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والفلسفة ومقاالت أخرى”، 1971. ُنشر ھذا المقال للمرة األولى في عام 1970.

عن إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج[1]

 عليّ اآلن أن أكشف بشكل أكثر استفاضة عن شيءٍ مر مرور الكرام في تحلیلي عندما تحدثت عن
ضرورة تجديد وسائل اإلنتاج means of production  إذا كان المطلوب ھو التمكین من اإلنتاج. كانت

تلك مالحظة عابرة، وسوف أتناولھا اآلن في حد ذاتھا.

كما قال ماركس، فإن كل طفل يعرف أن التكوين االجتماعي social formation الذي ال يعید إنتاج
ظروف اإلنتاج conditions of production وقت إنتاجه، لن يدوم عاماً.[2] من ثم فإن الشرط الجوھري
لإلنتاج ھو إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج. قد تكون إعادة اإلنتاج ھذه “بسیطة” (إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج
السابقة كما كانت بالضبط) أو “على نطاق موسع” (توسیع ظروف اإلنتاج). دعونا نتجاھل ھذا التمییز

األخیر للحظة.

ما ھي إذن إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج؟
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نحن ھنا ندخل مجاالً مألوفاً للغاية (منذ صدور رأس المال المجلد الثاني) وھو في الوقت نفسه يتم
تجاھله تماماً. إن الوضوح التام (الوضوح اإليديولوجي من نوع إمبريقي) لوجھة نظر اإلنتاج وحدھا، أو
حتى وجھة نظر الممارسة اإلنتاجیة (ھي في حد ذاتھا مجردة في عالقتھا بعملیة اإلنتاج) ھو وضوحٌ
مدمجٌ بـ “وعینا” الیومي لدرجة أنه من الصعب للغاية – إن لم يكن مستحیالً – أن يرقى المرء فوق
مستوى وجھة نظر إعادة اإلنتاج. ولكن، كل شيء خارج وجھة النظر ھذه يبقى مجرداً (أسوأ حتى

من كونه أحادي الرؤية: مشوه)، حتى على مستوى اإلنتاج، بل وحتى على مستوى محض
الممارسة.

دعونا نحاول فحص المسألة بشكل منھجي.

تبسیطاً لطرحي، وافتراضاً بأن كل تكوين اجتماعي ينشأ من قالب مھیمن لإلنتاج؛ يمكنني القول بأن
عملیة اإلنتاج تحرّك قوى اإلنتاج القائمة داخل وبموجب عالقات مُعَرّفة لإلنتاج.

يستتبع ذلك أنه ولكي يتواجد أي تكوين اجتماعي، فالبد من أن يعید إنتاج ظروف إنتاجه في الوقت
الذي يُنتِج فیه، ومن أجل أن يتمكن من اإلنتاج. من ثم فالبد أن يعید إنتاج:

1-القوى المُنتجة.
2-عالقات اإلنتاج القائمة.

إعادة إنتاج وسائل اإلنتاج

الكُل يعرف اآلن (بمن فیھم االقتصاديون البرجوازيون الذين ال يزيد عملھم عن كونه “محاسبات وطنیة”
أو ال يعدون كونھم “منظرين” لالقتصاد الكبیر المعاصر) – بفضل إثبات ماركس الدامغ في المجلد

الثاني من رأس المال – أنه ال يمكن أن يحدث إنتاج ال يسمح بإعادة إنتاج الظروف المادية لإلنتاج:
إعادة إنتاج وسائل اإلنتاج.

أخصائي االقتصاد العاديّ، الذي ال يختلف عن الرأسمالي العادي، يعرف أن من الضروري كل عام
تحديد المطلوب استبداله مما تم استھالكه أو بُلي أثناء عملیة اإلنتاج: المواد الخام، التركیبات الثابتة
(المباني)، أدوات اإلنتاج (اآلالت)، إلخ. أقول إن االقتصادي العادي = الرأسمالي العادي ألن كلیھما
يعبران عن وجھة نظر المؤسسة، إذ يرى كل منھما أن من الكافي مجرد تقديم التعلیق على شروط

وأحوال ممارسات المحاسبة المالیة الخاصة بالمؤسسة.

لكن بفضل عبقرية كويسناي الذي طرح قبل اآلخرين ھذه المشكلة “البیّنة”، وبفضل عبقرية ماركس
الذي قام بحلّھا؛ أصبحنا نعرف أن إعادة إنتاج الظروف المادية لإلنتاج ھي مسألة ال يمكن التفكیر فیھا

على مستوى المؤسسة، ألن ال وجود على ھذا المستوى لظروفھا الحقیقیة. ما يحدث على
مستوى المؤسسة ھو عَرَض، يعطي فكرة ال أكثر عن ضرورة إعادة اإلنتاج، لكن يخفق تماماً في

السماح بالتفكیر في ظروف وآلیات إعادة اإلنتاج.

لحظة من التأمل كافیة لالقتناع بالمذكور: السید س، رأسمالي ينتج الصوف في مصنعه، علیه “إعادة
إنتاج” المواد الخام، واآلالت، إلخ. لكنه ال ينتجھا بنفسه لنفسه، إنما ينتجھا رأسمالیون آخرون: مزارع
خراف أسترالي، ھو السید ص، ومھندس يُنتج اآلالت-األدوات، ھو السید ع، وھكذا. السیدان ص و ع
لكي ينتجا تلك المنتجات التي ھي ظرف إعادة إنتاج ظروف إنتاج السید س، علیھما أيضاً إعادة إنتاج
ظروف إنتاجھما، وھكذا إلى ما ال نھاية.. بحیث أنه على المستوى القُطري بل وحتى على مستوى

السوق العالمي، يمكن للعرض أن يغطي الطلب على وسائل اإلنتاج (ألجل إعادة اإلنتاج).

من أجل التفكیر في ھذه اآللیة، التي تؤدي إلى “سلسلة ال نھائیة”، فمن الضروري اتباع اإلجراء
“العالمي” الذي وضعه ماركس، وتحديداً دراسة عالقات حركة رأس المال بین القسم I (إنتاج وسائل

اإلنتاج) والقسم II (إنتاج وسائل االستھالك)، وتحقیق فائض القیمة، في رأس المال، المجلد 2
والمجلد 3.

لن ندخل في تحلیل ھذا السؤال. يكفي أننا ذكرنا وجود ضرورة إعادة اإلنتاج للظروف المادية لإلنتاج.



إعادة إنتاج قوة العمل

إال أن القارئ لم يفته أن يالحظ ما يلي: لقد ناقشنا إعادة إنتاج وسائل اإلنتاج، لكن لم نناقش إعادة
إنتاج القوى المُنتجة productive forces. من ثم تجاھلنا إعادة إنتاج ما يمیز “القوى المنتجة” عن

“وسائل اإلنتاج”، أال وھو “إعادة إنتاج قوة العمل”.

من المالحظة الخاصة بما يحدث على مستوى المؤسسة، ال سیما من فحص لممارسات المحاسبة
المالیة التي تتنبأ باإلنفاق واالستثمار؛ تمكّنا من الوصول إلى فكرة تقريبیة عن وجود عملیة مادية
إلعادة اإلنتاج، لكننا ندخل اآلن مجاالً تعمى عنه بشكل شبه كامل – وربما تعمى عنه تماماً – إذا
رصدت ما يحدث على مستوى المؤسسة فحسب، والسبب وجیه: إعادة إنتاج قوة العمل تحدث

بالكامل خارج المؤسسة.

كیف يتم ضمان إعادة إنتاج قوة العمل؟

يتم ضمان إعادة إنتاجھا من خالل منح قوة العمل الوسائل المادية الالزمة إلعادة إنتاج نفسھا:
الرواتب. الرواتب تظھر في حسابات كل مؤسسة، لكن بصفتھا “رأس مال الرواتب”[3]، ولیس على

اإلطالق بصفة ظرف إلعادة اإلنتاج المادي لقوة العمل.

لكن، ھكذا “تسیر” األمور في الواقع، بما أن الرواتب تمثل جزءاً ال أكثر من القیمة المُنتَجَة مقابل
اإلنفاق على قوة العمل التي ال غنى عنھا إلعادة إنتاجھا: ال غنى عنھا إلعادة تشكیل قوة عمل
كاسبي األجور (ضرورة دفع أجرة السكن، الغذاء، الملبس، إجماالً لتمكین كاسب األجر من الذھاب
في الیوم التالي إلى بوابة المصنع، وكل األيام التالیة التي يمنحھا إياه الرب)، وعلینا أن نضیف: ال
غنى عنھا لتنشئة وتعلیم األطفال الذين يعید البرولیتاري إنتاج نفسه فیھم (حیث ن = 0، 1، 2،

إلخ…) كقوة عمل.

تذكّر أن ھذه الكمیة من القیمة (األجور) الضرورية إلعادة إنتاج قوة العمل تتحدد ال على أساس
احتیاجات “حد أدنى مضمون لألجر” من منطلق “بیولوجي” فقط، إنما أيضاً من واقع احتیاجات الحد
األدنى التاريخي (أشار ماركس إلى أن العامل اإلنجلیزي يحتاج البیرة بینما البرولیتاريا الفرنسیة

يحتاجون النبیذ). بمعنى آخر: الحد األدنى التاريخي المتغیر.

كما أود أن أشیر ألن ھذا الحد األدنى تاريخي بصفة مزدوجة بما أنه ال يُعرّف من واقع االحتیاجات
التاريخیة للطبقة العاملة التي “اعترفت” بھا طبقة الرأسمالیة، إنما من واقع االحتیاجات التاريخیة
التي فرضھا النضال الطبقي للبرولیتاريا (نضال طبقي مزدوج: ضد إطالة ساعات يوم العمل، وضد

تقلیص األجور).

ولكن، ال يكفي ضمان الظروف المادية التي تعید قوة العمل إنتاج نفسھا بھا إذا كان المُراد ھو أن تتم
إعادة إنتاجھا كقوة عمل. قلت إن قوة العمل المتوفرة يجب أن تكون “كفؤة” بمعنى أن تكون مناسبة

للجاھزية للعمل في نظام عملیة اإلنتاج المعقدة. إن تطور القوى المُنتجة ونوع الوحدة التي تشكل –
تاريخیاً – القوى المُنتجة في لحظة بعینھا، تنتج النتیجة الممثلة في ضرورة أن تكون قوة العمل ماھرة

(ومتنوعة المھارات) ومن ثم يُعاد إنتاجھا من ھذا المُنطلق. متنوعة: طبقاً لمتطلبات التقسیم
االجتماعي-التقني socio-technical للعمل، بـ”وظائفه” و”تكلیفاته” المختلفة.

كیف تتوفر إعادة اإلنتاج للمھارات (المتنوعة) لقوة العمل ھذه في النظام الرأسمالي؟ ھنا، وعلى
النقیض من التكوينات االجتماعیة التي اتسمت بھا عملیات العبودية أو اتخاذ األقنان، فإن إعادة اإلنتاج
ھذه لمھارات قوة العمل تنزع (ھذا قانون نزوعي) بشكل متناقص ألن تتوفر “جاھزة” (التمرّن داخل
اإلنتاج ذاته)، وتنزع للتحقق بشكل أكبر خارج اإلنتاج ذاته: بواسطة نظام التعلیم الرأسمالي، ومن

خالل تحققات instances أخرى ومؤسسات أخرى.

ماذا يتعلم األطفال في المدرسة؟ يقطعون مسافات متفاوتة في دراساتھم، لكن يتعلمون على كل
حال كیفیة القراءة والكتابة والحساب – أي عدد من الفنیات وعدد من األشیاء األخرى باإلضافة إلى

تلك الفنیات، تشمل عناصر (قد تكون أوّلیة أو – على النقیض – مستفیضة) من “[النطاق] العلمي” أو



“الثقافة األدبیة”، تكون مفیدة فائدة مباشرة في مختلف الوظائف في مجال اإلنتاج (تعلیم معیّن
للعمال الیدويین، وآخر للفنیین/التقنیین، وثالث للمھندسین، وتعلیم أخیر لإلدارة العلیا، إلخ). وھكذا،

.know-how ”يتعلمون “الكیفیة

لكن إلى جانب ھذه التقنیات techniques والمعارف، وفي معرض تعلّمھا، يتعلم األطفال في
المدرسة أيضاً “قواعد” السلوك الحمید، أي السلوك الذي يجب أن يراعیه كل عنصر في تقسیم

العمل، بحسب الوظیفة “المقدّرة” له: قواعد لألخالق، التمدن، الضمیر المھني، ھي في واقع األمر
قواعد احترام للتقسیم االجتماعي-التقني للعمل، وفي نھاية المطاف قواعد للنظام المؤسس من

.class domination واقع الھیمنة الطبقیة

كذلك يتعلمون “تحدث الفرنسیة السلیمة”، يتعلمون “معاملة” العمال بالشكل الصحیح، أي يتعلمون
في واقع األمر (بالنسبة للرأسمالیین المستقبلیین وخدمھم) “كیف يأمرونھم بفعل ھذا وذاك” على

النحو السلیم، أو (السبیل المثالي) “للحديث إلیھم” بالشكل الصحیح، وھلم جرا.

ألعید قول المذكور أعاله بشكل أكثر علمیة، فسوف أقول إن إعادة إنتاج قوة العمل ال تتطلب فحسب
إعادة إنتاج مھاراتھا (أي مھارات قوة العمل)، إنما أيضاً وفي الوقت نفسه فھي تتطلب إعادة إنتاج

خضوعھا لقواعد النظام الراسخ، أي إعادة إنتاج خضوع العمال لأليديولوجیا الحاكمة وإعادة إنتاج القدرة
على استغالل األيديولوجیا الحاكمة بالشكل الصحیح، من قِبل عمالء االستغالل والقمع، بحیث

يسھمون بدورھم في ھیمنة الطبقة الحاكمة “في كلمات”.

بمعنى آخر، فإن المدرسة (وأيضاً مؤسسات الدولة مثل الكنیسة واألجھزة األخرى كالجیش) تعلّم
“الكیفیة know-how”، لكن في أشكال/قوالب forms تضمن الخضوع لأليديولوجیا الحاكمة أو التمكّن

mastery من “ممارستھا”. كل عمالء اإلنتاج واالستغالل والقمع، ناھیك عن “محترفو األيديولوجیا”
(ماركس)، علیھم بشكل أو بآخر أن “يتم تطويعھم/تشكیلھم” في ھذه األيديولوجیا من أجل
االضطالع بمھامھم “بإمعان” conscientiously؛ وھي مھام المُستَغَل (البرولیتاريا)، والمُستغِل

(الرأسمالیون)، مھام أعوان المُستغِلین (المدراء)، أو كبار كھنة األيديولوجیا الحاكمة (“من يحققونھا
ممارسةً functionaries”)، إلخ.

من ثم تكشف إعادة إنتاج قوة العمل شرطھا الذي ال مناص منه sine qua non، بصفته [أي الشرط]
لیس فحسب إعادة إنتاج “مھارات” [قوة العمل]، إنما أيضاً إعادة إنتاج خضوعھا [أي خضوع قوة العمل]
لأليديولوجیا الحاكمة أو لـ “ممارسة” تلك األيديولوجیا، مع االشتراط بأنه ال يكفي قول “لیس فقط بل
”، إذ أن من الواضح أن في أشكال/قوالب وتحت أشكال/قوالب اإلخضاع األيديولوجیا يتم اإلمداد أيضاً

بإعادة إنتاج مھارات قوة العمل.

لكن ھا ھنا يتكشَّف الوجود الفاعل لحقیقة جديدة: األيديولوجیا.

عندي ھنا تعلیقین.

األول ھو اختتام تحلیلي إلعادة اإلنتاج.

لقد قدّمت للتو مسحاً سريعاً ألشكال/قوالب إعادة إنتاج القوى المُنتجة، أي وسائل اإلنتاج على
جانب، وقوة اإلنتاج على الجانب اآلخر.

لكني لم أقترب بعد من سؤال إعادة إنتاج عالقات اإلنتاج. ھذا سؤال مھم أيما أھمیة في النظرية
الماركسیة ألنماط اإلنتاج modes of production. أن ندعه يمر [أي السؤال] مرور الكرام فھذا حذف

نظري، بل واألدھى يعتبر خطأ سیاسیاً جسیماً.

ولھذا فسوف أناقشه. لكن من أجل التوصل لسبل مناقشته؛ فسوف أضطر للجوء إلى التفافة أخرى
طويلة.

التعلیق الثاني ھو أن من أجل عمل ھذه االلتفافة، فأنا مُلزم بإعادة طرح سؤالي القديم: ما ھو



المجتمع؟

البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة

لقد صممت في عدة مناسبات[4] على السمة الثورية للنحت المفاھیمي الماركسي لـ “الكل
االجتماعي social whole” من حیث أنه مفھوم ممیز عن “الكلیة totality” الھیجیلیة. قلت (وھذه
الفرضیة ال تزيد عن تكرار أطروحات المادية الجدلیة) أن ماركس تصوّر بنیة كل مجتمع بصفتھا مكوّنة
من “مستويات” أو “تحققات instances” تنتظم في تصمیم معیّن: البنیة التحتیة أو القاعدة االقتصادية

(“وحدة” القوى المُنتجة وعالقات اإلنتاج)، والبنیة الفوقیة، وھي في حد ذاتھا تحتوي على
“مستويین” أو “تحققین”: السیاسي-القانوني (القانون و”الدولة”) واأليديولوجیا (مختلف

األيديولوجیات، الديني، األخالقي، القانوني، السیاسي، إلخ).

إلى جوار ما يتسم به ھذا التمثیل من اھتمام نظري-مبادئي (يكشف الفارق بین ماركس وھیجل)،
فإن له المزايا النظرية المھمة التالیة: يمكّن من أن ينقش في التكوينات النظرية لمفاھیمه األساسیة

ما أسمیته مؤشرات الفعالیة على توالیھا. ما معنى ھذا؟

من السھل رؤية أن ھذا التمثیل لبناء كل مجتمع وكأنه “ھیكل” يحتوي على قاعدة (بنیة تحتیة)
” البنیة الفوقیة، بصفته مجاز، وتوخیاً للدقة التامة، فھو مجاز فراغي، ھو مجاز يُنصب فوقھا “طابقيّ
لطبوغرافیا.[5] ومثل كل مجاز، فھذا المجاز يقترح شیئاً؛ يجعل شیئاً ما منظوراً. ما ھو؟ ما يلي
بالتحديد: أن الطوابق العلیا ال يمكن أن “تبقى باألعلى” (في الھواء) وحدھا، إذا لم تسترح تماماً

على قاعدتھا.

من ثم فإن الغرض من مجاز “التكوين” ھذا ھو تمثیل – قبل أي شيء – كیف أن القاعدة االقتصادية
“ھي المُحدِد في التحلیل األخیر”. محصلة ھذا المجاز الفراغي ھو منح القاعدة مؤشر للفاعلیة

effectivity معروف بمسمیات شھیرة: التحديد – في التحلیل األخیر – لما يحدث في “الطوابق” العلیا
(في البنیة الفوقیة) من منطلق ما يحدث في القاعدة االقتصادية.

نظراً لمؤشر الفاعلیة ھذا “في التحلیل األخیر” فإن “طوابق” البنیة الفوقیة تحظى بمؤشرات فاعلیة
مختلفة. أي نوع من المؤشرات؟

من الممكن القول بأن طوابق البنیة الفوقیة لیست مُحددة [لما ھو غیرھا] في التحلیل األخیر، إنما
أنھا تُحدد من واقع فاعلیة القاعدة؛ إذا كانت مُحدِدة (لم نعرف ھذا بعد) بطريقتھا الخاصة بھا. ھذا

صحیح فقط بدرجة تَحديد القاعدة لھا.

مؤشر فاعلیتھا (أو تحديدھا)، كما يتحدد من قِبل التحديد في التحلیل األخیر للقاعدة، ھو من خالل
التقالید الماركسیة، بطريقتین: (1) ھناك “استقالل ذاتي نسبي” للبنیة الفوقیة فیما يخص القاعدة؛

(2) ھناك “فعل متبادل” للبنیة الفوقیة على القاعدة.

من ثم، يمكننا القول بأن المیزة النظرية العظمى للطبوغرافیا الماركسیة، أي المجاز الفراغي
“للتكوين” (القاعدة والبنیة الفوقیة) ھي في الوقت نفسه أنھا تكشف عن أسئلة التحديد (أو مؤشر
الفاعلیة) كونھا مھمة لدرجة قصوى؛ أي أنھا تكشف أنھا القاعدة التي تحدد في التحلیل األخیر
“التكوين” كامالً، ومن ثم وبالتبعیة، فھذا يُلزمنا بطرح المشكلة النظرية الخاصة بأنواع الفاعلیة

“المشتقة” المقتصرة حصراً على البنیة الفوقیة؛ أي يُلزمنا بالتفكیر فیما تصفه التقالید الماركسیة
باالستقالل الذاتي النسبي للبنیة الفوقیة والفعل المتبادل بین البنیة الفوقیة والقاعدة.

إن أكبر عیب في ھذا التمثیل representation لبناء كل مجتمع من المجتمعات من منطلق المجاز
الفراغي للتكوين، ھو وبوضوح حقیقة أنه محض مجاز: أي ال يزيد عن كونه وصفیاً.

يبدو لي اآلن أنه من الممكن ومن المرغوب تمثیل األشیاء بطريقة مختلفة. ملحوظة: ال أعني بھذا
أنني أريد رفض المجاز الكالسیكي، إذ أن المجاز نفسه يطالبنا بأن نتجاوزه. ولن أتجاوزه من أجل

رفضه رفضاً نھائیاً. األمر ببساطة أنني أريد أن أحاول التفكیر فیما يعطینا إياه من “وصف”.



أعتقد أن من الممكن، ومن الضروري، التفكیر فیما يمیز ضروريات وجود البنیة الفوقیة وطبیعتھا على
أساس من إعادة اإلنتاج. ما إن يعتمد المرء وجھة نظر إعادة اإلنتاج، تتسلط األضواء فوراً على العديد
من األسئلة التي كان وجودھا مستنبطاً من المجاز الفراغي “للتكوين” ولم يكن باإلمكان تقديم

إجابات مفاھیمیة علیھا.

فرضیتي األساسیة ھي أنه من غیر الممكن طرح ھذه األسئلة (ومن ثم اإلجابة علیھا) إال من وجھة
نظر إعادة اإلنتاج.

سوف أقدم تحلیالً موجزاً لـ “القانون” و”الدولة” و”األيديولوجیة” من وجھة النظر ھذه. وسوف أكشف
عمّا يحدث من وجھة نظر الممارسة واإلنتاج على جانب، ومن وجھة نظر إعادة اإلنتاج على الجانب

اآلخر.

الدولة

التقالید الماركسیة صارمة ھا ھنا: في المانیفیستو الشیوعي وفي الثامن عشر من برومیر (وفي
النصوص الكالسیكیة الالحقة، أھمھا كتابات ماركس عن كومیونة باريس ولینین عن الدولة والثورة)
فإن الدولة يُنظر إلیھا صراحة كجھاز قمعي. الدولة “آلة” القمع، التي تمكّن الطبقات الحاكمة (كانت
الطبقة البرجوازية في القرن التاسع عشر و”طبقة” كبار المالك) من ضمان ھیمنتھا على الطبقة

العاملة، بما يمكّن األولى من إخضاع الثانیة لعملیة ابتزاز فائض القیمة (أي االستغالل الرأسمالي).

من ثم فإن الدولة قبل أي شيء ھي ما وصفته الكالسیكیات الماركسیة بـ جھاز الدولة. ھذا
المصطلح يعني: لیست فقط جھازاً متخصصاً (بالمعنى الضیق) الذي أقررت بوجوده وضروريته في

صلته بمتطلبات الممارسة القانونیة، أي الشرطة، المحاكم، السجون؛ إنما أيضاً الجیش والذي (دفعت
البرولیتاريا ثمن ھذه التجربة بدمھا) يتدخل بشكل مباشر كقوة قمعیة تكمیلیة كحل أخیر، عندما
“تغلب األحداث” الشرطة وقواتھا المساعدة المتخصصة. ويوجد فوق ھذا التركیب رأس الدولة،

الحكومة واإلدارة.

“النظرية” الماركسیة-اللینینیة الموجودة في ھذا التشكیل/القالب “للدولة” وضعت يدھا على النقطة
الضرورية، ومن ثم ال يمكن للحظة التشكیك ورفض أن ھذه الحقیقة ھي النقطة الضرورية. “جھاز
الدولة”، الذي يعرّف الدولة بصفتھا قوة تنفیذ وتدخل قمعي “إحقاقاً لمصالح الطبقات الحاكمة” في
الصراع الطبقي الذي أطرافه ھم البرجوازية وحلفائھا ضد البرولیتاريا، ھو وبشكل مؤكد “الدولة”،

وبشكل مؤكد يعرّف [أي جھاز الدولة] “وظیفتھا” األساسیة.

من النظرية الوصفیة إلى النظرية في حد ذاتھا

على ذلك، فھنا أيضاً كما أشرت فیما يخص مجاز “التكوين” (البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة) فھذا
التمثیل لطبیعة “الدولة” ما زال وصفیاً بشكل جزئي.

كما طرأت عليّ أحیاناً حاالت استخدمت فیھا ھذه الكلمة (وصفیة)، فالبد من كلمة توضیحیة إلزالة
أي غموض أو التباس.

أينما قلت – في معرض الحديث عن مجاز “التكوين” أو عن “النظرية” الماركسیة للدولة – إن ھذه
مفاھیم وصفیة أو تمثیالت ألعیانھا، فلست ھنا أتحدث من منطلق أي دوافع للنقد. على النقیض،
فإنني عندي كل األسباب لالعتقاد بأن االكتشافات العلمیة العظمى ال يسعھا إال أن تمر بمرحلة ما
سوف أسمیه “النظرية” الوصفیة. ھذه ھي المرحلة األولى لكل نظرية، على األقل في المجال

domain الذي يخصنا (أي مجال علم التكوينات االجتماعیة). من ثم، فمن الممكن للمرء – بل وعلیه
في رأيي – أن ينظر لھذه المرحلة بصفتھا مرحلة انتقالیة، ال غنى عنھا من أجل تطور النظرية. كونھا
انتقالیة فھذا أمر منحوت في تعبیري ھذا: “نظرية وصفیة”، تكشف في تشبیكاتھا ما يعادل نوع من
أنواع “التناقض”. الحق أن المصطلح نظرية “يتصادم” لحد ما مع المضاف إلیه “وصفیة” الذي ألحقته
بكلمة نظرية. ھذا يعني بكل دقة: (1) أن “النظرية الوصفیة” ھي في واقع األمر ودون أي ظل من
ظالل الشك، البداية التي ال عودة عنھا للنظرية؛ لكن (2) أن القالب “الوصفي” الذي تُعرض فیه



النظرية يتطلب – تحديداً كعَرَض لھذا “التناقض” – تطويراً للنظرية يتجاوز قالب “وصفیة”.

دعوني أوضّح ھذه النظرية أكثر بالعودة إلى قضیتنا الحالیة: “الدولة”.

عندما أقول إن “النظرية” الماركسیة الخاصة بالدولة المتوفرة لنا ما زالت “وصفیة” جزئیاً، فأنا أعني
بھذا أوالً وقبل أي شيء أن ھذه “النظرية” الوصفیة بدون أدنى ظل من ظالل الشك ھي بداية

النظرية الماركسیة عن الدولة، وأن ھذه البداية تعطینا النقطة الضرورية؛ أي المبدأ الحاسم لكل تطور
الحق في النظرية.

سوف أعتبر أن النظرية الوصفیة للدولة مسمى صحیح بما أنه من الممكن تماماً جعل األغلبیة
العظمى من المجال المعنیة به [الدولة] يماثل التعريف الذي تعطیه لموضوعھا. أي أن تعريف الدولة
كدولة طبقیة، قائمة في “جھاز الدولة القمعي”، يلقي إضاءات عبقرية على جمیع الحقائق المرصودة

في مختلف أشكال القمع بغض النظر عن مجال كل من أشكال القمع ھذه: من مذابح يونیو 1848
وكومیونة باريس، من األحد الدامي، ومايو 1905 في بتروجراد، إلى المقاومة، وشاروني، إلخ، وإلى
تدخالت “الرقابة” التي منعت مثالً مسرحیة جاتي عن فرانكو. إنھا تلقي إضاءات على كل األشكال
المباشرة وغیر مباشرة من االستغالل والمذابح للجماھیر (الحروب اإلمبريالیة)؛ تلقي إضاءات على
تلك الھیمنة الیومیة الماكرة المتخفیة التي يمكن لمحھا، في ھیئة الديمقراطیة السیاسیة مثالً، ما

وصفه لینین – كما فعل ماركس – بديكتاتورية البرجوازية.

لكن النظرية الوصفیة للدولة تمثل مرحلة في تكوينھا لنظرية تطالب في حد ذاتھا بـ “تجاوز/الغلبة
على” ھذه المرحلة. إذ أن من الواضح أنه إذا كان التعريف المطروح يعطینا حقاً سبالً للتعرف واإلدراك

على ولحقائق القمع من خالل نسبھا للدولة بصفتھا “جھاز الدولة القمعي”؛ فھذه “العالقة المتبادلة”
إذن تؤدي إلى نوع خاص للغاية من أنواع الوضوح، وعندي شيء أقوله عنه بعد لحظة: “نعم، ھكذا

األمر، ھذا حقیقي فعالً”.[6]

وتراكم الحقائق في إطار تعريف الدولة قد يؤدي إلى زيادة األمثلة كثیراً، لكنه ال يؤدي حقاً إلى التقدم
على مسار تعريف الدولة؛ أي النظرية العلمیة للدولة. كل نظرية وصفیة ھي من ثم تحت خطر

“حجب/منع” تطور النظرية، ولكن التطور ضروري وال غنى عنه.

لھذا أعتقد أنه من أجل تطوير ھذه النظرية الوصفیة إلى نظرية في حد ذاتھا؛ أي من أجل فھم المزيد
عن آلیات الدولة في عملھا/اضطالعھا بوظائفھا، فأعتقد أنه ال غنى عن إضافة شيء إلى التعريف

الكالسیكي للدولة بصفتھا “جھاز الدولة”.

أساسیات النظرية الماركسیة عن الدولة

دعوني أوالً أوضّح نقطة مھمة: الدولة (ووجودھا في جھازھا) ال معنى لھا سوى كونھا دالة من دوال
“قوة الدولة”. إن كلّ الصراع الطبقي السیاسي يدور حول الدولة. بھذا أعني حول الحیازة، بمعنى
مصادرة واستبقاء قوة الدولة من قبل طبقة بعینھا أو من قبل تحالف بین الطبقات أو شرائح من

طبقات. ھذا التوضیح األول يُلزمني بالتمییز بین “قوة الدولة State power” (استبقاء قوة الدولة أو
مصادرة قوة الدولة). غاية الصراع الطبقي السیاسي على جانب، و”جھاز الدولة” على الجانب اآلخر.

إننا نعرف أن “جھاز الدولة” قد ينجو، كما ثبت من واقع “الثورات” البرجوازية في فرنسا في القرن
التاسع عشر (1830، 1848)، ومن واقع االنقالبات (2 ديسمبر، مايو 1958)، ومن واقع انھیارات الدولة

(سقوط اإلمبراطورية في 1870، والجمھورية الثالثة في 1940)، أو من واقع الصعود السیاسي
للبرجوازية الصغیرة (1890 – 1895 في فرنسا)، إلخ، دون أن يتأثر “جھاز الدولة” أو يتم تعديله. يمكن

أن ينجو من األحداث السیاسیة التي تؤثر على حیازة “قوة الدولة”.

حتى بعد ثورة اجتماعیة مثل ثورة 1917، فإن جزءاً كبیراً من “جھاز الدولة” نجى بعد مصادرة تحالف
من البرولیتاريا وصغار الفالحین لـ “قوة الدولة”: كرر لینین ھذه الحقیقة مرة تلو المرة.

من الممكن وصف االختالف بین “قوة الدولة” و”جھاز الدولة” كجزء من “النظرية الماركسیة” الخاصة



بالدولة، كما ورد صراحةً في ” الثامن عشر من برومیر” أو “الصراعات الطبقیة في فرنسا” لماركس.

تلخیصاً للنظرية الماركسیة للدولة حول ھذه النقطة، يمكن القول بأن الكالسیكیات الماركسیة زعمت
دائماً أن (1) الدولة ھي جھاز الدولة القمعي، (2) البد من التمییز بین قوة الدولة وجھاز الدولة، (3)
ھدف الصراع الطبقي ھو قوة الدولة، وبالتبعیة استخدام جھاز الدولة من قبل الطبقات (أو التحالفات
الطبقیة أو التحالفات بین شرائح من طبقات) التي تحوز قوة الدولة كدالة من دوال أھدافھا الطبقیة،
(4) البد أن تسیطر البرولیتاريا على قوة الدولة من أجل تدمیر جھاز الدولة البرجوازي القائم، وفي

المرحلة األخیرة، الستبداله بجھاز دولة مختلف تماماً وبرولیتاري، ثم في مراحل الحقة، تحريك عملیة
راديكالیة ھي عملیة تدمیر الدولة (نھاية قوة الدولة، نھاية كل جھاز دولة).

لذا، من ھذا المنظور، فما أود اقتراح إضافته إلى “النظرية الماركسیة” الخاصة بالدولة موجود فیھا
بالفعل وتعبر عنه كلمات كثیرة للغاية. لكن يبدو لي أنه حتى مع ھذه “التكملة”، فإن ھذه النظرية ما
زالت وصفیة جزئیاً، وإن كانت اآلن تحتوي عناصر معقدة ومتمايزة ال يمكن فھم حركتھا وأفعالھا دون

اللجوء إلى المزيد من التطوير التكمیلي للنظرية.

األجھزة األيديولوجیة للدولة

وھكذا فإن الواجب إضافته إلى “النظرية الماركسیة” للدولة ھو شيء آخر.

ھنا يجب أن نخوض بحذر في منطقة دخلتھا الكالسیكیات الماركسیة قبلنا بكثیر لكن دون أن تمنھج
في قالب نظري المزايا المحددة المنبثقة عن تجاربھا وإجراءاتھا. كانت تلك التجارب واإلجراءات

مقتصرة باألساس على نطاق الممارسة السیاسیة.

في الواقع فإن الكالسیكیات الماركسیة في ممارستھا السیاسیة عاملت “الدولة” كحقیقة أكثر
تعقیداً من التعريف الذي منحتھا إياه في “النظرية الماركسیة عن الدولة”، حتى عندما تمت

“تكملتھا” كما ذكرت تواً. أقرت [الكالسیكیات] بھذا التعقد في الممارسة، لكنھا لم تعبر عنھا في
نظرية مواكبة.[7]

أود أن أحاول وضع إطار كروكي للغاية لھذه النظرية المواكبة. ولھذا الغرض أقترح الفرضیة التالیة.

من أجل تطوير نظرية الدولة فال مناص من أن نأخذ في االعتبار التمییز بین “قوة الدولة” و”جھاز
الدولة”، وأيضاً حقیقة أخرى تقع على جانب جھاز الدولة (القمعي) لكن يجب أال نخلطھا به. سوف

أسمي ھذه الحقیقة األخرى من منطلق مفھومھا: أجھزة الدولة األيديولوجیة.

ما ھي أجھزة الدولة األيديولوجیة؟

يجب أال نخلطھا بجھاز الدولة (القمعي). تذكّر أن في النظرية الماركسیة فإن جھاز الدولة يحتوي
على: الحكومة، اإلدارة، الجیش، الشرطة، المحاكم، السجون، إلخ، والتي تمثل ما سوف أسمیه في

المستقبل بـ “جھاز الدولة القمعي”. القمعي توحي بأن جھاز الدولة المقصود ھنا ھو “يعمل
باالستعانة بالعنف” – على األقل في التحلیل األخیر (بما أن القمع، مثالً: القمع اإلداري.. قد يتخذ

أشكاالً غیر مادية).

سوف أصف “أجھزة الدولة األيديولوجیة” بعدد من الحقائق التي تمثل نفسھا للناظر إلیھا على ھیئة
مؤسسات متمايزة ومتخصصة. أقترح قائمة إمبريقیة منھا يجب وبوضوح أن تُفحص تفصیالً، وأن تُختبر

وتُصحح ويُعاد تنظیمھا. مع كل التحفظات التي يؤدي إلیھا ھذا المطلب، فیمكننا اآلن اعتبار
المؤسسات التالیة من “أجھزة الدولة األيديولوجیة” (ترتیب ذكري لھا لیس له داللة معینة):

جھاز الدولة األيديولوجي الديني (نظام مختلف الكنائس).
جھاز الدولة األيديولوجي التعلیمي (نظام مختلف المدارس العامة والخاصة).

جھاز الدولة األيديولوجي األسري.[8]
جھاز الدولة األيديولوجي القانوني.[9]



جھاز الدولة األيديولوجي السیاسي (النظام السیاسي، مشتمالً على مختلف األطراف).
جھاز الدولة األيديولوجي النقابي.

جھاز الدولة األيديولوجي اإلعالمي (الصحافة، اإلذاعة، التلفزة، إلخ).
جھاز الدولة األيديولوجي الثقافي (األدب، الفنون، الرياضة، إلخ).

قلت إن أجھزة الدولة األيديولوجیة يجب أال تختلط في ذھننا بجھاز الدولة (القمعي). ما الفارق بین
االثنین؟

للوھلة األولى يتضح أنه بینما ھناك جھاز دولة (قمعي) واحد، فھناك جملة من أجھزة الدولة
األيديولوجیة. حتى مع االفتراض المسبق بوجودھا، فإن الوحدة التي تشكل ھذه “الجملة” من أجھزة

الدولة األيديولوجیة كجسد لیست ظاھرة فوراً للعین.

للوھلة الثانیة، من الواضح أنه بینما جھاز الدولة (القمعي) الموحد ينتمي كله للمجال العام فإن
الكثیر من أجھزة الدولة األيديولوجیة (على تنوعھا الظاھر) ھي جزء – على النقیض – من المجال
الخاص. الكنائس، األحزاب، النقابات، األسر، بعض المدارس، أغلب الصحف، المحافل الثقافیة، إلخ

إلخ، ھي خاصة.

يمكننا تجاھل المالحظة األولى للحظة. لكن البد من أن ھناك من يريد التشكیك في المالحظة
الثانیة، فیسألني بأي حق أعتبر مما يدخل في نطاق أجھزة الدولة األيديولوجیة مؤسسات ھي في
األغلب لیست ذات وضعیة عامة، إنما ھي ببساطة مؤسسات خاصة. بصفته ماركسي واعٍ تصدى

جرامشي بالفعل لھذا االعتراض في جملة واحدة. التمییز بین العام والخاص ھو تمییز من داخل قانون
البرجوازية، وھو يسري على المجاالت (الفرعیة) التي يمارس علیھا قانون البرجوازية “سلطته”. إن
مجال “الدولة” خارجي علیه ألن مجال الدولة “فوق القانون”: الدولة التي ھي دولة الطبقة الحاكمة،
ال ھي عامة وال خاصة، على النقیض ھي شرط مسبق على أي تمییز بین العام والخاص. األمر

نفسه يمكن أن يقال عند نقطة بدء الخوض في أجھزة الدولة األيديولوجیة التي نتناولھا اآلن. ال يُھم
إن كانت المؤسسات التي “تحققھا” ھي مؤسسات “عامة” أو “خاصة” ما يھم ھو كیف تعمل.
المؤسسات الخاصة يمكن تمام اإلمكان أن “تعمل” جیداً كأجھزة دولة أيديولوجیة. التحلیل

المستفیض بالقدر الكافي ألي من أجھزة الدولة األيديولوجیة يثبت ھذا.

لكن اآلن إلى ما ھو ضروري. ما الذي يمیز أجھزة الدولة األيديولوجیة عن جھاز الدولة (القمعي) ھو
الفرق األساسي التالي: جھاز الدولة القمعي يعمل باالستعانة “بالعنف”، بینما أجھزة الدولة

األيديولوجیة تعمل “باأليديولوجیا”.

يمكنني توضیح األمور من خالل تصحیح ھذا التمییز. سوف أقول إن كل جھاز دولة، سواء قمعي أو
أيديولوجي، “يعمل” بالعنف وباأليديولوجیا في آن، لكن مع وجه تمییز مھم للغاية يجعل من الضروري

أال نخلط بین أجھزة الدولة األيديولوجیة وجھاز الدولة (القمعي).

ھذا التمییز المھم ھو حقیقة أن جھاز الدولة (القمعي) يعمل بكثافة وبقوة باستخدام القمع (بما في
ذلك القمع المادي)، في حین يعمل بشكل ثانوي باستخدام األيديولوجیا. (ال يوجد جھاز قمعي

صِرف). على سبیل المثال، فإن الجیش والشرطة يعمالن باأليديولوجیا لضمان تماسكھما وإعادة إنتاج
نفسیھما، وتتمثل األيديولوجیا أيضاً بالنسبة لھذين المثالین في “القیم” التي يروجا لھا خارجیاً.

بنفس الطريقة، لكن بشكل معكوس، من الضروري قول أن أجھزة الدولة األيديولوجیة من جانبھا تعمل
بكثافة وبقوة باأليديولوجیا، لكن تعمل بشكل ثانوي باستخدام القمع، حتى وإن كان قمعاً غیر مباشراً
يُستنبط من التحلیل األخیر، ولو بشكل مخفي ومتخفي بل وحتى رمزي. (ال يوجد جھاز أيديولوجي
صِرف). وھكذا فإن المدارس والكنائس تستخدم أسالیب مناسبة للعقاب والطرد واالختیار، إلخ، من
أجل “فرض انضباط/تھذيب descipline” عمالھا، وأيضاً لفرض انضباط/تھذيب جمھورھا. األمر نفسه

ينسحب على األسرة… وينسحب أيضاً على جھاز الدولة األيديولوجي الثقافي (الرقابة، من بین أمور
أخرى)، إلخ.

ھل من الضروري إضافة أن ھذا التحديد الزدواج “العمل” (غالب، ثانوي) باالستعانة بالقمع



واأليديولوجیا، طبقاً لما إذا كانت المسألة مرتبطة بجھاز الدولة (القمعي) أو أجھزة الدولة
األيديولوجیة، يوضّح أن كل اقتران صريح أو ضمني قد يُغزَل من العالقة الضمنیة بین جھاز الدولة

(القمعي) وأجھزة الدولة األيديولوجیة؟ إن الحیاة الیومیة تمدنا بأمثلة بال حصر على ھذا، لكن البد من
دراستھا تفصیالً إذا أردنا الخوض إلى ما ھو أبعد من ھذه المالحظات التي ال تزيد عن كونھا محض

مالحظات.

لكن، ھذه المالحظة تقودنا نحو فھم لما يشكل وحدة جسد أجھزة الدولة األيديولوجیة الواضح أنھا
متفرقة ومتشعبة. إذا كانت أجھزة الدولة األيديولوجیة “تعمل” بشكل كثیف وغالب باالستعانة

باأليديولوجیا، فما يوحّد تنوعھا ھو عین ھذا العمل، بقدر كون األيديولوجیا التي تعمل بموجبھا موحدة
دائماً، رغم تنوعھا وتناقضاتھا تحت إطار األيديولوجیا الحاكمة، والتي ھي أيديولوجیة “الطبقة

الحاكمة”. نظراً لحقیقة أن “الطبقة الحاكمة” من حیث المبدأ تحوز على “قوة الدولة” (بشكل مفتوح
بال مواربة أو وفي حاالت أكثر بطريق التحالفات بین الطبقات أو شرائح من طبقات)، ومن ثم ففي
جعبتھا جھاز الدولة (القمعي)؛ فیمكننا أن نقبل حقیقة أن ھذه الطبقة الحاكمة عینھا ناشطة في
أجھزة الدولة األيديولوجیة بقدر ما ھي في نھاية المطاف األيديولوجیة الحاكمة التي تتحقق في
أجھزة الدولة األيديولوجیة، تحديداً في تناقضاتھا. بالطبع فإن التحرك بناء على قوانین وقرارات في
جھاز الدولة (القمعي) شيء، و”التصرف” من خالل وسیط األيديولوجیة الحاكمة في أجھزة الدولة
األيديولوجیة شيء آخر تماماً. علینا أن ندخل في تفاصیل ھذا االختالف، لكن ال يمكنه أن يخفي
حقیقة وجود ھوية عمیقة. على حد علمي ال يمكن لطبقة أن تحوز قوة الدولة لفترة طويلة دون أن
تمارس في الوقت نفسه ھیمنتھا على أجھزة الدولة األيديولوجیة وفیھا. ال أحتاج إال لمثال واحد

وإثبات واحد على ھذا القول: حرص لینین الكبیر على “تثوير” جھاز الدولة األيديولوجي التعلیمي (من
بین أجھزة أخرى)، فقط لكي يمكّن البرولیتاريا التي صادرت قوة الدولة، من تأمین مستقبل دكتاتورية

البرولیتاريا واالنتقال إلى االشتراكیة.[10]

ھذا التعلیق األخیر يمكننا من فھم أن أجھزة الدولة األيديولوجیة قد ال تكون فحسب ھي “المعنیة”
بالصراع الطبقي، إنما أيضاً ھي محل انعقاد ھذا الصراع، وكثیراً ما تكون محل أشكال مريرة من الصراع
الطبقي. إن الطبقة (أو التحالف الطبقي) في سدة الحُكم ال يمكنھا أن تھیمن على أجھزة الدولة
األيديولوجیة صراحةً بنفس سھولة ھیمنتھا الصريحة على جھاز الدولة (القمعي)، لیس فقط ألن
الطبقات الحاكمة يمكنھا أن تحافظ على مواقف قوية في ھذا الصدد لمدد طويلة، إنما أيضاً ألن
مقاومة الطبقات المُستَغَلَة يمكنھا العثور على وسائل ومناسبات للتعبیر عن أنفسھا فیما يخص

أجھزة الدولة األيديولوجیة، سواء من خالل االستفادة من تناقضاتھا، أو من خالل غزو واقتحام مواقع
فیھا باالستعانة بالنضال.[11]

دعوني أوضح تعلیقاتي.

إذا كانت الفرضیة التي اقترحتھا جیدة األساس، فھي تعود بي إلى نظرية الدولة الماركسیة
الكالسیكیة، مع جعلھا أكثر دقة من حیث نقطة واحدة. لقد حاججت بأن من الضروري التمییز بین قوة
الدولة (وحیازتھا من قبل…) على جانب، وجھاز الدولة على الجانب اآلخر. لكن أضیف أن جھاز الدولة

يحتوي على جسدين: جسد المؤسسات التي تمثل جھاز الدولة القمعي على جانب، وجسد
المؤسسات التي تمثل جسد أجھزة الدولة األيديولوجیة على الجانب اآلخر.

لكن إذا كان ھذا صحیحاً، فالسؤال التالي إذن واجب الطرح، حتى ولو في سیاق مقترحاتي المقتضبة
للغاية: ما ھو بالضبط مدى دور أجھزة الدولة األيديولوجیة؟ عالم تستند أھمیتھا؟ بمعنى أخر: ما الذي

تماثله “وظیفة” أجھزة الدولة األيديولوجیة ھذه من أمور ال يؤديھا القمع إنما األيديولوجیة؟
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لمناقشة.
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[9] “القانون” ينتمي في آن إلى جھاز الدولة (القمعي) ونظام أجھزة الدولة األيديولوجیة.

[10]في نص بائس صدر عام 1937 تربط كروبسكايا تاريخ جھود لینین الیائسة بما تراه إخفاقه.

[11]  ما قلته في ھذه الكلمات المقتضبة حول الصراع الطبقي في أجھزة الدولة األيديولوجیة ھو
وبوضوح أبعد ما يكون عن إجابة سؤال الصراع الطبقي إجابة مستفیضة. لالقتراب من ھذا السؤال ثمة

مبدأين يجب أن نأخذھما في االعتبار:

المبدأ األول صاغه ماركس في مقدمة “إسھام في نقد االقتصاد السیاسي”: “أثناء النظر في مثل
ھذه التحوالت [في الثورة االجتماعیة] يجب دائماً عمل تمییز بین التحوالت المادية للظروف االقتصادية

لإلنتاج، التي يمكن أن تتحدد بالدقة اللصیقة بالعلوم الطبیعیة، واألشكال القانونیة والسیاسیة
والدينیة والجمالیة والفلسفیة – اختصاراً األشكال األيديولوجیة – التي يعي اإلنسان من خاللھا بھذا
الصراع ويخوضه”. الصراع الطبقي من ثم يتم التعبیر عنه ويُمارس في األشكال األيديولوجیة، من ثم
يُمارس أيضاً في أجھزة الدولة األيديولوجیة. لكن ھذا الصراع الطبقي يتجاوز بكثیر ھذه األشكال،

والسبب في أنه يتجاوزھا أن كفاح الطبقات المُستغَلَة قد يُمارس أيضاً في أشكال من أجھزة الدولة
األيديولوجیة، ومن ثم ينقلب سالح األيديولوجیا ضد الطبقات التي تتولى السلطة.

ھذا بطبیعته ھو المبدأ الثاني: الصراع الطبقي يتجاوز أجھزة الدولة األيديولوجیة ألنه متجذر في مكان
آخر بخالف األيديولوجیا، في البنیة التحتیة، في عالقات اإلنتاج، والتي ھي عالقات استغالل وتشكل

قاعدة للعالقات الطبقیة.

شارك ھذا الموضوع:

Tumblr البريد اإللكتروني 702 فيس بوك Twitter

نوفمبر 23, 2014 في فلسفة, مفاھیم أساسیة, مصطلحات, ألتوسیر, األيديولوجیا. األوسمة:قوة العمل,
لینین, ماركس, وسائل اإلنتاج, ألتوسیر, الفلسفة, القوة المنتجة, الماركسیة, األيديولوجیا, البرولیتاريا



 إعجاب

كن أول املعجبني بهذا.
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ملحوظة منھجیة عن استخدام “النده” ضمن ثالث مقاربات لتحلیل الخطاب

إدواردو جودیناث – حركة بوین فیفیر 2: الحداثة والتنمیة وخریطة الخروج من الرأسمالیة في أمریكا الالتینیة

الماضي الخفي لـ كلود لیفي ستروس

→ معنى الحیاة.. وسخرية تیري إيجلتون ھل العدالة قضیة أمنیة؟ ←

تدوینات ذات صلة

فكرة واحدة على ”لوي ألتوسیر: األیدیولوجیا وأجھزة الدولة األیدیولوجیة (الجزء 1
من 2)“

تعقیب: الدولة العمیقة.. كم ھي عمیقة؟ (١) | Altagreer | صحیفة التقرير

.

تابعنا على فیس بوك

تابع قراءات على بریدك اإللكتروني

ادخل عنوان بريدك اإللكتروني لتتابع قراءات وتصلك تنبیھات بالمقاالت الجديدة علیه

أكتب بریدك اإللكتروني

تابعنا

أحدث التدوینات

لماذا تفشل االحتجاجات الشعبیة؟ إما النجاح في المظاھرات أو االنتخابات سبتمبر 22, 2017

[حوار] بول أوستر من السويد.. عن العُزلة والكتابة والفشل ودونالد ترامب أغسطس 29, 2017
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ما الفرق بین الرأسمالیة والنیولیبرالیة؟ مايو 30, 2017

قراءة في كتاب الدين والتصور الشعبي للكون مايو 12, 2017

المشي مع اآلخرين (1): الكتابة عن الطبیعة والبشر.. تعريف تطبیقي بمجال اإليكولوجیا البشرية
مارس 10, 2017

كیف تعرض كتابا؟ دلیل لالشتباك مع الكتب وأفكارھا عبر القراءة الناقدة مارس 1, 2017

ھل يخیفك دونالد ترامب؟ أنت ال تعرف نصف الحقیقة فبراير 14, 2017

تغییر منطق الفلوس: خطة للخروج التدريجي من اقتصاد السوق والعولمة ديسمبر 9, 2016

أفكار مالكي العبید العنصرية مازلت تحیا بیننا إلى الیوم أكتوبر 10, 2016

ألف ھورنبورج: كتابة التاريخ البیئي بنظرية النظام العالمي (المركز والھامش).. الفلوس والقیمة
كمقايیس مزيفة للتبادل/التجارة سبتمبر 22, 2016

إدواردو جوديناث – حركة بوين فیفیر 2: الحداثة والتنمیة وخريطة الخروج من الرأسمالیة في أمريكا
الالتینیة سبتمبر 15, 2016

إدواردو جوديناث: حركة بوين فیفیر في مواجھة زومبي التنمیة.. بدائل لما بعد الرأسمالیة المیتة/
الحیة وما بعد االشتراكیة سبتمبر 9, 2016

الجنسانیة / الجنس في مصر الفرعونیة أغسطس 23, 2016

ملحوظة منھجیة عن استخدام “النده” ضمن ثالث مقاربات لتحلیل الخطاب أغسطس 18, 2016

مصطلحات أساسیة في نظرية ما بعد الكولونیالیة / االستعمار يونیو 15, 2016

دفاعاً عن معايیرنا “العالمیة” المزدوجة: األخالق والنقاء واالرتباك والعداوة بین “نحن” و”اآلخرين”
مارس 9, 2016

مُجتزأ من “جوستین – رباعیة اإلسكندرية”، لورانس داريل – أو: الوقوف على أكتاف العمالقة ديسمبر
2015 ,12

الحق في االعتراف بالحقوق والحق في إعادة التوزيع – قراءة في كتاب “المجتمع” لـ زيجمونت باومان
نوفمبر 18, 2015

حباية وسجارة وكوباية شاي .. جسم الرجل في مصر في عصر الفیاجرا (2): وظیفة األسد اإلضافیة*
أكتوبر 16, 2015

حباية وسجارة وكوباية شاي .. جسم الرجل في مصر في عصر الفیاجرا: (1): المیالد السیاسي
لفیاجرا والحرب على ترامادول (*) أكتوبر 2, 2015

#مالحظات_میدانیة .. الحافالت في جنوب طھران وشمالھا: التعلیم وارتیاد المدرسة سبتمبر 19,
2015

عرض كتاب لیلى أبو لغد: ھل المسلمات في حاجة إلى اإلنقاذ؟ سبتمبر 8, 2015

الدين والثقافة الرقمیة: الديجیتال كمكان لالختباء أغسطس 11, 2015

ما ھي “ما بعد الحداثة” في العلوم االجتماعیة؟ أغسطس 6, 2015

مبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصینیة: طبعة العولمة الثالثة يولیو 29, 2015

الديمقراطیة التشاورية وعصر السوشیال میديا يولیو 21, 2015

حروب حديثة وحروب قديمة.. العنف المنظم في عصر العالمیة يونیو 8, 2015

الماضي الخفي لـ كلود لیفي ستروس مايو 28, 2015

من أين يأتي الرضا؟ األمل والنصیب والتفاوض على التحقق في أنثروبولوجیا مايكل جاكسون مايو 21,
2015

ھل كان “يوم األرض” فكرة قاتل مضطرب؟ مايو 13, 2015
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سیدتي، ھل استعديتي بـ “فورمة الساحل”؟ مايو 11, 2015

الرأسمالیة والفصل بین الخاص والعام أبريل 26, 2015

الفیس بوك كـ “فضاء آخر”.. میشیل فوكو والسوشیال میديا أبريل 22, 2015

الكارو والمرسیدس .. حداثة لم تكتمل لـ ھبة شريف أبريل 20, 2015

الرجل القرد والفتى الدجاجة: سر انبھارنا بأطفال البراري أبريل 16, 2015

بیضة عید الفصح وشم النسیم: ھنا تلتقي اآللھة أبريل 9, 2015

حوار مع ديفید جرابر: يوتوبیا القواعد – عن التكنولوجیا والغباء والمباھج السرية للبیروقراطیة أبريل 5,
2015

بذور التغییر: ھیمنة الشركات على النظام الغذائي العالمي والبذور مفتوحة المصدر مارس 31, 2015

المجتمع المتجانس والمجتمع المُنشطِر: كیف يؤدي االستقطاب وعدم الثقة والعنف إلى النزاع؟
مارس 29, 2015

الزراعة العائلیة: العمود الفقري للتنمیة الريفیة المستدامة؟ مارس 25, 2015

لماذا نحن جمیعًا مھاجرون بینما البیض مغتربون؟ مارس 19, 2015

دروس باردة من الربیع العربي مارس 17, 2015

التوقعات واألداء: عالقة توقعات األفراد المحیطین بالشخص على أدائه مارس 15, 2015

إدوارد فیشر: عنّ ماھیة الحیاة الكريمة مارس 11, 2015

الحق في الحب: تھیمن السیاسة، ولیس تحقیق الذات، على النقاش العام حول الحب في الھند
مارس 8, 2015

كتاب: الثقافة والكرامة .. حوارات بین الشرق االوسط والغرب مارس 4, 2015

لماذا يعد الفیسبوك مھمًا للعاطلین من أصحاب التعلیم العالي؟ مارس 1, 2015

الديمقراطیة والرأسمالیة.. معركة توزيع الثروة فبراير 25, 2015

عن األذى والتاريخ: النزعة االستعمارية في سیاسات العدالة االنتقالیة فبراير 22, 2015

سُبل قضائیة وغايات سیاسیة: أنثروبولوجیا العدالة االنتقالیة والمحاكمات السیاسیة فبراير 19, 2015

أفكار

#الجندر #الھند أدب أمريكا أنثروبولوجیا أنثروبولوجیا اإلسالم أنثروبولوجیا الطعام
أنثروبولوجیا القانون أوروبا إثنوجرافیا إدوارد سعید إيكولوجیا األديان األزمة العالمیة

األزمة المالیة األنثروبولوجیا األنثروبولوجیا الثقافیة
األنثروبولوجیا الشعبیة األيديولوجیا اإلرھاب اإلسالم اإلنتاج االستعمار االستالب

االستھالك االقتصاد البیروقراطیة التاريخ التعلم التعلیم التغیر المناخي التنمیة
التنمیة الريفیة التنمیة المستدامة الثورات الثورة الثورة المصرية الجنس الحداثة الحضر الحیاة

الديمقراطیة الدين الرأسمالیة الزراعة السلطة السیاسات التنموية الشركات الصناعة
العدالة العراق العلوم االجتماعیة العلوم السیاسیة العنصرية العنف العولمة الفقر
الفلسفة القومیة اللیبرالیة الجديدة الماركسیة المجتمع المعرفة النزاع النمو النمو

االقتصادي الھجرة الواليات المتحدة انعدام المساواة تلوث البیئة توزيع الثروة جنوب
أفريقیا رأس المال سوريا سوشیال میديا عرض كتاب عالقات اإلنتاج علم اجتماع علوم

اجتماعیة عمرو خیري فرنسا فوكو كتب كُتب ما بعد الحداثة ماركس مصر
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