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يف االأدبّي���ات املارك�سي���ة جند العديد م���ن اال�ستخدامات 
اأّل���ف ولي���م موري����س،  )اليوتوبيا(.فق���د  لكلم���ة  االأه���م 
وه���و واحد من الثوري���ني املارك�سيني االأك���ر �سهرة يف 
اإنكل���را، ق�سة ال ُتن�س���ى عنوانها )اأنباء ع���ن الال مكان( 
ل فيها، بخ���الف جميع الكتب  حول اليوتوبي���ا التي ف�سّ
الت���ي ُالِّف���ت عن ه���ذا املو�س���وع، كيفّي���ة ح���دوث عملّية 
التحّول ال�سيا�س���ي. لكننا اإذا انطلقنا من املعنى اليومي 

فاإنن���ا جند  مارك����س للكلم���ة،  اأن 

مل ُيظه���ر اأدنى اهتم���ام مب�ستقبل خاٍل م���ن االأمل واملوت 
وال�سي���اع والف�س���ل واالأزم���ات والنزاع���ات واملاآ�س���ي، 
اأو حت���ى من العم���ل. وه���و مل يهتم يف الواق���ع ب�سورة 
خا�س���ة بامل�ستقبل، اإذ من املعروف جدًا اأنه مل ُيف�سح يف 
موؤّلفاته ع���ن الكثري من موا�سف���ات املجتمع اال�سراكي 
اأو ال�سيوع���ي. وله���ذا ق���د ي�ستطيع منتق���دوه اأن يعيبوا 
علي���ه هذا االإبهام ال���ذي ال ُيغتفر، لكنه���م ال ي�ستطيعون، 
يف الوق���ت ذاته، اتهامه باأن���ه زرع االأوهام عن امل�ستقبل 

يف العامل.
والراأ�سمالي���ة يف الواقع هي، ولي�س���ت املارك�سية، التي 
تتعاط���ى امل�ستقبل عل���ى �سكل ب�سائ���ع ُت�سلَّم يف مواعيد 
الحقة وُنطلق عليها ا�سمًا ذا داللة، هو )امل�ستقبلّيات( اأو 
Futures رف�س مارك�س يف )العقيدة االأملانية( ت�سّور 
اأن تك���ون )ال�سيوعي���ة مثاًل اأعلى يجب عل���ى احلقيقة اأن 
تهت���دي به(، واإمنا اأن تكون باالأحرى )احلركة احلقيقية 

التي �سُتلغي الو�سع الراهن(.
مًا على اليهود �سابقًا قراءة امل�ستقبل، هكذا  كما كان حمرَّ
ي�سمت مارك�س، اليهودي العلماين، عّما يخّبئه لنا قادم 
االأيام. وكما راأينا، فلرمّبا اعترب اأن اال�سراكية قادمة ال 
حمالة، لكن مما ُيحريِّ العقول اأنه ال ُيف�سح عن الكثري من 
ت�سّورات���ه عنها. هناك عدة اأ�سباب له���ذا التحّفظ. اأواًل 
الأن امل�ستقب���ل غري معلوم، وق���د ي�سبح ر�سم ت�سورات 
عن���ه نوعًا م���ن الك���ذب. وقد ُتث���ري مثل ه���ذه املحاولة 
االنطباع باأن امل�ستقبل موجود يف عامل �سبابّي يجب 
اكت�سافه. �سحي���ح اأن مارك�س اعترب اأن امل�ستقبل، من 
وجه���ة نظر معّينة، قادم ال حمالة، لكن املحال ال يعني 
بال�س���رورة ال�س���يء املرغ���وب فيه. امل���وُت اأمر حمتَّم 
اأي�س���ًا، ولكن���ه براأي���ي االأغلبية غرُي مرغ���وٍب فيه. قد 
دًا م�سبق���ًا، اإال اأن ه���ذا ال يرّبر  يك���ون امل�ستقب���ل حمدَّ
االعتقاد باأن���ه �سيكون اأف�سل 

م���ن احلا�سر. وال�سيء املحتَّم هو اأمر مزعج عادة. وهذا 
ما وعاه مارك�س جيدًا.

 وهك���ذا ق���د يك���ون ا�ستق���راء امل�ستقب���ل اأمرًا لي����س فقط 
ال معن���ى ل���ه، بل قد يك���ون اأحيان���ًا هّدام���ًا. واالّدعاء باأن 
االإن�سان يتحّك���م حتى مب�ستقبله قد ُي�سي���ع �سعورًا كاذبًا 
باالأم���ن واالأمان، ولكنها �سراتيجّي���ة حتمينا من غوائل 
�سات. عندئذ  الزمن احلا�سر بكلِّ ما فيه من نواق�س ومنغِّ
يكون امل�ستقبل نوعًا من اأن���واع التميمة، اأو احلجاب اأو 
ال�سن���م املُعّزي ال���ذي نتعّلق به كما يتعّل���ق الطفل بلعبته 
ال�سغ���رية. وه���و قيمة مطلقة ل���ن تخدعنا الأنه���ا )ك�سبٍح 
نة �سد عوا�سف التاريخ، مثلُها مثُل  غ���ري موجود( حم�سّ

ح�سور االأرواح.
ميكن لالإن�س���ان اأن يحاول احت���كار امل�ستقبل، كي يتحّكم 
باحلا�سر. فعّرافو زماننا احلا�سر احلقيقيون لي�سوا من 
املنبوذين البّكائني ذوي ال�سعور الطويلة الذين يتنبَّوؤون 
للراأ�سمالية باملوت ال�سنيع، بل هم اخلرباء الذين ُتّندهم 
ال�س���ركات متعددة اجلن�سّيات والذين ينظرون اإىل داخل 
اأح�س���اء النظ���ام ليوؤّك���دوا ل�سادت���ه اأن اأرباحه���م �ستكون 
خالل الع�سر �سنوات املقبلة م�سمونة متامًا. والنبّي هنا 
ه���و كّل �سيء ما عدا اأن يكون عرافًا. واالعتقاد اأن اأنبياء 
املقّد����س  الكت���اب 

حاول���وا ا�ستقراء امل�ستقبل هو اعتق���اد خاطئ. هم كانوا 
يطمح���ون اإىل الت�سني���ع باجل�سع والف�س���اد يف احلا�سر 
واأن يحّذرونا باأنه لن يكون لنا م�ستقبل اإذا ما ا�ستمررنا 
يف نهجن���ا احلايل. ومارك����س كان بهذا املعن���ى نبّيًا ومل 

يكن عرافًا.
كان لدي���ه �سب���ب اآخ���ر لالبتع���اد ع���ن اق���راح ت�سامي���م 
للم�ستقبل. فهي كانت متوافرة بكرة اآنذاك. وكانت كلُّها 
نت���اج روؤو����س املتطّرف���ني املفرطني يف املثالّي���ة. فت�سّور 
اأن امل�ستقب���ل ي�سري اإىل االأم���ام واالأف�سل وباتاه التمام 
والكمال لي�ست فكرة ي�سارّية، واإمنا هي فكرة م�ساع لدى 
متن���ّوري الق���رن الثامن ع�س���ر الذين مل ي�سته���روا باإلقاء 
املواع���ظ ل�سال���ح اال�سراكية الثورية. وق���د انعك�س يف 
ه���ذا االإميان بامل�ستقبل اأمُل الطبق���ة الو�سطى االأوروبية 
يف مرحلت���ه االأوىل الت���ي غمرت���ه بالن�س���وة. كان العق���ل 
ب���ًا للتغّلب على اال�ستبداد، والعل���ُم اأزال اخلرافات،  متاأهِّ
وال�سل���ُم اأط���اح باحلرب. وبالت���ايل، هكذا اعتق���دوا، فاإن 
كامل تاري���خ االإن�سانية )مل يق�سد اأغل���ب هوؤالء املفّكرين 
ج اأخريًا  بهذه االإن�سانية احلقيقية �س���وى اأوروبا( �سُيتوَّ
باحلري���ة واالن�سج���ام والرخ���اء االقت�س���ادي. ومن غري 
املحتم���ل اأن الطبقة الو�سطى الربجوازية ال�سهرية كانت 
�ستواف���ق على هذا الوهم املتعايل. وكم���ا راأينا، فقد اآمن 
مارك����س بالفع���ل بالتقّدم واحل�س���ارة، لكنه اعتقد 
اأي�سًا اأنهما، حتى ذلك التاريخ على االأقل، �سنوان 
ال يفرق���ان ع���ن الرببرية والتخّل���ف. ومع ذلك، ال 
نريد القول باأن مارك�س مل يتعّلم �سيئًا من املفّكرين 
الطوباوي���ني م���ن اأمث���ال فوري���ه و�س���ان �سيم���ون 
وروبرت اأوين. وحتى عندما كان يهاجمهم اأحيانًا 
بعن���ف، كان ال يتوانى عن توجيه املديح اإىل بع�س 
اأفكاره���م املده�س���ة بتقّدمّيته���ا اأي�سًا. )طبع���ًا لي�س 
كلُّه���م، فوريه الذي ندي���ن له مبفه���وم )الن�سوّيات(، 
د بدق���ة الوح���دة االجتماعي���ة ب���� 1620  وال���ذي ح���دَّ
�سخ�سًا، اعتق���د اأن البحار �ستنقلب يف امل�ستقبل اإىل 
)ليمون���ادة(. مارك����س كان يف�سل بالطب���ع النبيذ من 

نوع ريزلينغ.
ه مارك�س اعرا�سه على اآراء هوؤالء الطوباويني،  وجَّ
خ�سي���ة اأن يقنع���وا موؤّيديه���م بق���وة حججه���م القائلة 
ب���اأن احلياة يف املجتم���ع لي�ست �سوى �س���راع  اأفكار، 
ولي�س���ت �سراع م�سالح ماّدي���ة. لذلك القى مارك�س هذا 

االإميان باحلوار الثقايف بال�سّك.
فقد كان وا�سحًا بالن�سبة له اأن االأفكار التي تهم االإن�سان 
فعاًل هي االأفكار الناتة عن حياته اليومية، ولي�س عن 
اخلطابات ال�سيا�سية اأو اجلدال يف النوادي. واإذا اأردنا 
اأن نعرف ما يوؤم���ن به الرجال والن�ساء، فعلينا اأن ننظر 

اإىل ما يفعلون، ولي�س اإىل ما يقولون.

عن كتاب : ملاذا كان مارك�س على حق

ترجمة: المدى

فه���و خب���ري االقت�س���اد  ال�سيا�س���ي ال���ذي ك�س���ف ع���ن 
الطابع"الغام�س"الذي تكت�سبه ال�سلع يف عملية التبادل  
يف ال�س���وق؛ وه���و املنّظ���ر ال�سيا�سي ال���ذي ا�ستك�سف 
ت�سّكل الطبقات والطابع االجتماعي للدولة وديناميات 
ال�سلطة يف جمتمع مزقته ال�سراعات؛ وهو الفيل�سوف 
الوج���ودي الذي يتجادل مع هيغل وفيويرباخ، وي�سري  
اىل فق���دان االإن�سان"لطبيعته الب�سرية"يف ظل اغراب 
العم���ل –الذي  يبدو اأن مارك����س او�سعه حتلياًل. وهذا 
هو ال�سبب الذي جعلن���ي اأجروؤ على اأن اأذكره حتى يف 
ع�سرنا الذي �سهد �سقوط جدار برلني، وانهيار االحتاد 
ال�سوفيات���ي ومتّكن الراأ�سمالي���ة العاملية النيوليربالية 

من فر�س هيمنتها. 
موهبة  ماركس

ب���ادئ ذي ب���دء، اأود اأن اأ�س���ري اإىل جمموع���ة م���ن اأربع 
روؤى م���ن التفك���ري املارك�سي، والتي اأعتق���د اأنها غرّيت 
طريقة روؤيتن���ا للعامل ب�سكل جذري  - وحتى معار�سي 
مارك����س ال ي�ستطيع���ون اإن���كار ه���ذا التاأث���ري. اأواًل، من 
امله���م متامًا اأن نتذكر نقده االأخالقي / الروحي العميق 
للراأ�سمالية، ال اأري���د اأن اأنفي اأهميته بالقول اإنها جمرد 
اف���كار رومان�سية كتبها"مارك����س"يف �سبابه. وبداًل من 
ذل���ك، اأنا اأدرك حدود"الفا�س���ل املعريف"واإيجاد تقارب 
غري عادي بني تاأمالت مارك�س الهيغلي حول االغراب، 
والعم���ل املهيمن، وقدرة املال عل���ى تغيري كل �سيء اىل 
ال�سماوية"يف"املي���اه  كل"ال�سع���ادة  وم���وت  نقي�س���ه، 
اجلليدي���ة للح�ساب���ات االأنانية"والت���ي ع���رّب عنه���ا يف 
خمطوطاته االقت�سادية والفل�سفية والبيان ال�سيوعي، 
وم���ا و�سف���ه مارك�س"النا�س���ج"يف كت���اب راأ����س املال 
باأنها"�سنمي���ة �سلعية"وهي الطريق���ة التي تتحول بها 

العالقات االإن�سانية اإىل عالقات بني االأ�سياء وال�سلع. 
والواق���ع اأن الراأ�سمالي���ة حتولنا اإىل �سل���ع وتدّمرنا – 
تدم���ر اإمكاناتن���ا الب�سري���ة واإبداعنا وعالقاتن���ا. واأدى 
ذل���ك اإىل اأن مينحن���ا مارك�س حلمًا نبي���اًل )ولكن ممكن 
التطبي���ق(، وهو تطبي���ق ال�سيوعية:"احل���ل احلقيقي 
للن���زاع ب���ني اجلوه���ر واملظه���ر، ب���ني املو�سوع���ي، و 
الذات���ي، بني احلرية وال�س���رورة"، احلب ينتج احلب، 
و"االإن�سان الكامل"يج�سد  الوجود. يجب اأال تغيب عن 
بالنا ه���ذه احلقيقة بحجة جمرد النظ���ر اإىل م�ساهماته 
يف حتلي���ل وقت العم���ل، وفائ�س القيم���ة والربح، على 

الرغ���م من اهميته���ا الكب���رية التي ت�س���دت يف موؤلفه 
املهم م�ساهمة يف نقد االقت�ساد ال�سيا�سي.

ثاني���ًا، لقد فتح اأعينن���ا، وجهزنا ب���روح الوعي النقدي 
- والق���درة عل���ى روؤي���ة كيف ترتب���ط اأفكارن���ا مبوقعنا 
االجتماع���ي، وم�ساركتن���ا م���ع قوى وعالق���ات االإنتاج، 
وكيف اأن اأيديولوجية الطبقة احلاكمة )امل�سيطرة على 
عالقات االإنتاج( غالبًا ما تقدم  نف�سها باعتبارها ال�سعور 
اجلماع���ي  ال�سائ���د واملهيم���ن، وباأنه���ا حقيق���ة ال جدال 
فيه���ا. ولكنن���ا بحاج���ة اإىل التغلب على فخ ه���ذا الوهم 
االأيديولوج���ي - اأو"الوعي الكاذب"- لرنى كيف يعمل 
املجتمع فع���اًل: على �سبيل املث���ال، الطريقة التي تخفي 
بها فكرة"املناف�سة العادلة"حقيقة اأنه يف جمتمع مق�سم 
اإىل طبق���ات، وب�سب���ب ع���دم العدال���ة يف توزيع الروة 
وال�سلطة، ال يوج���د يف الواقع اأية مناف�سة تري على 
قدم امل�ساواة. هذا هو مثل اإعادة تعريف الدولة. فوراء  
حياده���ا الظاهري يكم���ن اهتمامها االأ�سا����س باحلفاظ 
على الو�سع الراهن م���ن خالل جهازها الق�سري وكذلك 

االأيديولوجي. بطريق���ة ما، كانت موهبة مارك�س -هي 
القدرة على روؤية ما وراء مذهب احلقيقة"الر�سمية".

ثالثًا، مّكننا مارك�س من روؤية معنى جديد يف ال�سراع. 
ال�س���راع لي�س جمرد انح���راف، اأو م�سكلة يف"القانون 
والنظام". والنزاع لي�س بال�س���رورة �سلبيًا. وبداًل من 
ذلك، يتج���ذر ال�س���راع يف عملية الت�سكي���ل االجتماعي 
نف�سه. اإن م�سالح الطبقات املتعار�سة، كما ي�سري منطق 
اجل���دل الدياليكتيك���ي، ت�سب���ح الق���وة الدافع���ة حلركة 
التاريخ التقدمية اىل االأمام. يف الواقع، فمن خالل هذه 
املنهجية - التفاعل اجلديل امل�ستمر للفكرة ونقي�سها – 
ميك���ن درا�سة حركة التاري���خ. وبذلك �سنفهم، كيف اأدت 
اأ�سالي���ب االإنتاج اجلديدة اإىل ظه���ور الطبقة ال�سناعية 
/ الربجوازية الطموحة التي ت�سّببت يف نهاية املطاف 
يف ه���دم االإقطاع، وكيف اأن من���و الربجوازية القومية 
يف الهن���د اال�ستعمارية اأ�سع���ل الن�سال من اأجل احلرية 

يف عموم الهند. 
واأخ���ريًا، �ساعدنا مارك����س يف روؤية اإمكان���ات وحدود 
الفاعلية الب�سرية، ففي العامل املادي فاإن حريتنا لي�ست 
مطلق���ة الأنن���ا تاريخي���ًا لي����س اإال  اأف���راد حتكمه���م قيود 
البني���ان االجتماع���ي واالقت�س���ادي. وق���ال مارك�س يف 
كتابه"االيديولوجي���ا االأملاني���ة"، اإن االأف���كار واالأخالق 
والدي���ن، لي����س له���ا ا�ستقاللي���ة، الأن االأفراد"يتكيف���ون 
م���ع ظروف االإنت���اج، �سواء م���ع ما ينتجون���ه اأو كيفية 
اإنتاج���ه". وم���ع ذلك، ال ينبغ���ي لنا اأن نن�س���ى اأن مادية 
مارك����س مل تك���ن مث���ل املادي���ة امليكانيكي���ة لفيويرباخ. 
فب���ني الوعي والواق���ع تكمن املمار�س���ة، واأنه من خالل 
املمار�س���ة ميكن  لن���ا اأن نتحكم بقدراتن���ا، وبداًل من اأن 
نكون متفرج���ني �سلبيني على وقائع التاريخ، ن�سهم يف 
التح���ّول التاريخي. مل يكن مارك�س مراقبًا منف�ساًل عن 
الواق���ع  يق���وم ب�سياغ���ة قوانني"حديدية"للتاريخ؛ بل 
كان ب���داًل من ذلك، مفكرًا عاطفي���ًا، مدركًا للواقع يجعلنا 
على بّينة من م�سوؤوليتنا التاريخية. اإن الر�سالة ال� 11 
حول فيورباخ، تعل هذه النقطة وا�سحة متامًا:"لقد 
ف�س���ر الفال�سف���ة الع���امل بط���رق عدي���دة. لك���ن املهم هو 

تغيريه".
ال عج���ب اأن ا�سل���وب التفك���ري ال�ساح���ر ملارك����س ه���ذا  
ا�ستط���اع  اأن يله���م النا�س من خمتل���ف قطاعات احلياة 
واالأكادميي���ني  ال�سيا�سي���ني  والنا�سط���ني  الفنان���ني   -

والفال�سف���ة. وحت���ى عندم���ا ت�سود اخلالف���ات، �سيكون 
من ال�سع���ب الفرار منه. على �سبيل املث���ال، على الرغم 
م���ن اأن عامل اجتماع مث���ل ماك�س ويرب قام  بقراءة اأكر 
دقة وتط���ورًا ملو�سوعة الطبقي���ة االجتماعية من خالل 
مفاهي���م 'الطبق���ة'، 'املكان���ة االجتماعي���ة و 'ال�سلط���ة' اأو 
بني دور االأف���كار )اأو الكالفينية( يف �سنع الراأ�سمالية، 
تك���ن  ومل  مطاردت���ه.  يف  مارك�س"ا�ستم���ر  فاإن"�سب���ح 
الفل�سف���ة الوجودي���ة جل���ان ب���ول �سارت���ر غ���ري مبالية 
متامًا بروح املارك�سي���ة. يف الواقع، فاإن حديث �سارتر 
عن"االميان الكاذب"مل يكن خمتلفًا جوهريًا عن حديث 
مارك����س ع���ن ع���ذاب االإن�س���ان املغ���رب. وق���د احتفظ 
مي�سي���ل فوكو، عل���ى الرغم من نق���ده لنظري���ة ال�سلطة 

الكربى املارك�سية، بنف�س الروح النقدية ملارك�س.
كان مارك����س بالفعل نقطة حت���ول يف التاريخ - ورمبا 
هو موؤ�س�س املذهب العلماين االأكر جاذبية يف الع�سر 
احلديث. ومع ذلك، غاب عنه �سيء عميق اأدركه مفكرون 
م���ن  اأمث���ال رابندراناث طاغ���ور واملهامت���ا غاندي. لقد 
غ���اب عنه  ما كان قد و�سفه طاغور باأنه"دين ال�ساعر"- 
التدين املخ�سب جماليًا مع ال�سعور باالمتنان والدعاء، 
التدين الذي ي�سعى من اأجل حتقيق تناغمنا مع الكون: 
�س���يء يتج���اوز معايري"حتليل الطبق���ة". كما غاب عنه 
م���ا كان يعتربه غاندي رحل���ة اإىل العامل الداخلي: عمل 
م�ستم���ر على"الذات"لتحوي���ل ال�سيا�س���ة اإىل فع���ل من 
احل���ب. غابت ع���ن مارك����س ه���ذه املو�سيق���ى البديهية 
لل���روح ب�سب���ب تاأث���ره باخلط���اب الغربي ح���ول العقل 

واملنطق.
ولك���ن م���ع ذل���ك، فه���ذه ه���ي احلي���اة. علين���ا اأن نتعل���م 
با�ستم���رار، ننتق���د ونختلف  م���ن اجل تو�سي���ع اآفاقنا. 
اإذا اأ�سبحن���ا تريبني مبا في���ه الكفاية واخرنا ال�سري 
مع ان�سانية مارك�س و�ساعري���ة طاغور وروؤية غاندي، 
فم���ن املمك���ن اأن ت���د طريق اخل���روج مم���ا يحدث يف 
جم���ال ال�سيا�س���ة والثقافة الهندي���ة - القومية املت�سددة 
كاأيديولوجية تخفي التناق�سات االجتماعية، والعدوان 
املتوح�س با�س���م التنمية، والفقر و�س���ط الراء املبتذل 
ومنو البطالة، واف�ساح املجال للتالعب مب�ساعر النا�س 

وبيع ال�سيا�سة كمنتج ذي"عالمة تارية".

عن: موقع ذاواير

عالم االجتماع الهندي افيجيت باثاك: 

أشعُر باالمتنان لماركس

مّرت يف الخامس من أيار ذكرى والدة الفيلسوف واملفّكر العظيم كارل ماركس 

واىل جانب العديد من املقاالت والدراسات التي نرشت يف هذه املناسبة كتب 

عامل االجتامع الهندي املعروف افيجيت باثاك، وهو بروفسور يف جامعة 

جواهر الل نهرو، عن هذه املناسبة مقالة  عن تأثري ماركس املمتد إىل يومنا 

هذا:

يف ذكرى ميالد كارل ماركس كنت أسمع نداًء داخليًا. يشعرين بالحاجة للترضع 

واالمتنان لنبي العرص الحديث. فأن يكون املرء ماركسيًا يعني ذلك اتباع 

مجموعة من املبادئ التوجيهية الصارمة - القبول غري املرشوط ملفاهيم 

املادية التاريخية أو قوانني التاريخ الحتمية والتي تشدد عىل أن اشتداد الرصاع 

الطبقي سينجز التحوالت االجتامعية؛ أو أن يكون رفيقًا نشطًا يف جامعة سياسية 

يسارية وينفي كل الرؤى األخرى لالشرتاكية بكونها"طوباوية"- أنا لست ماركسيًا. 

ورغم ذلك، فإن اسلوب تفكري ماركس العميق ال يزال يفنت دارسيه واملعجبني 

به من أمثايل.

تأليف: تيري إيغلتون

لماذا كان كارل ماركس محّقًا؟ 

املاركس��ية ُحلم طوب��اوي يتصّور إمكانية خلق مجتم��ٍع ال عناء فيه وال 

آالم وال مظامل وال نزاعات: ففي الشيوعية، ال وجود للتنافس ولألنانية 

وحب التمّلك والتس��ابق وعدم املس��اواة. وال 

أحد من األعايل وال أحد من األس��افل. وال أحد 

يعم��ل، بل يعيش الن��اس يف صفاء ت��اّم معًا، 

وس��يُل مس��تلزمات الحي��اة املادي��ة يجري وال 

ينض��ب. وهذا التصّور الس��اذج الذي يدعو إىل 

العجب إمنا ينبع من إميان أعمى بطبيعة اإلنسان 

الجيدة. أما طبيعة اإلنسان الرشيرة، فتبقى خارج قوس، كام ُيْهَمُل واقع 

الح��ال أننا مخلوق��ات أنانية وطاّمعة وعدوانية تح��ب التنافس، وأنه ال 

ميكن ألية طرائ��ق اجتامعية، مهام كانت عميق��ة األثر، تغيري يشء يف 

هذا الواقع. ولذلك تعكس رؤية ماركس للمستقبل بهذا الشكل املفرط 

يف التفاؤل، إجاماًل، ُبْعَد سياسته وسياسة أتباعه عن الواقع.

هل ال يزال يوجد لديكم يف اليوتوبيا املاركسية حوادث سري؟ لقد اعتاد 

كلُّ ماركيس التأقلم مع أمثال هذا الس��ؤال الس��اخر. وهو يف الحقيقة 

يفضح جهل الس��ائل أكرث م��ام ُيفصح عن أوهام املارك��يّس. إذا فهمنا 

اليوتوبي��ا عىل أنها املجتمع الكامل، فإن )اليوتوبيا املاركس��ية( تناقض 

بحد ذاته.
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يف واح��دة من ضواح��ي لندن، كان فريدريك أنجلز ابن العائلة االرس��تقراطية، 
ينتظر بفارغ الصرب أن يطلع عىل مسودات الجزء األول من كتاب صديقه الذي 
اطل��ق عليه عنوان"رأس امل��ال"، إاّل أن صديقه كارل مارك��س والذي يعاين 
مصاع��ب مالية التنتهي، يناوله ب��داًل من ذلك رواية بلزاك الش��هرية"التحفة 
املجهول��ة"، ويطل��ب من��ه أن يقرأها:"هذه القص��ة تحفة مفعمة بالس��خرية 
املبهجة أش��د البهجة". الدهش��ة تس��يطر عىل أنجلز الذي اعتق��د أن صديقه 
الحميم يسخر منه، فام عالقة بلزاك برأس املال. كانت الرواية تتحدث عن الرسام  
الشهري"فرينهوفر"الذي مييض عرش سنوات وهو يعمل عىل لوحة أراد لها أن تحدث ثورة يف الفن، 
وح��ني يس��مح أخريًا ألحد زمالئه بأن ي��رى اللوحة، يتعجب هذا الزميل الش��اب عىل الوقت الذي 

ضّيعه فرينهوفر من أجل لوحة هي عبارة عن خليط من األشكال واأللوان العشوائية.

* ال�سيء يف لوحتي، �س���رخ فرينهوفر وهو 
ينقل ناظريه بني اللوحة وزميله. 

- ماذا فعلت؟ قال له ال�ساب. 
*  قال بقوة وهو ي�سرخ: اأال ترى �سيئًا فيها، 
اأيه���ا املهرج اأيها الوغد، م���ن الذين جاءوا بك 
اىل هنا، هل تريد اأن تهزاأ بي، قل يل اأجبني، 

اإنني �سديقك هل اأف�سدت لوحتي؟ 
ح���ّدق فرينهوف���ر يف لوحت���ه للحظ���ة ثم راح 
يرن���ح:  ال�س���يء ال�س���يء، وق���د عمل���ت ع�سر 
جمه�س���ًا  الكر�س���ي  عل���ى  ووق���ع  �سن���وات.  

بالبكاء.
وبح�سب ما يكتب اأجنلز فيما بعد حول كتاب 
راأ�س امل���ال، فاإن ق�سة بلزاك تركت اأثرًا كبريًا 
يف �سديقه مارك�س، وكان يتذكرها كلما �ساأله 
اأح���د اأن يطلعه على امل�س���ودات االأوىل لكتابه 

راأ�س املال فريد:  
- ال، ال ي���زال عل���ّي  اأن اأ�سع بع����س اللم�سات 
االأخرية، البارحة خيِّل يل اأنني انتهيت منها، 

لكن �سباح هذا اليوم اكت�سفت خطاأي. 
منذ عام 1846  كان كتاب  راأ�س املال قد تاأخر 
اأ�ساًل، كت���ب مارك�س اىل النا�س���ر :"لن اأدفعه 
اىل املطبعة قبل اأن اأ�سع اللم�سات االأخرية".  
وبع���د اثنت���ي ع�سرة �سن���ة مل يك���ن الكتاب قد 
���ر للمقّرب���ني منه  ق���ارب االكتم���ال، وراح يف�سِّ
�سب���ب ه���ذا التاأخري قائاًل :"االأم���ر ب�سيط الأن 
امل���رء م���ا اإن ي�س���رع يف تنظي���م املو�سوعات 
التي كّر�س له���ا �سنوات من البحث والدرا�سة 
بالك�س���ف  املو�سوع���ات  ه���ذه  تاأخ���ذه  حت���ى 
ع���ن اأوجه جدي���دة تقت�سي مزيدًا م���ن التاأمل 

والبحث والدرا�سة."
عل���ى  نف�س���ه  اىل  ينظ���ر  مارك����س  كارل  كان 
اأن���ه �ساعر واأدي���ب قب���ل اأن يك���ون فيل�سوفًا، 
وق���د كت���ب الأجنل���ز يف ع���ام 1856 :"واالآن 
فف���ي م���ا يتعل���ق بكتاب���ي اجلدي���د – يق�س���د 
راأ����س امل���ال – �س���وف اأف�سي اإلي���ك باحلقيقة 
الوا�سح���ة، مهم���ا تك���ن العي���وب القائمة يف 
الكت���اب، فاإن ميزته �ستكم���ن يف اأنه عمل فني 
بامتياز، لقد تطلعت اىل ال�سعراء والروائيني 
اأك���ر مم���ا تطلع���ت اىل الفال�سف���ة واملحللني 
االقت�سادي���ني باحث���ًا لديهم ع���ن تب�سرات يف 
دواف���ع الب�سر وم�ساحلهم املادي���ة". وقد ظل 
مارك�س على اعتقاده ب���اأّن لدى االأدباء الكبار 
تب�س���رات بالواق���ع االجتماعي تتع���اىل على 
حتيزاته���م ال�سخ�سي���ة، ويكت���ب اأجنل���ز يف 
رث���اء مارك�س:"مل يكن يطم���ح اأن يكتب بحثًا 
فل�سفي���ًا اأو اقت�سادي���ًا تقليدي���ًا، كان طموحه 

اأكر جراأة، اأن يناف�س كبار االأدباء". وي�سف 
التو�س���ري كت���اب راأ�س امل���ال، باأن���ه واحد من 
االأعم���ال االأدبية الفري���دة وي�سع مارك�س اىل 
جانب بتهوفن وتول�ست���وي ودي�ستويف�سكي 
وغوي���ا واأب�س���ن ونيت�س���ه ممن �سنع���وا لهذا 
العامل قدرًا كبريًا من الراأ�سمال الروحي الذي 

النزال نعتا�س عليه. 
****

يف اخلام�����س ع�سر من اأي����ار عام 1818 يولد  
غ����رب  مقاطع����ة  مارك�����س يف  كارل هيرني����غ 
اأملاني����ا، يف تل����ك ال�سن����ة ين�س����ر �سوبنه����اور 
كتاب����ة ال�سهري"الع����امل كاإرادة ومتثل"وه����و 
الكت����اب ال����ذي اأثار �سج����ة ك����ربى، وال يزال 
م����ن اأه����ّم م����ا اأنتجت����ه الفل�سف����ة الغربي����ة يف 
ع�سره����ا احلدي����ث، االأمر الذي دف����ع مرجمًا 
وباحث����ًا كبريًا مثل عب����د الرحمن بدوي، اىل 
�س كتابًا ع����ن �سوبنهاور يكتب فيه  اأن يخ�سّ
:"كان ح����رًا كاأو�س����ع ما تكون احلري����ة باإزاء 
ال�سلطات الثالث، فلم يحف����ل بال�سيا�سة على 
للنظ����ام وله����ذا  االإط����الق. واإن كان ن�س����ريًا 
اأبغ�����س الث����ورة الت����ي قام����ت يف اأملاني����ا عام 
ويف  بالنظ����ام"،  اإخ����الاًل  فيه����ا  الأن   ،1848
ال�سنة نف�سها تظهر �سخ�سية فرانك�ستاين يف 
الرواية التي و�سعته����ا ماري �سيللي، والتي 
�ستوؤث����ر كث����ريًا يف مارك�����س املراه����ق، مثلما 
اأّثرت فيه رواية والر �سكوت"ايفانهو"التي 
�سغلت����ه اأ�سئلتها عن البطل الف����رد اأثناء فرة 
�سباب����ه، وعندما ي�سبح عم����ره اأربع �سنوات 
يتوف����ى �س����ان �سيم����ون  اأول من اآم����ن بفكرة 
التط����ور، واإن املجتم����ع ال يثب����ت عل����ى حال، 
وه����ي الفكرة التي ناق�سه����ا مارك�س فيما بعد 
من خ����الل نقده ملب����داأ �سان �سيم����ون القا�سي 
ب����اأن اال�سراكي����ة والعدالة ميك����ن اأن تتحققا 
عل����ى ي�������د م�ستب����د م�ستن����ري، وُيق����ال اإنه ظل 
ميطر نابلي����ون بالر�سائل ينا�سده باأن يحقق 

العدالة االجتماعية يف اأوروبا.
والنع����رف اأ�سي����اء كث����رية ع����ن طفول����ة كارل 

مارك�س با�ستثناء اللمحات التي كتبتها ابنته  
اإيليان����ور، كان غالم����ا قوي����ًا، مت����ني البني����ة، 
حيوي الذه����ن، ودون اأن يكون كارل عبقرية 
مبكرة بكل معنى الكلمة، فقد اظهر منذ �سباه 
املبك����ر ذكاًء ح����ادًا ج����دًا، وتخربن����ا �سقيقت����ه 
الكربى، اأن كارل  مل يتجاوز اخلام�سة ع�سرة 
م����ن عم����ره، لكن����ه كان يتح����دث م����ع اأبيه عن 
االأخالق واحلرية وع����ن الله، وكانا يق�سيان 
اأوقات����ًا طويلة يتناق�سان ح����ول اأفكار فولتري 
وق�سائد غوته، ويف تلك ال�سن قراأ �سك�سبري، 
واعجب ب�سريفانتي�س وحفظ مقاطع مطّولة 

م����ن الي����اذة هومريو�����س، وكان وال����ده ياأمل 
اأن ي�ستخ����دم ابنه مواهب����ه العقلية يف خدمة 
النا�����س، اأما اأّمه فقد كانت تاأمل يف اأن ي�ساعد 

احلظ ابنها في�سبح �ساحب مال وفري. 
يدر�����س مارك�����س ال�ساب القان����ون يف جامعة 
ب����ون تنفي����ذًا لرغب����ة وال����ده، لكن����ه يكت�س����ف 
الفل�سفة التي �ستكون ميدانه االأ�سا�س ومعها 
يق����ول يف ر�سال����ة اىل حبيبت����ه وزوجته فيما 
بعد"جيني"، اإنه وجد ما يبحث عنه اأخريًا.. 
يف الفل�سف����ة يكت�س����ف اأ�ست����اذه االأول هيغل، 
معل����م الفل�سف����ة االأملانية املطل����ق و�سرعان ما 

ين�سم اىل جماعة الهيغلي����ني ال�سباب، يكتب 
لوال����ده اأن����ه يري����د اأن ي����رك القان����ون، فق����د 
احدث هيغل تقلبات����ه يف نف�سه وهو يريد اأن 
ينتهي من هذا القلق الذي يعي�سه:"لقد قراأت 
�سذرات م����ن فل�سفة هيغل الت����ي كان تناغمها 
يل،  الي����روق  واحل����اد  الغري����ب  اليالكتيك����ي 
كن����ت اأريد اأن اغو�س م����رة اأخرى يف حميط 
هيغ����ل". بعد عام يكت�سف بال�سدفة ن�سو�س 
فيورباخ االأ�ستاذ الذي ط�ُرد من اجلامعة الأنه 
انتقد هيغل بق�سوة،   فيما ينكّب مارك�س على 
درا�س����ة �ست����ى الفل�سف����ات ي�س����ع قواعد لدور 
الفيل�سوف يف املجتمع، هذا الفيل�سوف الذي 
يجب عليه وهو يق����ول احلقيقة اأن ُي�سهم يف 

تغيري املجتمع.
ويف حني كان كارل مارك�س يتنقل من النزعة 
العقالنية اىل الرومانتيكية ثم اىل الهيغلية، 
فاإن �سديق����ه املقبل ورفيق����ه يف و�سع اأ�س�س 
الفل�سفة املادية، فريدريك اأجنلز، ا�ستطاع اأن 
ي�س����ل اىل نف�س الت�سورات واملفاهيم، ولكن 
ع����رب معاناة م����ع عائلته التي كان����ت ترى يف 

الفل�سفة والفكر ن�ساط عبثي. 
ول����د اأجنلز يف الثامن والع�سرين من ت�سرين 
ال�سناع����ي  ال�سط����ر  ع����ام 1820 يف  الث����اين 
اأملاني����ا، وكان ينت�س����ب اىل عائل����ة م����ن  م����ن 
ال�سناعي����ني الكبار، وبخ����الف عائلة مارك�س 
ذات العقلي����ة املتح����ررة، ف����اإن عائل����ة اأجنل����ز 
كان����ت ذات نزعة رجعية، وق����د ا�سطر اأجنلز 
من����ذ �سنوات �سباب����ه االأوىل للكفاح ب�سراوة 
�س����د ه����ذه العقلي����ة الت����ي الت����رى يف احلياة 
�س����وى امل����ال، وعن����د بل����وغ اأجنل����ز الرابع����ة 
ع�س����رة، اأر�سلت����ه العائلة اىل كلي����ة الربيفيدا 
والت����ي تعت����رب اآنذاك م����ن الكلي����ات املتميزة، 
و�ساأن وال����د كارل مارك�����س، كان والد اأجنلز 
م����ع اعرافه مبزاي����ا ولده، يح�����س بال�سدمة 
لطبيعت����ه املختلفة جذريًا ع����ن اأ�سقائه، وكان 
اىل  االختالف����ات  ه����ذه  ت����وؤدي  اأن  يخ�س����ى 

ا�سطراب روحه وخراب م�ستقبله.
ونظ����رًا الأن اأجنل����ز مل يك����ن يج����د يف عائلته 
تفهم����ًا لرغباته يف الدرا�سة والعمل واحلرية 
ال�سخ�سي����ة، فق����د كان يح�����س بالعزل����ة وكان 
ينط����وي على نف�سه، وقد قال����ت امراأة عجوز 
كانت تقطن بالقرب من منزلهم، اإنها �ساهدته 
ي�س����ري يف النه����ار حام����اًل م�سباح����ًا يف ي����ده 

قائاًل، اإنه يفت�س مثل ديوجني عن احلقيقة.
******* 

باري�����س  اىل  ج����اء  ال����ذي  مارك�����س  ال�س����اب 

ال�سحاف����ة،  يف  حظ����ه  ب  ليج����رِّ  1841 ع����ام 
ي�س����ادف �سابًا اأ�سغر من����ه بعامني، يرتبطان 
من����ذ اللحظ����ة االأوىل ب�سداقة تنت����ج ع�سرات 
املوؤلفات اإن����ه فريدريك اأجنلز، يف تلك ال�سنة 
يقراأ مارك�س كت����اب فيورباخ ال�سهري"جوهر 
امل�سيحية"ال����ذي يوؤكد فيه،  من اجل ال�سماح 
بارتق����اء جمتمع ان�ساين يج����ب على الفل�سفة 
الق����ادرة  ال�سيا�س����ة   يف  امتداده����ا  ت����د  اأن 
وحده����ا عل����ى حتري����ر االإن�سان م����ن اغرابه 
باإلغ����اء امللكي����ة. وله����ذا كما يق����ول فيورباخ، 
يج����ب توحي����د الب�سري����ة املعذب����ة والب�سرية 
املفك����رة امل�سطه����دة، اأي العم����ال واملثقف����ني، 
ويجب حتويل الدولة جذريًا الأنها لي�ست كما 
يظن هيغل ت�سيدًا ملطلق فوق الطبقات، بل 
انعكا�����ٌس للعالق����ات االقت�سادي����ة والقانونية 
مارك�����س  ع�س����ق  وي����زداد  واالجتماعي����ة، 
لفيورباخ، و�سيوؤرخ اأجنلز لهذا التاأثري الذي 
مار�سه ه����ذا الفيل�سوف على تطور الهيغليني 
عام����ة  احلما�س����ة  الفكري:"كان����ت  ال�سب����اب 
�ساملة وا�سبحنا جميعا اتباعًا لفيورباخ يف 

احلال."
يف ع����ام 1842 يكتب مارك�����س اأوىل مقاالته 
ال�سيا�سية بعنوان"ال�سيوعية"التي يعتربها 
غرام�سي فيم����ا بعد االأ�سا�س الذي ُبنيت عليه 
الفل�سفة املادية، يف هذه املقالة ي�سرح مارك�س 
للم����رة االأوىل، مفهم����وم ال�سيوعي����ة وُيعي����د 
اأ�سوله����ا اىل الفيل�س����وف اأفالط����ون، يف تلك 
ال�سن����ة يعكف مع زميل����ة اأجنلز على مراجعة 
كت����ب �س����ان �سيم����ون وت�سحرهم����ا مق����والت 
برودن التي كان يوجهها �سّد امللكية:"ما هي 

امللكية اإنها ترٌف مرفو�ٌس". 
ويرى مارك�����س عندئذ، اأن االقت�س����اد اأ�سا�س 
ل����كل العل����وم االجتماعي����ة، وال�س����يء ميك����ن 
الت�س����دي  فيق����رر  قوانين����ه،  م����ن  االف����الت 
ال�سراكية �سان �سيم����ون الطوبائية  ليبتدع 
اال�سراكية العلمية فيكت����ب:"ان الفعل الذي 
يبني املنظومات الفل�سفية يف دماغ االإن�سان 

ه����و نف�س����ه ال����ذي يبن����ي �س����كك احلدي����د بيد 
العمال."

 ويذه���ب بعيدًا فيقرر الت�س���دي ملعلمه االأول 
هيغ���ل، فين�س���ر كتاب���ه ال�سهري"نق���د فل�سف���ة 
هيغ���ل يف احلقوق"حيث يق���رح قلب اجلدل 
الهيغل���ي لو�سع���ه عل���ى قدمي���ه اأّي االنطالق 
لي�س من النظريات، واإمنا من ظروف احلياة 
الواقعية وي�سوغ الأول مرة فكرة اأن الوظيفة 
التاريخية للربوليتاريا هي قلب الراأ�سمالية، 
ويك���رر على خ���الف هيغ���ل، اأن الدولة لي�ست 
ه���ي الت���ي ُت�س���ريِّ التاري���خ، ب���ل التاريخ هو 
ال���ذي ُي�س���كل الدولة، واإن االإن�س���ان ال يتمكن 
من التحرر اإال باأفعال���ه ولي�س بنزوة حُم�سن  
اأو ب���اإرادة دكتاتور متنور، اإذ ال ميكن للثورة 
اأن تاأت���ي اإاّل من خالل طبقة اجتماعية حمررة 

بامتياز.
ع���ام 1849  ي�س���ل  مارك����س اىل  لن���دن، كان 
يبلغ من العمر واحدًا وثالثني عامًا، متزوجا 
من  جيني فون، ابنة موظف، بقيت معه لنحو 
اأربع���ني عامًا �سريكته الوفّي���ة تقا�سمه فرات 
الفق���ر واحلرم���ان و�س���وء احل���ظ. مل يع����س 
م���ن اأوالدهم���ا ال�ستة غري ثالث���ة، ومن هوؤالء 
الثالثة انتحر اثنان. ومما ال�سك فيه اأن ثالث 
�سن���وات من ال�سدائد املتناهي���ة قد لّونت اآراء 
مارك�س، وتعد م�سوؤولة عن  احلّدة والثورية 
يف كتابت���ه. ومل ينقذ اأ�سرة مارك�س من املوت 
احلقيقي جوعًا �س���وى امل�ساعدات املالية، يف 
كثري من املرات م���ن �سديقه فريدريك اأجنلز. 
وكان دخل مارك�س الوحيد مما يك�سبه جنيهًا 
واح���دًا يف االأ�سب���وع يت�سّلم���ه م���ن �سحيف���ة 
نيوي���ورك تريبيون، وبع����س االأجر املتقطع 

من كتابة بع�س املو�سوعات الق�سرية. 
وبرغ���م البوؤ�س والدائن���ني امللّحني، واملر�س 
واحلاجة، التي اأحاطت به، لكنه كان كعادته، 
كان يذه���ب اىل مكتب���ة املتح���ف الربيط���اين 
لفرات ت�سل اىل �ست ع�سرة �ساعة يف اليوم، 
يجمع الكميات الهائل���ة من املواد ملوؤلفِه الذي 
�سيك���ون عنوانه"راأ�س املال". الذي  ا�ستغرق 
اإعداده اأكر من ثماين ع�سرة �سنة. اأما اأجنلز 
الذي كان يعيل عائلة مارك�س يف تلك االأثناء، 
فق���د يئ����س م���ن اإكم���ال الكت���اب وقال:"اليوم 
الذي تذهب فيه الن�سخة اخلّطية اىل املطبعة، 
�ساأ�سك���ر حت���ى  ال�سباح"، واع���رف مارك�س 
باأنه ذلك الكتاب اللع���ني كان ا�سبه ب�"كابو�س 

حقيقي". 
الن�سخ���ة  اأر�سل���ت   ،1866 ع���ام  اأواخ���ر  يف 
اخلطي���ة للج���زء االأول اىل هامب���ورغ.. ويف 
اأوائ���ل ال�سنة التالي���ة خرج الكت���اب املطبوع 
م���ن املطبعة باللغ���ة االأملاني���ة. ومل تكن هناك 
ترجم���ة انكليزي���ة ل���ه اإاّل بع���د نح���و ع�سرين 
عامًا. واأول ترجم���ة اىل لغة اأخرى يف �سوء 
اأحداث امل�ستقبل – كانت باللغة الرو�سية يف 

عام 1872. 
كان الكتاب يروي التاريخ االقت�سادي للعامل 
وتاري���خ الب�سري���ة، وتبعًا ملارك����س، هو اأواًل 

ق�س���ة ا�ستغ���الل طبق���ة الأخرى. فف���ي ع�سور 
ما قبل التاري���خ، كان هناك جمتمع قبائلي اأو 
جمتمع ال طبقي، اأم���ا يف الع�سور التاريخية 
فيق���ول مارك�س:"تكونت الطبق���ات و�سارت 
جم���وع ال�سكان الب�سرية، اأواًل عبيدًا ثم خدمًا 
للحالة االقطاعية، ثم عبيدًا باالأجر الميتلكون 

�سيئًا يف الع�سر الراأ�سمايل".
اعتقد مارك����س، اأن النتيج���ة النهائية لن�سال 
االأرب���اح  زي���ادة  ه���ي  و�سغف���ه  الراأ�سم���ايل 
يقت���ل  الراأ�سمالي���ني  الأن"اأح���د  واالحت���كار، 
الكثريين دائمًا".. تختف���ي الطبقة املتو�سطة 
عندم���ا يلتهمه���ا كب���ار الراأ�سمالي���ني وُيقت���ل 
الكث���ريون دائمًا". تختف���ي الطبقة املتو�سطة 
عندم���ا يلته���م كب���ار الراأ�سمالي���ني �سغارهم، 
واأخ���ريًا تبق���ى حفنة م���ن كب���ار الراأ�سماليني 
تواجه جموع الع�ساميني، وعندما ياأتي ذلك 
الوقت، يجد الع�سامي���ون فر�ستهم، وت�سف 
احدى فقرات كتاب"راأ�س املال"االأكر حيوية 
واجلدي���رة بالتذاكر، اخلط���وات املوؤدية اىل 
حل امل�سكلة التي تواجه العمال.. اإنها الثورة 

الربوليتارية. 
مل ين�س����ر يف حي����اة مارك�����س �س����وى اجل����زء 
االأول من"راأ�����س املال"فبع����د موت����ه يف ع����ام 
1883 اأخذ اأجنلز الن�س����خ  اخلطية للجزئني 

الثاين والثالث.
فظه����ر اجلزء الثاين يف ع����ام 1885 والثالث 
بع����ام  اأجنل����ز  م����وت  قب����ل   1894 ع����ام  يف 
واح����د، وي�سم����ان تنقيح����ات وا�ستعم����االت 
للنظري����ات االأ�سا�سية اخلا�سة"بتداول راأ�س 

املال"و"عملية االإنتاج الراأ�سمايل ككل".
****

اليع����ود انت�س����ار مارك�����س يف احلي����اة  اىل 
قدرت����ه الفكري����ة فقط، فقد كان الب����د اأن ينهار 
ب�سبب �سغوط احلياة ب�س����كل اأو باآخر، لوال 
ال�سديق ال����ذي وج����ده  يف فريدريك اأجنلز، 
ذل����ك ال�سدي����ق ال����ذي بداأن����ا نفه����م اإخال�س����ه 
وت�سحيته من خ����الل املرا�سالت التي ن�سرت 

بعد موتهما.
مل يك����ن ل�سداقتهما مثيل يف التاريخ، فهي مل 
تعرف �سيئًا من املناف�سة وحب الذات،  فكلما 
كان فكرهما ي�سبح واحدًا، كلما ظل كل منهما 

هوية منف�سلة واإن�سانًا م�ستقاًل.
كان مظهرهم����ا م����ن اخل����ارج خمتلف����ًا ج����دًا، 
فق����د كان اأجنل����ز االأمل����اين االأ�سق����ر الطوي����ل 
عل����ى  ويحاف����ظ  مبالب�س����ه  يعتن����ي  القام����ة، 
ا�ستقامة قامته، ع�س����وًا حمرمًا يف بور�سة 
مان�سي�سر، المعًا يف التجارة، ويف م�سرات 
احلي����اة الربجوازي����ة من �سي����د الثعالب اىل 
حف����الت اأعياد املي����الد، اأما مارك�����س  فقد كان 
قوي البنية ذا عينني �سوداوين و�سعر كثيف 
اأ�س����ود، مل يكن يهت����م مبظه����ره، كان ي�ستنفد 
ق����واه يف العمل الفكري ال����ذي كاد اليرك له 
وقت����ًا البتالع وجبات����ه الغذائي����ة، مما اأحدث 
اأث����رًا �سلبي����ًا عل����ى �سحت����ه، كان مارك�س غري 
عملي يف امل�سائ����ل ال�سغرية، لكنه كان يبدي 
براعة يف االأعمال الكبرية. فلم يكن ي�ستطيع 
اإدارة اأم����ور بيت �سغري، لكن����ه كان الُيجارى 
يف قدرته العبقرية على ح�سد جي�س وقيادته 

اىل االأمام  ليغرّي به وجه االأر�س.
اأدرك اأجنل����ز من����ذ البداي����ة تف����وق مارك�����س 
العبق����ري، ومل يطم����ح اىل لع����ب اأّي دور غري 
دور ال�سري����ك الث����اين، غري ان����ه مل يكن جمرد 
مف�سر ملارك�س، بل كان دائمًا معاونًا م�ستقاًل، 
وميلك ق����درة فكرية خمتلف����ة، وجند مارك�س 
يكت����ب بع����د ع�سرين عام����ًا من لقائهم����ا االأول 
:"اتعل����م اأنن����ي اأواًل وقبل كل �س����يء اتو�سل 
اىل االأ�سياء بب����طء، واإنني ثانيًا اتبع خطاك 

على الدوام".
فيما يكتب اأجنلز يف و�سف �سديقه مارك�س 
باأنه:"مو�سوع����ة حّي����ة، م�ستعد للعمل يف اأي 
�ساع����ة م����ن �ساع����ات اللي����ل والنه����ار، مملوء 
ب�سفاء الذه����ن، �سريع يف الكتاب����ة، ون�سيط 

ن�ساط �سيطان".

الفيلس��وف ال��ذي أراَد منافس��ة بلزاك 
بروايٍة عن االقتصاد

علي حسين 

بمناسبة مرور 200 عام على ميالده

أفكار ماركس أكثر أهمية 
من أّي وقٍت مضى

انطلق����ت ال�سب����ت احتفاالت، يف جميع اأنح����اء العامل تقريبًا، مبنا�سبة م����رور 200 عام على 
مي����الد كارل مارك�س. ويف هذا ال�سياق التقى موقع   Die Freiheitsliebe  الي�ساري 
االأمل����اين بكاتيا كيبن����غ، الرئي�سة امل�ساركة حل����زب الي�سار االأملاين، حتدث����ت فيه عن راهنية 
كارل مارك�����س، اأهمي����ة اأف����كاره الي����وم واليوتوبي����ا اال�سراكي����ة. ويف ما يل����ي عر�س الأهم 

املو�سوعات التي طرحتها كيبنغ:

ضرورة االحتفال بماركس

بعي����دًا ع����ن عبادة الفرد، هناك �س����رورة لالحتفال مبارك�س، الأنه ال ي����زال مرجعية حمورية 
للحرك����ة العمالية وقوى الي�س����ار العاملي. ويف ذكرى ميالده املئوية الثانية، يتحدث النا�س 
ويكتبون ويتجادلون يف اأملانيا والعامل ب�ساأنه. وباملقابل هناك من يناه�س اأفكاره، ويتمنى 
اأن تختف����ي. ومنذ ب�سعة اأ�سابي����ع، ن�س����رت �سحيفة"بيلد"اليمينية املحافظ����ة عنوانًا"ملاذا 
ي�س����ود مارك�����س ثاني����ة يف اأملاني����ا؟". ف����اإذا كان كارل مارك�����س ال يزال يخي����ف حمرري هذه 

ال�سحيفة، فاإن هذا ُي�سّجل ل�ساحله ولي�س �سده.

ماركس وبرامج اليسار

اإن اأف����كار مارك�����س اأك����ر اأهمي����ة م����ن اأّي وق����ت م�س����ى. و االأزم����ات احلالية، مث����ل االنهيار 
الو�سيك للمناخ، وانهي����ار االأ�سواق املالية، والبوؤ�س واحلروب وانعدام االأمن االجتماعي، 
وموج����ات اللجوء توؤكد االإ�سرار على �س����رورة حتقيق تغيري جوهري. وبعد قرن ون�سف 
الق����رن م����ن الث����ورات التقنية واحل����روب واال�سطراب����ات املجتمعي����ة، ال تزال املهم����ة ماثلة 
اأم����ام الي�سار:"حتطيم جميع الظروف الت����ي يكون فيها االإن�سان كائن����ًا و�سيعًا، م�ستعبدًا، 

مهجورًا".
حت����ى واأن تغرّيت ظ����روف العمل واملعي�سة ب�س����كل دراماتيكي منذ زم����ن مارك�س، والطبقة 
العاملة تبدو خمتلفة اليوم عما كانت عليه، ففي اجلوهر مل يتغري �سيء، اإذ ما زالت الغالبية 
العظمى من الب�سر م�سطرة اإىل بيع قوة عملها من اأجل اأن تعي�س. وال يزال ا�ستغالل النا�س 
م�ستم����رًا، وتنت�سر االعمال املوؤقتة، والتوظيف اجلزئي، وت����زداد معدالت العمل االإ�سايف، 

بالن�سبة للم�سمولني بيوم عمل كامل، ما يعني اأن اال�ستغالل ينتع�س من جديد وبقوة.
انت�س���رت يف ال�سن���وات التي اعقبت التح���والت يف اأوروبا ال�سرقية �س���ورة كاريكاتريية 
ملارك����س ي�س���ع يدي���ه يف جيوبه مع التعلي���ق التايل"اعذرون���ا �سب���اب"، يف حينها ابت�سم 
الكث���ريون لهذا الر�سم. وكان من ي���رى اأن الراأ�سمالية خرجت م���ن التاريخ منت�سرة، واإن 
البدي���ل التاريخ���ي لها قد ف�س���ل. ولكن مع ان���دالع االأزم���ة املالية، بداأ احلدي���ث جمددًا عن 
االأزم���ات الدورية املالزم���ة للراأ�سمالية. ومن الطبيعي اأن نتعلم من التجارب التي ارتكبت 
فيه���ا اخطاء وممار�سات فظيعة با�س���م املارك�سية. ولهذا كان مهمًا لق���وى الي�سار اجلذري 
الت�سدي���د عل���ى الرابط ب���ني اال�سراكي���ة والدميقراطي���ة. وبالتايل ال ميك���ن الأّي جمتمع 
يتج���اوز الراأ�سمالية، اإن يكون يف تعار�س مع احلقوق الدميقراطية. و�سددت كيبنغ على 

قناعتها باأن الراأ�سمالية ال متّثل نهاية التاريخ.

مهمات أحزاب اليسار

ويف مواجه���ة االأح���زاب القومي���ة وال�سعبوي���ة اليميني���ة يف اأوروب���ا، فاإن مهم���ة الي�سار 
االأوروب���ي ت�سعيد املقاوم���ة.. يف االنتخابات الربملانية االأخ���رية يف اأملانيا دخل الربملان 
حزب مييني �سعبوي هو"البديل من اأجل اأملانيا"، الذي ي�سم يف �سفوفه حتى جمموعات 
فا�سي���ة. ويف وقت تتبنى االأحزاب التقليدية مطالب ق���وى اليمني، وتنّفذ �سيا�سة التق�سف 
املعادية للمجتمع، فاإن مهمة احزاب الي�سار هي مواجهة �سيا�سة االنق�سام باعتماد �سيا�سة 

الت�سامن وال�سالم والعدالة االجتماعية.

طبيعة المجتمع البديل للرأسمالية

املجتم���ع البدي���ل للراأ�سمالي���ة ه���و جمتم���ع ال ي�ستغ���ل االآخرون في���ه االإن�س���ان، جمتمع ال 
يج���ري في���ه احلط من قيمة االإن�سان، وال ميار�س فيه العنف �س���د النا�س. ومن ال�سروري 
اع���ادة توزي���ع االأعمال ب���ني النا�س عموم���ًا وبني اجلن�س���ني. اإن املجتمع البدي���ل يجب اأن 
يوف���ر وقتًا للجميع يت�س���ع ملجاالت الن�ساط االأربعة التالية: العم���ل مدفوع االأجر، والعمل 
العائل���ي، وامل�ساركة ال�سيا�سية واملجتمعية، واأخريًا توفري الوقت لال�ستمرار يف التعليم، 

والرفيه.
ولتحقي���ق ذلك يج���ب العمل على بناء ال�سلط���ة البديلة كبرية كان���ت اأم �سغرية، للظفر يف 
النهاي���ة بالهيمن���ة. وهذا يعن���ي اأن على الي�س���ار اأن يتط���ور ويناق�س علنًا اأف���كارًا ملجتمع 
مت�سام���ن عامليًا، ويف الوقت نف�س���ه يخو�س �سراعًا حمليًا لتحقي���ق حت�سينات ملمو�سة. 
واأن ال يق���وم بذل���ك مبف���رده، بل من خ���الل حتالفات م���ع النقابات واحل���ركات االجتماعية 
والثقافي���ة خ���ارج وداخل الربملانات، وكذلك مع احلكوم���ات التقدمية، مع جميع من يعتقد 

اأن الو�سع يجب اأن ال يبقى على ما هو عليه االآن.

رشيد غويلب 
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رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

ترجمة: أحمد الزبيدي

 * م���ا ال���ذي حّف���ز مارك����س حقًا عل���ى اإجراء 
درا�س���ة �سخم���ة لقوانني النم���ط الراأ�سمايل 
لالإنت���اج؟ ه���ل كان مارك����س مهتم���ًا بتحقيق 
امل�س���اواة؟  حتقي���ق  ملج���رد  اأم  احلري���ة 
وه���ل ل���دى روؤي���ة مارك����س لل�س���يوعية اأي���ة 
عالقة"باال�س���راكية الت���ي قامت فع���اًل")اأي 
االأنظم���ة اال�س���راكية لالحت���اد ال�س���وفياتي 

ال�سابق والكتلة ال�سرقية(؟
كت���اب الربوفي�س���ور ويليام كل���ري روبرت�س 
االأخ���ري، يق���ّدم تف�س���ريًا دقيق���ًا وفري���دًا من 
نوعه مل�سروع مارك�س ال�سيا�سي والفل�سفي. 
ويك�س���ف الكت���اب عن ال�س���بب ال���ذي يجعل 
وقتن���ا  للغاي���ة يف  مهم���ًا  ي���زال  ال  مارك����س 
احلا�س���ر جلميع الذين ي�س���عون اإىل حتدي 
�سيطرة الراأ�س���مالية والعنف - من ا�ستغالل 
الق���وة العاملة اإىل ا�س���تخدام اأجه���زة القمع 
املفرطة، كما يتجلى يف املمار�سات الوح�سية 
الأجه���زة ال�س���رطة. حتدثنا م���ع ويليام كلري 
روبرت����س حول م�س���روع مارك����س وروؤيته 

لل�سيوعية.

* يف كتاب���ك ال���ذي ن�س���ر موؤخ���رًا، توؤك���د اأن 
احلرية، ولي�ست امل�ساواة، كانت هي ال�ساغل 
ملارك����س،  االأ�س���ا�س  والفل�س���في  ال�سيا�س���ي 
ث���م ادعي���ت اأن عمل���ه وخطابه ينتمي���ان اإىل 
املفه���وم اجلمه���وري للفك���ر ال�سيا�س���ي. هل 
ميكن���ك التح���دث ب�س���يء م���ن التف�سي���ل عن 

ه���ذه املزاعم وتخربنا  كي���ف ا�ستنتجتها من 
قراءتك الأعمال مارك�س؟

- اأود اأن اختل���ف مع���ك قلي���اًل. كان مارك����س 
مهتم���ًا بالتاأكي���د بامل�س���اواة. كم���ا ه���و حال 
جمي���ع  الي�ساري���ني. ولك���ن ال�س���وؤال ه���و: 
امل�س���اواة مب���اذا؟ م���ن هن���ا ينبث���ق مفه���وم 
احلري���ة. ويف كتاب���ي، اأج���ادل ب���اأن مارك�س 
�س���ارك يف امل�سروع اجلمه���وري الراديكايل 
ل�سم���ان احلري���ة املت�ساوية للجمي���ع. عندما 
نتحدث عن امل�ساواة يف الي�سار اليوم، غالبًا 
م���ا يعتقد اأن هذا يعن���ي امل�ساواة يف الروة 
املادي���ة اأو امل�س���اواة يف املعامل���ة، مما يعني 
اله���دف يف  اأن امل�س���اواة االقت�سادي���ة ه���ي 
ح���د ذات���ه. ولكن بالن�سب���ة ملارك����س، مل يكن 
التف���اوت االقت�سادي هو امل�سكل���ة الرئي�سة. 
كان ذل���ك نتيج���ة واأر�سًا خ�سب���ة لل�سيطرة. 

وكان هذا هو القلق الرئي�س ملارك�س.

اأن يهيم���ن عليك معناه  اأن تخ�سع الأهواء اأو 
ن���زوات االآخرين، لي�ست لدي���ك �سيطرة على 
كل م���ا متلك، حيات���ك، اأفعال���ك، ج�سمك. وقد 
اع���رف اجلمهوري���ون، الذين عا�س���وا  اإيام 
اجلمهورية الرومانية، باأن هذا االفتقار اإىل 
ال�سيط���رة عل���ى كيفية تعام���ل االآخرين معك 
ه���و، يف حد ذاته، ال ينا�س���ب تطور االن�سان 
وتفتحه. ]وفق���ًا لفل�سفتهم[، و�سواء فيما اذا  
كان الق���وي ي�س���ر ب���ك اأم ال، ه���و يف الواقع 

اأم���ر اأقل اأهمي���ة من حقيق���ة اأن لديهم القدرة 
عل���ى اإيذائك، واأنت ال متلك ال�سيطرة على ما 
اذا كان���وا �سي�ستخدمون تلك الق���وة اأم ال اأو 
كي���ف �سي�ستخدمونها. ويف ه���ذا املجال من 
ع���دم اليقني واخلوف تقوم ال�سلطة  بعملها. 
لذلك، وعلى �سبيل املثال، فاإن �ساحب العمل 
ميك���ن اأن يطرد العام���ل متى م���ا اأراد، وهذا 
ع���ادة ما يك���ون كافيًا ل�سمان طاع���ة العامل، 
وبخا�س���ة عندم���ا ال يك���ون للعام���ل العدي���د 
من م�س���ادر الدخ���ل البديل���ة. وباملث���ل، فاإن 
لل�سرط���ة القوة التي ال تخ�س���ع للرقابة على 
نح���و اأ�سا����س الإلق���اء القب����س عل���ى النا����س 
و�سربهم وم�سايقتهم يف العديد من االأحياء 
واالماكن، وتنتج لن���ا كل اأ�سكال الت�سوهات 
يف طريق���ة عي����س النا�س، بغ����س النظر عما 
اإذا كان���وا قد تعر�سوا لل�س���رب اأو التحر�س 
فعاًل. العي�س بحرية هو العي�س من دون هذا 
اخلوف اأو احلذر من هذه القوة. وهذا يعني 

اأن يعي�س اجلميع على قدم امل�ساواة.

تقليدي���ًا، كان اجلمهوري���ون يهتم���ون فق���ط 
بحماي���ة حرية فئة معينة م���ن الرجال داخل 
جمتمعه���م ال�سيا�س���ي. ومع ذل���ك، يف القرن 
التا�سع ع�س���ر، تخل�س العم���ال والن�ساء من 
العبودية – حيث كان النا�س يعي�سون حتت 
الهيمن���ة - وب���داأوا يف تبن���ي ه���ذه النظرية 
اأن  عل���ى  واالإ�س���رار  للحري���ة  اجلمهوري���ة 
يتمت���ع اجلمي���ع بحري���ة مت�ساوي���ة. ق���راأت 
مارك�س كجزء من هذا ال�سياق. كان االبتكار 
الرئي�س ملارك�س يف هذا ال�سياق، هو تطوير 
نظرية االقت�ساد الراأ�سم���ايل كنظام هيمنة. 
م���ن  العدي���د  مث���ل   - اآن���ذاك  الراديكالي���ون 
املتطرف���ني اليوم - فهموا راأ����س املال ك�سكل 
من اأ�س���كال ال�سلط���ة ال�سابق���ة - الع�سكرية، 
االإقطاعي���ة، اأو االبت���زاز. وراأوا الراأ�سمايل 
بب�ساطة كمحتكر، واحلكومة هي اأداة حماية 
وتنفي���ذ بيد  املحتكري���ن. بالن�سبة  ملارك�س، 
كافي���ًا.  النق���دي  الت�سخي����س  ه���ذا  يك���ن  مل 
الراأ�سمالي���ون، مثل العم���ال، يعتمدون على 
ال�س���وق. وعليه���م اأن يت�سرفوا بح���ذق واإاّل 
�سوف ُي�ستبدل���ون براأ�سماليني اآخرين اأكر 
فعالي���ة. راأى مارك�س يف ه���ذا االعتماد على 
ال�س���وق نوعًا جديدًا من الهيمنة االجتماعية 
ال�ساملة. وتعتم���د �سبل العي�س لكل فرد على 

الق���رارات التي ال ميكن التنب���وؤ بها والتي ال 
ميك���ن ال�سيط���رة عليها م���ن جان���ب كثريين 
اآخرين. هذه الهيمن���ة غري ال�سخ�سية تتغري 
وتتح���ول اىل اأ�س���كال اأخرى م���ن الهيمنة مل 

يعرفها النا�س من قبل.

* واح���د من اجلوانب االأكر اإثارة لالهتمام 
م���ن كتاب���ك، عل���ى االأق���ل بالن�سب���ة يل، ه���و 
حتليل���ك ا�ستخ���دام مارك����س وفهم���ه لعملية 
اال�ستغ���الل. ومن الوا�سح، كم���ا اأ�سرمت، اأن 
مارك�س كان مهتمًا با�ستغالل القوة العاملة، 
ولي����س باال�ستغالل ك�سم���ة اجتماعية عامة. 
م���ا ه���ي االأهمي���ة ال�سيا�سي���ة له���ذا، وما هو 
تف�س���ريك لالتاه العام ال�سائ���د يف اأو�ساط 
املحلل���ني املتطرف���ني للنظ���ام الراأ�سمايل يف 
تخليهم عن ا�ستخ���دام تعبريات مثل"القيمة 

الفائ�سة"و"الن�سال الطبقي"؟

- وه���ذا تطوير حمدد للنقطة ال�سابقة. والأن 
الهيمن���ة غ���ري ال�سخ�سي���ة لل�س���وق تتخل���ل 
اجلوان���ب االأخرى لالإنت���اج الراأ�سمايل، فاإن 
اال�ستغ���الل الراأ�سم���ايل يختل���ف متام���ًا عن 
اأ�س���كال اال�ستغ���الل االأخ���رى. وكم���ا ي�س���ري 
مارك����س يف كتاب���ه راأ����س امل���ال، مل يخ���رع 
الراأ�سمالي���ون ا�ستغ���الل العمال���ة الفائ�سة. 
الذي���ن  اأولئ���ك  كان  املا�س���ي،  يف  ولك���ن، 
يتمتع���ون بثمار عمل االآخري���ن يفعلون ذلك 
عن طريق االبتزاز وال�سرقة واالإكراه. ومن 
ثم ف���اإن اال�ستغ���الل كان ا�ستن���زاف االإنتاج؛ 
وهو اإنت���اج مثبط. اأما االإنت���اج الراأ�سمايل، 
من ناحية اأخرى، فهو يحفز العمالة واالإنتاج 
كم���ا مل يفعل اأي �سيء اآخ���ر ذلك يف اأي وقت 
م�س���ى. اإن ا�ستغالل الق���وة العاملة - عبارة 
مارك�س الفنية لال�ستغالل الراأ�سمايل - فّعال 
جدًا، ويف الواقع، اأن العمل االإ�سايف متوطن 
يف االقت�سادات الراأ�سمالية.واعترب مارك�س 
اأن العم���ال الذي���ن ينتظم���ون ملكافحة العمل 
الزائ���د ميثل���ون اأحد اأه���م واأق���وى الدوافع 
الراأ�سم���ايل.  االإنت���اج  وحتوي���ل  لتطوي���ر 
اال�س���ايف،  العم���ل  �س���د  الكف���اح  اإن  وق���ال 
وارتف���اع االأجور، كان حاف���زًا اأ�سا�سيًا يدفع 
الراأ�سمالي���ني اإىل اإدخال تكنولوجيات اإنتاج 
جديدة. ويوؤدي الت�سنيع واملكننة بدورهما 
اإىل اإث���ارة تكتل املنتج���ني الراأ�سماليني، مما 

يزي���د م���ن كتلة العم���ال وتركيز راأ����س املال. 
هذه املعارك توحد العمال، وتعطيهم اخلربة 
ال�سيا�سية. كل هذا، كما جادل مارك�س، يهيئ 
العم���ال لك�س���ب املعرك���ة يف يوم م���ن االأيام، 

واال�ستعا�سة عن االإنتاج الراأ�سمايل متامًا.

هذا الفهم للروابط بني اال�ستغالل، وال�سراع 
الطبق���ي، والتنمية الراأ�سمالي���ة، وال�سيا�سة 
ب���ني  كب���ري  ح���د  اإىل  رف����س  ق���د  الثوري���ة 
الراديكالي���ني. اأنا مهتم ج���دًا بتاريخ تراجع 
ه���ذه النظرية، وذلك جزئيًا الأنن���ي اأعتقد اأن 
النظرية قد ادخ���ل عليها الكثري من الت�سويه  
لي�س  من العديد من منتقديها – بل حتى من 
النق���اد املتعاطفني ج���دًا معه���ا -.وقد حرفت 
االنتق���ادات التي وجه���ت لنظرية القيمة عند 
مارك�س االنتب���اه عن املالحظ���ات االأ�سا�سية 
التي تكم���ن وراء ح�ساب مارك�س لال�ستغالل 
الراأ�سمايل. وخالفًا للمواد وتقنيات االإنتاج، 
التي توفر مدخالت مو�سوعية ميكن التنبوؤ 
به���ا يف عملية االإنتاج، يجب اأن يدفع العمال 
اإىل العم���ل، ومق���دار العم���ل ال���ذي يقدمونه 
اإدارة و�سيط���رة  ال���ذي يتطل���ب  ه���و االأم���ر 
م�ستمرتني. اإن اهتمام مارك�س مبكان العمل 
كموقع لل�سيطرة  والتحفيز على الن�ساط هو 

اأمر ذو �سلة باملو�سوع.

اأما ال�سبب الرئي�س االآخر الذي جعل حتليل 
مارك����س ال ي���روق للمحلل���ني املتطرف���ني هو 
اأن ال�سلة ب���ني ال�سراع الطبق���ي وال�سيا�سة 
الثوري���ة يب���دو اأنه���ا منعدم���ة. فم���ن ناحية، 
ب���دا اأن الطبق���ة العامل���ة ال�سناعي���ة تدم���ج 
يف الراأ�سمالي���ة بح�سوله���ا عل���ى احل���ق يف 
االنتخ���اب، وعل���ى اأج���ور اأعل���ى م���ن خ���الل 
النقاب���ات، وعل���ى ال�سم���ان االجتماع���ي يف 
�س���كل دول���ة الرفاهي���ة. ومن ناحي���ة اأخرى، 
والث���ورات  االنتفا�س���ات  م���كان  اأن  يب���دو 
الع���امل  وفالح���ي  الط���الب،  ب���ني  �سيك���ون 
امل�ستَعم���ر، وال�سعوب امل�سطهدة التي تقاتل 

من اأجل التحرر الوطني.

ولكنَّ اأّي���ًا من هذه التط���ورات ال يقو�س يف 
الواق���ع حج���ة مارك����س، التي توؤك���د على اأن 
فق���ط اأولئ���ك الذين يعتم���دون عل���ى االأجور 
الالزم���ة لبقائه���م احي���اء - وهي فئ���ة تفوق 

بكثري العم���ال ال�سناعي���ني - لديهم م�سلحة 
يف التح���رر العامل���ي. ولكل م���ن يهيمن عليه 
اأو ي�سطه���ده م�سلح���ة يف حتري���ر جماعته. 
لك���ن مارك�س اعتقد اأن االأجور جعلت النا�س 
يعتم���دون على بع�سهم البع����س ويعتمدون 
عل���ى االإنتاج املتقدم تكنولوجي���ًا اإىل حد اأن 
العم���ال باأج���ر ال ميكنه���م حتري���ر اأنف�سهم - 
حتى عل���ى امل�ستوى الوطن���ي – اإاّل بتحرير 
الت���ي  اللحظ���ة  م���كان. يف  كل  اجلمي���ع يف 
ترك���ت فيه���ا ال�سعبوي���ة الي�ساري���ة - �سواء 
كان���ت ل�ساندرز اأو كورب���ني اأو ميالن�سون - 
م�سطرة اإىل تعزيز احلدود الوطنية، ينبغي 

اإعادة النظر يف حجة مارك�س.

الراأ�سم���ايل  لالقت�س���اد  مارك����س  نق���د   *
تاأث���ر  كتاب���ك،  كم���ا ت���ادل يف  واملجتم���ع، 

بال�س���ور ال�سعري���ة لدانت���ي. ه���ل ه���ذه هي 
ا�ستع���ارة �سيا�سي���ة، اأم اأنها ج���اءت بب�ساطة 

كدليل على اأهميته االأدبية؟

- اأن���ا اأح���ذر م���ن التميي���ز املب�سط ج���دًا بني 
االأدب���ي وال�سيا�سي. ان���ا اعتق���د اأن مارك�س 
اأع���اد كتابة جحي���م دانتي، الأن خي���ال دانتي 
اللغ���ة  يف  عميق���ًا  متاأ�س���اًل  كان  االأخالق���ي 
العامي���ة حلركة العم���ال. اجلوان���ب االأدبية 
لراأ����س امل���ال - هيكل���ه، ا�ستعارات���ه، �سوره 
- ه���و جزء ال يتج���زاأ من مهمت���ه ال�سيا�سية: 
اإع���ادة ت�سكي���ل اللغ���ة النظري���ة وال�سيا�سية 
حلرك���ة العمال. بالن�سبة لن���ا اليوم، قد يبدو 
جم���رد عم���ل اأدبي، ولك���ن ذل���ك الأن اخلطاب 
االأخالقي امل�سيحي - االأر�سطي مل ُيعد جزءًا 
م���ن العامي���ة لدينا االآن كم���ا كان عليه احلال 

يف اأوروبا يف القرن التا�سع ع�سر.
مبدئي���ًا، اأعتق���د اأن لدانت���ي دورًا حا�سمًا يف 
ت�سكل احلج���ة ال�سيا�سية ملارك�س، الأن كتابه 
اجلحيم يق���دم ال�سمات االأ�سا�سي���ة لالأخطاء 
التي ت�س���كل حج���ة مارك�س يف كتاب���ه راأ�س 
م���ن   ينبث���ق  الراأ�سم���ايل  فاملجتم���ع  امل���ال. 
ال�سيطرة والعنف واالحتي���ال والغدر. هذه 
هي عنا�سر كتاب دانتي. وما قام به مارك�س 
هو انه اأعاد ت�سكيلها واأعاد تعريفها، وربطها 
باالقت�س���اد ال�سيا�س���ي، وحوله���ا اإىل نظرية 
اجتماعي���ة نقدي���ة. ال حتت���اج لدانت���ي لتفهم 
اأن النظري���ة االجتماعية النقدية قد اكتملت، 
ولك���ن روؤي���ة دانتي فيها ي�ساع���د يف الك�سف 

عن ن�ساأتها وهيكلها.

عن: موقع تروث اوت

ماركس وفهمنا لمعنى الحرّية 
في عالمنا المعاصر

صدر مؤخرًا كتاب يتناول النظريتني السياسية واالقتصادية لكارل ماركس، عنوان الكتاب 

هو )مارك��س وجحيم دانتي... النظرية السياس��ية ل��رأس املال( مؤل��ف الكتاب ويليام 

كل��ري روبرتس، وه��و أس��تاذ العلوم 

السياس��ية يف جامع��ة مكغي��ل وه��ي 

جامعة حكومية بحثي��ة دولية موجودة 

يف مدين��ة مونرتي��ال، والت��ي تقع يف 

مقاطعة كيبك ذات األغلبية الفرنس��ية. 

تحمل اس��م جيمس مكغيل، الذي كان 

تاجرًا بارزًا يف مونرتيال من اس��كتلندا، 

والتي شّكلت وصيته بداية الجامعة عىل 

مر السنني.

موقع )truthout( استغل فرصة حلول 

ذكرى مي��الد كارل ماركس يف الخامس من أيار، ليجري مقابلة 

مع ويليام كلري روبرتس مؤلف الكتاب ليس��تعرض معه جملة 

من القضايا التي عرضه��ا يف كتابه حول أفكار كارل ماركس، عىل 

مدى الس��نني املاضية، وبخاصة بع��د األزمة املالية العاملية األخ��رية التي حدثت يف 

أواخر عام 2007، تجدد االهتامم مبؤلفات كارل ماركس. فال تزال أعامل ماركس رضورية 

لفهم النظام الرأساميل، ولكن مرشوعه السيايس ال يزال ينتج تفسريات متضاربة.



احتفلت مدينة ترير االأملانية بذكرى مرور قرنني من الزمن على 
مي���الد اأب ال�سيوعي���ة وع���امل االقت�س���اد االأمل���اين كارل مارك�س، 
وال���ذي ولد يف اخلام�س من اأيار/ ماي���و 1818. ومن املقرر اأن 
يلق���ي رئي�س املفو�سي���ة االأوروبية جان كل���ود يونكر، كلمة يف 

االحتفال.
وافتتحت ثالثة معار�س كب���رية يف مدينة ترير اأمام اجلمهور. 
ويف و�س���ط املدين���ة، اأقامت والية راينلن���د بفال�س عر�س"كارل 
الوق���ت  حت���ى  نف���وذ  حياة-عم���ل،   ،)1818-1883( مارك����س 
احلا�س���ر- حيث �سيقام اأك���ر من 400 معر�س م���ن حوايل 12 

والية اأملانية يف متحفني يف مدينة ترير.
وهناك اأي�سًا معر�سان �سريكان يف متحف"الكاتدرائية"باملدينة 

ويف دار"كارل مارك�س"وه���و مكان مولده. وم���ن املقرر اأن يتم 
اإزاح���ة ال�ست���ار عن متث���ال �سخم ل���كارل مارك�س، ال���ذي اأهدته 

ال�سني، مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية، اإىل املدينة.
واأ�س���اد الرئي�س االأمل���اين فرانك فال���ر �ستاينماي���ر بالفيل�سوف 
والثائ���ر االأمل���اين كارل مارك����س به���ذه املنا�سب���ة، وا�سف���ًا اإياه 
باأنه"مفّك���ر اأمل���اين عظي���م". وق���ال �ستاينماي���ر اخلمي�س، خالل 
حلقة نقا�سية يف ق�سر بلفيو يف العا�سمة برلني، اإن هذا التقدير 
�سحيح حت���ى واإن كانت هناك تناق�سات. ق���اد احللقة النقا�سية 

كاتب �سرية مارك�س املوؤلف االأملاين يورغن نيفه.
يف  حا�سم���ًا  مفك���رًا  كان  مارك����س  اأن  عل���ى  �ستاينماي���ر  واأك���د 
فكره،"وكان���ت مبادئ���ه حا�سم���ة"، م�سيفًا اأن���ه قّدم"طرحًا هائل 

احلتمية"و"طموح���ًا مطلق���ًا لعامل���ه الفك���ري"، غ���ري اأن الق���وة 
الداخلية الدافعة ملارك�س كانت هي ظروف ع�سره.

واأ�س���اف �ستاينماي���ر قائاًل:"لق���د اهت���م مارك����س بالتغل���ب على 
البوؤ����س املجتمعي من اأجل حترير النا�س م���ن الفقر والو�ساية 
وم���ن اليد احلديدية لدولة العلي���ة". ووا�سل �ستاينماير القول، 
اإن اأعمال مارك�س م�سّبعة باإن�سانية عاطفية حميمة، اإاّل اأنه لي�س 
م���ن املمكن ف�سل مارك�س ع���ن املارك�سية، وال ميكن ف�سل اأعماله 

عن اآثارها.
وق���د ح�س���ر اللقاء رئي����س الربملان االأمل���اين االأ�سب���ق فولفغاجن 
تري�س���ه، وال�سيا�سي الي�س���اري االأملاين، ورئي����س احلكومة يف 

اأملانيا الدميقراطية �سابقًا هانز مودروف.

ألمانيا تحتفل بمرور قرنين على ميالد 
كارل ماركس


