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د. علي الوردي 

املنعطف���ات  اأه���م  املارك�سي���ة  النظري���ة  ان     
يف التاري���خ الب�س���ري احلدي���ث. ان النظري���ة 
املارك�سية نظرية عظيم���ة بال�سك وقد احدثت 

يف العامل تغيريًا هائال
ين���در ان جن���د ل���ه نظ���ريا يف تاري���خ الب�سر، 
ولكنه���ا م���ع ذل���ك ال ميك���ن ان تك���ون كامل���ة 
خالية م���ن العي���وب متاما. فهي م���ا دامت من 
�سن���ع الب�س���ر فال بد ان تك���ون معر�سة للخطاأ 

والنق�ص على وجه من الوجوه.
يجب ان ال نن�سي ان مارك�ص مل ياأت بنظريته 
وحي���ًا م���ن ال�سم���اء، ب���ل ه���و ا�ستمده���ا م���ن 
املعلومات التي توفرت لديه يف حياته، ولهذا 
راأين���اه يغري بع�ص اجلوانب من نظريته مرة 
بعد مرة عن���د عثوره عل���ي معلومات جديدة، 
ومن املمكن القول ان���ه لو امتد به العمر فرتة 
اط���ول، وع���ر علي معلوم���ات اخ���ري، لرمبا 
كان���ت نظريته بغري ال�س���ورة التي تركها عند 

موته.
يعتقد بع����ص املارك�سيني وال�سيما املتع�سبني 
منهم ان النظري���ة املارك�سية يف ا�س�سها كاملة 
خال���دة، وهم ين�سب���ون اليها �سف���ة )العلمية( 
ويعتق���دون انها مادام���ت كذلك فالبد ان تكون 
�سحيح���ة متام���ا ال عي���ب فيه���ا وال يج���وز ان 
ي�سك فيها احد. انهم ين�سون ان العلم يف تغري 
م�ستم���ر، وانه ال ي���زال يف بداية الطريق، وال 

ندري م���اذا يخبئ امل�ستقبل لن���ا من اعاجيب، 
ورمب���ا �سار ال���ذي نعده الي���وم �سحيحا غري 
�سحيح غ���دا. الواقع اأين اأج���د يف املارك�سية 
جوان���ب م�سرقة جتذبني اليه���ا، وقد اتيح يل 
ان ازور بع����ص الب���الد اال�سرتاكي���ة، كرو�سيا 
وال�س���ني وجيكو�سلوفاكي���ا وبولوني���ا، فل���م 
امل���ك نف�س���ي من االعج���اب مبا �ساه���دت فيها 
م���ن مزاي���ا قلم���ا جن���د له���ا مثي���ال يف الب���الد 
در�س���ت  عندم���ا  اين  واع���رتف  الراأ�سمالي���ة، 
موؤخرا بع�ص مع���امل اال�سرتاكية يف بولونيا 
هتف���ت م���ن اأعم���اق نف�س���ي قائ���ال: هن���ا يكمن 
م�ستقب���ل العامل! فاين مل اجد فيها تلك املناظر 
الب�سعة التي توجد عادة يف البالد الراأ�سمالية 
فلي����ص فيها جموع العاطل���ني الذين ال يجدون 
عم���ال او االف الفق���راء الذي���ن ي�سكن���ون يف 
بي���وت ال تلي���ق بالب�س���ر، او ح�س���ود الواقفني 
ال�سابري���ن الذي���ن ينتظ���رون و�سائ���ل النق���ل 
حت���ت وطاأة احل���ر وال���رد، او املر�سي الذين 
ال يج���دون م���ن يداويه���م، او االطف���ال الذي���ن 
يعمل���ون يف االعمال امل�سني���ة بدال من دخول 
املدار����ص اإلخ. ان الهدف الرئي�سي للمارك�سية 
هو ازال���ة ا�ستغالل االن�سان الأخي���ه االن�سان، 
وتوجيه االنتاج العام نح���و م�سلحة ال�سواد 
االعظم م���ن املواطنني. وا�سه���د ان املارك�سية 
�س���ارت يف الطري���ق ايل هذا اله���دف خطوات 

انه���ا مل  املارك�سي���ة  وا�سع���ة. ولك���ن م�سكل���ة 
تكت���ف بال�سع���ي نحو هذا اله���دف االعظم، بل 
راأيناه���ا تتدخ���ل يف امور ه���ي يف غنى عنها، 
حيث انكرت وج���ود الله، وا�ستهانت باالديان 
وحاول���ت تف�سري التاري���خ واملجتمع وطبيعة 
االن�سان ح�سب خط���ة ثابتة ال يجوز اخلروج 
عليها، وبذلك خلق���ت املارك�سية لها اعداء كان 

من املمكن ان يكونوا ا�سدقاء لها.
عا����ص مارك����ص يف ج���و فك���ري كان االجت���اه 
ال�سائ���د في���ه ميي���ل اىل تف�س���ري جمي���ع ما يف 
الكون بنظرية واحدة حيث ي�سمل بها طبيعة 
الك���ون واالن�س���ان والتاري���خ واملجتمع معا. 
وقد جرى علي ذل���ك الفيل�سوف الكبري هيغل، 
ثم ج���اء مارك�ص م���ن بعده ف�سار عل���ي �سنته. 
وم���ن اجلدير بالذكر ان مارك�ص كان يف بداية 
ام���ره هيغلي���ًا، وق���د ا�ستمد اخريا م���ن هيغل 
نظريت���ه يف الديالكتي���ك غ���ري ان���ه جردها من 

نزعتها املثالية وجعلها مادية.

البل��دان  ف��ي  مش��اهدات 
االشتراكية

ق���د ي�س���ح الق���ول ان )ال�سمولي���ة( يف نظرية 
مارك����ص كان���ت م���ن عنا�س���ر الق���وة له���ا يف 
زمانه���ا، اذ ه���ي كان���ت متث���ل التي���ار ال�سائد 

انذاك. ولو مل تكن نظرية مارك�ص �سمولية ملا 
كتب له���ا النجاح واالنت�سار جت���اه النظريات 
املناف�س���ة لها. ولكن ه���ذه ال�سمولية ا�سبحت 
فيم���ا بعد من عنا�سر ال�سعف فيها، فان اتباع 
املارك�سي���ة وخا�سة املتع�سبني منهم جعلوها 
عقيدة كالعقائد الديني���ة، واعتروها مفتاحا 
يف�س���رون به���ا كل �س���يء، وال ي���كادون يرون 
اح���دا يخالفه���م يف راأي حت���ي ي�سرعون اىل 
توجيه �ستي التهم الي���ه، كالرجعية والغيبية 
ا�سب���ه،  وم���ا  واالمريالي���ة  والرجوازي���ة 
وتل���ك ت�سب���ه تهم���ة )الكف���ر( و)الزندقة( لدى 

املتع�سبني من اهل االديان.
اال�سرتاكي���ة  للب���الد  م�ساهدت���ي  بع���د  اين 
وقراءتي لكتاب���ات املارك�سي���ني تو�سلت اىل 
نتيجة هي ان املارك�سية يف التطبيق تختلف 
اختالفا كبريا عنه����ا يف التنظري. فاملارك�سية 

يف التطبي����ق تدع����و اىل االعجاب حق����ا �� كما 
ذكرت����ه اآنف����ا ������ ام����ا املارك�سي����ة يف التنظ����ري 
فه����ي تدع����و اىل التق����زز احيان����ا مل����ا فيها من 
ن�سو�سي����ة جامدة وقوال����ب فكرية تكرر مرة 
بع����د م����رة اىل ماال نهاي����ة له، كاأمن����ا املق�سود 
بها هو التلقني والتحفيظ ولي�ص التطلع اىل 

حقائق جديدة.
كث���ريا م���ا �ساأل���ت نف�س���ي ع���ن �سب���ب ه���ذا 
الف���رق الكب���ري ب���ني املارك�سي���ة يف التطبيق 
ان  يل  ويب���دو  التنظ���ري.  يف  واملارك�سي���ة 
قادة الب���الد اال�سرتاكية م�سغولون مبعاجلة 
امل�س���اكل العملية الت���ي تواجههم دائما، وهم 
ي�سع���ون نح���و ح���ل تلك امل�س���اكل مب���ا ينفع 
النا����ص بغ����ص النظ���ر عم���ا ورد يف الكت���ب 
م���ن ن�سو����ص جام���دة. فانه���م ل���و التزم���وا 
بالن�سو�ص لفاتهم القط���ار، وهم م�سطرون 
ايل اتب���اع طري���ق التطوي���ر واالب���داع لكي 
يتمكن���وا م���ن النج���اح يف خ�س���م املع���رتك 
العامل���ي. اذك���ر يف ه���ذه املنا�سبة م���ا ح�سل 
للزعي���م املارك�سي املعروف لين���ني، فقد اأراد 
اال�سرتاكي���ة  الرج���ل حتقي���ق مرحل���ة  ه���ذا 
يف رو�سي���ا عقب ث���ورة اكتوبر ع���ام 1917 
فعر�س���ه يف ذل���ك الكث���ري م���ن املارك�سيني اذ 
اعت���روا عمله خمالفا للن�ص املارك�سي الذي 
يقول ب���ان اال�سرتاكية ال ميك���ن حتقيقها اإال 

يف الب���الد الت���ي و�سل���ت فيه���ا الراأ�سمالي���ة 
اق�س���ى منوها، وق���د اتهم ه���وؤالء لينني بانه 
حمرف للمارك�سية او مارق عنها، فرد عليهم 
لين���ني حي���ث اخرج كتاب���ه امل�سه���ور: مر�ص 
الطفولة الي�س���اري يف ال�سيوعية. انقل فيما 
يلي نبذة من الكتاب تو�سح موقف لينني من 

الن�سو�سية اجلامدة، حيث قال: 
ق���ال مارك����ص واجنل���ز ان نظريتن���ا لي�س���ت 
عقيدة جامدة، بل هي هادية للعمل، ان اعظم 
غلط���ة واعظم جرمي���ة ارتكبه���ا املارك�سيون 
)م���ن املاركة امل�سجلة( امثال كارل كاوت�سكي 
واوت���و ب���اور، وم���ن يف �ساكلته���م، ه���و ان 
ه���وؤالء مل يفهموا هذا االم���ر ومل ي�ستطيعوا 
تطبيق���ه يف اللحظ���ات الفا�سل���ة م���ن ث���ورة 

الروليتاريا..
ولق���د دف���ع الثوري���ون الرو����ص، م���ن عه���د 
ت�سريني�سفي�سك���ي �سحاي���ا ال حت�سى جزاء 
جتاهله���م او ن�سيانهم ه���ذه احلقيقة، ينبغي 
ان ن�سع���ى ب���اي ثمن كان لنمن���ع ال�سيوعيني 
الي�ساري���ني والثوريني يف اوروب���ا الغربية 
للطبق���ة  انف�سه���م  كر�س���وا  مم���ن  وامري���كا، 
ه���ذه  ال�ستيع���اب  يدفع���وا  ان  م���ن  العامل���ة 
احلقيق���ة مث���ل الثم���ن الباه���ظ ال���ذي دفع���ه 

الرو�ص املتاأخرون.
م���ن املوؤ�س���ف ان هذه ال�سرخة م���ن لينني مل 
ي�ستنف���ذ منها �سوي���ا القليل م���ن املارك�سيني 
ن�سو����ص  يلتزم���ون  كان���وا  الذي���ن  ف���ان 
مارك����ص واجنلز من قبل ج���اء بعدهم انا�ص 
�س���اروا عل���ي خطتهم غري انه���م ا�سافوا اىل 
الن�سو�ص االوىل ن�سو�سا جديدة هي التي 

جاء بها لينني نف�سه..
ميكن القول ان التنظري املارك�سي يف و�سعه 
احل���ايل يحتوي عل���ي �سنفني م���ن االخطاء 
�سن���ف وق���ع في���ه موؤ�س�س���و املارك�سي���ة، اي 
مارك�ص واجنلز ولن���ني ومن يف م�ستواهم، 
فه���م بب�س���ر كغريه���م م���ن النا����ص ي�سيبون 
ويخطئ���ون ونح���ن ح���ني ننق���د اخطاءه���م 
ال يعن���ي ذل���ك اننا اأعظ���م منهم تفك���ريا، فان 
املفكرين العظام ق���د يتورطون يف اخطاء ال 

ميكن اكت�سافها اإال مبرور الزمن.

حول العامل االقتصادي
اما ال�سنف الثاين من االخطاء فهو الذي يقع 
فيه اتباع املارك�سية اذ هم يخالفون ما جاء به 
املوؤ�س�س����ون احيانا بينما ه����م يح�سبون انهم 
�سائ����رون يف طريقهم. وهذا اأم����ر ال ينح�سر 
يف اتب����اع املارك�سية وحده����م، بل هو ظاهرة 
اجتماعية عام����ة نالحظها لدى جميع االتباع 
يف كل زمان ومكان، وقد راأينا امثلة وا�سحة 
عليها لدي امل�سلم����ني يف عهودهم املتاأخرة اذ 
ه����م يظن����ون انهم �سائ����رون علي �سن����ة النبي 
وا�سحاب����ه بينم����ا هم يف حقيق����ة امرهم علي 

النقي�ص منهم يف كثري من االمور. 
�ساأح����اول فيم����ا يل����ي م����ن ه����ذا امللح����ق ويف 
املالح����ق التالي����ة مناق�س����ة بع�����ص االخط����اء 
املارك�سي����ة من كال ال�سنف����ني ح�سب ت�سوري 
له����ا ول�س����ت ادع����ي  له����ا، او مبق����دار فهم����ي 
ال�س����واب يف ذل����ك، فرمب����ا كان فهم����ي لتل����ك 
االخط����اء مغلوط����ا ������ اي ان اخلط����اأ رمبا كان 
يف ذهن����ي ولي�����ص يف النظري����ة املارك�سي����ة 
واين ارج����و م����ن املتفقه����ني يف املارك�سية ان 

ينوروين عنها.
يعزا اىل مارك�ص ف�سل توجيه الفكر الب�سري 
الول م����رة يف التاري����خ اىل اهمي����ة العام����ل 
االقت�سادي يف احلي����اة االجتماعية، فقد كان 

املفكرون قبله ال يعريون هذا العامل االهمية 
الت����ي ي�ستحقها وجاء مارك�����ص اأخريًا فوجه 
االنظار اليه ب�س����كل مركز �سديد بحيث جعله 
املحور اال�سا�سي يف املجتمع واملحرك االول 

للتاريخ.
ان ه����ذا الرتكي����ز م����ن مارك�����ص عل����ى اهمي����ة 
العامل االقت�سادي قد ادى لدى بع�ص االتباع 
ايل التط����رف فيه كما ه����و �ساأن املتطرفني من 
االتباع دائم����ا، وقد الحظ اجنل����ز بوادر هذا 
التط����رف ل����دى �سب����ان املارك�سي����ني يف زمانه 
فاعل����ن انتق����اده ل����ه و�سجبه ان اجنل����ز يعزو 
ق�سطا من م�سوؤولية ه����ذا التطرف اىل نف�سه 

واىل رفيقه مارك�ص حيث يقول ما ن�سه:
"مارك�����ص واأنا نحمل جزئيا م�سوؤولية كون 
ال�سب����ان يعط����ون اجلانب االقت�س����ادي وزنا 
اك����ر مما يجب. فف����ي مواجهتن����ا خل�سومنا 
كان علين����ا ان نوؤك����د املب����داأ اال�سا�س����ي ال����ذي 
ينكرون����ه. ويف ه����ذه احل����ال مل جن����د دائم����ا 

الوق����ت واملو�س����ع والظ����رف ال����ذي يتيح لنا 
اعط����اء العوام����ل االخ����رى الت����ي ت�سرتك يف 

الفعل املتبادل مكانها.."
وق����د ذك����ر اجنلز كي����ف ان العوام����ل االخرى 
له����ا اهميتها التي ال تنكر يف تف�سري االحداث 
كعامل احل����روب وال�سيا�سة والدين واالفكار 
وغريها. وهو يقول يف ذلك:”اذا ما قام احد 
بت�سوي����ه هذا املوقف مبعنى انه جعل العامل 
االقت�سادي العامل املق����رر الوحيد فانه بذلك 

يحوله اىل جملة فارغة جمردة حمقاء"
وياأتي اجنلز بامثلة من تاريخ املانيا كظهور 
الدول����ة الرو�سية اأو كي����ف ت�سكلت االمارات 
املاني����ا  يف  قائم����ة  كان����ت  الت����ي  ال�سغ����رية 
حينذاك. او كي����ف انق�سم االملان يف لهجاتهم 
تبع����ا ملواق����ع �سال�س����ل اجلب����ال. فه����ذه اأمور 
ال ميك����ن تف�سريه����ا يف راأي اجنل����ز بالعامل 
االقت�س����ادي وح����ده. ب����ل الب����د م����ن ان تكون 

هناك عوامل اخري تعمل عملها.

تطور المجتمع
خال�سة راأي مارك�ص يف املجتمع الب�سري انه 
يق���وم على ا�سا�ص م���ادي اقت�س���ادي. فالب�سر 
ح���ني يعمل���ون يف انت���اج امل���واد ال�سروري���ة 
حلياتهم يدخل���ون يف عالقات تنظم انتاجهم، 
وان جمم���وع ه���ذه العالق���ات يوؤل���ف القاعدة 
الت���ي يبني عليه���ا املجتمع. ويق���وم علي هذه 
القاع���دة ما ي�سميه مارك�ص ب�� )البناء الفوقي( 
وه���و الذي يتك���ون من جمي���ع مظاهر الرتاث 
والعقائ���د  والتقالي���د  كالع���ادات  االجتماع���ي 
والفن���ون  االخ���الق  وقواع���د  والقوان���ني 
والفل�سفة وما ا�سبه، ان البناء الفوقي ي�ستمد 
ج���ذوره من القاع���دة التي يق���وم عليها، وهو 
يتغري بتغريها. ويف راأي مارك�ص ان التاريخ 
الب�س���ري ه���و نت���اج ال�س���راع ب���ني الطبق���ات 
ويف�س���ر مارك����ص ه���ذا ال�س���راع بان���ه نتيجة 
التناق����ص ال���ذي يح�س���ل بني الق���وي املنتجة 

وعالقات االنتاج، فالق���وي املنتجة تتاألف من 
الب�سر الذين يعملون يف االنتاج مع ادواتهم، 
التح�س���ن  �سبي���ل  يف  ت�س���ري  الق���وى  وه���ذه 
والتطور مبرور الزمن، ولكن عالقات االنتاج 
ال ت�ستطي���ع ان متا�سي هذا التطور يف القوى 
املنتجة، ومن هنا ين�ساأ التناق�ص بينهما حيث 
يظه���ر ال�س���راع بني الطبق���ة امل�ستغل���ة )بفتح 
الغني( والطبقة امل�ستغلة )بك�سر الغني( �� مرة 

اخرى عر التاريخ.
الب�سري���ة  املجتمع���ات  ان  مارك����ص  ويعتق���د 
مت���ر يف تاريخها مبراح���ل اأو انظم���ة خم�سة 
االقط���اع،  ال���رق،  البدائي���ة،  امل�ساغب���ة  ه���ي: 
الراأ�سمالي���ة. اال�سرتاكي���ة. ف���كل مرحل���ة م���ن 
هذه املراحل تعد تقدمية بالن�سبة اىل املرحلة 
ال�سابق���ة له���ا. وذلك حل�س���ول االن�سجام فيها 
بني الق���وي املنتجة وعالقات االنت���اج. ولكن 
ه���ذا االن�سج���ام ال ي���دوم ايل االب���د. والبد ان 
يت�ساءل مبرور الزمن ليحل حمله التناق�ص. 
وب���ذا يب���دا ال�س���راع وتن�سب الث���ورات التي 
ت���وؤدي يف نهاي���ة املط���اف اىل قي���ام مرحل���ة 

جديدة.
�ُسميت ه���ذه النظرية ب���� )املادي���ة التاريخية( 
وهي كانت يف الواقع اعظم نظرية اجتماعية 
يف حينه���ا وقد لقيت رواجا كبريا يف او�ساط 
واعتره���ا  اورب���ا،  يف  التقدمي���ني  املثقف���ني 
ان�ساره���ا �سن���وا لنظري���ة داروين تل���ك لعلم 
االحي���اء وه���ذه لعل���م االجتم���اع. م�سكلة هذه 
النظري���ة تكم���ن يف اتباعها ولي�س���ت فيها فقد 
اراد له���ا مارك����ص ان تك���ون مر�س���دة للعم���ل. 
ولك���ن اتباعه���ا ����� او بع�سه���م عل���ى االق���ل ����� 
جعلوها عقيدة ثابتة ال تقبل ال�سك او التغري. 
لق���د ا�سبحت فر�سي���ة املراح���ل اخلم�ص التي 
ج���اء به���ا مارك����ص مبثاب���ة )امل�سط���رة( يلجاأ 
اليه���ا االتب���اع كلم���ا اأرادوا درا�سة جمتمع من 
املجتمعات او درا�س���ة تاريخية، فلي�ص عليهم 
�س���وى و�سع تل���ك )امل�سط���رة( عل���ي املجتمع 
ل���ريوا اية مرحلة هو فيها، ث���م يبداأون بعدئذ 
بالبح���ث عن القرائن واالدلة التي توؤيدهم يف 
ذلك. ان هذا هو ما فعله كوتلوف يف كتابه عن 
ث���ورة الع�سرين، فهو لك���ي يدر�ص تلك الثورة 
وجد م���ن ال�سروري ان ي�سع )امل�سطرة( على 
املجتم���ع العراق���ي يف زم���ن ن�س���وب الثورة. 
وق���د تو�س���ل كوتل���وف ايل نتيج���ة ه���ي ان 
املجتم���ع العراق���ي كان حين���ذاك يعي����ص يف 
مرحل���ة االقطاع. ولهذا كان���ت ثورة الع�سرين 
يف راأي���ه نت���اج ال�سراع بني طبق���ة اجلماهري 
الكادح���ة كالب���دو والفالح���ني واحلرفيني من 
جهة، وطبقة اال�سياد امل�ستغلني لهم من اجلهة 
االخري. نحن ال ننكر اهمية ال�سراع الطبقي 
يف تف�س���ري اح���داث التاريخ، ولكنن���ا مع ذلك 
ال يج���وز ان نح�س���ره يف كل حادث���ة وف�سر به 
كل �سيء. ف���ان املجتمعات تختلف بع�سها عن 
بع����ص يف نوع ال�س���راع القائم فيه���ا. كما ان 
االح���داث التي تق���ع فيها تختل���ف واحدة عن 

االخرى يف طبيعة الدافع الرئي�سي لها،
خ���ذ ثورة الع�سرين مثال، فه���ي اذا كانت نتاج 
ال�سراع الطبقي على نحو ما قال به كوتلوف 
فمعن���ي ذلك ان ال�س���راع يج���ب ان يكون بني 
ال�سيوخ واأف���راد ع�سائرهم باعتبار ان االفراد 
كان���وا االقنان الكادح���ني، وان ال�سيوخ كانوا 
امل�ستغلني لهم، هذا ولكن الواقع الذي �سهدناه 

كان علي النقي�ص من ذلك.

ن�شرت هذه املقالة كملحق للجزء اخلام�س من 
كتاب ملحات اجتماعية وفيه يرد علي الوردي 
على املنهج املادي يف كتاب التاريخ

هك��ذا ق��رأت كت��اب رأس المال 
لكارل ماركس؟ 
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رشيد الخيون 

 ناصر حسين

يا�ص يل  ع���دا ذل���ك فهن���اك فئة ِم���ن �س���كان الِرّ
اأن اأُطل���ق عليه���م عبارة:”جندي���ون بالعراق 
وعراقيون بنج���د”، وهم مل يلتزموا ما تبقى 
فيه���م ِم���ن الِع���راق بهذا ال���ّزي فق���ط، اإمنا يف 
عام، وهم �ُس���كان منطقة  اللهج���ة واأن���واع الَطّ
اخلمي�سي���ة، الت���ي ُخط���ت الع���ام 1881 على 
مقرب���ة ِم���ن مدينة �س���وق ال�ّسي���وخ، ومل يبق 
منه���ا االآن �س���وى االآث���ار، وتلك ق�س���ة اأخرى 
�سناأت���ي عليه���ا يف مدونة خا�س���ة، فهذا لي�ص 

�ساهد الكالم مثلما ُيقال.

عندم���ا ي���زور الكات���ب اأو الباح���ث، اأو هاوي 
الق���راءة، مدين���ة عربي���ة، ال ب���د اأن���ه يتوج���ه 
وج���ه  وعل���ى  مكتباته���ا،  ع���ن  بال�س���وؤال 
اخل�سو����ص تل���ك الت���ي تبيع الكت���اب املحلي 
اأو الق���دمي، اأم���ا الكتب اجلدي���دة فهي مبذولة 
راء يتم  ّ يف املعار�ص اأو عل���ى االنرتنت، فال�سِ
عره بكِلّ ُي�س���ر، و�سراء الق���دمي منها اأي�سًا، 
لكن لي�س���ت كُلّ املكتبات فر�ست عناوين كتبها 
بك���ة االلكرتوني���ة. له���ذا  عل���ى �سفح���ات ال�َسّ
ه���اب اإىل  الغر����ص طلب���ت ِم���ن االأ�سدق���اء الِذّ
���وع، فن�سح���وين مبكتبة  مكتب���ة ِمن ه���ذا الَنّ
يا����ص الغرب���ي، على ما  �سلفي���ة يف ط���رف الِرّ
اأظ���ن، وهي واملكتب���ة الَتّدمري���ة متحاذيتان، 
ومثلم���ا قيل يل وما راأيته ِم���ن كتب، مكتبتان 
اجحي  �سلفيت���ان، وتقع���ان مقابل م�سج���د الَرّ
اجحي القدمي،  اجلدي���د، وخلفهما م�سج���د الَرّ
احة التي اأمام امل�سجد القدمي  قيل يل: اإن ال�َسّ
كان���ت م���كان �سجي���ج يف اأيام ح���رب اخلليج 
ي�سع���دون  واخلطب���اء   ،)1991( اني���ة  الَثّ
من  وينزلون طول الوقت على املنابر. لكن الَزّ
تغ���ري وتغري اخلطب���اء واالآراء، و�ساروا كاًل 
يف طريق، وَمن ولد يف تلك االأيام عمره االآن 

اأكر ِمن ع�سرين عامًا.

و�سع���ت الكتب يف ه���ذه املكتب���ة ال�سلفية بال 
تنظي���م وال ترتي���ب، حت���ى اإذا �ساأل���ت البائ���ع 
غم ِمن  ف�سيق���ول لك فت����ص بنف�س���ك، عل���ى الَرّ
ج���ل يح���اول تقدمي خدم���ة اأو م�سورة،  اأن الَرّ
لكن �سفوف الكت���ب والفو�سى يف ن�سدها ال 
ت�سمح، �س���وى اأن االأ�سع���ار م�سجلة يف دفرت 
خا����ص، فعندم���ا تاأت���ي بكت���اب ينظ���ر البائع 
ف���رت، وما �ُسج���ل فيه ِمن ِقب���ل �ساحب  يف الَدّ
املكتب���ة غ���ري قابل للم�ساوم���ة يف اأي حال ِمن 

االأحوال.

ومن املفارقة اأن تقع عيني يف مكتبة ال�سلفية 
عل���ى كت���اب كارل مارك����ص )ت 1882(”راأ�ص 
املال”، بخم�سة جمل���دات، ولونه اأحمر فاقع، 
وهو برتجم���ة حممد عيتاين، وعلى ما اأتذكر 

عر  ّ اأن تاريخ الَنّ�سر كان العام 1956، لكن ال�سِ
كان يربو على األفي ريال �سعودي، وهو مبلغ 
باه���ظ جدًا، والبائع ال يقب���ل اأية م�ساومة يف 
ما يخ����ص الكت���ب القدمية، ف�ساح���ب املكتبة 
اأخ���ذ  فيه���ا  املبال���غ  االأ�سع���ار  و�س���ع  عندم���ا 
باحل�سب���ان اأنها قدمي���ة واأ�سعارها تت�ساعف 
عر، وقد  ّ م���ع مِرّ االأيام، ال يريد ال���كالم يف ال�سِ
ايدي،  دي���ق م�ساري الَذّ ا�سطحبني اإليها ال�سَّ

وح���اول ِم���ن جانبه م���ع �ساح���ب املكتبة عر 
لف���ون، عل���ى �سع���ر كت���اب يخ����ص تاري���خ  الَتّ
���ام، وهو م���ن الطبعات القدمي���ة، لكنه مل  ال�َسّ
ع���ر املثبت، فا�سطر اإىل  ي�سجع على م�ص ال�َسّ
�سرائ���ه. وج���دُت فيها كتب���ًا عراقي���ة متنوعة، 
غبة  بع���ات القدمي���ة اأي�سًا، لك���ن الَرّ وِم���ن الَطّ
فر  �سيء واأ�سعار املكتبة وحمل الكتب يف ال�َسّ

�سيء اآخر.

اأخ���ذت اأُقلب يف كت���اب راأ�ص امل���ال، فال اأدعي 
اأنن���ي فهمت ما كتب���ه مارك�ص”راأ�ص املال”اأو 
غ���ريه، مع حم���اوالت قراءته لع���دة مرات يف 
بعينيات، ِمن القرن املا�سي، فما كنا نفعله  ال�َسّ
قا�سات مع  ه���و حفظ عبارات نخو�ص به���ا الِنّ
اخل�س���وم، ولو عل���م اخل�سوم اأنن���ا مل نفهمه 
باب،  قا�ص، فالفريقان كانوا ِمن ال�َسّ لرتكوا الِنّ
فمن جانبهم كان���وا يخت�سرون كارل مارك�ص 

عوب”. ين اأفيون ال�ُسّ بعبارة”الِدّ

م���ع اأن احلقيقة ال هم قراأوه���ا يف الكتاب وال 
نح���ن قراأناه���ا، اإمنا الق���راءة ملَن كت���ب عنها، 
فمارك����ص كتب راأ�ص امل���ال باالأملانية ثم ُترجم 
اإىل اللغ���ات االأوروبية والعربية اأي�سًا، وكر 
اللغط حول ترجمته بالعربية، واأخريًا اجنز 
ترجمت���ه الباحث العراق���ي الّدكتور فالح عبد 
اأره  مل  اأج���زاء،  بثالث���ة  واأ�س���دره  اجلب���ار، 
حتى هذه اللحظ���ة، لكن ح�سرت حما�سرتني 
لل�سدي���ق فال���ح واحدة ع���ن ترجمت���ه للكتاب 
اني���ة عن الن�سو����ص االأدبية التي وردت  والَثّ

يف الكتاب.

�ساأل���ت مرتج���م الكت���اب عب���د اجلب���ار، بع���د 
املحا�س���رة عن فح���وى تلك العب���ارة، هل هي 
راع���ات  ّ حقيق���ة اأم اأنه���ا ا�ستخدم���ت يف ال�سِ
يا�سية واحلزبية، وعلى وجه اخل�سو�ص  ّ ال�سِ
ب���ني االإ�سالمي���ني والي�ساريني، وه���ل بالفعل 
وردت  ه���ذا  فقب���ل  امل���ال؟  راأ����ص  يف  وردت 
العب���ارة باالإنكليزية وترجمته���ا اإىل العربية 
ي���ن ب�سكل ِمن  عل���ى اأنها ال تعن���ي االإ�ساءة للِدّ
االأ�سكال، واأن ترجمته���ا لي�ست مثلما وردت، 
واإمنا ملفق���ة ِمن ِقبل االآخرين عل���ى اإنها �سد 
ي���ن، وكانت موجه���ة اإىل اأوروب���ا يف ذلك  الِدّ
الوقت، وه���ي يف ترجمتها ال�سحيحة تق�سد 

ين نف�سه. ين ال الِدّ رجال الِدّ

تلك العب���ارة، ح�سب ما قراأت مل ترد يف راأ�ص 
امل���ال، اإمن���ا وردت يف كتابه”فل�سف���ة احل���ق 
ي���ن ُيريح املتعبني.  الهيغلي���ة”، وتعني اأن الِدّ

و�سمع���ت ِمن فال���ح عبد اجلبار اأن���ه لي�ص يف 
ي���ن قطع���ًا، واأن  راأ����ص امل���ال ما ه���و �س���د الِدّ
االأفيون املق�سود يف العبارة اآنذاك، كان مادة 
طبي���ة ت�ستخدم يف التخدير الإجراء العمليات 
الَتّخدي���ر  اكت�س���اف ط���رق  قب���ل  اجلراحي���ة، 

احلديثة.

عل���ى اأي���ة ح���ال، وجدته���ا مفارقة عميق���ة اأن 
ُيعر�ص كتاب”راأ�ص امل���ال”يف مكتبة ت�سّنف 
بال�سلفية، بينما قلب���ت اأكوام الكتب املتناثرة 
عل���ى االأر����ص وامل�سفوف���ة عل���ى الرفوف بال 
نظ���ام، باحث���ًا ع���ن كتاب”االإبانة ع���ن اأُ�سول 
يانة”الأب���ي احل�سن االأ�سعري )ت 324 ه�(  الِدّ
وداين مازحًا:  ومل اأجده، ف�ساألت البائ���ع ال�ُسّ
كي���ف ال يوج���د كت���اب االأ�سع���ري يف مكتبكم 
املكتب���ة  يف  امل���ال”؟!  كتاب”راأ����ص  ويوج���د 
الَتّدمري���ة وج���دت االإبان���ة، لكن���ه كان مثق���اًل 
بال���ردود �س���ده، وت�سخ���م اأ�سع���اف حجمه، 
فعزفت عن �سرائه. وعندما اأبديت ا�ستغرابي 
لوج���ود كتاب راأ����ص املال و�س���واه ِمن الكتب 
املنبوذة يف مثل هذه االأمكنة قال يل: يف عقد 
تيني���ات، ِم���ن القرن املا�س���ي، كانت هناك  ّ ال�سِ

مكتبة تبيع مثله.

يف زم���ن االت�س���ال اأو الَتّوا�س���ل الرهيب���ة مل 
تتباع���د امل���دن ع���ر الكت���ب، ومل تب���ق الكتب 
منب���وذة، اإذا مل تدخل ع���ر املكتبة تدخل عر 
االنرتن���ت، وهنا اأعيد الَتّذك���ري بنباهة حممد 
مهدي اجلواهري )ت 1997( عندما قال الأهل 
م�س���ر معاتبًا ِمن اغف���ال ما الأه���ل الِعراق ِمن 

تفوق اآنذاك:
يا م�سُر الءمت الب�سيطُة �سملها
فالكون اأ�سغُر وامل�سافُة اأق�سُر

نيا فكاد م�سرٌق وتالقت الُدّ
ٍب يتعُر ِمن اأهل����ها مبغِرّ

ِم���ن املكتب���ة بخف���ي ُحن���ني،  اأخ���رج  لك���ن مل 
اإمن���ا ا�سرتي���ت كتاب”حكاي���ة اأب���ي القا�س���م 
)ت  الَتّوحي���دي  حي���ان  البغدادي”الأب���ي 
�سال���ة  وهو”الِرّ  1902 طبع���ة  ه����(،   414
املحق���ق  حققه���ا  والت���ي  البغدادية”نف�سه���ا، 
اج���ي )ت 1996(، وُكتب  الِعراقي عب���ود ال�َسّ
�سده وكتب �س���د َمن كتب يف اأكر ِمن مكان، 
ادين، ال  الأنني وجدته على حق، وكان اأحد الَرّ
اجلي، قبل رده بعدة �سنوات،  يعلم بوفاة ال�َسّ
فطل���ب حماكمت���ه وحماكمت���ي. وكت���اب مفيد 
ابي،  اآخ���ر هو”الر�سائل ب���ني الر�س���ي وال�سَّ

تينيات. ّ وهو ِمن طبعات ال�سِ

عن �شحيفة ال�شرق االو�شط

ول����د كارل مارك�ص يف مدين����ة تريف االأملانية 
التي اأحلقت فيما بعد بفرن�سا ومنح اجلن�سية 
االأملانية. ولهذا يعتره املوؤلفون املانيًا وهذا 
ماكنت مقتنعًا به اأنا اأي�سًا ولع�سرات ال�سنني 
حتى ت�سنى يل، ومن خالل ر�سالة من زوجته 
ال�سي����دة جيني فون وي�ستفال����ني اإىل ال�سيدة 
زوج����ة املنا�سل الثوري املق����رب من مارك�ص 
اآذار   11 يف  موؤرخ����ة  فايدمي����ري  يو�س����ف 
1861، من�س����ورة يف موؤل����ف �س����ادر عن دار 
الن�س����ر باللغات االأجنبي����ة – مو�سكو معنون 
)ذكري����ات عن مارك�ص واجنلز(، ان اأعرف ان 
اأ�سرة مارك�ص – اأباه واعمامه – هولنديون 

ولي�سوا املانًا.
يو�س����ف  ال�سي����د  زوج����ة  اىل  ر�سالته����ا  يف 
مقال����ة  يف  اي�س����َا  كتبت����ه  وفيم����ا  فايدمي����ري 
له����ا معنون����ة ))ر�سال����ة موج����زة ع����ن حي����اة 
م�سطرب����ة(( اأك����دت ال�سي����دة جين����ي مارك�ص 
ان  اأك����دت  ا�س����رة مارك�����ص حي����ث  هولندي����ة 
مارك�����ص ))توجه ع����ام 1861 اىل هولندا بلد 
اآبائ����ه، بلد التب����غ واجل����ن(( و))كان يود ان 
يرى ه����ل من امل�ستط����اع اأخذ �س����يء من املال 
من عمه(( وتوؤكد ب����اأن عمه )ليون فيليب�ص(( 
وهو من رجال االعمال يف هولندا، ))اأقر�سه 
بك����رم م����ااًل ب����دون فائ����دة(( وتوؤك����د انها هي 
اي�س����ًا ذهب����ت اىل بي����ت عم����ه يف هولندا عام 
1850 وان����ه قدم لها م����ا ي�ستطيع تقدميه من 

م�ساعدة مالية.
كارل مارك�����ص، وكم����ا مع����روف، عم����ل لفرتة 
م����ن الزمن يف حترير اجلريدة ))الرينانية(( 
وكان ا�سحابها برجوازيني دميقراطيني، ثم 
ا�ستق����ال منها وغ����ادر اىل فرن�س����ا، وقد قامت 
ال�سلطات الرجعي����ة يف املانيا بغلقها رغم ان 

مارك�ص قد ا�ستقال من حتريرها وغادرها.
يف فرتة ثورات 1848 يف اوربا، عاد مارك�ص 
وبالتع����اون م����ع اجنل����ز الإ�س����دار اجلري����دة 
وبا�سم )اجلري����دة الريناني����ة اجلديدة( هذه 
امل����رة، اال انها �سرعان ما اغلق����ت. فقد �سادت 
يف اورب����ا هجمة بولي�سية رجعي����ة اثر ف�سل 
تل����ك الث����ورات االأمر ال����ذي بع����ث الرعب يف 
نفو�����ص )ا�سدقائ����ه الرجوازي����ني ال�سغ����ار( 
عل����ى حد قول احد ا�سدق����اء مارك�ص املقربني 
فان�سحب����وا م����ن حتري����ر ومتوي����ل اجلريدة، 
ورغ����م املحاولة التي بذله����ا مارك�ص من اجل 
ان ال تتوق����ف عن ال�سدور اذ ق����ام بت�سجيلها 
با�سم����ه وحتمل بذلك اعب����اء نفقات ا�سدارها 
يتمك����ن  مل  االخ����رى  اعبائ����ه  اىل  ا�ساف����ة 
م����ن احليلول����ة دون توقفه����ا، ومل ي����اأت ذل����ك 
التوق����ف اي�س����ًا بعي����دًا ع����ن ))الد�سائ�ص من 
جان����ب ال�سلطات الرجعي����ة ويف املقدمة منها 

االملانية((
تنق����ل مارك�����ص يف تل����ك الفرتة م����ن دولة اىل 
اخرى ب�سبب مط����اردة ال�سلطات الرجعية له 
واأخ����ريًا ا�ستقر به املقام يف لن����دن. ومل يكن 
فيه����ا الجئًا يريد ان مي�سي باقي ايام حياته، 
ب����ل كان منا�س����اًل ثوريًا، عاملي����ًا، ي�ستقبل يف 
بيت����ه القادم����ني م����ن خمتل����ف ا�سق����اع الدنيا 
لي�ستم����ع اىل م����ا لديه����م م����ن معلوم����ات ع����ن 
يف  يحا�س����ر  وحياته����م،  �سعوبه����م  ن�س����ال 
التجمع����ات العمالية ويف الن����وادي الثقافية، 
عن االقت�ساد ال�سيا�س����ي والفل�سفة وغريها، 

موؤ�س�س����ًا وقائدًا جلمعي����ة ال�سغيلة العاملية – 
االممي����ة االوىل – ويف ذكرياته عن مارك�ص 
كتب ب����ول الفارغ يقول ب����اأن مارك�ص قال عن 
نف�سه )انا مواطن عاملي ا�ستغل حيث اأكون(

كان مارك�����ص يعطي اهتمامًا كب����ريًا لل�سباب، 
حي����ث ي�ستقبله����م ويتح����دث معه����م ل�ساع����ات 
ط����وال. وقد كت����ب اأحد املقربني من����ه عن ذلك 
عندم����ا  يجيبه����م  كان  مارك�����ص  ان  بالق����ول 
ي�ساألونه عن �س����ر اهتمامه بال�سباب: ان علي 
ان اربيه����م، فهم �سيوا�سل����ون ن�سر الفكر من 

بعدي.
اأما ع����ن لقاءاته مع فردري����ك اجنلز فاجلميع 
يتح����دث عن انها كانت له����ا طبيعتها اخلا�سة 
ومل يك����ن ذل����ك م�ستغرب����ًا فهما كان����ا ير�سيان 
ا�س�ص النظرية وتدقيق مفرداتها وي�ساهمان 
�سوي����ة يف اع����داد بع�����ص املوؤلف����ات كالبي����ان 
ال�سيوعي االأول ع����ام 1848 وانتي دوهرنغ 

مثاًل.
مارك�����ص كقائ����د لالأممي����ة االوىل تاب����ع نتائج 
لوي�����ص  وانتخ����اب  فرن�س����ا  يف  الت�سوي����ت 
الت����ي  اجلمهوري����ة  لرئا�س����ة  بوناب����رت 
حوله����ا فيم����ا بع����د اىل اإمراطوري����ة ا�سماها 
االإمراطوري����ة الثانية.وق����د خ�س�����ص لتل����ك 
احلالة موؤلفه ال�سهري )الثامن ع�سر من برمري 
لوي�ص بونابرت( الذي ق����ال عنه بول الفارغ 
)ان كتاب����ه الثام����ن ع�سر م����ن برومري يرهن 
عل����ى ان مارك�ص كان الوحيد ب����ني املوؤرخني 
ورج����ال ال�سيا�س����ة لع����ام 1848( ال����ذي فه����م 
االأ�سب����اب احلقيقي����ة وتنباأ بنتائ����ج انقالب 2 

دي�سمر 1851(
يف ه����ذا التاري����خ اأي 2 دي�سم����ر 1851 ق����ام 
رئي�ص اجلمهورية الفرن�سية لوي�ص بونابرت 
– ابن عم نابليون – بانقالب اأطاح باجلمعية 
الت�سريعي����ة ون�سب نف�سه رئي�سًا للجمهورية 
اىل اخر حياته وبعد عام واحد اأي يف الثاين 
م����ن دي�سمر 1852 ن�س����ب نف�سه امراطورًا 

با�سم نابليون الثالث(.
مارك�ص الذي كتبت عنه ابنة كوغلمان بع�ص 
ذكرياته����ا قال عن����ه كوغلمان – كم����ا ورد يف 
ذكريات ابنته- انه )ي�سبق ع�سره بقرن( تنباأ 
بكل جمري����ات االأمور بعد انق����الب بونابرت 
وقي����م امراطوري����ة )نابلي����ون الثال����ث( كما 
ورد يف موؤلف����ه املعروف )احلرب االأهلية يف 
فرن�سا( بانه����ا )ال�سوفيني����ة بعينها(. وتوقع 
قي����ام االمراط����ور بغ����زو املاني����ا وك����ذا فعل 
اجنلز. هزمية الق����وات الفرن�سية التي قامت 
بغزو املانيا وكان مارك�ص قد عر عن خ�سيته 
ب����ان تتح����ول الق����وات االملاني����ة املدافع����ة عن 
وطنه����ا اىل قوات غازية لفرن�سا وهذا ماوقع 
فعاًل حيث و�سلت القوات االملانية اىل ا�سوار 
باري�ص بعد ان هزم����ت القوات الفرن�سية يف 
معرك����ة �سيدان وا�س����رت االمراط����ور ومعه 

الكثري من القادة والقوات اي�سًا.
وهن����ا جن����د املبدئي����ة واملرون����ة يف حتدي����د 
مواقف����ه والتعامل مع االأمور وفقًا لتحوالتها 

بعيدًا عن اجلمود.
فف����ي ع����ام 1871 وعل����ى اثر هزمي����ة القوات 
الفرن�سية يف املانيا وو�سول القوات االأملانية 
اىل ا�سوار باري�ص انتف�ست جماهري باري�ص 
و�سلح����ت نف�سها واأعلن����ت اجلمهورية منهية 

بذلك امراطورية نابليون الثالث. و�سمحت 
حكوم����ة  بت�سكي����ل  باري�����ص  ن����واب  لبع�����ص 
�سموها بحكوم����ة )الدفاع الوطن����ي( وكانوا 
جمموعة م����ن الو�سوليني، نه����ازي الفر�ص، 
�سيا�سي����ي ال�سدف����ة وقد حت����دث مارك�ص عن 
بع�����ص اال�سخا�ص من ممثلي تل����ك احلكومة 
ورئي�سها تي����ري بتفا�سيل وا�سع����ة يف موؤلفه 

)احلرب االأهلية يف فرن�سا(.
مارك�����ص الذي حتدث عن����ه اجنلز يف حا�سية 
من موؤلفه )لو دفي����غ فورباخ ونهاية الفل�سفة 
الكال�سيكية االملانية( بالقول انه )كان االعلى 
منا جميعًا، واالبعد واال�سمل واال�سرع نظرًا 
من����ا جميع����ًا(، خ�سى ان ي�سلك عم����ال باري�ص 
النتائ����ج  املح�سوب����ة  غ����ري  املغام����رة  �سل����وك 
فح����ذر عم����ال باري�ص م����ن االندف����اع اخلاطئ 
احلري����ة  اج����واء  م����ن  باال�ستف����ادة  ون�س����ح 
املفرو�سة فر�سًا على حكومة تيري فالظروف 
املو�سوعية املحيطة بعمال باري�ص ال ت�سمح 
باع����الن الكومونة، وهذا هو اجلانب املبداأي 
يف االأمر. اأما املرونة فقد تطلبت من مارك�ص 
اع����الن  اىل  باري�����ص  عم����ال  ا�سط����ر  عندم����ا 
الكومون����ة ان يحييه����ا وي�س����ري اىل جنبه����ا، 
يقرتح عليها، ويتعلم منها كما كتب لينني يف 
املقدمة التي كتبها لطبعة من ر�سائل مارك�ص 

اىل كو غلمان.
مارك�����ص يف ر�سالة منه اىل كوغلمان موؤرخة 
يف 17 ني�س����ان 1871 ذك����ر انه����م - حكوم����ة 
تي����ري - و�سع����وا ام����ام الباري�سي����ني حلني ال 
ثال����ث لهما: ام����ا قبول التح����دي اىل الن�سال، 
واما اال�ست�سالم بال ن�سال، ولو حتقق احلل 
الثاين ل����كان تف�سخ معنويات الطبقة العاملة 
كارث����ة اعظ����م بكثري من خ�س����ارة اأي عدد كان 

من الزعماء((.
وعندما ف�سلت الكومونة، مثلما توقع مارك�ص 
م�سبق����ًا مل يق����ل مارك�ص كما ق����ال بليخانوف 
ال����ذي �س����رح بع����د ف�س����ل الث����ورة يف رو�سيا 
عام 1905 )م����ا كان ينبغي حمل ال�سالح( بل 
�سم����ن ر�سالت����ه اىل كوغلمان املقط����ع التايل 
)بف�سل كومونة باري�����ص دخل ن�سال الطبقة 
العامل����ة �سد طبق����ة الراأ�سماليني ودولتها يف 
مرحل����ة جديدة واأيا يكن ماآل الق�سية املبا�سر 
هذه املرة فقد مت الظفر مع ذلك بنقطة انطالق 

جديدة ذات اهمية تاريخية عاملية.
ف�س����ل الكومون����ة و�س����ع على عائ����ق مارك�ص 
م�سوؤولي����ة كبرية وه����ي اي����واء بع�ص رجال 
الكومون����ة الذي����ن ا�ستطاع����وا االف����الت م����ن 
قب�س����ة ع�ساب����ات تي����ري الت����ي كان����ت جتوب 
�س����وارع باري�����ص تقتل النا�ص رج����ااًل، ن�ساء، 
اأطف����ااًل بدون ح�سي����ب او رقيب متام����ًا مثلما 
فعلت ع�سابات )احلر�ص القومي( يف �سوارع 
بغداد والكثري من م����دن العراق واريافه بعد 

انقالب الثامن من �سباط عام 1963.
كانت املهمة �ساقة خ�سو�سًا وان مارك�ص كان 
يعاين م����ن �سائقة اقت�سادية ويعتمد قبل كل 
�س����يء يف تدبري امور معي�سته على امل�ساعدة 

التي يقدمها له فردريك اجنلز.
وعل���ى �س���وء �سي���ادة االأ�سالي���ب البولي�سية 
يف اأورب���ا بعد ف�س���ل الكومون���ة والت�سييق 
على فروع االممية اقرتح مارك�ص نقل مركز 
االممية اىل الوالي���ات املتحدة. وبذلك توفر 
له الوقت الكايف للتفرغ لكتابة موؤلفه )راأ�ص 
املال( معتمدًا يف تدبري اأموره املعا�سية قبل 
كل �سيء على ما يقدمه له اجنلز من م�ساعدة، 
ومعل���وم ان اجنل���ز ا�سطر للعم���ل االإ�سايف 

لتدب���ري امل�ساعدة الت���ي كان يقدمها ملارك�ص. 
ع�س���رون عامًا كاملة كان اجنلز يعمل لتدبري 

تلك امل�ساعدة، فاأية رفقة كانت هذه!
ت���ويف وال���د اجنل���ز وبذل���ك اأ�سب���ح �سريكًا 
يف موؤ�س�س���ة وال���ده االقت�سادي���ة يف مدينة 
م���ع  تزام���ن  وق���د  الريطاني���ة.  مان�س�س���رت 
اجن���از مارك�ص للكت���اب االأول من راأ�ص املال 
وت�سليم���ه للنا�س���ر وعندما عل���م اجنلز كتب 
اىل والدت���ه بف���رح و�سرور )لق���د حتررت يا 
اأم���ي. وا�سبح باأم���كاين االنتق���ال اىل لندن 
الأكون قريبًا من مارك�ص( واأنتقل اجنلز اىل 
لندن فعاًل لياأخذ على عاتقه اجناز الكثري من 
امله���ام االدارية الت���ي يتطلبها عم���ل االممية 
الن�س���ايل وليتف���رغ مارك�ص التف���رغ الكامل 
ملوا�سل���ة كتابة راأ�ص امل���ال ومل يفرقهما غري 

وفاة مارك�ص.
مارك����ص يف كل حيات���ه كان يك���ره التمل���ق 
وعبادة ال�سخ�سية وكي���ل املدائح ل�سخ�سه. 
وق���د كت���ب به���ذا اخل�سو����ص من لن���دن يف 
العا�س���ر م���ن ت�سرين الثاين ع���ام 1877 اىل 

ولهم بلو�ص يقول:
)انا ل���ن اغ�س���ب كما يق���ول هاين���ي، وكذلك 
اجنل���ز، فكالن���ا لن يدف���ع وان متلي���كًا عتيقًا 
واحدًا من اجل ال�سعبية. اليك مثاًل، برهانًا، 
ال�سمئ���زازي م���ن كل عبادة للف���رد، مل ا�سمح 
يوم���ًا، طوال وجود االأممي���ة بن�سر الر�سائل 
العدي���دة التي كانت تعرتف باف�سايل والتي 
ازعج���وين بها م���ن خمتلف البل���دان بل اين 
مل ارد عليه���ا اب���دًا، اال اين يف ح���االت نادرة 
قرع���ت مر�سليه���ا، وعندم���ا انت�سبن���ا اجنلز 
وانا للمرة االوىل جلمعية �سرية لل�سيوعيني 
و�سعنا �سرط���ًا ال حميد عنه وهو ان ي�سطب 
من النظ���ام الداخلي كل م���ا ي�سهم يف عبادة 

اعاظم الرجال اخلرافية..(.
واالن ماذا عن اف�سال مارك�ص؟

كت���ب لين���ني متحدث���ًا ع���ن اف�س���ال مارك����ص 
واجنل���ز عل���ى الطبق���ة العاملة )لق���د علماها 
كي���ف تع���رف نف�سه���ا كي���ف تكت�س���ف ذاتها، 

وادخال العلم اىل �سفوفها(.
اأم���ا ع���ن الفل�سف���ة فقد كت���ب لين���ني يقول ان 
مارك�ص )جع���ل الفل�سفة ثوري���ة( و)اعطاها 
مهمة عملية( وكان بذلك ي�سري اىل املو�سوعة 
احلادي���ة ع�سرة عن فورب���اخ والتي قال فيها 
مارك����ص: )ان الفال�سف���ة مل يفعل���وا غ���ري ان 
ف�س���روا العامل باأ�سكال خمتلف���ة ولكن املهمة 

تقوم يف تغيريه(.
لق���د قيل الكثري عن فكر مارك�ص بعد االنهيار 
امل���دوي للتجرب���ة ال�سوفياتي���ة ع���ام 1993 
ولك���ن كل ما قيل مل مينع اميل حبيبي من ان 
يقول )�سيبقى مارك�ص حيًا ويبقى ديالكتيكه 

واقفًا على قدميه(
ام���ا الرفيق ال�سهيد جورج ح���اوي فقد ا�سار 
اىل كتاب���ات الفال�سفة واملفكري���ن االمريكان 
املعا�سري���ن ع���ن املارك�سية وع���ن طروحات 
مارك����ص ع���ن االأزم���ات الدوري���ة الت���ي حتل 
باالقت�ساد الراأ�سم���ايل باالرتباط مع االأزمة 
احلالية لالقت�س���اد الراأ�سم���ايل والتي بداأت 
اأول ما بداأت يف الواليات املتحدة االمريكية 
حيث قالوا )لو مل يكن مارك�ص موجودًا لكان 

قد وجد االآن(

في مكتبة س��لفية وجدت كتاب 
رأس المال!

��حب توهم بالغيوث، لكنها  ياض يتبدل بني ش��تاء وربيع، والسُّ كان الوقت مبدينة الرِّ

قط��رات وتحتجب، مع أن األنواء الجوية تتنبأ بانهامر ال برذاذ فقط، وعاد إىل ذاكريت 

مش��هد مل أره منذ أكرث ِمن ثالثني عامًا، وهو ارتداء السرت )الجاكيتات أو البالطوات( 

عىل الدشاديش مع الِعقال الشامغ، فهو زي أهلنا بجنوب الِعراق، وزينا يف املدارس 

االبتدائي��ة، فمن املدرس��ة املتوس��طة فام فوق ُيلت��زم بالجاكي��ت والبنطلون. حتى 

التقطت صورة مع أحد األصدقاء وهو يرتدي هذا الّزي تذكارًا.

ف���ي ذك�����رى ك�����ارل م��ارك��س
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إبراهيم العريس

د ناجح العبيدي 
اأم����ا اليوم، واإذ ب����دا لوهل����ة ان األتو�سري بعد 
�سنوات طويلة من رحيله، ومن"رحيل املفكر 
املارك�س����ي"، �سار ن�سي����ًا من�سيًا، ها هو طيفه 
يط����ل من جدي����د، وحتدي����دًا من خ����الل الفكر 
املارك�س����ي ال����ذي ال يتوقف عن الع����ودة، منذ 
اللحظة التي اأعلن فيها فران�سي�ص فوكوياما 
نهايت����ه و"نهاي����ة التاريخ"مع����ه. فاألتو�سري، 
يب����دو  والفيل�س����وف،  الباح����ث  املارك�س����ي 
الي����وم اأك����ر م����ن اأي وقت م�س����ى، على حق. 
وح�سب امل����رء للتيقن من ه����ذا، اأن يقراأ كيف 
ان كارل مارك�����ص كان، على االأقل يف معر�ص 
فرانكف����ورت االأخ����ري للكت����ب، جن����م املعر�ص 
م����ن دون من����ازع، حي����ث ان االأزم����ة املالية ? 
الراأ�سمالية العامة، اأتت لتعيده اىل الواجهة 
لي�ص ب�سفته"موؤ�س�ص الفك����ر ال�سيوعي"كما 
يحلو لك����ر ان يروا، بل ب�سفت����ه اأول ناقدي 
الراأ�سمالية ودرا�سي االقت�ساد ال�سيا�سي يف 
تاري����خ الفكر احلدي����ث. مارك�ص ال����ذي يعود 
اليوم ? من دون ان يكون غاب ابدًا، على اية 
ح����ال ? هو مارك�ص االقت�س����ادي، الفيل�سوف 
والناق����د، ولي�ص مارك�ص"البيان ال�سيوعي"، 
مارك�����ص �ساح����ب املنه����ج، ولي�����ص مارك�����ص 
اخت�س����ار،  ويف  االإيديولوجي����ا.  �ساح����ب 
مارك�����ص  هن����ا:  حديثن����ا  مو�س����وع  ينا�س����ب 
كم����ا اكت�سف����ه لوي�����ص األتو�س����ري باك����رًا، على 
ال�سد من كل ال�ستاليني����ني وحتى اللينينيني 
والرتوت�سكي����ني، مارك�ص املفكر التقني الذي 
عرف وح����ده تقريب����ًا، كيف يك�س����ف اواليات 
الراأ�سمالي����ة، �سعودًا وهبوطًا. واحلقيقة ان 
مارك�ص ه����ذا، هو ال����ذي يطالعنا عل����ى االأقل 
هما"ق����راءة  األتو�س����ري  للوي�����ص  كتاب����ني  يف 
راأ�ص املال"و"انت�س����ارًا ملارك�ص". ومارك�ص 
هذا ه����و بالتحديد الذي يع����اد اكت�سافه االآن، 
ذل����ك يف معر�����ص فرانكف����ورت،  �س����واء كان 
اأو عل����ى �سفح����ات ال�سح����ف، اأو يف ن����دوات 
تعق����د يف مدن كث����رية، اأو يف عدد خا�ص عنه 
تفرده جملة"ماغازي����ن ليتريير"بعدما كانت 
قب����ل  اوب�سرفاتور"خ�ست����ه،  جملة"نوفي����ل 
�سن����وات بع����دد و�سفت����ه في����ه ب�"مفك����ر القرن 

احلادي والع�سرين".

 يف البداي����ة اكت�س����ف مارك�ص م����ن جديد، من 
دون و�ساط����ة األتو�س����ري، ولكن بع����د ذلك بدا 
األتو�س����ري �سروري����ًا لتعزيز ه����ذا االكت�ساف، 
بل ب����دا مع����ه �سروري����ًا اي�سًا رمي����ون اآرون 
ال����ذي، م����ن دون ان يكون مارك�سي����ًا اأو حتى 
منا�س����رًا ملارك�ص، كتب عن����ه ذات يوم واحدًا 
من اأقوى الن�سو�ص: طوب����ه منذ خم�سينات 
القرن الع�سرين، كناقد للراأ�سمالية متفرد يف 
معرفة اأ�سرارها واأ�سرار �سعودها، ثم الحقًا 
اأ�سرار انهيارها، اإمنا لي�ص مل�سلحة اية نزعة 
�سيوعية اأو"ا�سرتاكية". وهذا، يف احلقيقة، 
ال�س����يء ذاته الذي رم����ى اإلي����ه األتو�سري، وال 
�سيم����ا يف كتابه الذي �سارك����ه يف العمل عليه 

اإتيان باليبار"قراءة راأ�ص املال".
 يف االأ�سل كان"قراءة راأ�ص املال"عماًل مبنيًا 
عل����ى ن����دوة ح����ول كتاب"راأ�����ص املال"اأُقيمت 
يف باري�ص اأوائل ع����ام 1965، و�سارك فيها، 
اإىل األتو�س����ري وباليب����ار، ع����دد م����ن تالم����ذة 
األتو�س����ري. وه����ذه الن����دوة، كما الكت����اب بعد 
�سه����ور، اأثارت �سخب����ًا �سدي����دًا يف االأو�ساط 
املارك�سية التقليدي����ة، الأن األتو�سري، ال�ساعي 
يومه����ا اىل ق����راءة كت����اب مارك�����ص االأ�سا�سي 
عل����ى �سوء اأبع����اده الفل�سفي����ة واالقت�سادية، 
ورمب����ا ال�سو�سيولوجي����ة اي�س����ًا، كان مهتمًا 
�سماه"تب�سيطي����ة  مم����ا  مارك�����ص  بتخلي�����ص 
اال�سرتاكي����ة الر�سمية من جه����ة، وجمازمات 
املدر�س����ة النقدي����ة - اأي مدر�س����ة فرانكفورت 
- من جهة ثاني����ة. وعلى �سوء هذا االهتمام، 
مل يك����ن غريبًا، ان ي����رى األتو�سري يف م�سعى 
هذا الكتاب حماول����ة تنه�ص بالتوازي مع ما 
كان ج����اك الكان يق����وم به يف ذل����ك احلني من 
اإعادة قراءة الأعم����ال �سيغموند فرويد مركزًا 
عل����ى فكرة التحلي����ل النف�سي عل����ى ال�سد من 
فكرة عل����م النف�ص. ونعرف ان ه����ذا التوازي 
بني اإعادة اإحياء مارك�����ص املفكر على ح�ساب 
مارك�����ص االإيديولوج����ي، وفروي����د �ساح����ب 
املنهج على ح�ساب فروي����د �ساحب الدوغما، 
مت حتت ظل الفكر ما بعد البنيوي، الذي كان 
يط����ل براأ�س����ه قويًا يف ذلك احل����ني. وانطالقًا 
م����ن هن����ا ال يع����ود غريب����ًا ان ن����رى كي����ف ان 

األتو�س����ري، �سار يعتر احد اأعم����دة فكر"اأيار 
68"م����ع ان هذه الثورة قام����ت، بني ما قامت 
ب����ه، باالنق�سا�����ص عل����ى �ستاليني����ة احل����زب 
ال�سيوع����ي، ح����زب األتو�س����ري ال����ذي مل يرتكه 

ابدًا.
 هذا م����ن ناحية اخللفية الفكري����ة والظرفية، 
اأما م����ن ناحية ال�سكل اخلارج����ي للعمل، فاإن 
هذا الكتاب، الذي ميكن اعتباره جماعيًا، مع 

ان فك����ر األتو�سري كان ه����و امل�سيطر فيه، اإمنا 
تنطح لتقدمي قراءة"متعددة االأ�سوات"لفكر 
مارك�ص ? ولي�ص للمارك�سية، وهذا كان اأمرًا 
يف غاية االأهمية بالن�سبة اىل األتو�سري، الذي 
كان م����راده ا�س����اًل تخلي�ص فك����ر مارك�ص من 
كل نزع����ة موؤدجلة واإعادت����ه اىل تاريخانيته. 
ف�"راأ�����ص املال"بالن�سب����ة اإلي����ه، لي�����ص كتاب����ًا 
يبني فكرًا ونظامًا بديلني للراأ�سمالية بل هو 
كت����اب يدر�ص الراأ�سمالي����ة نف�سها، على �سوء 
معطي����ات تاريخه����ا وارتباطه����ا باملجتمعات 
الت����ي من����ت داخلها، حت����ى واإن كان ه����ذا كله 
يق����راأ على �س����وء ال�سراع الطبق����ي، كما على 
�س����وء الرتاك����م الراأ�سم����ايل وا�ستغ����الل قوة 
العم����ل واأبع����اد مث����ل فائ�����ص القيم����ة وملكية 

و�سائل االإنتاج.
 انطالق����ًا من ه����ذا كل����ه يك����ون يف و�سعنا ان 
نوؤك����د مرة اأخرى ان األتو�س����ري كان هو الذي 
ب����داأ يف عملي����ة �سل����خ اجلل����د االإيديولوج����ي 
عن"املارك�سي����ة"، العملي����ة الت����ي ل����ن يك����ون 
�سعب����ًا لن����ا اأن نتب����ني انها وقف����ت، لي�ص فقط 
وال�سيا�س����ات  ال�ستاليني����ة  نقي�����ص  عل����ى 
الر�سمية لالأح����زاب ال�سيوعية، بل حتى على 
ومدر�س����ة  وهوب�سب����اوم  غرام�س����ي  نقي�����ص 
فرانكف����ورت. عل����ى ال�سد من ه����وؤالء جميعًا، 
ق����راأ األتو�س����ري وتالمذته راأ�ص امل����ال ليقولوا 
ان م����ا ميكن ت�سميته ا�سطالح����ًا باملارك�سية، 
اأم����ا ان يكون علمًا اأو ال يكون، واأن اية نظرة 

اأخ����رى اىل املارك�سي����ة حت����اول اأن توؤن�سنها 
على غرار ما �ساءت مدر�سة فرانكفورت فعله 
اإمن����ا يعني رمي املارك�سية كفل�سفة لالقت�ساد 
االإيديولوجي����ا،  اأح�س����ان  يف  والتاري����خ 
وحتويلها اىل"دوغما"تزعم القدرة على حل 
م�سكالت االإن�س����ان ككل، مع اأنها يف احلقيقة 
عاج����زة عن ذل����ك. اأو باالأح����رى لي�ص هذا هو 
دورها. ويف هذا االإطار نف�سه وقف األتو�سري 
�سد كل اأولئك الذي����ن حاولوا دائمًا ان يلغوا 
تاريخانية الفك����ر املارك�سي، معترين ان كل 
ما كتبه مارك�ص ي�سكل فن����ًا واحدًا. األتو�سري 
رف�ص ذل����ك، فا�ساًل متامًا بني مارك�ص ال�ساب 
خمطوط����ات  �ساحب"الغروندري�����ص"- 
1844، ال����ذي كان ال ي����زال غارق����ًا يف هيغ����ل 
م����ن طريق فيورب����اخ وب����ني مارك�����ص البيان 
ال�سيوعي، الذي حتول من مفكر - فيل�سوف، 
اىل حزب����ي. طبع����ًا األتو�س����ري مل يرف�����ص هذا 
االأخري، لكنه راأى انه"�سيء اآخر"غري املحلل 
الكب����ري للراأ�سمالية ورمبا املحل����ل االأكر لها 
حت����ى يومنا هذا، ومن هنا الع����ودة اإليه االآن 
لفه����م الظاه����رة الراأ�سمالية وم����ا و�سلت اإليه 

كما جتلى يف كتابه االأهم"راأ�ص املال".
 على �سوء هذا كله، تبدو لنا، اليوم، العودة 
اىل لوي����ص األتو�س���ري 1918- 1990، كم���ا 
التقني���ة  فيل�س���وف  مارك����ص  اىل  الع���ودة 
االإن�س���اف،  غاي���ة  يف  اأم���رًا  واالقت�س���اد، 
وخ�سو�س���ًا اإع���ادة اعتب���ار اىل ه���ذا املفكر 
الفرن�س���ي الكب���ري ال���ذي ول���د يف اجلزائر، 
ونا�سل يف �سبابه يف �سفوف الكاثوليكيني 
الفرن�سيني املوؤيدين ال�ستقالل هذا البلد، ما 
اأر�سله اىل ال�سجن ليخرج من بعده منا�ساًل 
ي�ساري���ًا خ����ص باأق�س���ى درج���ات االحرتام 
م���ن كب���ار املفكري���ن امل�سيحي���ني ث���م لين�سم 
اىل احل���زب ال�سيوع���ي الفرن�س���ي ولي�سبح 
الحقًا م���ن كبار مفكريه، ولك���ن كذلك: املفكر 
الذي مترد دائمًا على الفكر الر�سمي للحزب 
اإمن���ا م���ن دون ان ي�سل ه���ذا االأخري اىل حد 

طرده.

عن جريدة احلياة

ل����و بقي االأمر على هذ النحو لكان العامل على 
موعد مع مئ����ات املوؤمترات”العلمية”ملا كان 
يعرف مبعاه����د املارك�سية-اللينينية يف دول 
املع�سك����ر ال�سرقي ول�س����درت طبعات جديدة 
من موؤلفاته الكثرية بلغات خمتلفة ولُدبجت 
مئات واآالف الدرا�سات والكتب واملقاالت يف 
مديح عبقرية املفكر االأملاين و�سديقه ال�سهري 
فريدري����ك اأجنلز. لن يح����دث كل ذلك الأن لواء 
املارك�سي����ة مل يع����د ُيرف����ع ر�سمي����ا اإالَّ يف دول 
قليلة، على راأ�سها ال�سني حيث ال ُيذّكر عمليا 
مبارك�����ص �س����وى اإ�س����م احلزب احلاك����م. لكن 
ذل����ك ال يعن����ي اأن الذك����رى اليوبيلي����ة �ستم����ر 
م����رور الكرام الأن كارل مارك�����ص �سيبقى اأحد 
املفكرين القالئل الذين غ����رّيوا العامل والذي 
ُيله����م  للراأ�سمالي����ة  ال�سام����ل  نق����ده  ي����زال  ال 

الكثريين.
عل����ى االأق����ل يف موط����ن كارل مارك�����ص اأملانيا 
احدى اأقوى قالع”الرا�سمالية”بداأت  ذكرى 
مي����الد ابنها ال�سه����ري تنال م����ن االآن  اهتماما 
وا�سع����ا. ويع����ود الف�سل يف ذل����ك اإىل اجلدل 
الكب����ر حول حدث����ني لهما عالق����ة بالفن اأكر 
من ال�سيا�س����ة واالأيديولوجية: االأول عر�ص 
فيلم )كارل مارك�ص ال�ساب( يف دور ال�سينما، 
والثاين م�سروع اإقامة متثال عمالق ملارك�ص 
يف م�سق����ط راأ�سه، مدينة تري����ر الواقعة على 

احلدود االأملانية-الفرن�سية.
يب����داأ فيل����م )كارل مارك�����ص ال�س����اب(  ب�سور 
الذي����ن  الفق����راء  احلط����ب  جلامع����ي  موؤث����رة 
تطارده����م ال�سرط����ة بق�س����وة مفرط����ة و�س����ط 
الغب����ات ملجرد اأنه����م يحاولون ك�س����ب قوتهم 
للبق����اء عل����ى قيد احلي����اة. مثل ه����ذه امل�ساهد 
التي كت����ب عنها ال�سحفي ال�ساب مارك�ص يف 
ال�سحيفة الرينانية اجلديد يف مدينة كولونيا 
�ساهمت يف تبنيه الأف����كار راديكالية وحتوله 
من”هيغيلي ي�ساري”اإىل”�سيوعي". بعدها 
يعر�ص الفيل����م �سورا ال تقل ق����وة ال�ستغالل 
مان�س�س����رت  م�سان����ع  يف  الن�سي����ج  عم����ال 
فريدي����رك  يعي�����ص  كان  حي����ث  االإجنليزي����ة 
اإجنل����ز. هن����ا �ساهم����ت وح�سي����ة م����ا يدع����ى 

براأ�سمالي����ة مان�س�سرت يف حتوي����ل ابن مالك 
م�سن����ع الن�سيج اإىل ث����وري راديكايل ي�سعى 
للق�س����اء عل����ى النظ����ام الراأ�سم����ايل. مل يك����ن 
اللقاء االأول بني االثنني اللذَيْن ج�سد دورهما 
النجم����ان االأملانيان املتاألق����ان )اأوغ�ست ديل( 
و)�ستيف����ان كونار�سك����ه( �سه����ال، ولكن����ه مّهد 
لبدء �سداقة عميقة دخلت التاريخ على الرغم 
من ع����دم التكافوؤ ب����ني طرفيها بحك����م اعتماد 
مارك�����ص الفق����ري االأبدي عل����ى رفيق����ه اإجنلز 

�سليل العائلة الرجوازية.
تغي����ري  عل����ى  العازم����ان  الثوري����ان  َيظه����ر 
الع����امل بالقوة ط����وال الفيلم وهم����ا يتحدثان 
ويتجادالن ويدخن����ان وي�سربان كثريا. ومع 
اأن اإجنلز بدا اأكر قدرة على حتمل الكحول، 
اإال اأن �سديق����ه الذي تعتع����ه ال�سكر متكن يف 
اأحد امل�ساهد امللفتة للنظر من النطق بعبارته 
ال�سه����رية:”كل  ما فعل����ه الفال�سفة هو تف�سري 

العامل ب�سكل خمتلف، بينما املهم تغيريه".
لكن الفيلم نال اأي�سا انتقادات كثرية، خا�سة 
م����ن ال�سحف اليمني����ة التي اتهمت����ه بالتحيز 
ون�س����ر �سورة مثالية عن بطل����ي الفيلم، على 
الرغ����م م����ن اأنه  اأب����رز اأي�س����ا املي����ل الوا�سح 
للعنف ل����دى املفكرَين. ففيم����ا ي�سبه التحذير 
الت����ي ارتكب����ت الحق����ا با�س����م  م����ن الفظائ����ع 
املارك�سي����ة جاء النقد الالذع على ل�سان املفكر 
الفرن�س����ي الفو�س����وي )ب����رودون( الذي قال 
ملارك�ص:”يجب عليك اأن ال تكون مثل مارتني 
لوث����ر ال����ذي كاف����ح �س����د تزم����ت الكاثوليكية 

ليوؤ�س�ص مذهبا اأكر تع�سبا".
الطاب����ع  اإظه����ار  يف  الفيل����م  جن����ح  عموم����ا 
االإن�س����اين ل����كارل مارك�����ص بعيدا ع����ن ترديد 
اآي����ات التمجيد وعب����ادة الفرد الت����ي اأحيطت 
به الحق����ا. غ����ري اأن هذا”املر�ص”التي ابتلت 
ب����ه  املارك�سي����ة اأي�سا مل يختف����ي متاما وظهر 
للعيان يف م�سروع”مارك�ص العمالق".تبنت 
هذا امل�س����روع ال�سني”ال�سيوعية”التي تريد 
اإحي����اء ذكرى مرور قرنني على ميالد مارك�ص 
من خ����الل تقدمي هدي����ة مل�سقط راأ�س����ه مدينة 
ترير الواقعة على احلدود االأملانية-الفرن�سية 

على �س����كل متثال �سخم يزي����د ارتفاعه عن 6 
اأمتار. وق����د قرر موؤخرا جمل�ص بلدية املدينة 
باالأغلبية مبدئيا قب����ول الهدية ال�سينية رغم 
ردود االأفع����ال املتبانية عليه����ا. من جهة يرى 
الراف�سون يف التمثال اإهانة ل�سحايا النظام 
ال�سرقي����ة  اأملاني����ا  يف  وخا�س����ة  ال�سيوع����ي، 

�سابقا. يف املقابل نفى عمدة املدينة ال�سغرية 
اأن الن�سب ال�سخم ميّثل متجيدا لرائد الفكر 
ال�سيوعي، واإمنا قال بكل ب�ساطة باإن مارك�ص 
هو”راأ�سمال”مدينة ترير يف اإ�سارة اإىل اأهم 
ُموؤَّلف للمفكر”راأ�ص املال”الذي �سدر بثالث 
جمل����دات. به����ذا الت�سري����ح يح����اول العم����دة 

الدميقراط����ي  اال�سرتاك����ي  للح����زب  املنتم����ي 
اإبراز االأهمية ال�سياحية الإبن املدينة ال�سهري 
بالن�سب����ة مل�سق����ط راأ�س����ه. م����ن املق����رر ن�سب 
ق����رب البي����ت الق����دمي لعائل����ة كارل  التمث����ال 
مارك�����ص حيث يوجد متح����ف يجتذب �سنويا 
ع�س����رات االآالف م����ن ال�سي����اح، اأغلبه����م م����ن 
ال�سيني����ني. هنا ميك����ن �س����راء قم�سانا عليها 
�س����ورة مارك�����ص ومتاثي����ل راأ�سي����ة م�سغرة 
ل����ه اأو قنين����ة نبي����ذ حمل����ي عليه����ا وج����ه اإبن 
املدين����ة ال�سه����ري بلحيت����ه الكّثة. به����ذا ميكن 
الق����ول باإن مارك�ص نف�سه يع����اين مما و�سفه 
بالطاب����ع ال�سنمي لل�سلعة وال����ذي ا�ستفا�ص 
يف �سرح����ه يف كتاب”راأ�ص املال". ومن دون 
�سك �ستتفاقم هذه”الظاهرة”و�سيزداد اإقبال 

ال�سياح بعد ن�سب التمثال ال�سخم.
اأم����ا ال�س����وؤال االأه����م: ه����ل �ست�س����كل الذكرى 
اليوبيلية مليالد الفيل�س����وف وعامل االقت�ساد 
جدي����دة؟  ل�"نه�سة”مارك�سي����ة  منا�سب����ة 
بالتزامن مع اندالع االأزمة املالية العاملية يف 
ع����ام 2008 حاول بع�ص االقت�ساديني اإزاحة 
غبار الن�سيان عن اأفكاره الرئي�سية، وخا�سة 
نقده ال�سام����ل للراأ�سمالية. غ����ري اأن املحاولة 
مل يكت����ب لها النجاح متام����ا بعد جناح الدول 
ال�سناعي����ة املتقدمة يف جتاوز ه����ذه االأزمة. 
ويب����دو اأن فر�ص ذلك ل����ن تتح�سن كثريا بعد 
ت����ويل دونالد ترام����ب رئا�سة اأق����وى اقت�ساد 
يف العامل والذي اأعلن يف نف�ص الوقت حربه 
على العوملة وحرية التجارة، بينما ت�ستميت 
ال�سني”ال�سيوعية”ث����اين اأقوى اقت�ساد يف 

العامل يف الدفاع عن”مزايا”العوملة.
التناق�سات”غ���ري  ه���ذه  مث���ل  ظ���ل  يف 
الديالكتيكية”يبدو اأن اأف�سل طريقة لتكرمي 
كارل مارك����ص يف الذك���ري املائت���ني ملي���الده 
ه���ي تبني مقولت���ه ال�سهرية الت���ي نقلها عنه 
�سديق���ه املخل����ص اإجنلز:"كل م���ا اأعرفه هو 
اأنني ل�ست مارك�سيا”وذلك ردا على حماولة 
بع����ص اأن�ساره حتوي���ل اأف���كاره اإىل عقيدة 

جامدة.

"قراءة رأس المال" أللتوسير: إعادة 
كارل ماركس الى فكره الصحيح

هو  يف الصورة الش��عبية العامة، الفيلس��وف املتفرد لكونه قتل 

زوجته. ترى كم عدد  الفالس��فة الذين قتل��وا زوجاتهم يف تاريخ 

الفكر؟ وهو يف الصورة السياس��ية  األق��ل عمومية، املفكر الذي 

ظل ع��ىل عالقة طيبة مع حزبه الش��يوعي الفرنيس عىل  رغم ان 

كتاباته نس��فت، يف جوهره��ا مجموعة كبرية من مس��لامت هذا 

الحزب. وهو يف  الصورة الش��بابية أحد كبار املفكرين الذين كمن 

فكرهم يف خلفية تحركات  الش��بيبة والطالب يف أيار مايو 1968، 

يف فرنسا.

هذا كله صنع من لويس ألتوس��ري، ذل��ك املفكر الكبري الذي، من 

دون ان يثري أي صخب من حوله يوازي ما يثريه عادة مفكرون من 

مكانته ومس��تواه، ألقى بظله عىل الفكر املاركيس طوال عقود من 

القرن العرشين.

مارك��س »العم��اق« وماركس 
م��اذا لو نج��ح االتحاد الس��وفيتي يف »الشاب«

البقاء عىل قيد الحياة حتى يومنا هذا، 

وماذا لو متكن املعس��كر االش��رتايك 

من الصمود بهذا الشكل أو ذاك أمام 

النظام الرأس��اميل؟ يصع��ب التكهن 

بكل االحتامالت، لكن هناك أمرا أكيدا 

ه��و أن 2017 كان س��يكون بامتياز عام 

بدء االس��تعدادات لالحتفال بالذكرى 

املائتني مليالد الفيلسوف واالقتصادي 

والث��وري الش��هري كارل ماركس الذي 

ول��د يف 5 أيار/ماي��و 1818 يف مدين��ة 

ترير يف غرب أملانيا.
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 در�����ص مارك�����ص ال�سغري القان����ون والفل�سفة 
يف بون وبرلني بهدف احل�سول على من�سب 
ا�ست����اذ، ولك����ن الب����اب اقفل يف وج����ه ب�سبب 
ارائ����ه ال�سيا�سي����ة، فاجت����ه نح����و ال�سحاف����ة، 
تا�س�س����ت �سحيفة دورية جدي����دة... يف عام 
1842، ف�س����ار مارك�����ص اول مكات����ب لها، ثم 
م����ا لب����ث ان �سار رئي�����ص حتريره����ا وب�سبب 
الهجوم املتكرر لتل����ك ال�سحيفة على حكومة 
بور�سي����ا واجتاها املتطرف عموم����ا، اوقفت 
عن ال�س����دور وعمرها اليزيد عل����ى ال�سنة اال 

قليال.
ليدر�����ص  باري�����ص  اىل  مارك�����ص  انتق����ل 
اخ����رى  جري����دة  يف  ويكت����ب  اال�سرتاكي����ة، 
ق�س����رية االجل فتعرف هناك على اهم ممثلي 
الفك����ر اال�سرتاكي وال�سيوع����ني واهم حادث 
يف حيات����ه وم�ستقبل����ه ه����و بداي����ة �سداقت����ه 
التي ا�ستمرت طول حياته مع فردريك اجنلز 
وهو زمي����ل املاين غني ن�سبيا، وابن �ساحب 
م�سنع للقطن، ومن ان�سار املثل اال�سرتاكية، 
مثل مارك�ص نف�سه. و�سع اجنلز ا�سا�ص كتاب 
مارك�����ص راأ�����ص املال يف ع����ام 1845 مع ن�سر 

كتابه”حالة الطبقات العاملة يف انكلرتا". 
واذا ا�ستم����ر مارك�����ص يف اث����ارة االراء �س����د 
ال�سلط����ات  طردت����ه  الرو�سي����ة،  احلكوم����ة 

الفرن�سية على انه اجنبي غري مرغوب فيه. 
فلج����اأ اىل بروك�س����ل وبقي فيه����ا ثالثة اعوام 
ثم ع����اد اىل املانيا مل����دة ق�سرية ونف����ي ثانية 

فع����اد اىل باري�����ص اب����ان ث����ورة 1848، ويف 
ذلك العام باال�س����رتاك مع اجنلز، كتب ون�سر 
كتيبه”البي����ان ال�سيوعي”ال�سهري، وهو احد 
االعم����ال االدبي����ة املتطرف����ة ذات االثر القوي 

والبالغة العنف، التي اخرجتها املطابع. 
ويختتم هذا الكتيب كالمه ب�سيحة حتري�ص 

على الثورة. 
االم����ور  م����ن  ان����ه  ال�سيوعي����ون  "يعت����ر 
ال�سطحي����ة ان يخفوا اراءه����م ونياتهم، انهم 
يق����ررون يف �سراح����ة ان اهدافه����م الميك����ن 
قل����ب  يف  العن����ف  با�ستخ����دام  اال  حتقيقه����ا 
النظ����ام االجتماعي املعا�س����ر كله، فلرتجتف 
الطبقات احلاكمة امام الثورة ال�سيوعية، لن 
يخ�س����ر العمال غري قيودهم.. وامامهم العامل 

كله لريجوه اذن فاحتدوا ياعمال العامل"! 
اينما ذهب مارك�����ص، كان بالغ الن�ساط ينظم 
ح����ركات العم����ال، ويرا�����ص حتري����ر ال�سحف 

ال�سيوعية، ويثري التمرد. 
جعل تدهور الثورات االوروبية 1848 -49 
الدني����ا �سيق����ة ج����دا التت�سع ملارك�����ص، هاجر 
اىل انكل����رتا يف �سي����ف ع����ام 1849 وهو يف 
احلادي����ة والثالثني من عم����ره،ة وق�سى اخر 
حيات����ه يف لندن، وتزوج قبل ذلك جيني فون 
و�ستفال����ني ابنة موظف برو�س����ي، بقيت معه 
حوايل اربع����ني عاما �سريكته الوفية تقا�سمه 
فرتات الفقر املدق����ع واحلرمان و�سوء احلظ 
مل يع�ص من اوالدهما ال�ستة غري ثالثة، ومن 

ه����وؤالء الثالث����ة انتح����ر اثن����ان، ومم����ا ال�سك 
في����ه، ان ثالث �سنوات م����ن ال�سدائد املتناهية 
ق����د لون����ت اراء مارك�ص، وتع����د م�سوؤولة عن  
احلدة والثورية يف كتابته.. ومل ينقذ ا�سرة 
مارك�����ص م����ن امل����وت احلقيقي جوع����ا �سوى 
امل�ساع����دات املالي����ة، يف كثري م����ن املرات، من 
فريدري����ك اجنلز، وكان دخل مارك�ص الوحيد 
مم����ا يك�سب����ه، جنيه����ا واح����دا يف اال�سب����وع 
يت�سلم����ه م����ن �سحيف����ة نيوي����ورك تريبيون، 

وبع�����ص االج����ر املتقط����ع م����ن كتاب����ة بع�����ص 
املو�سوعات الق�سرية. 

 وبرغم البوؤ�����ص والدائنني امللحني، واملر�ص  
واحلاج����ة، الت����ي احاط����ت ب����ه با�ستمرار يف 
منطق����ة �سوهو الت����ي اقام به����ا يف لندن، كان 
كعادت����ه دائمًا الي����كل يف تقدم����ه يف الق�سايا 
اال�سرتاكي����ة �سن����ة بعد �سن����ة، كان يذهب اىل 
املتح����ف الريط����اين لفرتات ت�س����ل اىل �ست 
ع�س����رة �ساع����ة يف الي����وم، يجم����ع الكمي����ات 
�سيك����ون  ال����ذي  ملوؤلف����ه  امل����واد  م����ن  الهائل����ة 
عنوانه راأ�ص املال.. ومع عدم ح�ساب فرتات 
التعط����ل عن التاأيف ب�سب����ب االعمال االخرى 
واملر�����ص ا�ستغ����رق اع����داد هذا الكت����اب اكر 
م����ن ثماين ع�سرة �سنة، ام����ا اجنلز الذي كان 
يع����ول عائل����ة مارك�����ص يف تل����ك االثن����اء، فقد 
يئ�����ص من اكمال الكت����اب، وقال:”اليوم الذي 
تذه����ب في����ه الن�سخ����ة اخلطي����ة اىل املطبعة، 
�ساأ�سكر طينة"، كم����ا ا�سار اليه هو ومارك�ص 
بقولهما:”ذل����ك الكت����اب اللع����ني"، واع����رتف 

مارك�ص بانه”كابو�ص حقيقي". 
كان اعظ����م ح����ادث يف حي����اة مارك�����ص اب����ان 
ه����ذه ال�سنني هو تاأ�سي�����ص اول جمعية دولية 
للعم����ال الرجال يف عام 1864، والتي تعرف 
جمه����ود  انه����ا  االوىل،  الدولي����ة  با�س����م  االن 
ل�س����م الطبق����ات العامل����ة يف الع����امل كل����ه معا 
يف جمعي����ة دولي����ة. ه����ذا وبرغ����م ان مارك�ص 
كان متقاع����دا امام اجلمهور، فق����د كان القوة 

املحرك����ة وراء العر�����ص، وكان يكت����ب معظ����م 
م�ستن����دات اجلمعي����ة وعناوينه����ا ولوائحها 
الداخل����ي  الع����راك  ان  غ����ري  وبرناجمه����ا، 
واملناف�سة على الرئا�سة والنزاع الذي وقعت 
فيه اجلمعية بع����د ف�سل مترد باري�ص يف عام 
1871، كل هذه ادت اىل حل اجلمعية، وبعد 
ذل����ك اعقبتها اجلمعية الدولية الثانية ومتثل 

اجلماعات اال�سرتاكية الغربية.
ثم اجلمعي����ة الدولية الثالث����ة او الكوممرتن 

للعامل ال�سيوعي. 
واخريا انتهت مدة تاأليف كتاب”را�ص املال". 
فف����ي اواخ����ر ع����ام 1866، ار�سل����ت الن�سخ����ة 
اخلطية للج����زء االول اىل هامب����ورغ.. ويف 
اوائ����ل ال�سن����ة التالية خرج الكت����اب املطبوع 
م����ن املطبع����ة باللغة االملاني����ة. ومل تكن هناك 
ترجم����ة انكليزية له اال بعد ح����وايل ع�سرين 
عاما. واول ترجمة اىل لغة اخرى على �سوء 
احداث امل�ستقبل – كانت باللغة الرو�سية يف 

عام 1872. 
كان����ت انكل����رتا يف ع�س����ر مارك�����ص، املعر�ص 
وعل����ى  الراأ�سم����ايل،  النظ����ام  العم����ال  االول 
لنظريات����ه  املو�سح����ة  االمثل����ة  اخ����ذت  ذل����ك 
االقت�سادي����ة، كله����ا تقريبا، من تل����ك اململكة. 
كان����ت االمثل����ة املروع����ة كث����رية، الن تنظي����م 
الرا�سمالية يف منت�س����ف الع�سر الفيكتوري 
به����ا فكان����ت االح����وال  ا�س����واأ ح����ال  كان يف 
االجتماعي����ة ب����ني عم����ال امل�سان����ع �سيئة مبا 

يعجز عنه الو�سف.. واذ بنى مارك�ص ابحاثه 
على التقاري����ر الر�سمية ملفت�س����ي احلكومة.. 
فقدم احلقائق دقيق����ة يف كتاب”را�ص املال"، 
حي����ث و�سف احوال املجتم����ع انذاك اذ تقوم 
ال�سيدات بجر القوارب يف االنهار ال�سغرية 
ط����وال  اكتافه����ن،  يف  املربوط����ة  باحلب����ال 
الطري����ق، وربطت ال�سيدات اىل العربات كما 
ترب����ط دواب احلمل. لنقل الفح����م اىل خارج 

املناجم الريطانية. 
ام����ا االطف����ال فكان����وا يعمل����ون يف م�سان����ع 
الن�سيج عندما يبلغ����ون التا�سعة او العا�سرة 
م����ن العم����ر، ومل����دة خم�����ص ع�س����رة �ساعة يف 
الي����وم، وملا ج����اءت ادوار العمل لي����ال، كانت 
اال�س����رة التي ين����ام فيها االطف����ال دافئة دائما 
ال ت����رد اطالق����ا، اذ كان����ت ت�ستعم����ل بالدور، 
وقد ان�سب ال�سل وغريه من امرا�ص االماكن 
املزدحم����ة اظف����اره فيه����م وقتله����م يف ن�سب����ة 

عالية. 
مل تك����ن االحتجاج����ات عل����ى ه����ذه االح����وال 
الفظيع����ة قا�سرة على مارك�����ص بحال ما، فان 
الكت����اب الرقيقي القل����وب املخت�سني باالمور 
وج����ون  ديكن����ز  ت�سارل����ز  امث����ال  االن�ساني����ة 
ر�سك����ني وثوما�����ص كارليل، كتب����وا كثريا يف 
حما�����ص �سدي����د، يطلب����ون اال�س����الح، واث����ري 
الرملان اخريا اىل ا�سدار ت�سريع ا�سالحي. 
زها مارك�ص كثريا ب�سرح����ه العلمي للم�سائل 
ق����ال  وكم����ا  واالجتماعي����ة،  االقت�سادي����ة 
قان����ون  اكت�س����ف  داروي����ن  ان  اجنلز:”كم����ا 
كذل����ك  الع�سوي����ة،  الطبيع����ة  يف  التط����ور 
اكت�س����ف مارك�ص قانون التط����ور يف التاريخ 
الظواه����ر  ان  مارك�����ص  االن�ساين،”ذك����ر 
االقت�سادية”ميك����ن مالحظاته����ا وت�سجيله����ا 
بالدق����ة املالئمة للعل����وم الطبيعية..”وي�سري 
كثريا اىل موؤلفات علم����اء االحياء والكيمياء 
والفيزي����اء )الطبيعة(. ومن اجلل����ي انه كان 
ياأمل يف ان ي�سري”داروين علم االجتماع”اأو 
رمبا”نيوت����ن االقت�ساد”وبالتحلي����ل العلمي 
للمجتم����ع، اعتق����د مارك�ص ان����ه اكت�سف كيف 
ميك����ن حتوي����ل الع����امل الراأ�سم����ايل اىل عامل 

اجتماعي. 

مارك�ص”العلمية”كث����ريا  طريق����ة  ا�سهم����ت 
يف تفه����م النا�����ص ل����ه  على نط����اق وا�سع. الأن 
فكرة التط����ور يف جميع املج����االت قد جذبت 
خي����ال الق����رن التا�سع ع�س����ر، ويربط نظريته 
ع����ن التن����ازل التاريخ����ي بنظري����ة دارون عن 
الن�س����وء او التط����ور، ويرب����ط نظريت����ه ع����ن 
التنازع التاريخي بنظرية دارون عن الن�سوء 
او التطور.. فاأ�سفى الوقار على ارائه، ويف 
الوقت نف�سه جعلها، ح�سب اعتقاده غري قابلة 
للدح�����ص، يف راأي مارك�ص ان ا�سهامه البالغ 
يف درا�سة االقت�س����اد والتاريخ وغريهما من 
العلوم االجتماعي����ة االخرى، كان تقدما ملبداأ 
اطل����ق عليه”املادي����ة اجلدلية”وهو م�سطلح 
غام�ص ع�سري الفهم، ولو انه م�سروح �سرحا 
وافي����ا يف كتاب����ات �سابقة، ف����ان كتاب”راأ�ص 

املال”ي�ستخدم هذه النظرية بالتف�سيل. 
اخذ مارك�ص الطريقة اجلدلية عن الفيل�سوف 
االمل����اين هيجي����ل وتق����ول يف جوهره����ا ان 
كل �س����يء يف الدني����ا يف حالة تغ����ري م�ستمر، 
ويتحق����ق التقدم بتفاعل الق����وى املتعار�سة، 
كل م����ع االخ����رى، فمث����ال: بتعار�����ص النظ����ام 
اال�ستعماري االنكليزي مع الثورة االمريكية 
نتج����ت عن ذلك الوالي����ات املتحدة، وكما عر 
عن ذل����ك ال�سك����ي بقوله:”قان����ون احلياة هو 

جتارب املتناق�سات وينتج عنها النمو". 
قاد هذا التمهيد مارك�����ص اىل تكوين نظريته 
اأو”التف�س����ري  التاريخي����ة”  ”املادي����ة  ع����ن 
االقت�س����ادي للتاريخ”ق����ال مارك�����ص واجنلز 
يف جدالهما:”ما تاريخ كل املجتمع احلا�سر 
�سوى تاريخ ن�س����ال الطبقات: احلر والعبد، 
والنبالء والع����وام، ال�سيد وامل�س����ود، رئي�ص 
وق����ف  وباالخت�س����ار  والعام����ل،  املوؤ�س�س����ة 
الظ����امل واملظل����وم، كل منهم����ا يف مواجه����ة 

االخر، ون�سبت بينهما حرب م�ستمرة". 
وقال اجنلز يف رثاء مارك�ص: 

"لق����د اكت�س����ف احلقيق����ة الب�سيط����ة املختبئة 
حتت االع�س����اب الفكرية، وه����ي ان الكائنات 
الطع����ام  عل����ى  حت�س����ل  ان  يج����ب  الب�سري����ة 
وال�س����راب وامللب�����ص وامل�سك����ن، اوال وقب����ل 
كل �س����يء وقب����ل ان جتد املتع����ة يف ال�سيا�سة 

والعل����وم والفن والدين، وم����ا اىل ذلك وهذا 
يت�سمن ان انتاج اللوازم ال�سرورية للحياة، 
وط����ور التق����دم االقت�س����ادي احل����ايل المة او 
حلقبة م����ن الزمان، تكون اال�سا�ص الذي بنت 
عليه احلكوم����ة نظراته����ا القانونية واالفكار 

الفنية والدينية الأولئك املخت�سني”
وق�سارى القول، ان التنازع من اجل الطعام 
وامل����اوي ن����زاع بال����غ القوة ويق����رر كل �سيء 

اخر من االمور الب�سرية 
وتاري����خ الب�سري����ة، تبعا ملارك�����ص، هو اوال، 
ق�س����ة ا�ستغ����الل طبق����ة اخ����رى، ويف ع�سور 
م����ا قبل التاريخ، كان هناك جمتمع قبائلي او 
جمتم����ع ال طبقي، اما يف الع�سور التاريخية 
فيق����ول مارك�ص:"تكونت الطبق����ات و�سارت 
جم����وع ال�س����كان الب�سري����ة، اوال عبي����دا ث����م 
خدما”احلال����ة االقطاعي����ة( ثم عبي����دا باالجر 
الراأ�سم����ال(،  )الع�س����ر  �سيئ����ا  الميتلك����ون 
وبتطبي����ق نظرية”املادي����ة اجلدلي����ة"، اقتنع 
ذل����ك  بع����د  احلتمي����ة  اخلط����وة  ان  مارك�����ص 
الطبق����ة  و"دكتاتوري����ة  العم����ال  مت����رد  ه����ي 
العاملة”يتبع����ه امللكي����ة ال�سيوعي����ة والعودة 

اىل نظام املجتمع الالطبقي. 
طور مارك�ص، يف كتابه،”راأ�ص املال”ق�سيته 
�سد النظام الراأ�سم����ايل، ليرهن يف تقديره 
على ان هالكه اخريا واختفاءه، امران المفر 
منهم����ا، وهن����ا كون م����ا يعت����ره ال�سيوعيون 
عموم����ا ا�سهام����ه الث����اين البال����غ االهمية يف 
العلوم االجتماعية، وهي نظرية قيمة العمل، 
كذل����ك مل تكن ه����ذه ا�س����ال نظرية م����ن تفكري 
مارك�ص، فاذا �س����ار على نهج علماء االقت�ساد 
االك����ر منه �سن����ا، وهم����ا اآدم �سمي����ث ودافيد 
ري����كاردو، اك����د ان العم����ل م�س����در كل القيم، 
وذك����ر مارك�ص فق����رة من بنيام����ني فرانكلني، 
ال����ذي الح����ظ من����ذ ق����رن م�س����ى ان”التجارة 
لي�س����ت اال مبادل����ة عمل بعم����ل، وتقا�ص قيمة 
كل �سيء بالعم����ل". واخذ عن �سميث تعريف 
راأ�ص املال باأنه”كمية معينة من العمل مكتلة 
وحمفوظ����ة يف �س����ورة احتياط����ي"، كما ان 
ري����كاردو اق����رتح ان ثمن اية �سلع����ة وقيمتها 

يجب ان يقدر بكمية العمل الداخلة فيها. 

اتخ����ذ مارك�ص ه����ذه االق����وال كمقايي�ص بنى 
عليه����ا نظريت����ه عن”قيم����ة الفائ�ص”فذكرها 
اوال يف مقاله”نق����د االقت�ساد ال�سيا�سي )عام 
1859( ث����م نقحه����ا وذك����ر ال�س����ورة املنقحة 
العام����ل  كان  املال".ومل����ا  كتابه”راأ�����ص  يف 
الميل����ك �سيئًا، فلي�ص لديه غ����ري �سلعة واحدة 
ليبيعها –وهي عمل����ه، ولكي يتحا�سى املوت 
جوع����ا، يجب عليه ان يبيعه����ا، وتبعا للنظام 
االقت�س����ادي ال�سائد، ي�س����رتي �ساحب العمل 
ه����ذه ال�سلعة باأق����ل ثمن ممك����ن. اذا، فالقيمة 
االج����ر  عل����ى  كث����ريا  تزي����د  للعم����ل  الفعلي����ة 

املدفوع. 
فالعام����ل الذي يدفع له �ساح����ب العمل اربعة 
�سلنات يف الي����وم، يك�سب هذا املبلغ فعال يف 
�ست �ساعات، ولكن يطلب منه ان يعمل ع�سر 
�ساعات، اذن ف�ساح����ب راأ�ص املال ي�سرق من 

العامل تلك ال�ساعات االربع الزائدة. 
واذ ف�سر االمر على هذا النحو، فاأن االرباح، 
وفوائ����د املبال����غ واالوراق املالي����ة، وايج����ار 
امل�ساك����ن ونحوه����ا، م�ستقة كلها م����ن قيمة كد 
العمل الزائد امل�سروق من العمال، اذن ميكن 
ان ن�ستنت����ج منطقي����ا ان نظ����ام �ساحب راأ�ص 
امل����ال لي�����ص �س����وى طريق����ة �سري����رة و�سعت 

ال�ستغالل طبقة العمال و�سرقتهم. 
اما نظرية مارك�ص عن قيم����ة الفائ�ص فقادته 
اىل اخلط����وة التالية يف فر�س����ه، فلكي يقابل 
كل راأ�سم����ايل املناف�س����ة الوح�سي����ة، يح����اول 
ا�ستخ����راج مزي����د من القيم����ة الفائ�سة بطرق 
�ستى، مثل: اطالة �ساعات العمل، او تخفي�ص  
االج����ور اأو ا�ستخدام طريقة امل����د وي�ستخدم 
مزيدا ومزيدا من االالت لتقلل العمل وت�سرع 
االنت����اج، وبا�ستخدام االالت التي حتتاج يف 
ادارتها، اىل قوة بدنية اقل، وميكن ا�ستبدال 
الرج����ال بعم����ل الن�ساء، واالطف����ال االرخ�ص 

اجرا، وي�سف مارك�ص نتيجة ذلك، هكذا:
انه����م ي�سوه����ون العم����ل اىل جزء م����ن رجل، 
وينزلون����ه اىل م�ستوى قطعة زائ����دة بااللة، 
ويحطم����ون كل بقي����ة م����ن اجلم����ال يف عمله 
ويحولون����ه اىل ك����د مقي����ت، ويبع����دون عن����ه 
الق����وى العقلي����ة لعملي����ة العمل بنف�����ص ن�سبة 

وج����ود العلم يف ذل����ك العمل كق����وة م�ستقلة، 
فيه����ا  يعم����ل  الت����ي  الظ����روف  وي�سوه����ون 
ويعر�سونه اثن����اء عملية العمل اىل ا�ستبداد 
مقيت ج����دا لو�ساعته، ويحول����ون عمره اىل 
وقت عم����ل، ويج����رون زوجت����ه وطفله حتت 

عجالت متثال راأ�ص املال. 
وهك����ذا يل����ح مارك�ص ب����اأن ا�ستخ����دام االالت 
ال�س����راع االنت����اج وزيادت����ه، اليف�سل فقط يف 
ت�سهي����ل ح����ظ العامل، ولك����ن له اث����ار �سارة، 
مثل خلق البطال����ة، وزيادة انتاج ال�سلع على 
القدر املطل����وب، وقتل لذة العام����ل يف عمله، 

وي�ستطرد مارك�ص قائال: 
اال�سراب����ات  لقم����ع  �س����الح  ام�س����ى  "االالت 
الت����ي ه����ي التم����رد ال����دوري للطبق����ة العاملة 
�س����د ال�سلط����ة املطلق����ة لراأ�����ص امل����ال.. كانت 
االل����ة البخارية..من����ذ البداي����ة خ�سم����ا مك����ن 
الراأ�سم����ال م����ن ان يطاأ حتت قدمي����ه املطالب 
املتزايدة للعم����ال الذين هددوا نظام امل�سانع 

املولود حديثا، باأزمة. 
من املمكن كتابة تاريخ باكمله عن املخرتعات 
التي ظهرت منذ عام 1830 لغر�ص وحيد هو 
تزويد را�ص املال ب�س����الح �سد متردات طبقة 

العمال”
ويف طبيع����ة اال�سي����اء يجب على ق����وة العمل 
الفائ�����ص ان تتحمل مددا طويل����ة من البطالة 
بعد ذلك تظهر اعظم لعنة للراأ�سمالية:الك�ساد 
والذع����ر، فبما ان العم����ال يتقا�سون اجور ال 
ت����كاد تفي مبا ي�س����د الرمق. ف����ال ي�ستطيعون 
�س����راء جمي����ع م����ا تنتج����ه امل�سان����ع، فتكت����ظ 
اال�سواق بالب�سائع، وتقل قوة العمل، ويتبع 

ذلك ك�ساد عنيف. 
ولكي يبحث الراأ�سمايل عن خمارج للب�سائع 
اىل  يتج����ه  املكد�س����ة يف خمازن����ه،  الكث����رية 
املج����االت االجنبي����ة فيحاول ايج����اد ا�سواق 
يف ال����دول املتخلفة يف اخلارج لي�سحن اليها 
ال�سل����ع الت����ي الي�ستطي����ع عمال����ه �سراءه����ا.. 
وه����ذه املحاول����ة والبح����ث عن امل����واد اخلام 
التي متكن م�سانعه من اال�ستمرار يف العمل 
بغري انقطاع ت����وؤدي اىل االلتحامات الدولية 

واحلروب اال�ستعمارية. 
اعتق����د مارك�����ص ان النتيج����ة النهائية لن�سال 
الرتكي����ز  زي����ادة  ه����ي  و�سغب����ه  الراأ�سم����ايل 
يقت����ل  الراأ�سمالي����ني  الأن”اح����د  واالحت����كار، 
الكثريين دائم����ا".. تختفي الطبقة املتو�سطة 
عندما يلتهم كبار الراأ�سماليني يقتل الكثريين 
دائما". تختفي الطبقة املتو�سطة عندما يلتهم 
كب����ار الراأ�سماليني �سغاره����م، واخريا تبقى 
حفن����ة من كب����ار الراأ�سمالي����ني تواجه جموع 
الع�سامي����ني، وعندما ياأت����ي ذلك الوقت، يجد 
اح����دى  وت�س����ف  فر�سته����م،  الع�سامي����ون 
حيوي����ة  املال”االك����ر  كتاب”راأ�����ص  فق����رات 
واجلدي����رة بالتذاكر، اخلط����وات املوؤدية اىل 

حل امل�سكلة. 
مل ين�سر يف حياة مارك�ص �سوى اجلزء االول 
من”اجنيل الطبقات العاملة”فبعد موته يف 
ع����ام 1883 اخذ اجنلز مذكراته اخلطية غري 
الكاملة وغري املرتبة بنظام، للجزءين الثاين 

والثالث.
فظه����ر اجلزء الثاين يف ع����ام 1885 والثالث 
بع����ام  اجنل����ز  م����وت  قب����ل   1894 ع����ام  يف 
واح����د. وي�سم����ان تنقيح����ات وا�ستعم����االت 
للنظريات اال�سا�سية اخلا�سة”بتداول راأ�ص 
املال”و"عملي����ة االنت����اج الراأ�سم����ايل ككل"، 
وترتك����ز �سه����رة مارك�����ص على اجل����زء االول 
ام����ا اجلزءان االخ����ران فلم يق����رءا اال قليال..

وبرغ����م ه����ذا ف����ان موؤلف����ا اآخ����ر عن”نظري����ة 
قيم����ة الفائ�ص( التي كان����ت خم�س�سة للجزء 
الرابع م����ن كتاب”راأ�����ص املال”تعهد به كارل 
كاوت�سك����ي، من خمطوط����ات مارك�ص، ون�سر 

يف املانيا )1905 -1910(.

عن كتاب )كتب غريت العامل(
 ترجمة امني �شالمة 
القاهرة 1962

د كلَّ ي��وم راس الم��ال.. كت��اٌب يتج��دَّ

قال فريدريك انجار يف رثائه لكارس ماركس:”كان ماركس قبل 

كل يشء ثوري��ا هدفه العظي��م يف الحياة ان يتعاون بهذه 

الصورة او تلك، لقهر املجتمع الرأس��اميل، ومؤسس��ات 

الحكومة التي خلفها"

به��ذه االلف��اظ لخص مع��اون كارل مارك��س وتلميذه 

واخلص اصدقائ��ه، يف ايجاز القوة الدافعة يف حياة 

ذلك املتمرد االجتامعي الشهري. 

ول��د مارك��س يف عرص كثري الش��غب، كان الجور 

مش��حونا بالتمرد والقل��ق، كانت ذك��رى الثورة 

الفرنس��ية ما زال��ت عالقة باالذه��ان، وثورة 

اخرى قريبة، ومتيزت السنوات العرش التالية 

مبرارة عامة واسعة النطاق، وبالتذمر والنقد 

ضد الحكومة القامئة، ويف عام 1848 منت 

هذه الحالة اىل قوة متفجرة، ونشبت 

الث��ورات خ��الل اوروب��ا، وحت��ى 

يف انكل��رتا قام��ت حرك��ة العامل 

مطالب��ني بارشاكهم يف السياس��ة، 

القامئة وقتذاك،  وهددت الحكومة 

رسى الضغط يف كل مكان لتخفيف 

الناتج عن  ح��دة س��وء املعامل��ة 

مب��دأ العامل الجدي��د، والغاء بقايا 

االقطاع، كان الوقت مناس��با جدا مليول 

كارل ماركس الثورية.
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سعد محمد رحيم 

من اأي���ن ج���اء كارل مارك����ص به���ذه الرتكيبة 
املت�سعب���ة واملعقدة م���ن االأف���كار املبدعة؟ من 
اأي���ن ا�ستقى، واأي�سًا، ابتكر طقمًا من املفاهيم 
املرتابطة واملتما�سكة التي لن تكون دليل عمل 
ن�سايل للطبقة الروليتارية االأوربية، وغري 
االأوربي���ة، يف الق���رن التا�سع ع�س���ر والقرون 
التالية، وح�س���ب، واإمن���ا زادًا معرفيًا، كذلك، 
ري���ن يف حقول  الأجي���ال م���ن الفال�سفة واملنظِّ
العل���وم االإن�ساني���ة واالجتماعي���ة املختلف���ة، 
�سيا�سي���ة  وموؤ�س�س���ات  واأح���زاب  ولق���وى 
وعلمي���ة واأكادميي���ة �ست���ى؟ م���ا ه���ي امل���واد 
ومعطي���ات  االأولي���ة،  )املعرفي���ة(  النظري���ة 
التج���ارب اخل���ام الت���ي ا�ستثمره���ا يف بن���اء 
منظومته الفكرية اجلبارة؟ ما هي املنعطفات 
ه���م  وم���ن  الفك���ري؟  تط���وره  احلا�سم���ة يف 
املفك���رون الذي���ن األهم���وه اأك���ر م���ن غريهم؟ 
وبعبارة اأخرى: كيف تكّون هذا الوعي احلاد 
بالواق���ع والتاريخ، وه���ذه الق���درة املنهجية 
على ر�سدهم���ا واكت�ساف قوان���ني حركتهما؟ 
كيف ن�سج، اإىل هذا احل���د املذهل، ذلك العقل 
التحليلي � الرتكيبي ليوؤ�س�ص مدر�سة �سيا�سية 
� فكري���ة تكون لها اأعم���ق االأثر يف فكر العقود 
والقرون الالحقة، وليبلور منهجًا علميًا بالغ 
الفعالية واخل�سوب���ة �سُيحدث انتقالة نوعية 

يف حقول العلوم االجتماعية كافة؟.

بداأ ولع كارل بالق���راءة، بت�سجيع من والده، 
منذ �سن���ي طفولت���ه االأوىل. وكان �سبيًا حني 
غر����ص في���ه الب���ارون لودفي���غ ف���ون ف�ستفامل 
)�سدي���ق وال���ده، ووالد زوجت���ه جيني، فيما 
بع���د( ح���ب ال�سع���ر واملو�سيق���ى. ويف اأثن���اء 
ج���والت ال�س���ري يف حدائ���ق هام�ستي���د هيث 
ال�ساح���رة.. كان الب���ارون )ف�ستف���امل( ين�س���د 
و�سك�سب���ري  لهومريو����ص  �سعري���ة  مقاط���ع 
ودانت���ي وغوتة وكان ال�س���اب )كارل( يحفظ 

عن ظهر قلب.
يف 25 اأغ�سط����ص 1835 تخّرج كارل مارك�ص 
يف كلي���ة تري���ري )م�سق���ط راأ�س���ه(، ولي�س���ت 
ثمة معلوم���ات كافية عن �سداقات���ه وقراءاته 
يف ه���ذه املرحل���ة م���ن حياته. وتوؤك���د �سهادة 
قدرت���ه  عل���ى  �سي���ه،  مدّرّ بتوقي���ع  تخرج���ه، 
يف”فه���م وتف�سري اأكر الفق���رات �سعوبة يف 
امل���واد الكال�سيكي���ة، وخا�س���ة تل���ك الفقرات 
الت���ي تكم���ن �سعوبته���ا، ال يف غراب���ة لغتها، 
ب���ل يف مو�سوعها وعالق���ات االأف���كار فيها". 
ودر����ص مارك����ص احلقوق، يف الع���ام 1835، 
يف جامع���ة ب���ون، ومن ث���م يف الع���ام 1836 
يف جامعة برلني، م���ن غري اأن يهتم كثريًا، اأو 
يح�سر �سوى حما�سرات حمدودة )اإلزامية( 
يف احلقوق والتاريخ والفل�سفة. لكنه اكت�سب 
ثقافة ثري���ة وعميقة من خ���الل قراءاته، اإذ مل 

تك���ن بو�سع جامعة يف حينه���ا اأن ت�سبع نهمه 
اإىل املعرفة، اأو تر�سي عقله اخلارق، وذكاءه 

الوّقاد.
وعل���ى الرغ���م م���ن يفاعت���ه كان يتعاط���ى مع 
ه مفكرًا م�ستق���اًل، غري اأن هاج�سًا  االأف���كار بعدِّ
اآخ���ر كان ي�سكنه هو هاج����ص االأدب وال�سعر. 
وقد اأجنز ثالث���ة كرا�سات اأدبية، وهو ملا يزل 
طالبًا، اأهداها خلطيبته جيني )زوجته الحقًا( 
هي دي���وان �سعر وم�سرحي���ة �سعرية ورواية 
بعنوان )العقرب وفيلك�ص(. و�سيدرك �سريعًا 
اأن���ه غري موؤه���ل لكتاب���ة ال�سعر واإمن���ا ل�سيء 
اآخ���ر. وق���د ا�ستفاد م���ن موهبت���ه االأدبية يف 
تدوين اأفكاره الفل�سفية وال�سيا�سية، فجاءت 
درا�سات���ه ومقاالته ذات لغ���ة جذابة وطراوة 
التعب���ري واالأ�سل���وب. فرفعت���ه،  وجم���ال يف 
كما يقول كاتب �سريت���ه فرانز مهرنغ”القدرة 
الرمزي���ة الت���ي تتمت���ع به���ا لغت���ه اإىل م�ساف 
اأعظ���م االأدباء الذي���ن كتب���وا باالأملانية، وكان 
يعّل���ق اأهمية كب���رية على التنا�س���ق اجلمايل 

يف كتابته".
مل يك���ن مارك����ص الياف���ع ي�ستقر عل���ى حال.. 
انتقل من ال�سع���ر اإىل احلقوق اإىل الفل�سفة.. 
ترجم كتابني من كتب جو�ستينيان القانونية 
اإىل اللغ���ة االأملاني���ة، وحل���م بو�س���ع فل�سف���ة 
للقان���ون. وه���ذه املعزوفة امل�سوؤوم���ة، مثلما 

ي�سميها، ا�ستهلك���ت منه ثالثمئة دفرت. وعّرج 
نظ���ام  و�س���ع  عين���ه  ون�س���ب  الفل�سف���ة  اإىل 
اأن  اإىل  اأن يتنب���ه  ميتافيزيق���ي جدي���د، قب���ل 
جهوده تذه���ب �سدى. وكان يق���وم بتلخي�ص 
الكتب الت���ي يقروؤها خالل �سن���وات درا�سته، 

مع تدوين اأفكاره ومالحظاته حولها. 
بقلم  ل�سن���غ، وغريف���ن  بقل���م  "ق���راأ الوك���ون 
�سوجل���ر، وتاريخ الف���ن لوينكلمان والتاريخ 
جرماني���ا  ترج���م  للودن...كذل���ك  االأمل���اين 
لتا�سيت�ص، وبداأ تعل���م االإنكليزية واالإيطالية 
مبف���رده.. ثم ق���راأ القانون اجلنائ���ي لكالين، 
وكذل���ك احلوليات. كما قراأ كل االإنتاج االأدبي 

احلديث".
كان���ت االنعطاف���ة االأوىل املهم���ة يف التط���ور 
الفكري لكارل مارك�ص هو تعّرفه على اأع�ساء 
ن���ادي الهيغلي���ني ال�سب���اب وان�سمام���ه اإليهم 
يف غ�س���ون ثالث �سنوات بع���د ربيع 1838. 
ويف هذه االآونة كان���ت الفل�سفة الهيغلية هي 
الفل�سف���ة الر�سمي���ة للدول���ة الرو�سي���ة. وقد 
تاأثر مارك����ص ب�سكل كبري باأع�ساء يف النادي 
منهم برونو باور املحا�سر يف جامعة برلني، 
وكارل فردري���ك كوب���ن االأ�ست���اذ يف مدر�س���ة 
دوروث���ني الثانوية، واللذين راأيا يف مارك�ص 
�ساب���ًا )عمره 20 �سن���ة وكان���ا يكرانه بع�سر 
�سن���وات( ذا موهب���ة، وملكة فكري���ة متفوقة. 
ال�سل���وك  فجاج���ة  اأغ�سب���ت  النهاي���ة  ويف 
وال���روح اال�ستعرا�سية ملجموع���ة الهيغليني 
ال�سب���اب مارك�ص فب���ادر اإىل انتقادهم بق�سوة 
قب���ل االن�سحاب من حلقتهم. فعاب عليهم عدم 
تفح�سهم”املقدم���ات الفل�سفي���ة لنقده���م، فلو 
اإنه���م فعلوا ذل���ك، الأمكنهم، عندئ���ذ، ا�ستيعاب 

فل�سفة هيغل".
كان عل���ى مارك����ص اأن يتح���رى ع���ن ج���ذور 
الفل�سف���ة الغربي���ة. اأي اأن ميع���ن يف درا�س���ة 
الفال�سف���ة االإغري���ق )ال�سكوكي���ون  نتاج���ات 
وعالقته���م  واالأبيقوري���ون(  والرواقي���ون 
بالفل�سف���ة االإغريقي���ة التاأملية، فق���دم ر�سالته 
يف  باحث���ًا  يين���ا  جامع���ة  اإىل  للدكت���وراه 
الفروقات ب���ني الفل�سفة الطبيعية عند اأبيقور 
ومثله���ا عند دميقريط. وكان دميقريط ماديًا، 
ويف اإط���ار فل�سفت���ه ح���دد اأنه”م���ن ال �سيء ال 
ميكن اأن ينجم �سيء. وال �سيء كائن ميكن اأن 
ُيفن���ى، وكل تغري لي�ص اإاّل احت���اد اأو انف�سال 
جزئي���ات، وال �س���يء يح���دث عر�س���ًا، ب���ل كل 
�سيء يح�س���ل ب�سبب وبال�سرورة. وال �سيء 
كائن غري ال���ذرات والف���راغ، وكل ما عدا ذلك 

راأي". 
تبن���ى اأبيق���ور هذا املفه���وم للطبيع���ة واأدخل 
علي���ه بع�ص التعدي���الت واأ�سهره���ا ما ي�سمى 
)انح���راف الذرات(. وقد عّد ابيقور فيل�سوف 
فيل�س���وف  افالط���ون  مقاب���ل  يف  احلوا����ص 

العقل. 
يف  اأبيق���ور  م�سوؤولي���ة  مارك����ص”ال  �سج���ب 
مو�سح���ًا  الفيزيائي���ة".  للظواه���ر  تف�س���ريه 
اأن اأبيق���ور كان يبغ���ي احلقيق���ة ا�ستنادًا على 
�سواهد حوا�سه. لكن مارك�ص اأكر يف اأبيقور 
انطواء فكره )على عك����ص دميقريط( على ما 
ا�سم���اه )املب���داأ املح���ّرك( والذي جعل���ه يثور 
عل���ى الالهوت ووطاأت���ه الثقيلة. وا�ستخل�ص 
مارك����ص”اأن ابيق���ور ه���و فيل�س���وف الوع���ي 
الذات���ي الب�سري احلر، حتى ل���و جرى النظر 
اإىل ه���ذا الوع���ي الذات���ي يف �س���كل الفردي���ة 
بروميثيو����ص،  يف  مارك����ص  وراأى  فق���ط". 
الثائ���ر عل���ى االآله���ة، اأنبل قدي����ص و�سهيد يف 
تاري���خ الفل�سف���ة. واإذ �سّمن ه���ذه االأفكار يف 
املقدمة التي اأراد ن�سرها مع اأطروحته اأ�ساب 
هذا االأم���ر �سديقه باور بالذع���ر والذي وجد 
يف مث���ل ه���ذه االأطروح���ات احلادة”ته���ورًا 
ال �س���رورة له”ميك���ن اأن يث���ري �س���د مارك�ص 

املحافظني والتقليديني.
اإن ذكاء مارك����ص وقدرت���ه عل���ى ه�س���م اأ�س���د 
املنظوم���ات الفل�سفية تعقي���دًا والتعامل معها 
مبنهج حتليلي نقدي، م���ع مراجعته لقناعاته 
نقدي���ًا اأي�سًا، ك�سف مبكرًا ع���ن م�سروع مفكر 

�سيقي����ص ل���ه تغيري وج���ه الفل�سف���ة، ومن ثم 
م�سار التاريخ.

 * * *
يف العام 1841 ن�س���ر لودفيغ فيورباخ كتابه 
)جوه���ر امل�سيحي���ة( حمققًا �سدم���ة هائلة يف 
االأو�س���اط الفكري���ة اجلرماني���ة واالأوربي���ة، 
وه���ازًا اأ�س�ص القناعات لك���ر من اأتباع هيغل 
الي�ساريني.. يعّلق فران���ز مهرنغ على اأ�سداء 
االأف���كار اجلريئة لفيورباخ وكي���ف اأنه”األقى 
بكل فل�سف���ة هيغل اإىل كومة النفايات، واأعلن 
ال���روح  غ���ري  لي�س���ت  املطلق���ة(  )الفك���رة  اأن 
امليت���ة لالهوت، وه���ي بذلك لي�س���ت اإاّل اإميانًا 
اأجنل����ص  اأ�س���ار فردري���ك  فيم���ا  باالأ�سب���اح". 
اإىل االأث���ر املح���رر للكتاب معرتف���ًا باحلما�سة 
العام���ة ال�ساملة التي اأحدثه���ا والطريقة التي 
بها”اأ�سبحن���ا جميع���ًا اأتباع���ًا لفيورب���اخ يف 
احلال". وهكذا مار�ص فويرباخ تاأثريًا كبريًا 
على تطور مارك�ص الفك���ري ب�سهادة اأجنل�ص 
نف�س���ه. ومن���ذ الب���دء اأعل���ن مارك����ص بع����ص 
التحفظ���ات على اأفكار فويرب���اخ اإاّل اأنه رّحب 
به���ا. وعاد فويرب���اخ يف الع���ام 1843 ون�سر 
كتاب���ه الث���اين )درا�س���ات موؤقت���ة يف اإ�سالح 

الفل�سفة(. 
كان مارك����ص منغم���رًا يف احلي���اة ال�سيا�سية 
)راينيخ���ه  �سحيف���ة  يف  ويكت���ب  العام���ة، 
الو�س���ع  ع���ن  ناري���ة  مق���االت  تزايتون���غ( 
ال�سيا�س���ي القائ���م يف الوالي���ات اجلرمانية. 
وحني ظهر كتاب فيورباخ كان من ال�سروري 

التنبه اإليه واإبداء راأي نقدي حوله.
اأو�س���ح فيورب���اخ اأن الفكر �سف���ة من �سفات 
ال���ذات االإن�سانية، ي�سدر عن ه���ذه الذات وال 
ت�س���در الذات عن���ه. واإن االإن�س���ان هو جوهر 
اإن�ساني���ة.  عالق���ة  وكل  اإن�س���اين  ن�س���اط  كل 
فيم���ا الدولة، بعك�ص اعتق���اد هيغل حقيقة يف 
خدم���ة االإن�سان ولي�ست فوق���ه اأو اأ�سمى منه. 
واأن”االإن�سان هو ال���ذي ي�سنع الدين ولي�ص 
العك����ص، واأن الكائ���ن االأعل���ى ال���ذي تخلق���ه 
خميل���ة االإن�سان لي����ص اإاّل االنعكا�ص التخيلي 
لوجود االإن�سان ذاته". ومل تكن فل�سفة هيغل 
معقل���ن،  اله���وت  فويرباخ”�س���وى  راأي  يف 
نظري���ة  ه���ي  التاأملي���ة،  هيغ���ل  فل�سف���ة  واأن 
�سوفي���ة يف التاري���خ". وق���د كت���ب مارك����ص 
اإىل روغ���ه مبين���ًا”اأن حكم فيورب���اخ ال تبدو 
يل م�ست�ساغ���ة م���ن ناحي���ة واح���دة فق���ط هي 
بالتحدي���د اأنها ت�سغل نف�سه���ا كثريًا بالطبيعة 
وال تبدي اإاّل القليل من االهتمام بال�سيا�سة". 
وميكنن���ا تفهم اعرتا����ص مارك�ص ال���ذي كان 
يعي مبكرًا �س���رورة وحدة الفكر واملمار�سة، 
وكي���ف اأن الفال�سف���ة اكتف���وا بتف�س���ري العامل 
فيما يقت�سي الواج���ب، اليوم، تغيريه. ويف 
)خمطوطات باري�ص( الت���ي ت�سمنت كتاباته 
يف تل���ك املرحل���ة املبك���رة مل يخ���رج مارك����ص 
عن خط فيورباخ كث���ريًا يف نقده لهيغل، بيد 
اأن���ه مّيز نف�سه عنه”يف تف�س���ريه لقانون نفي 
النف���ي الهيغلي”ففيورب���اخ مل يفه���م بح�سب 
مارك�ص قان���ون نفي النف���ي اإال كعملية فكرية 
اأتاح���ت لهيغل اأن يوؤك���د الفل�سف���ة الالهوتية 
�سابق���ًا  نف���ى  ق���د  كان  اأن  )املعقلنة(”بع���د 
وجوده���ا". اأما يف م���ن وجهة نظ���ر مارك�ص 
ف���اإن ه���ذا القان���ون �سّكل”نظ���رة جدي���دة عن 
الوجود بو�سفة �س���ريورة وتاريخًا، ت�سفي 

طابعًا ثوريًا على الفل�سفة نف�سها".
كان املنطل���ق ل���كل م���ن مارك����ص وفيورب���اخ 
ه���و فل�سف���ة هيغ���ل.. االأول مهتم مب���ا يتعلق 
بالقان���ون والدول���ة فيم���ا الث���اين مهت���م مب���ا 
يتعلق بالطبيعة والدين فيها. وكان فيورباخ 
يعتقد”اأن فل�سفة حقيقية متناغمة مع احلياة 
االإن�ساني���ة يج���ب اأن تك���ون ذات اأ�س���ل غايل 
ر( وعقل  ����� جرم���اين”اأي بقلب فرن�سي )يث���وِّ
اأمل���اين )ُي�سل���ح(. وهذه الفك���رة كانت توافق 

مزاج مارك�ص ال�ساب. 
بع���د زواجه يف الع���ام 1843 انتق���ل مارك�ص 
م���ع زوجت���ه اإىل باري�ص للعمل م���ع روغه يف 
جملة )دويت�سر فرانزو�سي����ص يارب�سر(. هنا 

اأر�سل مارك�ص ر�سالة اإىل فيورباخ يطلب منه 
كتاب���ة مقال���ة للعدد االأول من املجل���ة يرد فيها 
عل���ى اأف���كار �سيلن���غ اخليالية، لك���ن فيورباخ 
رف����ص ب���ود، مذعن���ًا للعا�سف���ة النقدي���ة التي 
اًل العزلة ج�سدي���ًا وفكريًا.  حتا�س���ره، ومف�سِّ
بكتاب���ه  مارك����ص  خ���رج   1845 الع���ام  ويف 
ال�سه���ري )درا�سات عن فيورب���اخ( وفيه ياأخذ 
عل���ى الفيل�س���وف االأمل���اين )امل���ادي( نظرت���ه 
م���ن  وانطالق���ه  التاري���خ،  اإىل  التجريدي���ة 
االإن�س���ان الفرد الرجوازي املعزول، يف حني 
اأن االإن�س���ان بح�س���ب املب���داأ املارك�سي يتحدد 

مبجموع عالقاته االجتماعية. 
مل تتعد م���ا ن�سره مارك����ص يف جملة يارب�سر 
يف  )م�ساهم���ة  ب����  اأولهم���ا  عن���ون  املقالت���ني 
نق���د فل�سف���ة احلق عن���د هيغل( وفي���ه اأو�سح 
اأن”مفت���اح فه���م التطور التاريخ���ي يكمن يف 
درا�س���ة املجتمع الذي يحتق���ره هيغل، ولي�ص 
ده���ا". ومبينًا،  يف درا�س���ة الدول���ة التي ميجِّ
وه���و ينطلق م���ن اأطروح���ات فيورباخ حول 
الدين اأن”االإن�سان هو عامل الب�سر، هو الدولة 
وه���و املجتم���ع. اإن���ه عامل اأنت���ج الدي���ن وعيًا 
مقلوب���ًا للع���امل الأن العامل ذاته مقل���وب. ولذا 

ف���اإن الن�س���ال �سد الدي���ن ن�سال غ���ري مبا�سر 
�س���د ذلك العامل الذي ي�س���كل ذلك الدين �سذاه 
الروح���ي. هكذا ي�سبح الو�س���ول اإىل حقيقة 
الواق���ع املعا�س���ر، بع���د اأن اختف���ت �سماوي���ة 
احلقيق���ة، مهمة التاريخ. وهك���ذا يتحول نقد 
ال�سماء اإىل نق���د لالأر�ص، ونقد الدين اإىل نقد 

للقانون، ونقد الالهوت اإىل نقد لل�سيا�سة".
براع���ة  ولك���ن  ال�سب���اب،  وبحما����ص 
�س���روط  اأه���م  اإىل  مارك����ص  اأ�س���ار  حتليلي���ة 
الث���ورة ال�سروري���ة يف اأملاني���ا وه���ي تك���ّون 
طبقة”قيودها جذري���ة وهي حقل ال ي�ستطيع 
اأن يح���رر نف�س���ه دون اأن يح���رر كل حق���ول 
املجتم���ع كذلك.. طبق���ة ال ت�ستطي���ع اأن تربح 
ذاتها اإاّل عر اإعادة ك�س���ب كاملة لالإن�سانية". 

وهذه الطبقة هي الروليتاريا.
م���ن  �سل�سل���ة  فكان���ت  الثاني���ة  املقال���ة  اأم���ا 
املالحظ���ات حول كتابني لرون���و باور حول 
امل�ساأل���ة اليهودي���ة. ويف تل���ك املقال���ة يق���ارن 
مارك����ص ب���ني �سكل���ني للتح���رر هم���ا التح���رر 
متحري���ًا  االإن�س���اين،  والتح���رر  ال�سيا�س���ي 
عن ج���ذور االرتب���اط بني املجتم���ع والدولة. 
يقول؛”عندم���ا ي���درك االإن�سان ق���واه الذاتية 
مه���ا كقوة اجتماعي���ة، وبالتايل ال يعود  وينظِّ
يف�سل القوة االجتماعية عن نف�سه على �سكل 
ق���وة �سيا�سي���ة، عندئ���ذ وعندئذ فق���ط يكتمل 

انعتاق االإن�سانية". 
وخ���الل اإقامت���ه يف باري����ص انك���ب مارك����ص 
عل���ى درا�س���ة الفل�سف���ة املادي���ة عن���د ديكارت 
وجون ل���وك معطيًا”قدرًا اأك���ر من االهتمام 
للف���رع الذي ن�ساأ م���ع لوك وتط���ور اإىل العلم 
االجتماع���ي". واأف�س���ح عن اإعجاب���ه بكل من 
اأف���كار هليفيتو����ص وهولباخ”اللذي���ن حم���ال 
وجع���ال  االجتماعي���ة،  احلي���اة  اإىل  املادي���ة 
امل�س���اواة الطبيعي���ة ب���ني العق���ول الب�سري���ة 
والوح���دة اجلوهرية بني تق���دم العقل وتقدم 
ال�سناع���ة الف�سيلة الطبيعي���ة لالإن�سانية، كما 
جع���ال القوة احلا�س���رة اأبدًا للرتبي���ة النقطة 

الرئي�سة يف النظام الذي و�سعاه". 
ب���ات مارك����ص، وه���و يف منف���اه الباري�س���ي، 

يدر����ص ب�سغ���ف وعر روؤي���ة نقدي���ة فاح�سة 
طرحه���ا  مثلم���ا  واال�سرتاكي���ة  ال�سيوعي���ة 
الطوباوي���ون  فرن�س���ا  مفك���رو  له���ا  ورّوج 
والفو�سويون العظ���ام. وهنا، يف هذا املناخ 
الفك���ري اخل�سب كانت اأ�سم���اء �سان �سيمون 
وفوريي���ه و�سي�سمون���دي وباكونني وبيكري 
ولوي����ص ب���الن وفي���دال وب���رودون وغريهم 
ت���رتدد بح���رارة وق���وة. و�سيق���ول مارك����ص 
كلمت���ه يف ح�س���ن نيته���م بالدول���ة وباإمكانية 
ط���رق ال�سبيل ال�سلمي لتحقي���ق اال�سرتاكية، 
والتي راأى مارك����ص اأنها لن ترى النور، ولن 
تتحرر الطبق���ة الروليتارية م���ن اال�ستغالل 
الراأ�سم���ايل، اإال بالثورة )الروليتارية(. ذلك 
اأن الدول���ة تظ���ل عاجزة عن”اإلغ���اء الظروف 

التي كانت هي ذاتها ثمرة لها".
وبال�سد م���ن فو�سوية ب���رودون ملّح مارك�ص 
)اخلي���اط  لويتلن���غ  الالمع���ة  الكتاب���ات  اإىل 
االأملاين(. و�سيعل���ن مارك�ص ت�سنيفه ال�سهري 
اأوروب���ا،  بروليتاري���ات  واأدوار  ملواق���ع 
���ر(  حي���ث الروليتاري���ا االأملاني���ة ه���ي )املنظِّ
واالإنكليزية هي )االقت�سادي( فيما الفرن�سية 
م���ن  قطع���ًا  وتل���ك  ال�سيا�س���ة(.  )رج���ل  ه���ي 

تخريجات حما�سة ال�سباب.
يف ه���ذا الوقت الذي كان في���ه كارل مارك�ص، 
كان  االأملاني���ة،  بالفل�سف���ة  ت�سّب���ع  اأن  وبع���د 
يتعرف عل���ى اال�سرتاكية الطوباوية، واأي�سًا 
عل���ى االإرث الفك���ري للث���ورة الفرن�سية، فيما 
�سديق���ه املرتقب )فردريك اأجنل����ص( املت�سبع 
بالفل�سف���ة االأملانية هو االآخر كان يتعرف على 
الث���ورة ال�سناعي���ة ع���ن كثب، عل���ى ا�ستغالل 
اأجنل����ص  كان  )الت���ي  الرجوازي���ة  الطبق���ة 
ينتمي له���ا( للطبقة العاملة التي كانت تعي�ص 
و�سعًا ماأ�ساويًا ومزريًا. وكذلك كان اأجنل�ص 
يطّلع على نتاجات االقت�ساديني االإنكليز )اآدم 
�سم���ث وديفيد ريكاردو ومالثو�ص وغريهم(. 
و�سيك���ون لقاء ال�ساب���ني )مارك�ص واأجنل�ص( 
منا�سب���ة لذل���ك التفاع���ل الحق���ًا ب���ني الفل�سفة 
االأملاني���ة واال�سرتاكي���ة الطوباوية الفرن�سية 
واالقت�س���اد ال�سيا�س���ي االإنكلي���زي، م�س���ادر 
املارك�سي���ة الثالث���ة الك���رى، والت���ي انطالقًا 
منها �ستن�س���اأ، بح�سب لينني اأق�سام املارك�سية 
الثالث���ة؛ املادية اجلدلية واملادي���ة التاريخية 

واالقت�ساد ال�سيا�سي املارك�سي.
يف مق���ال �سه���ري لفالدمي���ري لين���ني بعن���وان 
)م�س���ادر املارك�سية الثالثة واأق�سامها املكونة 
الثالثة( يعّد مذهب مارك�ص”الوريث ال�سرعي 
خلري ما اأبدعته االإن�ساني���ة يف القرن التا�سع 
ع�سر: الفل�سف���ة االأملانية، االقت�ساد ال�سيا�سي 
االإنكلي���زي، واال�سرتاكي���ة الفرن�سية". حيث 
متّثل هذه امل�سادر الثالثة للمارك�سية االأق�سام 

نة للفكر املارك�سي، وهي: الثالثة املكوِّ
1� اإن املادي���ة ه���ي فل�سف���ة املارك�سي���ة، اإذ مل 
يكت���ف مارك����ص مبادية الق���رن التا�س���ع ع�سر 
واإمن���ا اأغن���ى فل�سفته���ا مبكت�سب���ات الفل�سفة 
الكال�سيكي���ة االأملاني���ة، وال�سيم���ا مبكت�سبات 
مذه���ب هيغ���ل، ال���ذي ق���اد ب���دوره اإىل مادية 
فويرباخ. واأهم هذه املكت�سبات؛ الديالكتيك.

2� اأع���ار مارك����ص اهتمام���ه لدرا�س���ة النظ���ام 
االقت�سادي يف املجتمع احلديث )الراأ�سمايل( 
معطي���ًا لنظريات اآدم �سم���ث وديفيد ريكاردو 
)نظرية قيمة �� العم���ل( اأ�سا�سًا علميًا خال�سًا. 
وهن���ا �سّكل���ت نظري���ة فائ����ص القيم���ة حج���ر 

الزاوية يف نظرية مارك�ص االقت�سادية.
3� در�ص مارك�ص باإمعان اأدبيات اال�سرتاكيني 
طرقه���م  وانتق���د  الفرن�سي���ني،  الطوباوي���ني 
يف  اال�ستغ���الل  واق���ع  وحتلي���ل  ق���راءة  يف 
املجتمع الراأ�سم���ايل، فاكت�سف قوانني حركة 
التاري���خ، ودور ال�س���راع الطبق���ي، وحت���ّول 
املجتمع���ات، حي���ث اال�سرتاكي���ة يف راأيه، لن 
تتحقق مبخاطب���ة �سمائر الراأ�سماليني واإمنا 
بالن�سال الطبقي ال�سيا�سي القا�سي والعنيف. 
فالنظرية اال�سرتاكية الطوباوية”كانت تنتقد 

◄

هل كان مارك��س على حق؟ 

\"مل��اذا كان ماركس عىل حق؟\"، كتاب تريي إنغليتون يتس��اءل 

عن الس��بب يف وجود الطاعنني فيه فمن أس��هل الطرق للقضاء 

عىل أية مناقش��ات عن املاركس��ية، القف��ز برسعة إىل محاكامت 

س��تالني واملنايف الس��وفيتية والخم��ري الحمر\".والكاتب تريي 

إنغليتون )ناقد أديب لي��رايل وكاتب ماركيس( اختار تويل مهمة 

رشح مدى ص��واب آراء ماركس.\”ماذا ل��و أن كافة االعرتاضات 

ع��ىل أعامل ماركس خاطئة؟. وقد تناول لتفنيد تلك االعرتاضات 

ع��رشة م��ن اب��رز االنتق��ادات الت��ي وجه��ت إىل كارل ماركس 

ودحضها الواحد تلو اآلخ��ر، وهو يف عمله هذا مدرك متامًا إن 

الرأس��املية متر بأزمة اس��تثنائية،\"لقد توق��ف النظام عن كونه 

طبيعيًا كام الهواء الذي نتنفسه، ويبدو كيشء من التاريخ وليس 

ظاهرة حديثة.\"أو كام عر ع��ن ذلك فريدريك انجلز:\"يف هذه 

امل��رة س��يكون هناك يوم الغضب والحس��اب، كام مل يش��هد 

العامل من قب��ل... وكافة الطبقات املالكة يف س��ديم، وإفالس 

تام للرجوازية، حرب وإرساف وتهتك حتى الدرجة التاس��عة\".

وبالنسبة إىل أغلبية املعجبني بايغليتون أو ماركس، فان الكتاب 

يبدو مخّيبًا لآلمال، فهو يف رأيهم خال من الدقة بالنسبة ملنطق 

األحداث، أو األسلوب الجذاب او الطموح الفكري الذي انعكس 

عىل محارضاته يف جامعة ييل عن اإلميان. إن جزءًا من املشكلة 

يع��ود اىل بنية العمل. فالكتاب يركز فصاًل بعد فصل عىل إيجاد 

البّينات لدحض املغالطات التي لحقت باملاركسية طيلة قرن من 

الزمن. فعىل س��بيل املثال نجد محاولة طويلة للدفاع عن الثورة 

البلشفية وما جاء عقب لينني، او عن برنامج أملانيا الرشقية لرعاية 

الطفول��ة. وهي أمور قد ال يهتم بها ماركس او إنغلز بنفس��يهام.

وكانت نتيجة هذه االنحرافات عن املوضوع ش��يئًا من اإلحساس 

بالغضب وتوافر التبجح واالندفاع تجاه ماركس وإنغلز، وبداًل من 

ذلك ميكن قراءة هذا الكتاب كموضوعات محشورة برسعة شأن 

تلك التي نجدها يف منهاج كلية اعتيادية، من الدرجة املتوسطة.

وعىل الرغم مام سبق، نجد يف 

الكتاب مقاطع رائعة. فاملؤلف 

ينتهج طريقًا صحيحًا يف تأكيده 

النه��ج الدميقراطي للش��يوعية 

املاركسية، وكذلك يف رشحه، 

بنج��اح ت��ام، طبيع��ة اإلرادة 

مارك��س  تفس��ري  يف  الح��رة 

وإنغل��ز للتاريخ.كام أن املؤلف 

قد أك��د حداثة تفك��ري ماركس 

وكيف، رأى، عىل سبيل املثال، طبيعة انتقال الطبقة االجتامعية 

مع تقدم الرأس��املية. فقد كتب يف منتصف القرن التاسع عرش 

عن النمو املتواصل لعدد الطبقات الوسطى –\”رجال ونساء يف 

منتص��ف الطريق ما بني العامل من جهة والرأس��امليني من جهة 

أخرى\".وعىل أية حال، فإن تناول املؤلف الوضع اإلنساين تحت 

الحكم الشيوعي مل يكن موثوقًا به. ويف محاولته لدفع ادعاءات 

اليوتوبية، يذهب بعيدًا يف األحياء،\"إننا ال نجد يف املاركس��ية 

أي وع��ود بالكامل،\”وأن \"عوامل الحس��د أو العنف، أو التملك 

واملنافس��ة ما تزال متواجدة\".ومع إن إنغلز كان واضحًا من إن 

التقدم من االشرتاكية إىل الشيوعية يستلزم تغيريًا خارقًا.وتحت 

قيادة الروليتاريا، تحقق اإلنسانية الحرية الحقيقية متحررة من 

الغرائ��ز الحيوانية:\"إن تقدم اإلنس��ان من مملك��ة الحاجة إىل 

مملكة الحرية\".ويف الختام، يقول الكاتب، إن هذا الكتاب جيد 

يف حق��ل املعرفة املاركس��ية، االنكليزية ورشحها جيد إىل حد 

متوسط وليس بالنسبة للمتعمقني يف هذا الحقل.

حول كتاب رأس المال
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املجتمع الراأ�سم���ايل، ت�سجبه، تلعنه، وحتلم 
باإزالته، وتتخي���ل نظاما اأف�سل؛ وت�سعى اإىل 
اإقناع االأغنياء باأن اال�ستثمار مناف لالأخالق. 
ولكن اال�سرتاكية الطوباوي���ة مل تكن بقادرة 
عل���ى االإ�س���ارة اإىل خم���رج حقيق���ي. ومل تكن 
لتعرف كيف تف�ّسر طبيعة العبودية املاأجورة 
يف ظل النظ���ام الراأ�سمايل، وال كيف تكت�سف 
قوان���ني تط���ور الراأ�سمالي���ة، وال كي���ف جت���د 
الق���وة اجلماعية القادرة عل���ى انت�سار خالقة 

املجتمع اجلديد".
نعود اإىل فردريك اأجنل�ص الذي جعلته مهنته 
�سناعيًا يف بريطانيا ي�سب جل اهتمامه على 
درا�سة عل���م االقت�ساد ال�سيا�س���ي االإنكليزي. 
وكان���ت م�ساهمته يف جمل���ة )يارب�سر( حول 
نق���د االقت�س���اد الوطن���ي. وعل���ى الرغ���م م���ن 
نواق����ص درا�ست���ه وبع����ص الت�سو����ص ال���ذي 
االقت�س���اد  تناق�س���ات  اإرجاع���ه  ف���اإن  �سابه���ا 
الرجوازي اإىل امللكية اخلا�سة كان اكت�سافًا 
فكري���ًا الفت���ًا. واإ�سارت���ه اإىل التداعي���ات غري 
االإن�سانية للمناف�سة الراأ�سمالية، ومالحظاته 
ح���ول االأزم���ات التجاري���ة وقان���ون االأج���ور 
وتق���دم العل���وم، الخ.”احت���وت عل���ى ب���ذور 
ال�سيوعي���ة العلمي���ة يف احلق���ل االقت�سادي. 
ولق���د كان اأنغل���ز بالفع���ل هو الرائ���د يف هذا 
املجال”كم���ا يق���ول فران���ز مهرنغ. وم���ن ثم، 
حني ن�سر اأجنل�ص مقالته التالية عن الظروف 
التعي�سة الت���ي كانت تعانيه���ا الطبقة العاملة 
االإنكليزي���ة، ليع���ود ويكتب خمطوط���ة كتابه 
)حالة الطبقة العامل���ة اإنكلرتا 1844( والتي 
ن�س���رت يف ليبزي���غ يف 1845 لفت���ت انتب���اه 
مارك����ص بقوة، وال���ذي كان بحاج���ة اإىل مثل 
تلك املعلومات، ف�س���اًل عن طريقة تناولها من 
قبل اأجنل�ص لينكب على درا�ساته التي راحت 
توق���ف ديالكتيك هيغل عل���ى قدميه، وتكر�ص 

اأ�س�ص املادية التاريخية.
تنبه مارك����ص اإىل ما يف درا�سات اأجنل�ص من 
التماع���ات عبقرية. وكان اأجنل�ص بحاجة اإىل 
عق���ل حتليل���ي تركيبي كعقلي���ة مارك�ص ليحل 
امل�سائ���ل االأك���ر �سعوبة يف حق���ل االقت�ساد 

ال�سيا�سي.
اأجن���ز مارك����ص واأجنل�ص اأول كت���اب م�سرتك 
لهم���ا ه���و )العائل���ة املقد�سة(، وفي���ه يعرتفان 
نق���د  اأ�س����ص  و�س���ع  يف  فيورب���اخ  بف�س���ل 
امليتافيزيقي���ا كلها واإحالل���ه الكائن االإن�ساين 
لتجري���ده.  وانتق���داه  الوج���ود،  مرك���ز  يف 
كما تن���اوال نقدي���ًا اأف���كار فوريي���ه وبرودون 
وغريهم���ا. واأعلنا اأن كتابهم���ا ال�سجايل هذا 
لي�ص اإاّل مقدمة لن�سر اأعمال م�ستقلة. والكتاب 
مبجمله كان ردًا �ساخرًا على انتقادات برونو 
ب���اور لهم���ا. حيث كت���ب اأجنل�ص �س���ت ع�سرة 
�سفحة فيما و�ّسع مارك�ص العمل اإىل ثالثمائة 
�سفح���ة. وقد راأيا يف فل�سفة باور كاريكاتريًا 
للفل�سفة االأملانية، وباالأخ�ص الفل�سفة التاأملية 
الهيغلي���ة. ومّثل الكتاب، كم���ا يرى )يندري�ص 
زلن���ي( مواجه���ة اأخ���رى للفك���ر املارك�سي مع 
هيغ���ل بالت�سديد”على �س���رورة القطيعة مع 
املب���داأ املث���ايل املتع���ايل ح���ول تطاب���ق الذات 
واملو�س���وع، الفك���ر والوجود، �س���واء اأعتر 
ه���ذا املب���داأ، ب�س���ورة مو�سوعي���ة اأم ذاتي���ة، 
باالأ�سل���وب الهيغل���ي اأم الفيخت���ي )ن�سبة اإىل 

فيختة(".
واأ�س���در ال�سديقان كتابهم���ا امل�سرتك الثاين 
ثمامنائ���ة  يف  االأملاني���ة(  )االإيديولوجي���ة 

�سفح���ة، وكان �سجالي���ًا اأي�س���ًا، وفي���ه انتقدا 
ممثل���ي الفل�سفة االأملاني���ة )فيورباخ وبرونو 
اال�سرتاكي���ة  انتق���دا  كم���ا  ب���اور و�سترين���ر( 
االأملاني���ة ورموزها مثل مو�س���ى ه�ص وكارل 
بومت���ان  وهرم���ان  لوين���غ  واأوت���و  غ���رون 
وغريه���م. وم���ن جهة ثاني���ة وا�س���ل مارك�ص 
نق���ده لفل�سف���ة هيغ���ل عل���ى وف���ق م���ا تناولها 

اأولئك املفكرين اآنفي الذكر.
بعي���د،  ح���د  اإىل  مهتم���ًا،  مارك����ص  كارل  كان 
بنتاجات معا�سريه الفكري���ة. وكان برودون 
اأح���د اأهم ه���وؤالء وذل���ك لتاأث���ريه الكبري على 

الروليتاري���ا االأوربي���ة. وح���ني ن�س���ر كتابه 
فل�سف���ة  االقت�سادي���ة:  التناق�س���ات  )نظ���ام 
البوؤ����ص( رد علي���ه مارك����ص بكت���اب )بوؤ����ص 
الفل�سف���ة( ويف ه���ذا الكت���اب، رمب���ا، اأر�س���ى 
مارك����ص دعائ���م )الفك���رة االأ�سا�سي���ة للمادية 
التاريخية( وموؤداها”اإن االإنتاج االقت�سادي 
يف كل ف���رتة تاريخي���ة والبني���ة االجتماعي���ة 
الت���ي تنم���و عن���ه بال�س���رورة هما م���ا ي�سكل 
التاري���خ ال�سيا�سي والفكري لتل���ك الفرتة... 
والتاري���خ كل���ه اإمن���ا كان تاري���خ �سراع���ات 
طبقي���ة... والروليتاري���ا ال ت�ستطيع حترير 
امل�سطه���دة  امل�ستغل���ة  الطبق���ة  م���ن  نف�سه���ا 

الرجوازي���ة، اإال بتحري���ر املجتم���ع كله، يف 
الوقت ذات���ه، م���ن اال�ستغ���الل واال�سطهاد". 
وي�س���ف ال�س���ال الكت���اب ال���ذي يتك���ون م���ن 
ق�سمني بال�سكل التايل:”اإن مارك�ص يبدو يف 
اأولهم���ا ري���كاردو وقد حت���ول اإىل ا�سرتاكي. 
ويب���دو يف ثانيهم���ا هيغ���ل وق���د حت���ول اإىل 
�سيوع���ي". فمارك����ص ينتق���د ب���رودون وم���ن 
خالله هيغ���ل، ومييز بو�سوح”نقطة انطالق 
مناه���ج التف�س���ري العلم���ي اجلدي���دة، املادي���ة 
الديالكتيكي���ة، الأ�س���ل املق���والت االقت�سادي���ة 
وتاريخه���ا الدنيوي، وه���و نف�ص املنهج الذي 
يق���ود التحلي���ل املارك�س���ي ونق���د االقت�س���اد 

ال�سيا�س���ي الرجوازي )فيما بع���د( يف راأ�ص 
املال".

دوؤوب���ًا،  �سيا�سي���ًا  ن�س���ااًل  مارك����ص  خا����ص 
وال�سيما مع �سديق���ه اأجنل�ص، وكانا يتابعان 
اأو ذاك، يف  الق���در  مع���ًا، وي�س���رتكان، به���ذا 
تندل���ع، هن���ا  الت���ي  الروليتاري���ة  الث���ورات 
وهن���اك، يف اأنح���اء اأوروب���ا حت���ى كتب���ا معًا 
)البي���ان ال�سيوع���ي/ 1847(. والبي���ان الذي 
م للموؤمت���ر االأمم���ي الث���اين كان ذا طاب���ع  ُق���دِّ
كال�سيكي، و�سبغة تعليمية �سارمة، وت�سمن 
و�سعاراته���ا  الروليتاري���ة  احلرك���ة  مب���ادئ 
ووعوده���ا. وم���ا يزال يع���د وثيق���ة مهمة من 
وثائ���ق الق���وى اال�سرتاكي���ة يف الع���امل حتى 
وقتنا احلا�سر، على الرغم من اأن املوؤلفني يف 
العام 1872 قاال اأن البيان قد عفا عليه الزمن، 

لكن مبادئه اأثبتت �سحتها ب�سكل عام. 
وعا�ص مارك�ص حي���اة ت�سرد واإبعاد من مكان 
اإىل اآخ���ر، و�ُسحب���ت منه اجلن�سي���ة االأملانية، 
وبق���ي مواطن���ًا عاملي���ًا، ملدة، بال وط���ن، وبال 
ال�سيا�سي���ة،  املمار�س���ة  وكان���ت  جن�سي���ة. 
وجت���ارب احلي���اة ال�ساخب���ة تغني���ان وعيه، 
ومتنحان���ه و�س���وح روؤي���ة، وطاق���ة فكري���ة 

عارمة.
كان عل���ى مارك����ص واأجنل����ص اأن يزن���ا قيم���ة 
الث���ورة  مبي���زان  الرجوازي���ني  املفكري���ن 
ليجدوه���م، بطبيعة احلال، ناق�س���ني. وبهذا 
ج���رى تق���ومي الفيل�س���وف االأمل���اين )دوم���ر( 
وامل���وؤرخ الفرن�س���ي )غيزوت( ال���ذي مار�ص، 
ه���و االآخ���ر بع����ص التاأث���ري عل���ى مارك����ص، 

واملفكر االإنكلي���زي )كاراليل( ال���ذي اأثر على 
اأجنل�ص. لك���ن ال�سديق���ني �سّنف���ا تخريجات 
ه���وؤالء يف �سم���ن خان���ة االنحط���اط الفكري 

لقادة الرجوازيني الكبار.
اأ�سبحت لندن منذ العام 1849 منفى مارك�ص 
الثالث، وهناك عا�ص يف فقر مدقع مع عائلته. 
ومل يح���اول احل�س���ول عل���ى وظيف���ة اأخرى، 
تعين���ه يف حمنته، ك���ي يبقى متفرغ���ًا للكتابة 
والن�س���ال ال�سيا�سي. واأخريًا ملّا، حتت وطاأة 
الفاق���ة والبوؤ����ص واجل���وع احلقيق���ي، رغب 
باحل�سول عل���ى وظيف���ة يف موؤ�س�سة ال�سكك 
احلدي���د، ف�س���ل، ب�سب���ب �سوء احل���ظ وحده، 
مثلما �سيخر اأجنل�ص يف واحدة من ر�سائله 
الكث���رية اإلي���ه. و�سيكتب؛”لق���د و�سل���ت ب���ي 
احلال حدًا مل اأ�ستطع معه اأن اأغادر البيت الأن 
ثيابي جميعها مرتهن���ة. ومل ا�ستطيع اأن اآكل 
اللح���م الأن نقودي قد نفدت جميع���اً.". ولوال 
امل�ساع���دات الت���ي كان يتلقاه���ا م���ن اأجنل����ص 
ملا ق���در عل���ى اال�ستم���رار يف الكتاب���ة. وعلى 
الرغ���م من كل �س���يء كان يق�س���ي معظم وقت 
يقظت���ه يف مكتب���ة املتح���ف الريط���اين )من 
التا�سع���ة �سباح���ًا، وحت���ى ال�سابع���ة م�ساًء( 
يدر�ص الفل�سف���ة والتاريخ والعلوم الطبيعية 
وال�سيم���ا  ال�سيا�س���ي،  واالقت�س���اد  واالآداب 
االقت�س���اد ال�سيا�سي.. يق���راأ ويكتب.. وذات 
مرة، وهو طريح الفرا����ص، كتب اإىل اأجنل�ص 
يقول؛”على الرغم م���ن اأنني مل اأكن اأ�ستطيع 
العم���ل، فق���د ق���راأت كتاب���ًا يف عل���م وظائ���ف 
االأع�س���اء لكاربن���رت، وكتاب���ًا يف ت�سريح املخ 
واجلهاز الع�سبي ل�ساليدن". وكان م�سروعه 
اجلدي���د هو كتاب )م�ساهمة يف نقد االقت�ساد 
ال�سيا�س���ي( الذي �سيعطي���ه �سكله النهائي يف 
)57� 1858(. وكت���ب يف ه���ذا الوق���ت مقال���ة 
مطول���ة �ستن�س���ر يف كتاب الحقًا ع���ن انقالب 
ذاك  وكان  فرن�س���ا،  يف  بوناب���رت  لوي����ص 
ه���و احل���دث االأه���م يف الق���ارة االأوربي���ة يف 
حين���ه. وفحوى الكت���اب هو رد عل���ى كتابني 
�س���درا به���ذا اخل�سو����ص هما كت���اب فيكتور 
هيج���و )نابلي���ون ال�سغري( وكت���اب برودون 

)االنقالب(. 
حلل مارك�ص، وبطريقة �ساخرة يف كتابه الذي 
ل���وي بونابرت(”كي���ف  اأ�سم���اه )18 بروم���ري 
اأن ال�س���راع الطبق���ي يف فرن�س���ا خل���ق ظروفًا 
و�سروط���ًا مكن���ت رج���اًل عادي���ًا م���ن لع���ب دور 
البط���ل". ويعّل���ق فران���ز مهرن���غ عل���ى م�سائر 
الكت���ب الثالث���ة املذكورة”بينم���ا اأ�سب���ح هذان 
واالنق���الب(  ال�سغ���ري،  )نابلي���ون  الكتاب���ان 
من�سي���ني من���ذ اأمد بعي���د ال يزال كت���اب مارك�ص 
ي�سع، حتى يومنا هذا، بعبقرية المعة خالدة".

اإن �سخري���ة مارك����ص وقدرت���ه عل���ى الهج���اء 
جعل���ت ناق���دًا كب���ريًا مث���ل اأدمون���د ويل�سون 
يعّده”واحدًا من اأعظم �سادة الهجاء، مارك�ص 
هو بالتاأكيد )يقول ويل�سون( اأكر �ساخر منذ 

�سويفت، وي�سرتك معه بقدر كبري يف ذلك".
وكان مارك�ص مغرمًا بتتبع التفا�سيل، ور�سد 
دقائ���ق االأ�سي���اء، ب�سر وت���اأٍن عجيبني، ولذا 
كان يق�سي �سهورًا و�سنوات طويلة يف كتابة 
درا�سات���ه املطول���ة يف االقت�س���اد ال�سيا�س���ي، 
حت���ى اأجنز ذلك ال�سفر العلم���ي اخلالد )راأ�ص 
امل���ال(. وكان ي�سح���ح خمطوطات���ه املرة تلو 
االأخرى. وي���رتدد يف اإر�سالها للنا�سرين الأنه 
يح����ص اأن ثم���ة نواق����ص فيها، وه���ذا ما كان 

يغي�ص �سديقه اأجنل�ص ال���ذي كان ي�ستعجله 
يف اإنه���اء اأعمال���ه ب�سرعة اأك���ر، ويحثه على 
ن�سره���ا.. يق���ول اأجنل�ص عن واح���دة من تلك 

احلاالت:
�س���يء  كل  يدر����ص  كان  لرج���ل  "بالن�سب���ة 
و�س���روط  التاريخ���ي  من�س���اأه  ليكت�س���ف 
بالطب���ع  ت���وؤدي  كان���ت كل م�ساأل���ة  تط���وره، 
اإىل م�سائ���ل جدي���دة، وعل���ى االأخ����ص در����ص 
الزراع���ة  وعل���م  الق���دمي  التاري���خ  مارك����ص 
الرو�سية وعالقات ملكي���ة االأر�ص يف اأمريكا 
واجليولوجيا، ال���خ، وذلك لكي يجعل الق�سم 

املتعل���ق باإج���ازة االأر����ص من اجل���زء الثالث 
)راأ����ص امل���ال( اأكم���ل واأ�سمل م���ن اأي معاجلة 
�سابق���ة للمو�س���وع. لق���د كان مارك����ص يق���راأ 
كل اللغ���ات اجلرماني���ة والالتيني���ة احلديثة 
ب�سهول���ة. ثم تعلم بعد ذل���ك ال�سالفية القدمية 

والرو�سية وال�سربية".
هج���ر مارك�ص كتابة ال�سعر مبكرًا، ومل يعاود 
كتاب���ة م�سرحي���ات �سعري���ة اأو رواي���ات، كما 
فع���ل يف مرحلة ال�سباب، غ���ري اأنه ا�ستمر يف 
قراءة الن�سو�ص االأدبية القدمية واحلديثة.. 
يق���ول الف���ارغ اأن مارك����ص كان يق���راأ )اآخيل( 
يف الن����ص االأغريق���ي ال�س���ايل م���رة واح���دة 
يف ال�سن���ة عل���ى االأقل. وم���ن املحدثني الذين 
به���م غوت���ه وهاين���ه ودي���درو.  كان معجب���ًا 
وولع���ه باالأدب ق���اده اإىل التعرف على االآداب 
الو�سط���ى.  الق���رون  يف  املكتوب���ة  االأملاني���ة 
لكن���ه كان يك���ره الرومان�سي���ني الفرن�سي���ني، 
ومنه���م �ساتوبريان”لعمقه املزيف ومبالغاته 

البيزنطية وعاطفيته املفرطة التي ال ت�ساوي 
�سيئًا”كما يقول. 

اأعج���ب مارك����ص برائع���ة بل���زاك )الكوميديا 
االإن�ساني���ة(، ون�س���ح، يف �سب���اط 1867 قبل 
ت�سلي���م خمطوط���ة املجل���د االأول م���ن راأ����ص 
امل���ال، اأجنل�ص بقراءة التحفة االأدبية )حكاية 
فرينهوف���ر ����� غري املعروف���ة، كم���ا �سي�سفها!( 
املمتع���ة".  بال�سخري���ة  الأنها”مليئ���ة  لبل���زاك 
وكان يفك���ر بكتاب���ة درا�س���ة ع���ن بل���زاك بعد 
فراغ���ه من كتابة )راأ�ص امل���ال( اإاّل اأن املوت مل 
ميهل���ه لتحقيق رغبت���ه تلك )ت���ويف يف العام 

.)1883
وخ���الل اإقامت���ه يف لندن”مار����ص نوع���ًا م���ن 
العبادة ل�سك�سب���ري"، وقراأ باي���رون و�سيللي 
ورواي���ات الق���رن الثام���ن ع�س���ر االإنكليزي���ة، 
منه���ا اأعمال فيلدن���غ ووالرت �سك���وت.. يقول 
فران���ز مهرنغ عن مارك�ص اأن���ه كان”كداروين 
وب�سمارك يلتهم الروايات التهامًا، وقد �سغف 

منه���ا باالأقا�سي�ص املرحة وحكايا املغامرات، 
فانح���در يف �سعيه اإليها من �سرفان�ص وبلزاك 
وفيلدنغ اإىل بول دي كوك وا�سكندر دوما�ص 
االأك���ر". وي�سري ا�ص. ا�ص. براوير يف كتاب 
ن�سره يف العام 1976 وكّر�سه ملراجع مارك�ص 
االأدبي���ة اأن اجل���زء االأول م���ن عم���ل مارك����ص 
االأعظ���م )راأ�ص املال( احت���وى على اقتبا�سات 
غوت���ه،  �سك�سب���ري،  املقد����ص،  من”الكت���اب 
ميلتون، فولتري، هومر، بلزاك، دانتي، �سيلر، 
ثيو�سديداي����ص،  اأفالط���ون،  �سوفوكلي����ص، 
زينوفون، ديفو، �سرفانت�ص، درايدن، هيني، 
فريجيل، جوفينال، هورا����ص، توما�ص مور، 
�ساموي���ل بتلر � واإ�س���ارة اإىل ق�س�ص الرعب، 
الروايات الرومان�سي���ة االإنكليزية، الق�س�ص 
ال�سعبي���ة، االأغ���اين واالأنا�سي���د، امليلودرام���ا 

وامل�سرحية الهزلية، االأ�ساطري واالأمثال". 
وهكذا �سيك���ون ماألوفًا”اأن يتكل���م راأ�ص املال 
ب�س���وت �سايل���وك )بط���ل ����� تاج���ر البندقية �� 
ل�سك�سبري(... وللرهنة على اأن النقود توؤدي 
دورًا جذري���ًا كرافع���ة ي���ورد مارك����ص مقتطفا 
من تيمون االأثين���ي )�سك�سبري(:”النقود هي 
البغي امل�سرتكة بني الب�سر”يليه مقتطف اآخر 
من انتيغونا )�سوفوكلي�ص(:”النقود! النقود 
ه���ي لعنة االن�س���ان، لي����ص هناك لعن���ة اأكر. 
النقود هي من يخّرب املدن، من ينفي الرجال 
م���ن اأوطانه���م، اإنها تغ���وي وتخ���دع االأرواح 
الفائق���ة ال�سف���اء، تدف���ع النا����ص اإىل طري���ق 
اخل�س���ة والع���ار...". كما �سّب���ه االأقت�ساديني 
الذين يقدمون حتليالت تنطوي على مفارقات 
كي�سوت”الذي”ُان���زل  ب����”دون  تاريخي���ة 
ب���ه الق�سا����ص الأن���ه تخيل خط���اأ ب���اأن ترحال 
الفر�س���ان الهائم���ني عل���ى وجوهه���م يتناغ���م 
ب�س���كل مت�ساو م���ع كل االأ�س���كال االقت�سادية 

للمجتمع".
اأراد مارك����ص اأن يق���راأ كل �س���يء، يف ف���روع 
يكت���ب يف  الب�سري���ة واآدابه���ا. واأن  املعرف���ة 
م�سائ���ل  ويعال���ج  عدي���دة،  معرفي���ة  حق���ول 
الب�سري���ة امل�ستع�سية جميعها، غ���ري اأن حّده 
البيولوج���ي املقّدر، اأي ق�س���ر �سنوات العمر 
وحتمي���ة امل���وت، قيا�سًا ل�سع���ة م�سروعه الفذ 
والكب���ري ال���ذي يتطل���ب االإجن���از يف غ�سون 
ثالث حيوات اأو اأكر، مل يدع له الفر�ص التي 
كان ه���و، وكما كان���ت الب�سرية، بحاجة ما�سة 
اإليه���ا. كان���ت عبقريت���ه اأك���ر م���ن اأن يتحمل 
اأعباءه���ا ج�سد واح���د، واأن يف���ي مبتطلباتها 
عم���ر �سخ����ص واح���د. وكان الفق���ر واجل���وع 
زًا  والت�سرد عاماًل معوق���ًا اآخر )لعله كان حمفِّ
اأي�س���ًا( يف �سبي���ل حتقي���ق م���ا حل���م ب���ه م���ن 

اأجلنا. 

امل�شادر:
1ـ )كارل مارك�س( تاأليف فرانز مهرنغ.

2ـ )منطـــق مارك�ـــس( يندري�ـــس زلنـــي.. ترجمة: 
ثامر ال�شفار.

3ـ مقال )م�شـــادر املارك�شية الثالثـــة واأق�شامها 
نة الثالثة( فالدميري لينني. املكوِّ

4ـ مقال لفران�شيي�س وين موزع بني ترجمتني.. 
االأوىل )احلمـــل الطويـــل( ترجمـــة: �شعـــدي عبد 
اللطيـــف يف جريـــدة املـــدى يومـــي 28/27 ــ 4ــ 
2008. والثانيـــة )مارك�ـــس �شاعـــر الديالكتيك( 
)الثقافـــة  جملـــة  يف  ا�شكنـــدر  غريـــب  ترجمـــة: 

االأجنبية( العدد الثاين 2009.
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تأليف: فرانسيس ويث 

ترجمة سعدي عبد اللطيف 

وعندم���ا �س���مح فرنهوف���ر، بعد تلك���وؤ مديد، 
ل�سديقيه الفنان���ني بو�سني وبورب�ص باإلقاء 
نظرة على اللوحة بعد االإنتهاء منها، ا�سيب 
عا�س���فة  مل�س���اهدتهما  بالذع���ر  ال�س���ديقان 
ع�س���وائية م���ن االأ�س���كال واالل���وان متكومة 

بع�سا على بع�ص بطريقة م�سو�سة.
م�سه���د  فه���م  م�سيئ���ا  فرنهوف���ر،  و�س���اخ 
عل���ى و�سعيهم���ا  انفتحت���ا  اللت���ني  عينيهم���ا 
ه���ذا  مث���ل  تتوقع���ا  مل  الده�س���ة،”اآه،  م���ن 
�سديق���ه،  بال�سدف���ة،  �سم���ع  الكمال”لكن���ه 
بو�س���ني يقول لبورب�ص اأن فرنهوفر تو�سل 
اأخ���ريا اإىل اكت�ساف احلقيق���ة � الأن فرنهوفر 
ق���ام باإع���ادة ر�سم البورتريه ع���دة مّرات اإىل 

حد مل يبق فيها ما يعني اأي �سيء.
وت�ساءل فرنهوفر وهو يحدق متنقال بعينيه 
ب���ني �سديقيه واللوحة”مل يبق فيها ما يعني 

اأي �سيء؟"
"اأي مطب وقعت فيه؟ قال بورب�ص ب�سوت 

خفي�ص موجها كالمه لبو�سني.
واأم�س���ك الرجل العج���وز، بخ�سونة، مبرفق 
ال�ساب قائال:”الت���رى اأي معنى يف اللوحة، 
اأيه���ا امله���رج، اأيه���ا الوغ���د، ي���ا كل���ب ال�سيد 

اللئيم، ملاذا؟ ما�سبب جميئك اإذن".
والتف���ت اإىل �سديقه العجوز االآخر موا�سال 
الطي���ب،  يا�سديق���ي  �سياحه:"بورب����ص، 
ه���ل اإن���ك اأنت االآخر ته���زاأ بي؟ اأجبن���ي، فاأنا 

�سديقك، قل يل، هل خربت لوحتي؟".
وتردد بورب����ص ومل يتجراأ على قول �سيء، 
لكن القلق الذي اكت�سح وجه الرجل العجوز 
االأبي����ص كان يع�سر القل���ب بحيث اأ�سار اإىل 

اللوحة قائال:"اأنظر!".
متع���ن فرنهوف���ر يف اللوح���ة للحظ���ة وب���داأ 
يرتنح ث���م قال:"لي�ص ثمة معن���ى"، ال يوجد 
يف اللوح���ة معنى الأي �سيء بعد اأن ا�ستغلت 
عليها ع�سر �سنوات”ث���م �سقط على الكر�سي 

واأخد ينتحب.
وبع���د اأن ط���رد فرنهوفر الرجل���ني �سر طردة 
م���ن االأ�ستوديو، بداأ باإح���راق جميع لوحاته 

ثم قتل نف�سه.
ووفقا لب���ول الفارغ، زوج ابنة مارك�ص، فاإن 
ق�س���ة بلزاك قد”مار�ست تاأث���ريا عظيما على 
مارك����ص الأنه���ا ت�سمنت، حتدي���دا، و�سفا ملا 

كان يعتمل يف داخله".
فق���د جاهد مارك�ص لعدة �سنني الإكمال حُتفته 
الت���ي مل ي�ساهده���ا اأح���د بع���د، وكان جوابه 
املعت���اد، خ���الل ف���رتة احلم���ل الطويل���ة، رّدا 
على من ي�ساأله الق���اء نظرة على موؤلفه الذي 
كان يف ط���ور ال�س���ريورة م�سابه���ا جل���واب 
فرنهوفر:"كال،كال، مل يزل يتحتم علي و�سع 
اللم�سات االأخ���رية. البارحة اعتقدت، عندما 
هبط امل�س���اء، اين انتهيت من كتابته...لكن، 
عندما طلع ال�سياء هذا ال�سباح، ادركت اأين 

كنت خمطئا".
ويف بواكري عام 1846، عندما كان املفرو�ص 
اأن���ه انته���ى م���ن كتاب���ة املجل���د االأول، كت���ب 
مارك����ص اإىل نا�سره االأملاين:"لن اأوافق على 
ن�سره اإال بعد مراجعته مرة اأخرى، �سواء من 
ناحية املو�سوع اأو االأ�سلوب. ومن البديهي 
القول اأن اأي كات���ب يعمل ب�سكل متوا�سل ال 
ي�ستطيع بعد نهاية �ستة اأ�سهر اأن ين�سر كلمة 
مما كتبه قبل �ستة اأ�سهر". وم�سى اثنا ع�سر 
عاما واملجلد االأول ل راأ�ص املال كان اأبعد ما 

يكون عن مرحلة االكتمال.
ويو�س���ح مارك����ص اأن هذا”ال�س���يء � يق�سد 
راأ����ص امل���ال � يزح���ف ببطء �سدي���د الأنه حاملا 
يق���رر املرء امل�سري النهائ���ي للموا�سيع التي 
كر����ص لها �سنني عدة م���ن الدرا�سة حتى تبداأ 
تل���ك املوا�سيع بالك�سف ع���ن جوانب جديدة 

تتطلب متحي�سا اأكر دقة".
كان مارك����ص ماأخ���وذا بالكم���ال وتطلب ذلك 
منه عل���ى الدوام البحث عن األ���وان متدرجة 
الإكم���ال لوحت���ه � راأ����ص امل���ال � مم���ا ا�سطره 
اإىل درا�سة الريا�سيات، نعلم حركة االأجرام 
ال�سماوية وتعليم نف�س���ه اللغة الرو�سية كي 

ي�ستطيع قراءة كت���ب عن نظام االأرا�سي يف 
تل���ك الدول���ة. اأو، اإذا اأردنا ا�ستع���ارة كلمات 
فرنهوفر ثانية:"واح�سرتاه، اعتقدت للحظة 
اأن لوحت���ي قد اكتملت اإال اأن هن���اك بالتاأكيد 
بع����ص التفا�سي���ل الت���ي يجب اإع���ادة مترير 
الفر�س���اة عليه���ا، ولن يرتاح دماغ���ي اإال بعد 
ت�س���اورين،  الت���ي  ال�سك���وك  بع����ص  تنقي���ة 
لذا اتخ���ذت ق���راري بال�سفر وزي���ارة تركيا، 
اليون���ان واآ�سي���ا بحثا عن بع����ص املوديالت 
ك���ي اأقارن لوحتي م���ع الطبيعة عر اأ�سكالها 

املختلفة".
ملاذا ا�ستدعى مارك�ص ق�سة بلزاك يف اللحظة 
التي كان يتهياأ فيها الإزاحة ال�ستار عن اأعظم 
عمل لع اأمام عيون النا�ص؟ عل كانت ُتراوده 
املخ���اوف اأن���ه ه���و اأي�س���ا كان ُيجاه���د عبثا 
كل ه���ذه ال�سن���وات يف اإمتام عمل���ه العظيم: 
راأ����ص امل����ال، واأن”اأف�س���ل متثي���ل متكام���ل 

للواقع”�سيرهن اأنه ع�سي على الفهم؟
لق���د �ساورت���ه بالتاأكيد بع�ص ه���ذه املخاوف 
� الأن �سخ�سي���ة مارك����ص عب���ارة ع���ن مزي���ج 
غري���ب م���ن اعت���داد فائ���ق بال���دات و�سكوك 
معذب���ة مع���ا يف اآن، وكان ُيح���اول ا�ستب���اق 
النقد بتوجيه حتذير يف مقدمة املجلد االأول 
بقول:"افرت����ص، بالطب���ع، ب���اأن قارئي يريد 
تعل���م �سيء جديد م���ا وبالتايل ياأن يفكر عر 

ذاته".
لكن ما يجب اأن ي�ستوقفنا اأكر من اأي �سيء 
اآخ���ر يف متاثل���ه م���ع التحف���ة املجهول���ة، اأن 
فرنهوف���ر فنان � ولي�ص خب���ريا يف االقت�ساد 
ال�سيا�س���ي بع���د اأو فيل�سوف���ا اأو موؤرخا وال 
حتى منظرا جوهريا. وتعب���ري مارك�ص:"اإْذ 
ُت�سّوُده���ا ُروح �ُسْخري���ة َبِهيَج���ة”يف و�سفه 
انتب���ه  والت���ي  املجهول���ة"،  لق�سة”التحف���ة 
اإليها الكاتب االأمريكي مار�سال بريمان، هذا 
التعب���ري يوؤ�سر اإىل اأن و�س���ف بلزاك للوحة 
فرنهوفر كان ُيج�سد التو�سيف االأكمل للر�سم 
التجريدي يف الق���رن الع�سرين � وحقيقة اأن 
بل���زاك مل يكن يعي اأبعاد م���ا و�سفه ال يوؤدي 

اإال اإىل تعميق اأ�سداء هذا الو�سف.
ويكت���ب بريم���ان قائال:”تكم���ن امل�ساأل���ة يف 
اعتب���اره جم���رد  عل���ى  ي���راه ع�س���ر  م���ا  اأن 
فو�سى وتفكك قد يكت�س���ف فيهما ع�سر يليه 
اأو اأك���ر حداث���ة، معن���ى اأو جم���اال. وهك���ذا 
ف���اإن النهاي���ة املفتوح���ة بح���د ذاته���ا ملوؤلفات 
م���ع  التوا�س���ل  ميكنه���ا  الالحق���ة  مارك����ص 
ع�سرن���ا بطرق ال ت�ستطيعه���ا موؤلفات القرن 
التا�سع ع�سر”املنتهية كتابتها": فراأ�ص امل�ال 
يتخط���ى املوؤلفات املكتوب���ة بعناية فائقة يف 
ع�س���ر مارك����ص لي�س���ل اإىل ع�س���ر حداثتن���ا 

املتقطعة".
ومارك�ص، مثل فرنهوفر، كان حداثيا طليعيا 
بامتي���از...ويف حديث���ه ال�سه���ري ع���ن حال���ة 
ا�سطرابنا يف البيان ال�سيوعي �"حني يتبخر 
كل �س���يء �سل���ب يف اله���واء"� تنب���اأ مارك�ص 
بظه���ور الرجال اجلوف ومدين���ة الوهم كما 
و�سفها تي.اأ�ص اليوت اأو ال�ساعر االيرلندي 

ييت�ص ح���ني قال:”اال�سي���اء تتداعى، المركز 
هناك يعمل على متا�سكها".

وكان مارك����ص، يف الوق���ت ال���ذي كان يكتب 
في���ه راأ����ص امل���ال، يتخط���ى الن���ر التقليدي 
مب�ساف���ة بعي���دة �سعي���ا وراء ك���والج اأدب���ي 
رادي���كايل � ف���رتاه يل�س���ق ب�س���كل متج���اور 
االأ�س���وات واملقتطف���ات م���ن امليثودولوجيا 
واالأدب وتقاري���ر مفت�س���ي امل�سانع جنبا اإىل 
جن���ب حكايات اجل���ن بطريقة تو�س���ل اإليها 
الحق���ا اأزرا باوند يف الكانتون���ات وتي اأ�ص 

اليوت يف االأر�ص اليباب.
وتب���دو مو�سيق���ى راأ����ص املال متناف���رة مثل 
مو�سيق���ى اأرنولد �سون���رغ )1874 � 1951 

موؤلف اأمريكي( وكابو�سية مثل كافكا.
وكان مارك����ص يعت���ر نف�س���ه فنان���ا خالق���ا 
و�ساع���را للدياليكتي���ك، فقد كت���ب اإىل اإجنلز 
�سه���ر مت���وز قائال:"وفيم���ا يخ����ص موؤلفي، 
�ساأف�سي لك باحلقيقة الب�سيطة، اأال وهي اأنه 
حتى ولو �سابته النواق�ص، فاإن ما متتاز بها 

كتاباتي هي طابعها الفني ككل".
فق���د كان مارك����ص يتطل���ع، عن���د تنقيب���ه عن 
روؤى ترتب���ط بالدواف���ع املادي���ة وم�ساحلها 
عند الب�س���ر، اإىل ال�سع���راء والروائيني اأكر 
م���ن تطلع���ه اإىل الفال�سف���ة وكت���اب املق���االت 
ال�سيا�سي���ة، فف���ي ر�سال���ة يف �سه���ر كان���ون 
االأول ع���ام 1868 نق���ل مارك�ص فيه���ا حرفيا 
مقطعا من ق�س���ة اأخرى لبلزاك بعنوان"ق�ص 
ل���ه  يوؤك���د  اأن  اجنل���ز  م���ن  القرية”وطل���ب 
معرف���ة  عل���ى  اعتم���ادا  املقط���ع  يف  �س���ورة 
يب���دو  التطبيقي.)وق���د  باالقت�س���اد  اإجنل���ز 
بل���زاك، امللك���ي املحافظ،بطال غ���ري حمتمل، 
لك���ن مارك�ص كان يوؤم���ن اأن الُكّت���اب العظام 
االإجتماع���ي  الواق���ع  يف  ينفذون،بعم���ق، 
اإىل ح���د ي�سام���ون في���ه، اأثن���اء الكتابة، على 

انحيازاتهم ال�سخ�سية(.
ولو كان مارك�ص يرغ���ب يف تاأليف اأطروحة 
اقت�سادي���ة تقليدية، لكان بو�سع���ه فعل ذلك، 
لكن طموحه كان اأكر جراأة من ذلك. وي�سف 
بريم���ان موؤلف راأ�ص امل���ال باعتباره”واحدا 
م���ن العمالق���ة العظم���اء املعذب���ني يف القرن 
التا�س���ع ع�سر � جنبا اإىل جن���ب بيتهوفن،غو
يا،تولت�سوي،دوي�ستوف�سكي،اب�سن،نيت����ص

ه وفان كوخ � الذي���ن يدفعوننا اإىل اجلنون، 
لك���ن �سقاوؤهم وّل���د كما هائال م���ن الراأ�سمال 

الروحي ال نزال نقتات عليه".
لك���ن ك���م واحد من���ا يفكر يف و�س���ع مارك�ص 
يف قائم���ة الكتاب والفنان���ني العظام؟ فحتى 
يف ع�سرن���ا م���ا بع���د احلداثي ه���ذا، يجري 
خطاأ فه���م ال�سرد املت�سظ���ي ل راأ�ص امل�ال وال 
ترابطه الراديكايل م���ن قبل قرائه املحتملني 
والتعامل م���ع جملداته على اعتبارها عدمية 

ال�سكل وال ميكن فهمها.
اإن الهدف االأ�سا�س���ي لكتابي هذا يكمن، على 
االأق���ل، يف اإقناع بع�ص م���ن اأولئك القراء اأن 
يعيدوا النظ���ر ثانية:فاأي ان�سان يحاول فهم 
بيتهوفن، غويا اأو تولت�سوي يجب اأن يكون 
ق���ادرا عل���ى اأن”يتعّل���م �سيئا جدي���دا ما”من 
ق���راءة راأ�ص امل�ال � عل���ى االأقل الأن مو�سوعه 
م���ا زال يتحك���م يف حياتن���ا. وكم���ا يت�ساءل 
مار�سال بريمان:”كيف ميكن لراأ�ص امل�ال اأن 

ينتهي والراأ�سمالية على قيد احلياة؟
وم���ن حما�س���ن ال�س���دف الت���ي ت�س���ي بعمق 
عظي���م اأن مارك����ص مل يكم���ل اأب���دا حتفت���ه. 
املجل���د االأول ه���و املجلد الوحي���د الذي ظهر 
خ���الل حيات���ه، اأم���ا املجل���دات الالحق���ة فقد 
جمعه���ا االآخرون بع���د وفاته، اعتم���ادا على 
الت���ي وج���دت يف  املالحظ���ات وامل�س���ودات 
غرف���ة اأبحاثه. اإن موؤلف���ات مارك�ص مفتوحة 
النهاي���ة � وهي بالتايل تت�س���م باملرونة � مثل 
النظ���ام الراأ�سم���ايل ذات���ه. كان مارك�ص حقا 
اأح���د العمالقة الكب���ار املعذب���ني. وقبل البدء 
باالق���رتاب م���ن حتفت���ه راأ����ص امل����ال، يتعني 
علين���ا تق�سي م�سادر ع���ذاب مارك�ص وكذلك 

اإلهامه.

حكاية كارل ماركس "والتحفة المجهولة" 
وقلق إنهاء تأليف "رأس المال"

أل��ّح كارل مارك��س ع��ىل فريديري��ك 

إنجلز يف ش��هر شباط عام 1867، قبل 

ف��رتة وجي��زة من تس��ليمه مخطوطة 

امُلجل��د األول م��ن رأس امل��ال إىل 

ب��رورة قراءة”التحف��ة  املطبع��ة، 

العظيم  الفرنيس  املجهولة”للكات��ب 

أنوريه بلزاك، وأكد ماركس ألنجلز أن 

ه��ذه القصة تحفة صغ��رية بذاتها”إذ 

تسودها روح سخرية بهيجة.

والندري هل الت��زم إنلجز بالنصيحة 

أم ال، ولو فع��ل ذلك لالحظ بالتأكيد 

روح الس��خرية التي ترسي يف القصة 

ابته��اج  وراء  الداف��ع  نس��تغرب  وال 

به��ا. فقصة”التحفة  القدي��م  صديقه 

املجهولة”تدور حول رس��ام عظيم، 

اس��مه فرنهوفر، رصف عرش سنوات 

من عمره يرسم ويعيد رسم بورتريه 

س��يحدث ث��ورة يف عامل الف��ن ألنه 

متكام��ل  متثي��ل  س��يعكس”أفضل 

للواقع".



علي حسين 

الزمان: 1818 
املكان: اجلزء الغربي من املانيا 

 يف اخلام����ص ع�س���ر م���ن اأي���ار يول���د  كارل 
هيرني���غ مارك����ص، يف تل���ك ال�سن���ة ين�س���ر 
�سوبنه���اور كتاب���ة ال�سهري”الع���امل كاإرادة 
وت�س���ّور “وهو الكت���اب الذي اأث���ار �سجة 
ك���رى ، وال ي���زال م���ن اأه���م م���ا اأنتجت���ه 
الفل�سف���ة الغربي���ة يف ع�سره���ا احلدي���ث ، 
االأم���ر الذي دفع مرتجمًا وباحثًا كبريًا مثل 
عب���د الرحمن بدوي ان يخ�س�ص كتابًا  عن 
�سوبنهاور يكتب فيه :”كان حرًا كاأو�سع ما 
تكون احلرية ب���اإزاء ال�سلطات الثالث، فلم 

يحفل بال�سيا�سة على االإطالق.
واإن كان ن�سريًا للنظام ولهذا اأبغ�ص الثورة 
التي قام���ت يف اأملانيا عام 1848 ، الأن فيها 
اإخ���الاًل بالنظام”، ويف ال�سنة نف�سها تظهر 
�سخ�سي���ة فرانك�ستاي���ن يف الرواي���ة التي 
و�سعته���ا م���اري �سيلل���ي ، والت���ي �ستوؤثر 
كثريا على مارك�ص املراهق، مثلما اأّثرت به 
رواية والرت �سكوت”ايفانهو” التي �سغلته 
اأ�سئلتها عن البطل الفرد اأثناء فرتة �سبابة، 
وعندم���ا ي�سبح عمره اربع �سنوات يتوفى 
�س���ان �سيمون  اول من اآم���ن بفكرة التطور  
وان املجتم���ع ال يثب���ت عل���ى ح���ال  وه���ي 
الفك���رة التي ناق�سها مارك����ص فيما بعد من 
خ���الل نقده ملبداأ �سان �سيمون القا�سي باأن 
اال�سرتاكية والعدالة ميكن اأن تتحققا  على 
ي������د م�ستبد م�ستنري، وُيق���ال اإنه ظل ميطر 
نابلي���ون بالر�سائ���ل  ينا�س���ده ب���اأن يحق���ق 

العدالة االجتماعية  يف اأوروبا. 
يدر����ص مارك����ص ال�س���اب القان���ون تنفي���ذًا 
لرغبة والده ، لكن���ه يكت�سف الفل�سفة  التي 
�ستكون ميدان���ه االأ�سا�سي ومعها يقول يف 
ر�سالة اىل حبيبته وزوجت���ه فيما بعد، اإنه 
وج���د ما يبح���ث عنه اأخ���ريًا..  يف الفل�سفة 
يكت�سف ا�ستاذه  االول هيغل معلم الفل�سفة 
االملاني���ة املطل���ق و�سرع���ان م���ا ين�سم اىل 
جماعة الهيغليني ال�سباب، يكتب لوالده انه 
يري���د ان يرتك القانون ، فق���د احدث هيغل 
تقلبات���ه يف نف�سه وه���و يريد ان ينتهي من 
ه���ذا القلق الذي يعي�سه. بع���د عام يكت�سف 
بال�سدف���ة  ن�سو�ص فيورباخ اال�ستاذ الذي 
ط�ُرد من اجلامع���ة الأنه انتقد هيغل بق�سوة 
، فيم���ا ينك���ب مارك����ص عل���ى درا�س���ة �ستى 
الفل�سف���ات  ي�س���ع قواعد ل���دور الفيل�سوف 
يف املجتم���ع ، ه���ذا الفيل�س���وف الذي يجب 
علي���ه وه���و يق���ول احلقيق���ة ان ُي�سه���م يف 

تغيري املجتمع.

************

الزمان: 1841 
املكان: باري�ص 

ال�س����اب مارك�����ص ال����ذي ج����اء اىل باري�����ص 
ب حظه يف ال�سحافة، ي�سادف �سابًا  ليج����رِّ
ا�سغر من����ه بعامني ، يرتبطان منذ اللحظة 
االوىل ب�سداق����ة  تنت����ج ع�س����رات املوؤلفات 
ان����ه فريدريك اجنل����ز، يف تل����ك ال�سنة يقراأ 
مارك�����ص كت����اب فيورب����اخ ال�سهري”جوهر 
امل�سيحية”ال����ذي يوؤك����د في����ه ان م����ن اج����ل 
ال�سم����اح بارتق����اء جمتم����ع ان�س����اين يجب 
يف  امتداده����ا  جت����د  ان  الفل�سف����ة  عل����ى 
ال�سيا�س����ة  الق����ادرة وحده����ا عل����ى حتري����ر 
االن�سان من اأغرتاب����ه بالغاء امللكية. ولهذا 
كما يقول فيورب����اخ يجب توحيد الب�سرية 
املعذب����ة  والب�سرية املفك����رة امل�سطهدة  اأي 
العم����ال واملثقفني ، ويج����ب حتويل الدولة 
جذريًا الأنها لي�ست كما يظن هيغل جت�سيدًا 

ملطلق فوق الطبقات، بل انعكا�ٌص للعالقات 
واالجتماعي����ة،  والقانوني����ة  االقت�سادي����ة 
ويزداد ع�سق مارك�ص لفيورباخ  و�سيوؤرخ 
اجنل����ز له����ذا التاث����ري ال����ذي مار�س����ه ه����ذا 
الفيل�سوف  على تط����ور الهيغليني ال�سباب  
الفكري:”كان����ت احلما�س����ة عام����ة �سامل����ة 
وا�سبحن����ا جميع����ا اتباع����ًا لفيورب����اخ يف 

احلال”
يف عام 1842 يكتب مارك�ص اوىل مقاالته 
ال�سيا�سي����ة  بعن����وان ”ال�سيوعي����ة” الت����ي 
يعتره����ا غرام�سي فيما بعد االأ�سا�ص الذي 
ُبنيت عليه الفل�سفة املادية ، يف هذه املقالة 
ي�س����رح مارك�����ص للم����رة االوىل  مفهم����وم 
ال�سيوعية وُيعي����د اأ�سولها اىل الفيل�سوف 
اأفالط����ون، يف تلك ال�سن����ة يعكف مع زميلة 
اجنل����ز عل����ى مراجعة كت����ب �س����ان �سيمون   
ب����رودن الت����ي كان  وت�سحرهم����ا مق����والت 
يوجهه����ا �س����د امللكية:”ما ه����ي امللكية اإنها 

ترٌف مرفو�ٌص”.
ويرى مارك�����ص عندئذ ان االقت�ساد ا�سا�ص 
ل����كل العل����وم االجتماعي����ة، وال�سيء ميكن 
االف����الت م����ن قوانين����ه، فيق����رر الت�س����دي 
الطوبائي����ة   �سيم����ون  �س����ان  ال�سرتاكي����ة  
ليبت����دع اال�سرتاكي����ة العلمي����ة فيكتب:”ان 
الفع����ل الذي يبني املنظومات الفل�سفية يف 
دم����اغ االن�سان هو نف�سه ال����ذي يبني �سكك 

احلديد بيد العمال”
 ويذه����ب بعي����دا فيق����رر الت�س����دي ملعلم����ه 
االول هيغ����ل، فين�س����ر كتاب����ه ال�سهري”نقد 
فل�سف����ة هيغ����ل يف احلق����وق “حيث يقرتح  
قل����ب اجلدل الهيغل����ي لو�سعه عل����ى قدميه 
اأي االنط����الق لي�ص من النظري����ات ، وامنا 
م����ن ظ����روف احلي����اة الواقعي����ة  وي�س����وغ 
الول م����رة فك����رة ان الوظيف����ة  التاريخي����ة 
للروليتاريا هي قل����ب الراأ�سمالية  ويكرر 
على خ����الف هيغ����ل  ان الدول����ة لي�ست هي 
التي ُت�سريِّ التاري����خ، بل التاريخ هو الذي 
يتمك����ن  االن�س����ان ال  الدول����ة، وان  ُي�س����كل 
بن����زوة  باأفعال����ه ولي�����ص  التح����رر اال  م����ن 
حُم�س����ن  او ب����ارادة دكتات����ور متن����ور اإذ ال 
ميكن للث����ورة ان تاأتي اإال م����ن خالل طبقة 

اجتماعية حمررة بامتياز.

************

عندم����ا ين�س����ر مارك�����ص راأ�ص امل����ال ير�سل 
ن�سخ����ة من����ه اىل ت�سارل����ز داروي����ن ال����ذي 
يك����ره بت�سعة اأعوام مع اإهداء يقّدم نف�سه 
في����ه كاأح����د املعجب����ني املخل�س����ني، فيبلغ����ه 
داروي����ن با�ست����الم الكت����اب معت����ذرًا باأدب 

بانعدام الكفاءات الالزمة لقراءته
االوىل  الرتجم����ة  تظه����ر   1868 ع����ام  يف 
لراأ�����ص امل����ال يف رو�سيا، ومل ُيب����ع الكتاُب 
يف مكان مبثل ما ُمباع يف مو�سكو، اأعطت 
الرقاب����ة الرو�سي����ة موافقته����ا عل����ى ن�س����ر 
الرتجم����ة وج����اء يف تقري����ر اخلبري”عل����ى 
الرغم من ان معتق����دات الكاتب ا�سرتاكية، 
اال ان طريقة العر�ص التي يتبعها ال جتعل 
الكتاب مفهومًا من اجلميع لذا ترى اللجنة 

انه يجب ان ال ُيحظر”
ن�س����ب  اأول  لين����ني  يفتت����ح   1918 ع����ام 
ملارك�ص يف مو�سك����و، ويلقي خطابا يقول 
كارل  القادم����ة  االجي����ال  فيه:”�ستتذك����ر 
مارك�����ص املنبوذ ال����ذي وهو يبك����ي اأطفاله 
املوت����ى يف بوؤ�سه اللن����دين، حلم بان�سانية 
اف�سل، و�سيتوجهون عندئذ �سوب اأفكاره 
ور�سالته الرئي�سي����ة:  ي�ستحق االن�سان ان 

يكون حمطًا لالآمال.

رحلة رأس المال


