انعكاسا ميكانيكيا، فالوعي الطبفا

ي تع����با ع����ن
ف���� النظري����ة ال����تا ف���� الطبق����ة العامل����ة وبيي نس����بيا عن����ه، وه����ذا م����ا يفش التباع����د الحاص����ل بيي

ي� رب�ط
اكية العلمية، وهنا يكم��ن دور الداة الثوري�ة للطبق�ة العامل�ة وأهميته�ا فف مصالحها، اي الشبا

ي
.النظرية الماركسية بالتطور الموضوعي للنضال الطبفا

إن ه����ذه الدراس����ة ل ت����دعي بانه����ا تق����وم بتحلي����ل ش����امل، لنه����ا أص����ل ل تتن�����اول تش����كيلة اجتماعي�����ة
ف بعض فئات الطبقة العاملة ي تمبي

.معينة، بل تعطي امثلة عن تحليل بعض الظواهر العامة التا

، فالصناعة هي القطاع الذي وص�لت في��ه الرأس��مالية إل ف جميع قطاعات النتاج الرأسمالي من بيي
ي���� مي����دان الص����ناعة،

ي���� والتمت����ة، وظل����ك بس����بب تجربته����ا الطويل����ة فف
أعل مس����توى م����ن التني����م التقتف

ي تقتحم��ه من��ذ نش��أتها ل��ذا، وب��ه��دف استئص��ال أك��با ق��در ممك��ن م��ن ف��ائض. لك��ونه أو قط��اع إنت��احا
ي للل�ة،

ي الصناعة يتج�زأ ويأخ�ذ ش�كل عملي�ات رتيب�ة تتك�رر وفق�ا ليق�اع تلق�ائي
القيمة، فإن العمل فف

ي� المؤسس��ات الرأس�مالية عل
فتصبي ذات العامل ملحقا لللة، ويقوم مس�ؤولو الدارة والمراقب��ة فف

ي���� المؤسس����ة الرأس����مالية، وخاص����ة
حراس����ة ه����ذا اليق����اع والحف����اظ علي����ه، وم����ن ت����م يتخ����ذ العم����ل فف

الص�����ناعة طابع�����ا عس�����كريا اس�����تبداديا، فالديموقراطي�����ة البورجوازي�����ة تتوق�����ف ع�����ن ب�����اب المؤسس�����ة
ي. النتاجية

، وال�تا ف� ي يش�بي غليه�ا لينيي
ولعل ه�ذا الس�تبداد ه�و أح�د من�ابع تل�ك الغري��زة الطبقي�ة ال�تا

ي������ ب������ادئ الم������ر
ت������دفع العم������ال إل التم������رد عل الرأس������مال، فك������م م������ن عم������ال مؤسس������ة ل������م يقوم������وا فف

".فكر لينين" هنري لوفيفر، ــ  16
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ي� رئي�س السلس�لة
ي نقاب�ة إل لمواجه�ة ه�ذا الس�تبداد المتجس�د فف

اب عن العمل أو تنظموا فف بالصف
، ولي������س م������ن أج������ل رف������ع أج������ورهم أو المطالب������ة بمنح������ة ف ه م������ن المراق������بيي ي������ رئي������س ورش او غبي������

.أو فف
ي����� مه�����ام المراقب�����ة والدارة ل يع�����دون ج�����زءا م�����ن الطبق�����ة العامل�����ة، رغ�����م

ف فف وللش�����ارة، ف�����إن الع�����امليي
ي����� إنت�����اج ف�����ائض القيم�����ة حس�����ب تعري�����ف العم�����ل المنت�����ج، باعتب�����ارهم أعض�����اء العام�����ل

مس�����اهمتهم فف
، وذلك لنهم يمثلون سلطة رأس المال عل العمال .الجماعي

ي تعك�س العام�ل
ي�� ال�ذي وص�لته، فه�م الفئ�ة ال�تا

إن عم��ال الص�ناعة، باعتب�ار مس�توى التنظي�م التقتف
ي�� الص���ناعة يف��رض

ي�� للعم���ل فف
ي��� أكم���ل ص���ورة، كم���ا أن التنظي���م التقتف

الجم��اعي ال��ذي تس��حقه الل���ة فف
، بالتع��اون والتمام��ل فيم��ا بينه��م لنج��از العم��ل، كم��ا عل العم��ال كأعض��اء متفرق��ة للعام��ل الجم��اعي
يف�����رض عليه�����م النض�����باط وإخض�����اع المص�����الح الفردي�����ة للمص�����لحة العام����ة، وه����ذا م����ا يفش ميله����م
وليتاري��ا ي الممارسة العملية والنضالية، وكذا قابليتهم للتنظيم، وله��ذا تع�د البا

للوحدة والتضامن فف
الص����ناعية هي���� الن����واة الص����لبة للطبق����ة العامل����ة، وداخ����ل ه����ذه الفئ����ة ك����ذلك توج����د تم����ايزات ت����ؤدي

ي
ي���� قطاع����ات حديث����ة العه����د وعماله����ا ح����ديتر

ائح العامل����ة فف ي���� ل����ديها، فالشر����
ي���� ال����وعي الطبفا

لتف����اوت فف
ي يكون العامل فيها بروليتاريا أب��ا

ي الصناعة يختلفون عن القطاعات التقليدية، التا
العهد بالعمل فف

، ي�� نوعي��ة ال��وعي
، كم��ا ان عنص الس��ن يلع��ب دورا فف ع��ن ج��د، وللعم��ال فيه��ا تج��ارب وتاري����خ نض��الي

ه��ا ف ي�� تحدي��د وعي�� فئ��ة وتمبي
فالش��باب أك��بر ان��دفاعا وحماس��ا للنض��ال، فهن��اك ع��دة عوام��ل تس��اهم فف

ي�� عمله��م
ه��ا، فالعم��ل المج��زأ ال��ذي يق��وم ب��ه العم��ال فف ع��ن أخ��رى، كالس��كن ومس��توى المعرف��ة وغبي

ام��ا القطاع��ات الرأس��مالية للنت��اج الفك��ري، فإنه��ا تحت��اج أيض��ا لدراس��ة. يول��د ليه��م أيض��ا وعي��ا مج��زأ
ي ويدوي، الذي لزم المجتمعات الطبقية منذ نش�أتها يخل�ق

وبحث، إذ أن تقسيم العمل إل ذهتف
ي تتجه نحو

، غبي ان القيمة المعنوية للعمل الذهتف ف ف فئة العمال اليدوييي ف هذه الفئة وبيي تمايزا بيي
ي ويعم��ل عل

ة العم��ل ال��ذهتف النخف���اض خصوص��ة م��ع عطال��ة ح��املي الش��هادات، مم��ا يعم���ق بل���با
ي� اتج��اه ارتف�اع عنص العل�م والمعرف�ة

ف العمل اليدوين الذي يتطور ب��دوره فف تقليص الهوة بينه وبيي
ي ل يق���وم إل عل مق���دار م���ا يحمل���ه ك���ل

ف��� العم���ل الي���دوي وال���ذهتف ي��� التس���مية بيي
في���ه، إذ ان الف���رق فف

ي�� الواق��ع ل يوج��دان بش��كل منفص��ل تمام��ا، كم��ا أن ه��ذه الفئ��ة م��ن العم��ال
منهم��ا م��ن الخ��ر، فهم��ا فف

اتبي��ة المميت��ة وقراطي والبا ي�� الخض��وع ال��ببي
.تتع��رض لس��تبداد الرأس��مال بش��كل مختل��ف ويتجل فف

ع�ة ف ي يمكن أن تجلبها هذه الفئة لصفوف الطبقة العاملة مسألة إيجابي�ة، لك�ن البف
إن المعارف التا

وقراطية المصاحبة لها مسألة سلبية .الببي
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ته تتج�ه إل ي وأخضعته لس�تغللها ببل�با
إن الرأسمالية اليوم، وبعد ان سيطرت عل العمل الذهتف

Toyo (17الرفع من إنتاجيته، وذلك عبا ما يسم حلقات الجودة المستمدة م�ن التجرب�ة الياباني��ة
tisme.(

اكم ل��دى العم��ال، لك��ن ي ت��با
ات ال��تا ي ه��و نتيج��ة للخ���با إن الك��ل يعل��م ان التط��ور العلمي�� والتكنول���وحا

ي والعم�����ل الي�����دوي يجع�����ل ه�����ذه العملي�����ة تأخ�����ذ وقت�����ا ط�����ويل لكي����� تت�����م
ف����� العم�����ل ال�����ذهتف الفص�����ل بيي

ات، لكن حلق�ات الج��ودة تل�ك تق�رب ه�ذه المس�افة، إذ أن العم��ال داخ�ل الستفادة من هذه الخبا
ي������� التط�������وير

ي������� عملي�������ة النت�������اج والمس�������اهمة فف
ه�������ذه الحلق�������ات يت�������م تش�������جيعهم عل إب�������داء ال�������رأي فف

ي ي���� حلق����ات الج����ودة يتقاض����ون أج����ورا أعل نس���بيا م���ن زملئه����م،. التكنول����وحا
ف فف إن العم����ال الي���دوييي

ي يق��دمونها للرأس��مال
اتهم ال��تا ي مقاب��ل خ��با

ي يش��كل ج��زءا منه��ا قيم��ة ق��وة عمله��م والج��زء الث��ائف
.وال��تا

ي� قاع�دة
غن هؤلء العمال ل يقلون استغلل عن زملئهم خارج تلك الحلق�ات، أي المتواج�دين فف

ي تعكس�ها ظ�روف عمله�م الم�ؤثرة
ي� الن�واحي اليجابي�ة والس�لبية ال�تا

الهرم، ويجب تعميق البحث فف

ي
.عل وعيهم الطبفا

ي��� بحث���ه، وهن���اك أمثل���ة
ه���ذه ليس���ت إل أمثل���ة أولي���ة لم���ا يج���ب عل التحلي���ل أن يتن���اوله ويتعم���ق فف

ى  ف وعمال الصيد البحري وعمال المتجر الكبا ...عديدة لم يتم تناولها كالعمال الزراعييي

ي��� بمختل���ف
ي��� تش���كل الطبق���ة العامل���ة كطبق���ة وتبلوره���ا ه���و الصاع الطبفا

ويبفا��� العام���ل الحاس���م فف
ي� ق�وة اجتماعي�ة وسياس�ية ق�ادرة عل

أشكاله القتصادية والسياسية واليديولوجية، لكي تتوح�د فف
ائح المضطهدة ضد الرأسمال .قيادة نضالت الطبقات المستغلة والفئات والشر

ائحها ثوري���ة ا، ف��إن الطبق��ة العامل���ة ليس���ت الطبق���ة الثوري���ة الوحي���دة وليس���ت ك���ل فئاته���ا وشر�� وأخبي���
بنف���س الق���در وبنف���س المس���توى، ولكنه���ا كطبق���ة وبك���ل الخلي���ط ال���ذي تحمل���ه هي��� الطبق���ة الثوري���ة

.حتا النهاية

ف. ع 

2007-ماي

سمال"كـتاب ــ  17
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