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 מבוא

האם תפיסות שונות בנוגע לדמות האדם עשויות להוביל לתפיסה דומה של דמות החברה    

המשתמשת במקרים של מרקס ורוסו כמקרי בוחן , שאלה זו עומדת בבסיס עבודה זו? הראויה

 .ת לגבי השאלה הכלליתליצירת הבחנה אינדוקטיבי

אתייחס בקצרה לקשר שבין דמות האדם לחברה הראויה אצל , בחלקה הראשון של העבודה   

. אערוך השוואה בין הנחות היסוד של שני ההוגים, בחלקה השני של העבודה. מרקס ורוסו בנפרד

    . בחלקה השלישי והאחרון של העבודה אסכם את הממצאים ואנסה לענות על שאלת המחקר

אך מכיוון שלכל אחד מהם , אטען כי למרקס ולרוסו ישנה מטרה משותפת והיא שחרור האדם   

הקשר בין טבע : כלומר, החברה הראויה נתפסת על ידם בצורה שונה, תפיסה שונה של טבע האדם

, זהו עניין התלוי בגורם המתווך שביניהם. האדם לדמות החברה הראויה אינו חד ערכי בהכרח

 .טרהשהוא המ

 הקשר בין דמות האדם לחברה הראויה

ותמיד יראה את חובותיו ולא את  2הוא דואג קודם כל לעצמו, 1האדם הוא לא מושלם, לפי רוסו  

בלי חברה : כלומר. 4אך לא תמיד מבינים מהי, בני האדם תמיד רוצים בטובתם, אמנם. 3זכויותיו

נדרשת חברה שתכווין אותו , לפיכך. הללא סדר וללא הכוונ, לא מוסרי, 5האדם הוא יצור יצרי

הופכת חיה מטומטמת , אם כן,החברה . אשר תעמיד את החובה לפני הדחיפה הפיזית, 6לטובתו

כי במצב הטבע קשה מאוד לכל אחד להחזיק , אין לשכוח, בנוסף. 7ומוגבלת ליצור נבון ולבן אדם

מצב " מצב הטבע"רוסו רואה ב .9על ידי צירוף של כוחות 8מעמד בנפרד ולכן נדרש שיתוף פעולה

, לכן. אך רק באופן תיאורטי, אומנם כל חירותו באה לידי ביטוי, האדם לא מושלם. אמביוולנטי

 .יש צורך בחברה כדי להפוך את האדם ליצור שמעבר לחיה

לעבר רצון כללי הנוטה , הנוטה למשוא פנים, ישנו מעבר מרצון פרטי, במעבר מן הפרט לחברה   

הוא מפסיד את : האדם מרוויח יותר ממה שהוא מפסיד, כאשר מוקמת חברה, כך .10לשוויון

לטובת חירות , ואת זכותו הבלתי מוגבלת להשיג את כל מה שיכול להשיג, חירותו הטבעית

 .12אשר הופכת את האדם לאדון באמת, וחירות מוסרית 11וכל הקניין שיכול להשיג, אזרחית

שתשמור על חירותו של כל פרט מצד , רה הראויה היא זוהחב? החברה הראויה, אם כן, מהי   

אך כשהוא הוא , 14"טבעי"איננו עניין , משטר אומנם. 13ומצד שני כל פרט יתאחד עם הכלל, אחד

כל אחת מצורות השלטון יכולה להיות , באופן כללי. 15"זכות קדושה"טוב ומקורו בהסכם הוא 

 . 17אלא מדובר בעניין יחסי, אין פתרון אחד, 16הטובה ביותר או הגרועה ביותר



שם , שבה האזרחים מתרבים באופן הרב ביותר, היכן שיש מדינה? כיצד נדע כי הממשל הוא טוב   

חשובים , שככל שהשלטון טוב, סימן היכר למדינה טובה הוא, ובנוסף, 18הממשל הוא המעולה

מן ההכרח , של דברבסופו , למרות כל זאת. 19מעניינים פרטיים, עבור האזרחים, ענייני הכלל

 .21וניתן רק להאריך את חיי המדינה 20"טבע הדברים"אלו הם , שיופר החוזה החברתי

אך מה שמבדיל בינו לבין שאר בעלי , האדם הוא חיה". האדם היוצר"האדם הוא , לפי מרקס   

 ,לא רק לשם צרכים פיזיים, ההכרה בפעילות חייו העצמית ועיבוד הטבע, 22החיים הם חיי היצירה

 . 24העולם החושני החיצוני, האדם לא יכול ליצור דבר בלעדי הטבע. 23אלא לשם עצמו

בחברה . האדם שבוי של החברה האזרחית מצד אחד ושל המדינה מן הצד השני, בחברה הקיימת   

אך חברה זו רואה בבני האדם רק כאמצעים , האזרחית הוא נתפס כיצור חברתי וכאדם פרטי

מן . 26המצויים ביחסי ניגוד זה לזה, צר עולם של יחידים אטומיסטייםונו 25במהלך הקפיטליסטי

מיוחסת לו : כלומר, "איבר דמיוני של ריבונות אשלייתית"האדם נתפס כ, של המדינה, הצד השני

 .27שאינו יכול לממש את עצמו למעשה, "ריבון"כחלק מ, כלליות

הפונקציות "עצמאי רק בעת מילוי הוא מרגיש שהוא פועל באופן : האדם הופך להיות בהמה, כך   

 .29גוזלת ממנו את מושא ייצורו ולכן את הווייתו כאדם" העבודה המנוכרת. "28"הבהמיות שלו

לא במובן של ריאקציה מבחינה טכנולוגית , חברה ראויה צריכה להחזיר את האדם לטבע   

 .30אלא לאפשר לאדם לממש את חירותו ואת מהותו על ידי חיבור לטבע, בהכרח

, 31להעשירו ולקדמו, עבודה תהיה רק אמצעי להרחבת תהליך החיים של הפועלים, בחברה זו   

ההתפתחות האנושית של כל יחיד היא התנאי להתפתחות החופשית של "...וזאת מכיוון ש

וכל שחרור  33יביא לשחרורה של החברה כולה, בו מתמקד מרקס, שחרורו של הפועל. 32"הכלל

 . 34ושי והיחסים האנושיים על האדם עצמופירושו העמדת העולם האנ

 השוואה בין הנחות היסוד של שני ההוגים

 דמות האדם

אזיקים אלו באים לידי ביטוי . 35"האדם נולד חופשי ובכל מקום אסור הוא באזיקים", לפי רוסו   

.  36"עם"העם פוסק מלהיות חופשי ובעצם מלהיות , מרגע שבוחרים בהם. בבחירת נציגים

עבדות היא עניין שהוא נגד תכליתו של הטבע וחירות היא . 37"עבדות מן הטבע"ין א, לטענתו

חירות נמסרת רק , לדעת רוסו. 39מוותר על מידת האדם שבו, כאשר מי שמוותר עליה, 38אנושיות

צריך להכריח אותו ( שהוא חלק ממנו)ואם האדם לא מבין מהו רצון הכלל  40לשם תועלת הכלל

 .41להיות חופשי



חלק , מצד אחד, מורכבים מאמונה שהוא" אזיקיו"כאשר , גם כן רואה באדם כשבוימרקס    

. 43המורד לדרגת אמצעי, ומן הצד השני מהיותו פרט 42"איבר דמיוני של ריבונות אשלייתית"מ

בחברה . 45היוצרים פערים חברתיים, 44במהלך ההיסטוריה נוצרו מעמדות של מדכאים ומדוכאים

דם הכירה בתוכן חיים חסר ריסון של יסודותיו הרוחניים הבורגנית ההכרה בחירות הא

 .46והחומריים של האדם

, לטענתו. הקיימת בחברה הבורגנית, מרקס מבקר את תפיסת השוויון, בדומה לתפיסת החירות   

אלא שוויון , זהו אינו שוויון אמיתי. 47בחברה זו שוויון משמעו שוויון זכות החירות האגואיסטית

. 48האדם מוסר את כולו לכלל וכך נוצר שוויון בין האנשים, לפי רוסו. שליליותשמביא לתוצאות 

המשעתק את המצב , "שוויון מדומה"בהן קיים , גם הוא מציין את הארצות בעלות הממשל גרוע

 .49הקיים

כאשר אדם מוסר את עצמו לכל הוא למעשה לא , לפי רוסו? ומה באשר לאוטונומיה של הפרט   

השתיקה , לדעתו. 51אדם צריך לחוות דעה רק על פי מה שהוא חושב. 50אדםמוסר עצמו לשום 

שהיא , יש הכרה, בניגוד לחיה, טוען כי לאדם, מרקס לעומתו. 52הכללית היא סימן להסכמת העם

מרגיש שהוא פועל באופן עצמאי רק , האדם הופך לבהמה, בחברה הבורגנית. 53פעולת חיים מודעת

: כלומר 55למהותו, האדם הופך להיות מנוכר לעצמו. 54"ת שלוהפונקציות הבהמיו"בעת מילוי 

 .ולא הסכמה, אפשר להבין כי שתיקה כללית היא הפראכסיס של הניכור

הקניין : כלומר, 56ההשקפות והמושגים הם פרי ההוויה החברתית, כל הדימויים, לפי מרקס   

כולם , 60ות הנצחיותהמוסר והאמית, הדת, 59הלאומיות, 58החינוך והתרבות, המשפחה, 57הפרטי

 .לחוויה הממשית" מבני על"הם 

: השוואה בין תפיסת הקניין של רוסו ומרקס יוצאת מתוך הנחות יסוד מנוגדות, כך לדוגמא   

לעומתו רוסו טוען כי האדם , 61מרקס רואה בקניין כגורם לכך שכל אדם רואה בזולתו סייג לעצמו

האדם פועל למען : כלומר, מתקיים רווח עצמי 62לוכי על ידי ויתור לטובת הכל, מעוניין בקניין

 .עצמו והאנוכיות יצרה את הקניין

, למעשה, אך בעלות על קניין פוגעת, לפי רוסו לכל אדם יש זכות טבעית לכל מה שהוא נדרש לו   

 -ויש לזכור כי זכותו של הפרט תלויה בזכות של כל הקהילה על כל הנכסים, 63בקניין של כל השאר

ישנם סייגים , בנוסף. 64מכאן הרעיון של פיקדון על רכוש ציבורי, לפרט לא היה כלום, הבלי הקהיל

 .66אין לו זכות לבקש יותר מהקהילה, ומרגע שקיבל חלק משלו 65לבעלות על רכוש

אך , 67מוצר המשותף לכל אנשי החברה, מרקס טוען כי ההון הוא כוח חברתי, בדומה לרוסו   

 -אלא משנה את אופי הקניין, את הקניין האישי לקניין חברתי המעבר לקניין משותף לא הופך



היא זכות ההנאה האנוכית , 68"זכות הקניין", הקניין הבורגני. מבטל את אופיו המעמדי

 .69והקומוניזם מבטל את הקניין הבורגני

 דמות החברה

ולכן  "מצב בטבע"שקשה מאוד לכל אדם להחזיק מעמד לבד ב, רוסו גורס , בהתייחסו לחברה   

בסיסה האמיתי של החברה . 70עד כדי כך שללא חברה המין האנושי היה נכחד, נדרש שיתוף פעולה

לשמור , הפרט מרוויח כוח נוסף. 71של פעולה אזרחית, של משא ומתן ציבורי, הוא פעולה של העם

וחירות  73אך מרוויח חירות אזרחית, את חירותו הטבעית, אומנם, הוא מפסיד. 72על מה ששלו

 .75החברה הופכת את האדם מחיה לבן אדם, למעשה. 74ריתמוס

שוויון מתוקף ההסכם , 76החברה מבטלת את אי השוויון הפיזי לטובת שוויון מוסרי וחוקי   

שהוא הרצון הכללי שלעולם איננו , 77חברה מתנהלת על פי העניין המשותף לכל הפרטים. והחוק

 .78טועה

לשנות אותה , לא ניתן למסור את השררה. גים טועהבין העם למנהי 79מי שטוען שנוצרה אמנה   

רק , אם כן, ישנה. 80או להגבילה ובחירת מישהו עליון היא חזרה לעבדות ולפיכך ביטול האמנה

 .82ובכל מקרה תמיד ניתן לבטל את החוזה החברתי 81"אמנת השיתוף"אמנה אחת והיא 

שהם זכויותיו של , זכויות האדם היא מעלה על נס את. חברה אזרחית היא דבר גרוע, לפי מרקס   

, בחברה האזרחית מתפורר עולם האדם לעולם של יחידים אטומיסטיים. 83איש החברה אזרחית

 .84המצויים ביחסי ניגוד זה לזה

שכלול האידיאליזם . ישנו קשר הדוק בין החברה האזרחית לבין המדינה הפוליטית הבורגנית   

: כלומר, 85לול המטריאליזם של החברה האזרחיתשל המדינה היווה בעת ובעונה אחת את שכ

בסיס , איש החברה האזרחית, השחרור של הפרט העמיד את החברה על יסוד האדם האנוכי

 .86למדינה הפוליטית

יצירת מדינה היא יצירת גוף מוסרי ". ההנהלה העליונה של הרצון הכללי"כ 87רוסו רואה במדינה   

שהיא , את כוחות המדינה בהתאם למטרה שלשמה נוסדהרק הרצון הכללי יכול לנהל . 88וקיבוצי

כאשר כל , 90שמקורה בהסכם, "זכות קדושה"אך הוא , "טבעי"שלטון אינו , אומנם. 89טובת הכלל

ולפיכך המדינה יוצרת סדר עדיפויות נכון  92היא בהכרח לטובת הפרטים 91פעולה של הריבון

 .93באדם

וא הרשות המחוקקת והכוח הוא הרשות הרצון ה: יש רצון שקובע את המעשה 94במדינה   

לא ראוי שמי שקובע חוקים יוציא . 95שום דבר לא ראוי שיתבצע ללא פעולתן המשותפת. המבצעת

העם מסיח את דעתו מדברים כלליים לטובת דברים פרטיים וזהו עניין המסוכן : 96אותם לפועל



הסדר הטבעי נוגד לכך שהרוב אך , עם שמנהל את ענייניו היטב לא זקוק להנהלה. לענייני הציבור

 .97ינהל והמיעוט ינוהל

כל ממשל נזקק למידה : כך לדוגמא. 98לכל עם ממשל אחר המתאים לו, אין ממשל טוב אחד   

ומכאן ששלטון יחיד , גדלים המסים, 100ככל שהמרחק בין הממשל לעם גדל. 99שונה של משאבים

 .101מתאים רק למדינות עשירות

אך , 103לכל משטר יש יתרונות וחסרונות. יש רצפים וצירופים 102תבין צורות השלטון השונו   

. אין דבר כזה, באשר לשלטון ייצוגי. מונעת את עוצמתו של אחד מול הריבון, 104הפרדת רשויות

. 106ולא ניתן לחלק את הריבונות 105ולכן רק הריבון יכול לייצג עצמו, לא ניתן למסור ריבונות

 . זוהי צורה זמנית -107או שלטון שעובר בירושה, שלטון יחיד גם: כל מינוי שלטון הוא זמני, לבסוף

באואר טועה שהוא מבקר את , לדבריו. מרקס טוען שיש בעיה בסיסית במדינה, לעומת רוסו   

השכלה ומשלח , המדינה מכריזה על ייחוס. 108"המדינה כשלעצמה"ולא את " המדינה הנוצרית"

 . 109לו מתקיימיםאך למעשה הבדלים א, יד כהבדלים לא פוליטיים

ויש לו , הוא חלק מקהילה פוליטית, מצד אחד. 110שמימיים וארציים -האדם חיי חיים כפולים   

המדינה . היורד לדרגת אמצעי, ומצד שני הוא אדם פרטי בחברה אזרחית, מעמד של יצור חברתי

ות ויצרה מחדש את הקניין הפרטי ואת כל יסוד, 111כאשר ניפצה את הדת, הפכה את עצמה לדת

כאילו  , לחיי המדינה שמעבר לאינדיבידואליותו הממשית"...האדם מתייחס . החברה האזרחית

 .112"...היו חייו האמיתיים

 ?החברה הראויה, אם כן, מהי

החברה הראויה תשמור על חירותו של כל פרט מצד אחד ומצד שני כל פרט יתאחד עם , לפי רוסו   

צריך . 114שות המחוקקת ולכן הוא חייב להתאסףהריבון יכול לפעול רק על ידי הר. 113הכלל

שלא ניתן , 116צריכות להיות אסיפות קבועות לעתים מזומנות. 115להתבסס על מה שהיה בעבר

: כל אסיפה צריכה להיפתח בשאלות. כאשר כל אסיפה שלא על פי הכללים איננה חוקית, לבטלן

 .117?האם להחליף את ההנהלה-ו? האם לשמור על הצורה של הממשל

וצריך להעביר את  118ככל שהשלטון חזק יותר הריבון צריך להתאסף לעיתים קרובות יותר   

צריך : כלומר, 119מקום מושב השלטון מעיר לעיר ושם לכנס שם את מועצת המחוקקים של הארץ

 .ליישב את הארץ בצורה שווה

למרות  120ריבוני שולט/הרצון הקיבוצי מועט והרצון הכללי, הרצון הפרטי צריך להיות אפסי   

עניין זה בא לידי ביטוי בכך שעדיף לא יהיו במדינה . 121שרצון כללי לא חייב להיות פה אחד

 .אך אם יש כבר סיעות צריך שיהיו כמה שיותר כדי שסיעה אחת לא תשתלט, 122"חברות חלקיות"



, גדול וגודל המדינה צריך להתאים לכשרון השליט 123הממשל המעולה הוא זה שבו יש ריבוי טבעי

 .124ן גודל המדינה צריך להשתנות בהתאםלכ

העבודה הצבורה תהיה אמצעי להרחיב את תהליך החיים של , בחברה הראויה, לפי מרקס   

הקומוניזם יבטל את הכוח של אדם לשעבד על ידי רכישה את . 125להעשירו ולקדמו, הפועלים

רר את האדם מן וישח' דת וכו, מוסר -"אמת נצחית"יבטל את כל מה שנתפס כ, 126עבודת זולתו

 .127מכר ומן הממון -הסחר

הפרולטריון ינקוט במספר , 128בשלב הביניים של כיבוש הדמוקרטיה ועלייה למעמד שליט   

יהרסו המעמדות : כלומר, כאשר במשך הזמן ייהרסו תנאי הקיום של הניגוד המעמדי, 129צעדים

 .130חרור כל החברהשחרור הפועלים יביא לש. גם אופיו הפוליטי של השלטון סולפיכך ייהר

כל . 131אך היא לא הצורה הסופית של שחרור אישי, האמנציפציה הפוליטית היא התקדמות      

 . 132שחרור הוא העמדת העולם האנושי והיחסים האנושיים על האדם עצמו

אומנם כל חירותו , האדם לא מושלם. כמצב אמביוולנטי" מצב הטבע"רוסו רואה ב, לסיכום   

יש צורך בחברה כדי להפוך את האדם ליצור שמעבר , לכן. אך רק באופן תיאורטי, באה לידי ביטוי

זהו המצב האידיאלי שיש . כעניין חיובי גרידא" מצב הטבע"רואה את , לעומת זאת, מרקס. לחיה

שבו מתגלמת חירותו , מטרת החברה הראויה היא להחזיר את האדם למצב הזה. לשאוף אליו

 .בצורה הטובה ביותר, מש את עצמוולפיכך למ, ואפשרותו ליצור

אין , אך הוא למעשה לא מוסרי, הוא חושב שהוא חופשי. האדם שבוי, לפי רוסו, במצב הקיים   

היררכיה והוא פועל על מנת , אין לו סדר. אף אם הוא חושב שהוא פועל כן, הוא פועל לטובתו

מרקס גם כן רואה את האדם . הוא נזקק להכוונה: כלומר, שאינם טובים, לממש אינטרסים צרים

, האדם הופך להיות מנוכר לעצמו. לכסף ולחומר, העבדות היא לאמצעים, אך בניגוד לרוסו, שבוי

 .לתוצר עבודתו ולזולתו

אך לדאוג שהאדם יממש את , יש להשיב את האפשרויות שהיו בטבע, לפי רוסו, אם כן, בעתיד   

. את חירותו של הפרט כדי לממשרה עליונה לעומתו מרקס רואה את החזרה לטבע כמט, חירותו

ניצור . אם נשנה את החומר נשנה את אופי בני האדם: כלומר -ההוויה קובעת את התודעה, לפיו

 .133וכך אנשים לא יתחרו אחד נגד השני, לדוגמא, חברה בלי קניין פרטי

 

 



 ביבליוגרפיה

 

( בעריכת: )בתוך, "תמאניפסט של המפלגה הקומוניסטי", מארכס קארל ואנגלס פרידריך

מקורות לשיעור בתולדות המחשבה המדינית מאז , החוג למדע המדינה -הפקולטה למדעי החברה

 (.3991, אקדמון, ירושלים) המהפכה הצרפתית

 

-תל. )מבחר כתבים פוליטיים, אברהם יסעור( עורך: )בתוך, "לשאלת היהודים", מארכס קארל

 (. 3993, ספריית פועלים, אביב

 

ספרית , מרחביה) כתבי שחרות, שלמה אבינרי( עורך: )בתוך, "העבודה המנוכרת", קארלמארכס 

 (.3910, פועלים

 

 (.3901, מאגנס, ירושלים) או עקרוני המשפט המדיני, על האמנה החברתית. אק'אן ז'ז, רוסו

 



 

 מרקס ורוסו -3נספח מספר 

 העתיד המצב הקיים "מצב הטבע" 

האדם השבוי  האדם היוצר מרקס

 (וכרהמנ)

 חזרה לטבע

ללא )האדם השבוי  האדם היצרי רוסו

 (הכוונה

+ חזרה לטבע 

 "אדם שלם= "הכוונה
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, אק רוסו'אן ז'ז. רוסו מציין כי ממשל כל כך מושלם כמו שלטון העם לא מתאים לבני האדם בשל האופי הלא מושלם שלהם  1

 .606' ע(. 6591, מאגנס, רושליםי. )או עקרוני המשפט המדיני, על האמנה החברתית
 .60' ע, שם  2
 .00' ע, שם  3
 .55' ע, שם. המשחית את העשירים והופך את העניים לקנאים, כך למשל רואה רוסו במותרות עניין גרוע, 30' ע, שם  4
 06' ע, שם  5
 . שם, שם. גם אם פירוש העניין להכריח אותו  6
 .תשוקה לבדה היא עבדות.  03' ע, שם  7
 .30' ע, שם  8
 .מכיוון שהאדם לא יכול ליצור כוחות חדשים עליו לחבר את כוחותיו עם כוחותיהם של אחרים. 33' ע, שם  9

 .05' ע, שם  10
ראה . 01' ע, שם. בלי הקהילה לפרט לא היה כלום: כלומר, זכותו של הפרט תלויה בזכות של הקהילה כולה על כל הנכסים  11

 . רוסו לקניין בהשוואה למרקסגם בהמשך התייחסותו של 
 .06' ע, שם  12
 .33' ע, שם  13
 .690-696' ע, שם. אך רק אם הוא מנוגד לטובת הכלל, ולכן כל שלטון הוא זמני וניתן להחליפו. 60' ע, שם  14
 .60' ע, שם  15
 .ממשל אחר ואף לעם אחד בתקופות שונות מתאים, לכל עם מתאים ממשל אחר -61' ע, שםוראה גם   59' ע, שם  16
 .633' ע, שם  17
 . 631' ע, שם. ולא להגירה, הכוונה היא לריבוי טבעי  18
 .633' ע, שם. המדינה הגיעה לקיצה, "?מה איכפת לי: "כאשר נשאלת השאלה  19
 .636' ע, שם  20
 .600' ע, שם  21
' ע(. 6519, ספרית פועלים ,מרחביה. )כתבי שחרות, שלמה אבינרי( עורך: )בתוך, "העבודה המנוכרת", קארל מארכס  22

633. 
 .639' ע, שם  23
 .630' ע, שם  24
, ספריית פועלים, אביב-תל. )מבחר כתבים פוליטיים, אברהם יסעור( עורך: )בתוך, "לשאלת היהודים", קארל מארכס  25

 .600' ע(. 6563
 .636' ע, שם  26
 600' ע, שם  27

  .630' ע, 6519, מארכס". ורבייה -פרייה, שתייה, אכילה" 28 
 .631' ע, שם. ומכאן גם נוצר ניכור לזולת  29
הרי היא הבוז הממשי לטבע והורדת ערכו הממשי של , ההשקפה הרואה בטבע כנתון לשליטתם של הקניין הפרטי והממון"  30

 .630' ע, 6563, מארכס. ..."הטבע
החוג  -הפקולטה למגעי החברה( בעריכת: )בתוך, "מאניפסט של המפלגה הקומוניסטית", קארל מארכס ופרידריך אנגלס  31

ולכן .  40' ע (.6551, אקדמון, ירושלים. )מקורות לשיעור בתולדות המחשבה המדינית מאז המהפכה הצרפתית, למדע המדינה

 .635' ע .6519, מארכס. יבוטלו, שהם מסקנת הניכור מן העבודה, גם השכר והקניין הפרטי
 .46' ע, שם, מארכס ואנגלס  32

 33
 .635' ע .6519, כסמאר 

 34
 .669' ע, 6563, מארכס". כוח פוליטי: "ולא על מתווכים כמו 
 .5' ע, שם, רוסו  35
 "(.גוף מדיני)"אין ריבון ולכן אין מדינה –מרגע שיש אדון  -05' ע, שםוראה גם . 639' ע, שם  36
 . 63' ע, שם.  ובניגוד לטענה המפורסמת של אריסטוזאת , המבנה החברתי יצר את חוסר השוויון  37
 .36' ע, שם. הוא שווה למת, עבד מאבד מעצמו. 69' ע, שם  38
' ע, שם. מכיוון שזכויותיו מבוססות על אותן הזכויות, אשר גם כובש מכבד, "זכויות טבעיות" ,מה שניתן לכנות בשם, ישנן  39

30. 
 .60' ע, שם  40
 .הדגשה שלי. 06' ע, שם  41
  .דמיוני רצון הכלל הוא עניין: כלומר  42

 43
 .600' ע, 6563, מארכס 
 .23' ע, שם, מארכס ואנגלס  44
עד , והקדמהכחלק מתהליך השינוי , "טבעי"היא עניין " עבדות"ניתן לומר שבתוך המטריאליזם הדיאלקטי ההיסטורי   45

 .למהפכת הפרולטריון

 46
 .663' ע, 6563, מארכס 

 .666' ע, שם". כל אדם נחשב למונאדה הסגורה בתוך עצמה" 47 
 .39' ע, שם, רוסו  48



                                                                                                                                            
 .בהערת השוליים 09' ע, שם  49
 .39' ע, שם  50
 .05' ע, שםהרי האדם נוטה למשוא פנים : אך זוהי אמרה בעייתית -39' ע, שם  51
 .שם, שם  52

 53
 .633' ע, 6519, מארכס 
 .36ראה הערה   54
 .630' ע, שם, מארכס  55
 . 33' ע, שם, מארכס ואנגלס  56
 .36' ע, שם  57
 .41-42' ע, שם  58
 .43' ע, שם  59
 .44' ע, שם  60

 . 666' ע, 6563, מארכס .הקניין יצר את האנוכיות: כלומר 61 
 .01' ע, שם, רוסו. האדם נחשב כבעל הפיקדון על הרכוש הציבורי  62
 .00' ע, שם  63
 .01' ע, שם  64
התופס צריך לתפוס רק , ישב מישהו אחר בנחלהאסור שלא  -בנוגע לחלקה( זכות התופש הראשון)אישור הקניין : למשל  65

 .03' ע, שם. כי אם על ידי עבודה, על ידי טקס ריק, את החלקה הנחוצה לו ולא סתם
 .00' ע, שם  66
 .30' ע, שם, מארכס ואנגלס  67

 68
 .666' ע, 6563 ,מארכס 
 .36' ע, שם, מארכס ואנגלס. בוטל למעשה( הפרולטריון)מהאנשים  50%שעבור   69
 .30' ע, שם, רוסו  70
 . 33' ע, שם". צירוף"אלא , אדון ועבדים לטובת האדון אינם חברה: כלומר, הסכם חייב ליצור הדדיות ושוויוניות  71
 .31' ע, שם  72
 .03' ע, שם  73
 .00' ע, שם  74
 .03' ע, שם  75
 .09' ע, שם  76
 .06' ע, שם  77
 .30' ע, שם  78
 .633' ע, שם, התחייבות הדדית  79
 639' ע, שם  80
 .636' ע, שם  81
 .690' ע, שם. קו וחומר שמותר לאזרחים כולם לסגת מן החוזה, אם אדם אחד יכול לסגת מן החוזה  82

 83
התלוש מעל רעיהו ומן , זכויות האדם האגואיסטי"...אלו הן  .660' ע, 6563, ארכסמ. הנבדלות מזכויות אזרח המדינה 

 .666' ע, שם. הבטחת אנוכיותה של החברה אזרחיתכך גם הביטחון הופך להיות ". הקהילייה
 .636' ע, שם  84
 .663' ע, שם  85
הכריזה על הצדקת האדם האנוכי , עם יצירת קהילה פוליטית, אשר עם הקמתה, ב"מרקס מצביע על הבעייתיות בארה  86

 . 663' ע, שם. המנותק
 . 31' ע, שם, רוסו. גוף מדיני/רפובליקה/קריה  87
 .בהשוואה לאחרים -הכוח הפעיל וכוח השלטון -הריבון, ת כך כשהיא הכוח הסבילהמדינה נקרא  88
 .06' ע, שם  89
 .60' ע, שם  90
 .06' ע, שם  .שהיא ההוצאה לפועל של הרצון הכללי  91
 .35' ע, שם  92
 .06' ע, שם  93
 .60' ע, שם. כמו באדם  94
 .63' ע, שם  95
 .56' ע, שם  96
 .55' ע, שם  97
 .61' ע, שם  98
 .669' ע, שם  99

 .ונוצר מה שאנחנו קוראים לו היום בירוקרטיה  100
 .669' ע, שם  101
 .59' ע, שם(. מונרכיה, אריסטוקרטיה ושלטון יחיד -שלטון אצילים, דמוקרטיה -שלטון עם)  102

 .669' ע, שם. מעצם היותו פשוט, הממשל הפשוט הוא המעולה: לדוגמא  103 
 .ל מורכב יותרממש: כלומר -"מחלקים את הממשל"  104



                                                                                                                                            
 .06' ע, שם. אך לא רצון, ניתן למסור שלטון  105
 .היא רק הפרדת מושאה של הריבונות" הפרדת רשויות" .30' ע, שם  106
 .690' ע, שם  107

 108
 .55' ע, 6563, סמארכ 
 .603' ע, שם  109
 .603-0' ע, שם  110
 .609' ע, שם  111
 .609' ע, שם  112
 .33' ע ,שם, רוסו  113
 .603' ע, שם  114

 .זהו עניין אפשרי ומעשי: כלומר. 609' ע, שם. מיליון אזרחים 3שבה היו , הרפובליקה הרומית: לדוגמא  115 
 .601' ע, שם  116
 .693' ע, שם  117
 .609' ע, שם  118
 .606' ע, שם  119
, ולכן. בוניהרצון הרי -רצון העם, רצון ציבורי -רצון משותף של הקצינים, (תועלת פרטית)רצון פרטי  -הקצין. 50' ע, שם  120

 .665' ע, שם. את המותרות" שיבלע"דרוש שלטון יחיד , היכן שיש תוצרת מרובה
  .30' ע, שם  121
 .33' ע, שם. סיעות: כלומר  122
 .631' ע, שם  123
 .660' ע, שם  124
 .30' ע, שם, מארכס ואנגלס  125
 .36' ע, שם  126

 127
 .669' ע, 6563, מארכס 
 .39' ע ,שם, מארכס ואנגלס  128
גולים מרצון או מאונס )החרמת רכוש מהגרים , ביטול זכות הירושה, מס פרוגרסיבי גבוה, הפקעת קניין הקרקע: הםביני  129

, ריכוז ענייני התחבורה, (בנק לאומי בעל הון ממלכתי ומונופול מוחלט)ריכוז האשראי בידי המדינה , (מחמת שינוי המשטר

פעולה , איחוד ניהול החקלאות והתעשייה, ת חובת עבודה אחת לכליציר, ריבוי בתי החרושת הלאומיים ומכשירי הייצור

האחדת החינוך עם , ביטול עבודת ילדים, חינוך ציבורי חינם אין כסף לכל הילדים, לביטול מודרג של ההבדל בין הכפר לעיר

 .31' ע, שם. הייצור החומרי ועוד

 130
 .635' ע, 6513, מארכס 

 131
 .603' ע, 6563, מארכס 
כאשר האדם יכיר בכוחותיו הסגוליים כבכוחות חברתיים ויארגנם בהתאם לכך ולא יראה עוד את הכוח החברתי רק "... 132

 .669' ע, שם ". תוגשם האמנציפציה האנושית במלואה, רק אז, אז, מנותק ממנו בדמותו של כוח פוליטי
 .טבלה -6ראה נספח מספר   133


