رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى
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ماركس الحالم
ماركس العالم
ر�أى كارل مارك�س يف الإيديولوجيا عقيدة م�ضللة ،خمادعة مهمتها حجب الواقع بب�شاعته
و�صراعاته وتناق�ضاته عن نظر النا�س ،ال �سيما الطبقات امل�ضطهدة (بفتح الطاء)� .أو هي وعي
زائف ،ي�صدر عن عامل زائف ،وبذا هي �أداة من �أدوات الطبقات املهيمنة وال�سلطات احلاكمة
لإدامة هيمنتها وحكمها .و�أخطر تلك الإيديولوجيات هي التي يجري �إ�ضفاء طابع القدا�سة
عليها ،كما لو �أنها ر�سالة قوة علوية ،مفارقة ،جبارة تخدِّ ر النفو�س والعقول ،وتزرع القناعة
ب�أن ما هو واقع هو يف الوقت نف�سه حقيقي ومعقول ،ومقدّ ر ،ال حميد عنه .ولكن؛ �ألي�س يف فكر
مارك�س ذاته عوالق �إيديولوجية ،و�أحالم هي وليدة اجلانب العاطفي االنفعايل من �شخ�صيته،
وال �سيما يف املرحلة املبكرة من حياته ال�سيا�سية والفكرية ..عوالق �إيديولوجية و�أحالم ال
ميكننا مطلق ًا �إثباتها بالتحليل العلمي امل�ستند �إىل معطيات واقع تاريخي عياين؟.

�سعد حممد رحيم

2

حاول املفكرون الربجوازيون النيل من علمية
املارك�سية بجريرة ا�ستطاالتها الإيديولوجية
على يد كرث من املتمرك�سني الدوغمائيني.
وها هو رميون رويه يف كتابه (املمار�سة
الإيديولوجية) والذي ي�صف الإيديولوجيا
(العقائدية) ب�أنها ؛ « نظرية ،مزورة ،مب�سطة،
غري متحققة ،منظومة ت�أويل يتكئ �أ�صحابها
عليها ب�صورة اعتقادية كيما يطلقوا �أحكامهم
على املجتمع ،وعلى احلياة الإن�سانية» ي�ضع
املارك�سيني �إىل جانب العرقيني وعلماء
التحليل النف�سي (كذا) عا ّد ًا �إياهم (جميعهم)
عقائديني «يعتنقون تعريف ًا م�شوه ًا بجر�أة عن
العلم ،ال على اعتبار العلم طريقة جتريبية
م�شفوعة بالتحقيق ،بل على �أنه قراءة م�سلحة

ُترجع (اجللي) الظاهر� ،إىل (الكامن) وتعترب
الكامن وحده هو الواقع».
ي�ضع التو�سري عام  1845فا�ص ًال حاد ًا بني
مارك�س ال�شاب /الإيديولوجي احلامل،
ومارك�س النا�ضج الذي بات يتخلى عن النزعة
الإن�سانية ذات الطابع الربجوازي الطوباوي،
وي�ضع �أ�س�س (املادية التاريخية) بعدِّها علم ًا
يرتكز على جهاز مفاهيمي مبتكر انتقل معه
�إىل �إ�شكالية علمية جديدة .وي�ستند ذلك اجلهاز
�إىل م�صطلحات من قبيل (�أ�سلوب الإنتاج،
قوى الإنتاج ،عالقات الإنتاج ،البنية التحتية،
البنية الفوقية ،ال�صراع الطبقي ،الخ) .وعلى
وفق هذا املنظور ف ّرق التو�سري بني مثالية
النزعة الإن�سانية التي ال ميكنها �أن تتوافق
مع �أطروحة اال�شرتاكية ،وبني اال�شرتاكية
التي هي مفهوم علمي .فالنزعة الإن�سانية
ذات حمتوى �أخالقي مثايل «ت�ؤ�س�س التاريخ
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وال�سيا�سة على ماهية الإن�سان» .وت�ستعري
م�صطلحات من قبيل اال�ستالب ،والنزعة �أو
الغائية التاريخية ،وتف�شل يف التعرف على
الواقع التاريخي ،بل �إنها متوهه فيما الأمر
يتطلب طرح امل�شاكل وت�سميتها ب�أ�سماء علمية.
وهنا يتحدث التو�سري عن نزعة ال �إن�سانية،
نظرية (علمية) عند مارك�س ..يقول:
« �إن النزعة الال�إن�سانية النظرية عند
مارك�س تعني �إذن ،رف�ض تف�سري الت�شكيالت
االجتماعية وتاريخها ،ت�أ�سي�س ًا على مفهوم
عن الإن�سان له ادعاءات نظرية (= علمية)؛
�أي الإن�سان كذات مالكة لرغباتها ،ولأفكارها،
ولأفعالها ون�ضاالتها».
فكانت القطيعة التي �أ�س�س لها مارك�س هي مع
النزعة الإن�سانية املثالية .هذه القطيعة ،ويا
للمفارقة ،جعلته ال ينطلق بح�سب (التو�سري)
من الإن�سان ،من �أجل �أن ي�صل �إىل الب�شر

الواقعيني.وكان التو�سري قد ا�ستنجد مبفاهيم
ومناهج البنيوية واالب�ستمولوجيا كي يعود
بنا �إىل مارك�س ويزيل عنه ما علق به من بقايا
الفل�سفة املثالية (الأملانية) ،فالتاريخ كما ي�ؤكد،
لي�س له ذات بل حمرك هو ال�صراع الطبقي،
و�أن الت�شكيالت االجتماعية وتكوين معرفة
(علمية) عنها ال تتحدد بالطبيعة الإن�سانية،
و�إمنا هي «عالقة؛ عالقة الإنتاج التي ت�شكل
وحدة مع البنية التحتية».
فالنزعة الإن�سانية هي �أداة بيد الربجوازية
حلجب اجلوهر اال�ستغاليل للنظام الر�أ�سمايل،
و�إخفاء �ضراوة ال�صراع الطبقي الذي تتلخ�ص
به حركة التاريخ كما جاء يف ديباجة (البيان
ال�شيوعي) .وقد تفانى التو�سري «يف بناء
ت�صور خا�ص عن (العلم املارك�سي) الذي ال
تعرف كنهه و�أ�سراره �إال تلك الفئة املتخ�ص�صة،
املتنورة ،املالكة للحقيقة ،وامل�ؤهلة وحدها
للممار�سة النظرية ،والعارفة اخلبرية باحلدود
بني العلم والإيديولوجيا».
ارت�أى التو�سري قراءة كتاب (ر�أ�س املال)
من وجهة النظر الفل�سفية ،وتبيان مكانته
يف تاريخ املعرفة ،ف�أخ�ضع قراءته ملنهجية
علمية �صارمة ت�ستعري ،كما قلنا ،من البنيوية
واالب�ستمولوجيا كرث ًا من مفاهيمها .ومنطلق ًا
من فر�ضية �أن املارك�سية تنطوي على نزعة
م�ضادة للإن�سان والتاريخ ،مثلما قالت
البنيوية .فمارك�س مل يبد�أ من الذات الإن�سانية
و�إمنا من البنية االجتماعية ،فالتاريخ لن يكون
نتاج ًا لفعل الإن�سان و�إرادته ،بل هو ح�صيلة
تفاعل قوى وبنيات حمددة� .إي �أن حركته
مو�ضوعية ،م�ستقلة عن �إرادة الب�شر ،وحتمية
يف م�سارها.
من حقنا �أن نف ّرق بني مارك�س امل�ستغرق
يف الر�ؤية التاريخية ،ومارك�س املهوو�س
بالر�ؤيا ..بني مارك�س (العامل االقت�صادي
ّ
واملنظر الذي يدر�س ويف�سّ ر الواقع والتاريخ
ليك�شف عن حركتهما الداخلية وقوانينهما)
ومارك�س احلامل مبجتمع (من كل ح�سب
طاقته ،ولكل ح�سب حاجته) .ولكن بني مارك�س
العامل /دار�س الواقع ،وبني مارك�س احلامل/
النبوئي خيط رابط .وعموم ًا تع ّر�ض مارك�س
النبوئي للت�سفيه ،من قبل منتقديه� ،أكرث مما
تعر�ض له مارك�س الناقد للمجتمع الر�أ�سمايل،
والعامل املحلل الذي و�ضع نظرية يف االقت�صاد
ال�سيا�سي .ولكن ،يف نهاية املطاف ،لي�س من
ال�صواب �إدانة مارك�س الإيديولوجي احلامل
مل�صلحة مارك�س العامل ،ورف�ض الأول كلي ًا
واالحتفاء بالثاين كما لو �أننا �أمام كائنني
خمتلفني مثلما فعل التو�سري .ولقد احتفظ
مارك�س العامل بقدر متوازن من مارك�س
الإيديولوجي ،فيما كان مارك�س الإيديولوجي
املتحم�س يره�ص ملارك�س العامل ..لأن �شيئ ًا
من الإيديولوجيا �ضروري و�إ ّال وقعنا يف فخ
العلموية ،ويف فخ القراءة املجردة للواقع
احلي.
و�أظن �أن ال �أحد متحرر متام ًا من �سطوة
الإيديولوجيا� .صحيح �أن الإفراط يف
الإيديولوجيا قاد دوم ًا �إىل التخبط والف�شل
يف التعاطي مع متغريات العامل حيث ن ّكلت
التجربة بالتنظري ،و�سخرت منه ،بيد �أن
التبجح العلمي غيّب بعد ًا مهم ًا من �أبعاد
الوجود الإن�ساين ،ذلك الذي يتعلق باحللم
بعامل �أف�ضل ..بالهدف الذي نرتئيه ،والذي ال
يخ�ضع كلي ًا للح�سابات العقالنية املجردة..
هدف عامل �أف�ضل ذلك الذي يقع يف خانة املمكن
التاريخي ،حتى و�إن مل يتم الربهنة عليه بدقة.
يف كل عقل مكوّ ن �إيديولوجي .وال �شك �أن
�أية ر�ؤية للواقع الإن�ساين واالجتماعي لن
يتخل�ص متام ًا من تداعيات الإيديولوجيا،
فلكل �إن�سان ،مفكر ًا كان �أو غري مفكر ،له
منظومته القيمية ور�أ�سماله الرمزي وحتيزاته
ور�ؤيته اخلا�صة .وعلينا �أن نف ّرق بني
�إيديولوجيا مدعومة بالنظر العلمي والتجربة
احلية ،ت�صحح منطلقاتها وعنا�صرها
وحمتواها يف �ضوء املمار�سة ،وبني
�إيديولوجيا جامدة تتجلبب بالأوهام ،وتوحي
ّ
وتخطئ معطيات التجربة
بهالة قد�سية زائفة
العلمية والعملية ل�صالح الأفكار امل�سبقة.
اال�ستغراق باحللم وحده م�ؤذٍ ،غري �أن التن�صل
منه يحيلنا �إىل جزء من الطبيعة ال�صماء
لي�س �إ ّال� ..إن اجلزء الإيديولوجي من وعينا
البد �أن يحفز ملكتنا العلمية ،ب�شرط �أن تقبل
الإيديولوجيا هذه بنتائج النظر العلمي مهما

كانت .و�أن تكون مرنة وقابلة للتغري والتطور
يف �ضوء تلك النتائج.
ارتكزت الفل�سفة املارك�سية على مبد�أ وحدة
النظرية واملمار�سة ،وعلى �أولوية املادة
على الفكر ،حيث للمادة وجودها املو�ضوعي
امل�ستقل عن الفكر ،وحيث الفكر قادر على
معرفة احلقيقة املو�ضوعية ووعيها .ويف
مقدمته لكتاب (ر�أ�س املال) يقول مارك�س؛ «ال
يختلف منهجي اجلديل يف الأ�سا�س عن منهج
هيجل فقط ،بل هو نقي�ضه متاما� .إذ يعتقد
هيجل �أن حركة الفكر التي يج�سدها با�سم
الفكرة هي مبدعة الواقع الذي لي�س هو �سوى
ال�صورة الظاهرية للفكر� .أما �أنا فاعتقد .على
العك�س� ،أن حركة الفكر لي�ست �سوى انعكا�س
حركة الواقع وقد انتقلت �إىل ذهن الإن�سان».
تبجح كرث من املارك�سيني ب�أن املارك�سية هي
النظرية العلمية الوحيدة يف العامل ،وها
هم م�ؤلفو كتاب (�أ�صول الفل�سفة املارك�سية)
يقولون:
«كما �أن الفل�سفة املارك�سية نظرة علمية للعامل،
وهي النظرة الوحيدة العلمية �أي التي تتفق
وتعاليم العلوم .فما هي هذه التعاليم؟ تعلمنا
العلوم �أن الكون حقيقة مادية ،و�أن الإن�سان
لي�س غريبا على هذه احلقيقة ،و�أنه ميكنه
معرفتها ،ومن ثم تغيريها كما تدل على ذلك
النتائج العملية التي تو�صلت �إليها خمتلف
العلوم»باملقابل جند مفكر ًا عراقي ًا معا�صر ًا
هو الدكتور فالح عبد اجلبار يلخ�ص تعريفه
للنظرية املارك�سية بالقول �أنها «نظرية
حتليل النظام الر�أ�سمايل ونقده ،ونظرية
البحث عن الإمكانات التاريخية لنقد وجتاوز
الر�أ�سمالية» .ويرى �أن هذا التحليل انح�صر
مو�ضوعي ًا يف �أوربا الغربية ،وكر�س مادة
�أبحاثه للفرتة من القرن ال�ساد�س ع�شر وحتى
القرن التا�سع ع�شر« ...ومهمة نقد الر�أ�سمالية
وحتليل �أ�شكالها املتطورة ،املتحولة با�ستمرار،
والبحث عن �سبل جتاوزها مهمة راهنة ،وهي
�أ�سا�س ا�ستمرار املارك�سية ما بعد مارك�س».
وهذا ما راهنت وتراهن عليه املارك�سية بعد
رحيل مارك�س.
كان امليدان الذي كر�س له مارك�س ج ّل وقته
وجهده الفكري هو ميدان املجتمع واالقت�صاد
ال�سيا�سي .وعندئذ مل ينطلق من م�سلمات
�إيديولوجية م�سبقة ،بل خا�ض معاناة قراءة
الواقع (الر�أ�سمايل) ليكت�شف �أن «العالقة بني
ر�أ�س املال والعمل هي املحور الذي يرتكز عليه
كامل نظامنا الراهن» و�أن «العمل هو م�صدر
كل �أنواع الرثوات ومقيا�س كل القيم� ..إن قيمة
�أي �سلعة تقا�س بالعمل الالزم لإنتاجها» .و�أن
الر�أ�سمايل ي�سطو على القيمة الزائدة التي
ينتجها العامل بالعمل الزائد ،الأعلى والأكرث
من الوقت ال�ضروري للتعوي�ض عن الأجر.
وكل القيمة الزائدة ،مهما كانت الطريقة التي
تتوزع بها كربح ر�أ�سمايل� ،أو ريع عقاري �أو
�ضريبة ..الخ هي عمل غري مدفوع الأجر كما

كان امليدان الذي
كر�س له مارك�س جلّ
وقته وجهده الفكري
هو ميدان املجتمع
واالقت�صاد ال�سيا�سي.
وعندئذ مل ينطلق من
م�سلمات �إيديولوجية
م�سبقة ،بل خا�ض
معاناة قراءة الواقع
(الر�أ�سمايل)

يلخ�صه �أجنل�س ..وبح�سب مارك�س ف�إن القيمة
الزائدة لي�ست من اخرتاع املرحلة الر�أ�سمالية؛
«فحيثما يكون هناك جزء من املجتمع مهيمن ًا
هيمنة مطلقة على ا�ستثمار و�سائل الإنتاج،
ف�إن ال�شغيل عبد ًا كان �أو قن ًا �أو حر ًا مرغم على
�أن ي�ؤدي (�إىل جانب العمل ال�ضروري لبقائه
اخلا�ص) عم ًال زائد ًا بغية �إنتاج و�سائل البقاء
ملالك و�سائل الإنتاج �سوا ًء كان هذا املالك
�أر�ستقراطي ًا �أثيني ًا �أو ثيوقراطي ًا ايرتو�سكي ًا،
�أو �سيد ًا روماني ًا� ،أو بارون ًا نورماندي ًا� ،أو
مالك عبيد �أمريكي� ،أو نبي ًال من واال�شيا� ،أو
أرا�ض معا�صر ًا� ،أو ر�أ�سمالي ًا».
مالك � ٍ
كان القرن التا�سع ع�شر قرن احللم �أي�ض ًا،
�إىل جانب كونه قرن الثورة ال�صناعية
وتبلور الطبقة العاملة وثوراتها املتواترة.
كانت النزعة ال�سائدة (ال تلتفت وراءك) هي
ال�صدى لل�شعار الربجوازي الكا�سح (دعه
يعمل ..دعه مير) فالثورة ال�صناعية ،مع
الثورة االجتماعية التي رافقتها ،وفل�سفة
الثورة نف�سها تغوي بالنظر �إىل الأمام ..كانت
املغامرة الغربية مت�ضي بال هوادة نحو الرثاء
مبعناه املركب..كانت احلداثة مدفوعة مباكنة
(القطيعة والزحزحة) حتى و�إن مل تكن مثل
هذه امل�صطلحات قيد التداول بعد ..يقول جاك
ديريدا؛
«ال ت�ستطيع الثورة االجتماعية يف القرن
التا�سع ع�شر �أن ت�ستخل�ص �شعرها من املا�ضي،
ولكنها ت�ستطيع ذلك من امل�ستقبل فقط .و�إنها ال
ت�ستطيع �أن تبد�أ مهمتها اخلا�صة قبل �أن تكون
نف�سها قد تخل�صت من كل خرافة �إزاء املا�ضي.
فثورات املا�ضي كانت حتتاج �إىل ذكريات
تاريخية لكي تخفي عن نف�سها م�ضامينها
اخلا�صة ،ويجب على الثورة يف القرن التا�سع
ع�شر �أن ترتك املوتى يدفنون �أمواتهم لكي
حتقق �شيئها اخلا�ص ،لكي حتقق م�ضمونها
اخلا�ص جمدد ًا» .غري �أن مارك�س كان يدرك
مدى ومغزى �سلطة املا�ضي على احلا�ضر
وامل�ستقبل؛ ثقل التاريخ �إن �شئت ..املخزون
ال�ضاغط على الذاكرة ..املا�ضي الذي يت�سلل
�إىل احلا�ضر وامل�ستقبل ليلونهما بلونه ،بهذا
القدر �أو ذاك ،ولكن �أبد ًا من خالل الب�شر �ص ّناع
التاريخ ،حتى وهم يتوجهون �إىل امل�ستقبل،
ويحاولون الن�سيان �أو التنكر ملا خ ّلفوه
وراءهم ،فمثلما يقول مارك�س؛
«ف�إن تقاليد جميع الأجيال امليتة تثقل بعبء
باهظ دماغ الأحياء ،وحتى حينما يبدو الب�شر
منهمكني يف التحول والتطور ،هم والأ�شياء،
ويف �إن�شاء �شيء جديد متام ًا ،ففي هذه
الأوقات بال�ضبط من الأزمة الثورية ،يبتغون
يف خوف �أرواح املا�ضي ،م�ستعريين �أ�سماءها،
و�شعاراتها ،ومالب�سها ،وذلك لكي يظهروا
على امل�سرح اجلديد للتاريخ �ضمن هذا اللبا�س
التنكري املحرتم ،وبهذه اللغة امل�ستعارة».
ويخرتق اللبا�س التنكري املحرتم واللغة
امل�ستعارة �شكل القناعات والعقائد

(الإيديولوجيات) ،لتغدو الأخرية حالة هو�س
وو�سيلة �سلطة يف ملعبة ال�سيا�سة ..تتحول
الإيديولوجيا �إىل �أداة �سيطرة من طريق
جعل «عنا�صر ال�سحر الالعقلية تتغلغل يف
نظام الإدارة املخطط وامل�سيرّ ب�صورة علمية،
وت�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من التنظيم العلمي
للمجتمع» على حد تعبري ماركوز .وهنا لن
يكون البحث عن احلقيقة املو�ضوعية هي
املبتغى ،بل الأداء الطق�سي الذي ي�صون
اجلوهر العقائدي بال�ضد من �إفرازات التجربة
الداح�ضة .فالوعود املرج�أة بفعل معاك�سات
الوقائع �ستحوّ ل �إىل و�سيلة قمع وتعبئة
وتخدير يف �آن مع ًا .و�سيجري تكذيب الواقع
مهما كانت درجة �صراحته وو�ضوحه مل�صلحة
الوعد الإيديولوجي مهما ك�شف الأخري عن
ه�شا�شته والتاريخيته والمعقوليته وا�ستحالته
املنطقية والواقعية ،فتتال�شى احلدود بني
ال�صحيح واخلاطئ ،وبني الوهم واحلقيقة،
وبني ال�صدق والكذب .وللأ�سف هذا ما وقع
فيه �أكرب جتربة مارك�سية تطبيقية ممثلة
بال�شيوعية ال�سوفياتية.
�إن مقت�ضيات ال�سلطة يف الدولة ال�سوفياتية
والظروف التي �أحاطت بن�ش�أتها وتقلباتها
داخلي ًا ودولي ًا ،فر�ضت ت�أويالت بعينها
للمارك�سية يف املنظور ال�سوفياتي،
وتخريجات من امل�شكوك فيه �أن مارك�س كان
ير�ضى بها كلها �إن كان حي ًا .فقد �سُ حب مارك�س
عنوة يف �أحايني كثرية �إىل مناطق �شائكة
وجرى تف�سري مفاهيمه وت�صوراته لت�سويغ
�سلوكيات وقرارات و�إجراءات �سيا�سية هي
بال�ضد يف جوهرها من مفاهيمه وت�صوراته.
�أو ح�صل حتريف يف الر�ؤية للواقع ،وهذا
�أدهى و�أخطر ،بعيد ًا عن احلقائق احلا�صلة
على الأر�ض ،لتتالءم مع اجتاهات النظرية
كما ُف�سرت.
رمبا ،كان بع�ض املارك�سيني ي�ستعيدون
اليوم ،ب�شيء من الت�أمل الذاهل ما �صرح به
كاوت�سكي مذ كانت ثورة �أكتوبر يف فجرها؛
«�إذا ما جنحت الثورة الرو�سية فذلك دليل على
ف�ساد املارك�سية»� ..أعتقد �أن هذا القول يخفي
قو ًال �آخر ،م�سكوت ًا عنه�( :ستف�شل الثورة
الرو�سية) �أو�( :ستكون الثورة الرو�سية �أي
�شيء �سوى �أن ننعتها باملارك�سية) �أو( :الثورة
الرو�سية الناجحة �ستقو�ض �أ�س�س النظرية
املارك�سية) .غري �أن الثورة الرو�سية ف�شلت
يف نهاية املطاف؛ فهل من حق املارك�سيني،
�أو بع�ضهم �أن يت�شدقوا بالقول( :لقد كان
مارك�س على حق �إذن)� .أظن؛ نعم �إىل حد...
ولكن لي�س على �سبيل العزاء �أو الت�سويغ
�أو الهرب من امل�س�ؤولية .بل ،وهذا ما يجب؛
عرب حترير مارك�س الناقد اجلديل العلمي من
�سجن الدوغمائية والأرثوذك�سية التي و�ضعه
فيها كرث من املتمرك�سني ،ومو�ضعته تاريخي ًا
يف مكانه احلقيقي ،ناقد ًا لنظم اال�ستغالل
واال�ستعباد والف�ساد والظلم االجتماعي

�إن اجلنة التي على
الأر�ض ،كما تخيلها
مارك�س ،ما زالت ممكنة،
ولكن لي�س يف امل�ستقبل
القريب ..خط�أ مارك�س
�أنه ر�أى �أن فر�صة
حتقق فردو�سه �سانحة
وقطوفه دانية.

والفوارق بني الب�شر ب�أ�شكالها كلها.
حتيلنا مقولة كاوت�سكي �إىل ال�س�ؤال الآخر
ال�صادم؛ هل خان لينني املارك�سية بق�صد �أو
من دون ق�صد؟ هل كانت اللينينية وبا ًال على
املارك�سية مثلما يدّعي بع�ضهم؟ .و�أي�ض ًا :هل
�أعاقت الثورة الرو�سية وما �أحدثته من تخلخل
يف املحيط الر�أ�سمايل الثورة اال�شرتاكية
املرتقبة يف �أملانيا و�إنكلرتا ،بعدما خلقت ف�ضا ًء
�سيا�سي ًا جعلت الر�أ�سمالية يف تلك البلدان تعيد
ح�ساباتها وتغري من �إ�سرتاتيجيات املواجهة؟
�أم �أن املارك�سية ـ اللينينية هي مقرتح تاريخي
واحد ،يف �سياق ممتد ،يحبل مبقرتحات �أخرى
تنهل من فكر مارك�س؟.
مل يطلق لينني على الثورة الرو�سية �صفة
اال�شرتاكية منذ البدء ،و�إمنا نعتها؛ كونها
«ثورة برجوازية بقدر ما �أن �صراع الطبقات
يف الريف مل يتطور بعد »..م�ؤكد ًا �أن الثورة
اال�شرتاكية �ستكون نتيجة انفجار التناق�ضات
يف بلد ر�أ�سمايل كامل الن�ضج .ومعلق ًا بفكرة
«�أن الثورة الرو�سية لن تنقذها �إ ّال الثورة
الأملانية».
بقي لينني خمل�ص ًا؛ ولكن لي�س �إىل نهاية احلد
لنبوءة مارك�س ور�ؤياه عن الثورة املرتقبة يف
البلدان املتقدمة �صناعي ًا التي بلغت فيها قوى
الإنتاج درجة كافية من التطور ت�ؤهلها لتغيري
عالقات الإنتاج الر�أ�سمالية �إىل ا�شرتاكية.

ففي �أي مكان ،مع قاعدة �إنتاجية متخلفة،
وبروليتاريا غري نا�ضجة وحمدودة ،وعدم
توفر �شروط �صراع طبقي حا�سم ي�صعب
التحدث عن االنتقال �إىل اال�شرتاكية ،وهذه
من بديهيات املارك�سية الكال�سيكية .ولذا
ف�إن الدولة ال�سوفياتية طرحت مارك�سية
�سوفياتية؛ هي مقرتح واحد (للمارك�سية) له
عرثاته الكثرية ،يف جتربة �شائكة ودراماتيكية
وثرية مبعطياتها ودرو�سها ،ال بد لأي
توجه مارك�سي حايل وم�ستقبلي �أن يدر�سها
بتمحي�ص وجترد ومو�ضوعية �إىل جانب
التجارب الأخرى التي و�صفت باال�شرتاكية
على مدار قرن تقريبا ً ،لإغناء املفاهيم املارك�سية
الأ�سا�سية من جهة ،وتوطيد �أ�س�س نظرية عمل
�أخرى مرنة تكون يف م�ستوى التحديات التي
يفر�ضها التطور الذي بلغته الر�أ�سمالية ب�آفاقها
العوملية ،يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
�إن اجلنة التي على الأر�ض ،كما تخيلها
مارك�س ،ما زالت ممكنة ،ولكن لي�س يف
امل�ستقبل القريب ..خط�أ مارك�س �أنه ر�أى �أن
فر�صة حتقق فردو�سه �سانحة وقطوفه دانية.
ولأنه مل يح�سب ح�ساب :مرونة الر�أ�سمالية
العالية وقدرتها على التكيف مع �أزماتها،
ونهبها للعامل الثالث والتي بها ا�ستطاعت �أن
تقلل من غلواء �إفقار الربوليتاريا (الن�سبي
واملطلق) والتقدم الهائل يف قوى الإنتاج يف
ظل الر�أ�سمالية ،والدخول يف مرحلة املوجة
الثالثة�( ،إذا ما ا�ستعرنا ا�صطالح الفني توفلر)
وتو�سع �أعداد �أ�صحاب الياقات البي�ض على
ح�ساب �أعداد �أ�صحاب الياقات الزرق .ولكن
�إىل �أي مدى ميكن �أن يبقى مفعول قانونه
�ساري املفعول؛ (�إن تطور القوى املنتجة
�سيطيح بعالقات الإنتاج القائمة بعد �أن تغدو
الأخرية عقبة �أمام ذلك التطور) ..هل �سيحدث
هذا على املدى البعيد .وهل �أن ر�ؤيا (من
كل ح�سب طاقته ولكل ح�سب عمله� ،أو حتى
حاجته) �ست�صبح ممكنة يف ظل التقدم الهائل
للعلم وتكري�س م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�ستقلة عن ال�سلطات القدمية الرا�سخة،
و�صعود كتلة تاريخية جديدة ت�ستثمر م�ساوئ
الر�أ�سمالية وتناق�ضاتها للإطاحة بها؟.
يتحدث كورنيلو�س كا�ستوريادي�س يف
ف�صل من كتابه (الت�أ�سي�س املتخيل للمجتمع)
عن �أولئك الذين ميتهنون مهنة (الدفاع عن
مارك�س)« ،ويهيلون يف كل يوم فوق جثته
طبقات جديدة كثيفة من �أكاذيبهم �أو من
غبائهم» .ومق�صد كا�ستوريادي�س ،هنا ،هو
هذا امليل �إىل حتجري مارك�س ،وحتويل فكره
احلي �إىل �إيديولوجيا ،وبالتحديد �إىل معنى
الإيديولوجيا التي جمها مارك�س نف�سه ،حني
ر�أى فيها وعي ًا م�ضل ًال زائف ًا؛ «جملة من �أفكار
تتعلق بواقع ما ،ال لت�ضيئه وتغريه بل لتحجبه
وتربره �ضمن املتخيل الذي يتيح للنا�س �أن
يقولوا �شيئ ًا ويفعلوا �شيئ ًا �آخر ،و�أن يظهروا
على غري ما هم عليه».
بقي مارك�س الذي يتململ حتت الركام
الكثيف من الأكاذيب والغباء يُهاجم بجريرة
مل يرتكبها؛ جريرة وجود هذا الركام فوق
ج�سده وال �أريد �أن �أقول؛ جثته ..جريرة
ح�سب ح�سابها ،و�أنكرها ودانها وح ّذر منها،
ون�صب عينه البديل الذي هو الفكر احلي
اجلديل املتو�سل بالعلم ،ال غريه ،والناظر �إىل
التاريخ �أبد ًا.
يريدنا كا�ستوريادي�س �أن ال نكتفي يف البحث
عن معنى املارك�سية فيما كتبه مارك�س ح�صر ًا،
و�إ ّال نكون قد تنكرنا ملبد�أ يف املارك�سية
ذاتها يقول �أن «داللة نظرية ما ال ميكن فهمها
مبعزل عن املمار�سة التاريخية واالجتماعية
التي تتوافق معها ،والتي تتغلغل داخلها
�أو ت�شكل �ستار ًا لها» ف�إذن؛ ولكي جنري
ح�ساب ًا ختامي ًا مع الفكر املارك�سي البد �أن
نفح�ص م�صري املذهب داخل التاريخ حيث
غدت املارك�سية �إيديولوجية «بو�صفها مذهب ًا
للعديد من ال�شيع،التي �أدى انحطاط احلركة
املارك�سية الر�سمية �إىل تكثريها» .وبح�سب
كا�ستوريادي�س نف�سه ف�إننا ال نعرث طوال
�أربعة عقود على تطبيقات «مثمرة للنظرية،
بل حتى على مبادرات لتو�سيعها وتعميقها».
وهنا تقت�ضي م�س�ؤوليتنا الأخالقية �إعادة
نظر جذرية باملارك�سية وحتليلها «ذلك �أن
املارك�سية ذاتها يف �أف�ضل ما تعبرّ عنه روحها،
ويف �إدانتها ال�صارخة للجمل اجلوفاء،
وللإيديولوجيات ،ويف مطالبتها بالنقد

الذاتي املتوا�صل ،جتربنا على االنكباب على
م�صريها الواقعي» .و�إن كان كا�ستوريادي�س،
يف النهاية ،ال يعزو م�س�ؤولية هذا امل�صري �إىل
مارك�س �إ ّال �أنه مي�ضي قدم ًا ،راف�ض ًا عزل املنهج
(املارك�سي) عن املحتوى التاريخي مثلما حاول
جورج لوكا�ش �أن يفعل .وطارح ًا �س�ؤا ًال حا�سم ًا
م�ؤداه «�إذا مل يقدم الت�صور املارك�سي التف�سري
املطلوب للتاريخ ،ف�إن هناك رمبا ت�صور ًا �آخر
يف و�سعه �أن يقدم مثل هذا التف�سري .ويف
هذه احلالة� ،ألن يكون العمل على بناء ت�صور
جديد (�أف�ضل) هو املهمة الأكرث �إحلاح ًا؟».
وال نعلم �إن كان كا�ستوريادي�س يدفعنا �إىل
نبذ املارك�سية (التي ورثناها) جملة وتف�صي ًال
ونحن ننكب على البحث عن بناء ت�صور �آخر،
�أم علينا �أن نو�سع املارك�سية ونعمقها للوقوع
على التف�سري الأف�ضل؟.
ومارك�س الويف للعلم واحلقيقة البد �أن يقر مبا
يقت�ضيه قانون املعرفة من ال�سعي للإجابة على
ال�س�ؤال االب�ستمولوجي؛ ما الذي يجعل نظرية
ما تتجمد وتكف عن التو�سع والتعمق؟ ملاذا
تكون نظرية ما مغلوطة �أو ناق�صة؟ .وبطبيعة
احلال؛ لن ي�سوِّ غ نبل الهدف وثقله الأخالقي
والإن�ساين� ،أو يرمم وي�صحح خلل املنظور
التاريخي الذي يقدّمه؟ وقد تكون نظرية ما
�صحيحة ومنطقية ،وال تكون كذلك حني تحُ اكم
مبعطيات و�إفرازات الواقع التاريخي� .إذ
تتجلى داللة �أية نظرية و�صحتها عرب عالقتها
باملمار�سة التاريخية .فالنظرية نف�سها حتى
تكون مرنة وقابلة للتو�سع والتعمق ،وقادرة
على جتاوز نقاط �ضعفها ،البد �أن تقر�أ الواقع
التاريخي يف كل حلظة ..تغنيه وتغتني
به ..تتطور وتتحول وهي يف خ�ضم �سعيها
لتطويره وحتويله .ويف الأحوال كلها ف�إن؛
«الفكر ال ي�ستطيع �أن يحقق مثل هذا التغري
�إال �إذا جتاوز نف�سه يف املمار�سة» كما يقول
ماركوز.
هنا ،علينا �أن نكون حذرين؛ كي ال نقع يف
مطب الر�ضوخ ملقولة �أن الواقعي معقول
وحقيقي .هذا ما ي�سعى ماركوز �إىل دح�ضه
ليلقي على �أ�سماعنا هذه العبارة امل�ستفزة
«�إن ما هو كائن ال ميكن �أن يكون حقيقي ًا».
بعدما وُظفت العقالنية التكنولوجية �سيا�سي ًا
لتكري�س حالة ال�سيطرة والتحكم .وحتى
العلم نف�سه «قد �أُتخذ ،بفعل منهجه ومفاهيمه،
و�سيلة لتعزيز عامل ظلت فيه ال�سيطرة على
الطبيعة مرتبطة بال�سيطرة على الإن�سان».
فحجبت املنجزات العقالنية للر�أ�سمالية ،عن
الأنظار ،ال عقالنية النظام القائم .وبالتايل
تكون وظيفة املارك�سية هي �أن تكون تلك
النظرية النقدية الكربى ،كما يقول جورج
طرابي�شي يف مقدمة ترجمته لكتاب ماركوز
(الإن�سان ذو البعد الواحد) ،وهذا لن يح�صل
من وجهة نظر طرابي�شي «�إذا مل تتمثل وتدمج
بها كل �أ�شكال النقد املوجهة �إىل املجتمع
القائم حتى و�إن كانت منطلقات هذا النقد غري
مارك�سية .و�إذا كفت املارك�سية عن �أن تكون
تلك املح�صلة النقدية الكربى ،فلن يكون لها من
م�آل غري املتحف �أو كتب التاريخ».
فاملعرب بني مارك�س احلامل ومارك�س العامل
هو مارك�س الناقد ،وقد تنبه مارك�س �إىل
هذه احلقيقة مبكر ًا ،يوم كان �شاب ًا يعمل
يف ال�صحافة (يف برو�سيا ،ومن ثم يف
فرن�سا) وي�ضيق ذرع ًا بخواء و�سطحية
احللقات الفكرية املحيطة به ..يقول يف هذه
املرحلة حتديد ًا ( )1844وهو ي�شجب موقف
اال�شرتاكيني الذين كانوا ي�أنفون عن امل�شاركة
ال�سيا�سية واالهتمام مب�سائلها؛ «لي�س هناك
ما مينعنا من بدء نقدنا بنقد ال�سيا�سة،
وباال�شرتاك يف ال�سيا�سة� ،أي يف الن�ضال
احلقيقي .وبذلك يجب علينا �أن نتجنب تقدمي
�أنف�سنا للعامل ب�صورة دوغماتية ،ومببد�أ
جديد يعلن :هذه هي احلقيقة ،فلتنحنوا لها
ولتعبدوها .علينا �أن نطور للعامل مبادئ
جديدة انطالق ًا من مبادئه القدمية .يجب
علينا �أن ال نقول للعامل� :أوقف �صراعاتك فهي
حمقاء ،و�أ�صغ لنا فنحن منلك احلقيقة .بد ًال
من ذلك يجب علينا �أن نبني للعامل ال�سبب يف
�صراعاته ،وهذا وعي يجب على العامل �أن
ي�صل �إليه �سواء �أكان يحب ذلك �أم ال» .وقد
�سعى مارك�س مثلما يقول فرانز مهرنغ �إىل
م�ساعدة الع�صر (ع�صره) على �إدراك �صراعاته
ورغباته يف �ضوء (فل�سفة نقدية) .ويف �سبيل
هذا نذر حياته حتى مماته.
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برغم ان "ر�أ�س املال" يعد م�ؤلفا اقت�صاديا عادة،
�إال ان انكباب كارل مارك�س على درا�سة االقت�صاد
ال�سيا�سي جاء الحقا على ق�ضائه ل�سنني طويلة
يف درا�سة معمقة للفل�سفة واالدب .اذ مل ترتفع
دعائم م�شروع حياته ذاك اال على تلك اال�س�س
الفكرية ،فيما منحته جتربته يف االغرتاب
ر�صانة رفيعة يف حتليل النظام االقت�صادي
الذي حول الب�شر اىل غرباء عن بع�ضهم البع�ض
كما عن العامل الذي يعي�شون فيه ،العامل الذي
ت�ستعبد االن�سان فيه ال�سلطة املفرطة الب�شاعة
والعدمية الروح لر�أ�س املال والب�ضاعة .لقد كان
مارك�س نف�سه مغرتبا منذ حلظة والدته يف 5
�آيار /مايو  1818يف مدينة تريري الكاثوليكية
لكن املنتمية اىل دولة برو�سيا الربوت�ستانتية
الأجنيلية يف مذهبها الر�سمي .وبرغم ان منطقة
الراين احلقت بفرن�سا اثناء حروب نابليون،
اال انها �ضمت اىل برو�سيا االمرباطورية قبل
ثالث �سنني من والدته .فال عجب ان يكون
كارل مارك�س ال�شاب قد اطال التفكري يف مفهوم
الأغرتاب مبكرا.

احلمل الطويل

كارل ماركس

ت�أليف :فران�سي�س وين
ترجمة� :سـعـدي عبد اللطيف

4

اذ كتب يف خاطرة مدر�سية تعود اىل
ال�سابعة ع�شرة من عمره :نحن ال ن�ستطيع
دوما بلوغ املوقف الذي نعتقد بوجوب ان
نو�صف به ،وذلك لأن عالقاتنا مع املجتمع
تبد�أ بت�أ�سي�س نف�سها ،اىل حد ما ،قبل ان
ن�صل اىل املرحلة التي نتمكن فيها من
حتديد �شكل هذه العالقات.
بد�أ مارك�س اال�ستغراق يف القراءة منذ
طفولته ،فيما �ساعد االحلاق ال�سابق ملدينته
بفرن�سا يف انت�شار �شغف فرن�سي امليل
نحو جماالت ال�سيا�سة والدين واحلباة
والفن� .أما الت�أثري الفكري الآخر الذي لعب
دورا يف حياة ال�صبي مارك�س فقد جاء
من معلمه اخلا�ص البارون لودفيغ فون
ف�ستفامل الليربايل الوا�سع الثقافة الذي
در�سه (مع ابنته جيني فون ف�ستامل ،زوجة
كارل مارك�س يف ما بعد) ال�شعر واملو�سيقى.
واثناء جوالت امل�شي الطويلة ،كان البارون
ين�شد مقاطع �شعرية من هومريو�س
و�شك�سبري� ،سرعان ما حفظها رفيقه الفتى
عن ظهر قلب ،لي�ستخدمها الحقا كتوابل
ا�سا�سية يف كتاباته .و�سبق ملارك�س ان
ا�ستعاد ،يف �شبابه ،ذكريات تلك اجلوالت
اجلميلة مع البارون حينما كان ين�شد
م�شاهد �شعرية من �شك�سبري او دانتي او
غوته امام افراد عائلته وهم يتنزهون� ،أيام
�ألعطل ،يف حدائق هام�ستيد هيث ال�ساحرة.
وقد كتب الربوف�سور �س� .س .برور ان كل
فرد من عائلة مارك�س كان م�ضطرا للعي�ش
يف ظل اجواء مثرية من ا�شارات متوا�صلة

اىل الأدب االجنليزي ،اذ لكل منا�سبة
ثمة مقتب�س ادبي :مل�سح االر�ض بخ�صم
�سيا�سي ،لإعادة احلياة اىل ن�ص متخ�شب،
ل�ضخ الدفء يف نكتة ،لبث امل�صداقية يف
االحا�سي�س -او لبعث النب�ض يف مفهوم
جتريدي الروح فيه ،كما هو احلال (يف
املجلد الأول من "ر�أ�س املال") عندما جعل
ر�أ�س املال يتكلم عرب �صوت �شايلوك (
م�سرحية "تاجر البندقية" ل�شك�سبري ) مربرا
ا�ستغالل عمل االطفال يف امل�صانع.
فعندما احتج العمال ومفت�شو امل�صانع عليه
م�ستندين اىل قيم اخالقية و�صحية ،ت�صدى
ر�أ�س املال جميبا:
�أنا وحدي امل�سو�ؤل عن افعايل
اريد تطبيق القانون وتوقيع العقوبة
وتطبيق احكام العقد.
وللربهنة على ان النقود تلعب دورا جذريا
كرافعة ،يورد مارك�س مقتطفا من تيمون
الأثيني (�شك�سبري)" :النقود هي البغي
امل�شرتكة بني الب�شر" يليه مقتطف �آخر
من انتيغونا (�سوفوكلي�س)" :النقود!
النقود هي لعنة االن�سان ،لي�س هناك لعنة
اكرب .النقود هي من يخرب املدن ،من
ينفي الرجال من اوطانهم ،انها تغوي
وتخدع االرواح الفائقة ال�صفاء ،تدفع
النا�س اىل طريق اخل�سة والعار ."...كما
�شبه الأقت�صاديني الذين يقدمون حتليالت
تنطوي على مفارقات تاريخية بـ "دون
كي�شوت" الذي "انزل به الق�صا�ص لأنه
تخيل خط�أ بان ترحال الفر�سان الهائمني
على وجوههم يتناغم ب�شكل مت�ساو مع كل
اال�شكال االقت�صادية للمجتمع".
ولعل طموحات مارك�س كانت حم�ض ادبية
يف البداية .فعندما كان طالبا للحقوق يف
جامعة برلني �ألف ديوانا �شعريا ،وم�سرحية
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�شعرية وحتى رواية بعنوان "العقرب
وفيلك�س" كتبت على عجل يف نوبة من
نزوات االنت�شاء اثر وقوعه حتت �سحر
الرواية الكوميدية امل�شهورة "تري�ستان
�شاندي" التي �ألفها لورن�س �سترين .لكن
مارك�س اعرتف بالهزمية بعد هذه التجارب:
"فج�أة ،كما لو انها مل�سة �سحرية� -آه كانت

ات�سم عمل مارك�س يف
ال�صحافة باندفاعه
اجلريء مما يف�سر
�سبب ام�ضائه معظم
حياته يف املنفى
والعزلة ال�سيا�سية.
فمقالته االوىل
ذاتها احتوت على
هجوم �ساحق على
كل من تع�صب للنظام
اال�ستبدادي للدولة

اللم�سة �أول �ضربة �ساحقة – وقع نظري
على اململكة النائية لل�شعر احلقيقي مثل
ق�صر ناء لعبقر وا�ستحالت خملوقاتي
اىل ال�شيء ...ا�سدلت ال�ستارة ،واقد�س
اقدا�سي حتطم اىل �شظايا ،وتوجب رفع
�آلهة جديدة".
وبعد تعر�ضه اىل ماي�شبه االنهيار الع�صبي،
امره الطبيب ان يتوجه اىل الريف لالخالد
اىل فرتة نقاهة طويلة ،وهناك ا�ست�سلم ،يف
النهاية ،اىل ال�صوت احلميم جلورج فيلهلم
فريدريك هيغل ،ا�ستاذ الفل�سفة يف برلني
الراحل للتو اىل العامل الآخر ،لكن الذي
غدت م�ؤلفاته مو�ضوعا لنقا�شات �ساخنة
بني مريديه من الطلبة وكذلك ا�ساتذتهم.
وهيغل كان يف �شبابه مثاليا ون�صريا
متحم�سا للثورة الفرن�سية ،بيد انه حتول،
يف كهولته ،ليغدو رخي البال لينا وم�ؤمنا
بان االن�سان النا�ضج حقا يجب ان ي�سلم بـ
"ال�ضرورة املو�ضوعية لعاملنا ومعقوليته
كما جندها" .فوفقا لهيغل "كل ما هو واقعي
معقول" ،ولذا فقد جادل ان�صار هيغل
املحافظون بان الدولة الربو�سية مادامت
واقعا فهي موجودة بهذا املعنى ،من دون
اي �شك ،وبالتايل فانها معقولة وفوق اي
نقد .اما اولئك الذين ظلوا ي�ؤمنون مبفاهيم
هيغل املبكرة – ويطلق عليهم "الهيغليون
ال�شباب" – وكانوا �أكرث راديكالية بكثري،
فانهم ف�ضلوا اال�ستناد اىل الن�صف الثاين
من ذلك املفهوم الذي ين�ص على ان":كل ما
هو عقالين واقعي" .فنظام ملكي مطلق
دعامته اال�سا�سية مراقبو املطبوعات
وال�شرطة ال�سرية الميثل العقالنية باي
�شكل �صريح ولذلك فهذا النظام غري واقعي،
امنا جمرد �سراب �سيتال�شى حاملا يجر�ؤ �أحد
امل�س به.
على ّ

وعن ايامه يف اجلامعة يقول مارك�س:
"عمدت يف العادة على التقاط مقتطفات
من جميع الكتب التي قر�أتها" .وهي عادة
مل يتخل مارك�س عنها مطلقا .وتظهر
قائمة قراءاته يف تلك الفرتة مدى ن�ضجه
املبكر يف حفرياته الفكرية .فحينما كان
يكتب درا�سة عن فل�سفة القانون ،قام
بدرا�سة تف�صيلية عن تاريخ الفن الذي �ألفه
وينكلمان ،كما بد�أ يعلم نف�سه االجنليزية
وااليطالية ،وترجم كتابي "جريمانيا"
لتا�سيتو�س و"اخلطابة" لأر�سطو ،وقر�أ
م�ؤلفات الفيل�سوف االجنليزي فران�سي�س
بيكون ،وقال "ق�ضيت وقتا طويال ممتعا
مع رميارو�س‘ وانكب عقلي ببهجة على
كتابه الذي يدور حول الغرائز الفنية
للحيوانات" .وهذا اال�سلوب املت�شعب
امل�صادر ،النهم القراءات ،املهتم بتلم�س
كل جوانب املو�ضوع هو ذاته الذي
ا�ستخدمه يف بحثه حول ر�أ�س املال مانحا
جملداته ات�ساعا ا�ستثنائيا يف م�صادره.
ويف اطروحته لنيل الدكتوراه املعنونة
"االختالف بني الفل�سفتني الـدميوقريط�سية
واالبيقورية" يبدو تو�صيف مارك�س
لدميوقريط�س وك�أنه ر�سم ل�صورة ملفتة
للنظر لذات مارك�س نف�سه" :كان �شي�شرون
يطلق على دميقريط�س ت�سمية� :ضليع يف
الفيزياء ،ويف علم االخالق ،والريا�ضيات،
وفروع املعرفة االن�سكلوبيدية ويف كل
واحد من انواع الفنون".
وبدا الدكتور* كارل مارك�س ،لفرتة
من الزمن  ،غري واثق من اف�ضل ال�سبل
ال�ستخدام معرفته املو�سوعية .فقد فكر ،بعد
ح�صوله على الدكتوراه ،ان يعمل كمحا�ضر
للفل�سفة لكنه قرر ،بعدئذ  ،ان قربه زمانيا
ومكانيا من ا�ساتذة اجلامعات امر الميكن
ان يطاق من يريد ان يفر�ض عليه  ،دوما ،
التحدث مع خملوقات فكرية الفائدة فيها،
انا�س واظبوا على الدرا�سة ،فقط  ،من اجل
التو�صل اىل غايات جديدة الحياة فيها يف
كل زاوية من العامل ! ‘ .ا�ضافة اىل ذلك،
كانت افكار مارك�س تتحول ،منذ تخرجه
من اجلامعة ،من املثالية باجتاه املادية،
من املجرد اىل الواقع .وكتب عام 1842
مادامت كل فل�سفة حقيقية ما هي اال خال�صة
زمانها  ،يجب ان ياتي زمان ت�صبح فيه
الفل�سفة لي�س على ات�صال مع العامل الواقعي
ليومها فح�سب ،بل ومتفاعلة معه  ،لي�س
فقط داخليا عرب م�ضمونها ،بل خارجيا
عرب �شكلها �أي�ضا ‘.وبد�أ  ،يف ذلك الربيع ،
يكتب يف �صحيفة راين�س�ش زيتنغ الليربالية
اجلديدة التي ت�صدر يف كولون ،وبعد �ستة
ا�شهر فقط عني رئي�سا للتحرير فيها.
* الدكتور لقب يحر�ص بع�ض الربيطانيني
اطالقه على مارك�س حتببا.
وات�سم عمل مارك�س يف ال�صحافة باندفاعه
اجلريء مما يف�سر �سبب ام�ضائه معظم
حياته يف املنفى والعزلة ال�سيا�سية .فمقالته
االوىل ذاتها احتوت على هجوم �ساحق
على كل من تع�صب للنظام اال�ستبدادي
للدولة الربو�سية من جهة وعلى خ�صومها
الليرباليني البلهاء من جهة اخرى .كما
انه مل يكتف بخلق اعداء له بني او�ساط
احلكومة واملعار�ضني لها معا ،بل ا�ستدار
على رفاقه انف�سهم� ،شاجبا لدى الهيغليني
ال�شباب "فظاظتهم وبذاءة ل�سانهم" .وبعد
�شهرين فقط من ت�سنم مارك�س مل�سو�ؤلية
رئا�سة حترير اجلريدة� ،أمر حاكم املقاطعة
من م�سو�ؤيل رقابة املطبوعات يف برلني
بتقدميه للمحاكمة ب�سبب نقده الوقح
واملهني" ،فيما نا�شد نيقوالي  ،قي�صر رو�سيا
 ،امللك الربو�سي االمر باغالق اجلريدة،
بعد ان �شن مارك�س هجوما على القي�صر
وحكومته يف مقاالت �ساخرة عنيفة .وهكذا
�صدر االمر باغالق اجلريدة يف �آذار/
مار�س  ،1843حيث كان ملارك�س من العمر
 24عاما عندما جند قلمه ال�شاعة الفزع يف
التيجان اجلاثمة على دول �أوربا مثريا
�سخط ملوكها .وعندما ادرك مارك�س ان ال
م�ستقبل له يف برو�سيا قبل دعوته للأنتقال
اىل فرن�سا للعمل كرئي�س حترير م�شارك
جلريدة جديدة ي�صدرها املنفيون االملان
با�سم دويت�ش  -فرانزو�س�ش جاهربو�شر.
لكن مارك�س ار�سل تو�ضيحا واحدا فقط

" :عقدت خطوبتي واتهي�أ للزواج ،ولن
ا�ستطيع وال يجب ولن اغادر املانيا من دون
خطيبتي"!.
تزوج كارل مارك�س جيني فون ف�ستفالن
يف حزيران/يونيو  .1843واثناء بقية
ف�صل ال�صيف ،عندما كان ينتظر ا�ستدعاء
اجلريدة له اىل باري�س ،متتع بق�ضاء
�شهر ع�سل طويل مع زوجته يف منتجع
كرويزناخ .وحينما كان المي�ضي وقته
بالتم�شي غرب النهر ،كان يلزم غرفته يقر�أ
ويكتب بنهم �شديد .فقد كان مارك�س يحب
كتابة افكاره التي يتو�صل اليها على الورق.
وتظهر �صفحة بقيت من دفرت مالحظاته
�آنذاك �صريورة عمله:
"مالحظة .حتت حكم لوي�س ال�ساد�س
ع�شر ،الد�ستور نعمة على النا�س من امللك
(وثيقة فر�ضها امللك) ،وحتت حكم لوي�س
فيليب  ،الد�ستور نعمة من النا�س على
امللك ( وثيقة تفر�ض امللكية) .وعموما
ميكننا مالحظة ان حتويل امل�سند اليه اىل
م�سند  ،وامل�سند اىل م�سند اليه ،وتبديل من
يقرر اىل ما يقرر ،ميثل دوما ثورة قريبة
جدا ....فامللك ي�ضع القانون (امللكية القدمية
)  ،القانون ي�صنع امللك ( امللكية اجلديدة ).
بيد ان قلب القواعد الب�سيط هذا يك�شف
اي�ضا عن خلل يف الفل�سفة االملانية .فقد
افرت�ض هيغل ان "فكرة الدولة" هي
الفاعل واملفعول به هو املجتمع ،يف حني
ان التاريخ اظهر ان العك�س هو ال�صحيح.
بيد ان قلب هيغل ر�أ�سا على عقب يحل
بنجائجة امل�شكلة :فالدين ال ي�صنع االن�سان
بل االن�سان ي�صنع الدين ،والد�ستور اليخلق
ال�شعب بل ال�شعب يخلق الد�ستور .وبرغم
ان مارك�س ا�ستلف الفكرة من لودفيغ

فيورباخ  ،الذي جادل يف كتاب له ان
الفكرة تنه�ض من الوجود  ،ولي�س الوجود
من الفكرة فان مارك�س و�سع منطقها من
الفل�سفة املجردة اىل العامل املادي .وكما
كتب يف اطروحة حول فيورباخ ن�شرت
عام  ، 1845ان الفل�سفات مل تقم حتى
الآن �إال بتقدمي تف�سريات للعامل واملطلوب
الآن تغيريه ..هنا ،على �شكل نطفة بعد،
االطروحة اال�سا�سية ملجلدات "ر�أ�س
املال" .فالر�أ�سمالية تظل ،برغم النجاحات
االقت�صادية الباهرة والوا�ضحة ،تلعب دورا
كارثيا لأنها حتول النا�س اىل جمرد �سلع
قابلة للمقايظة ب�سلع اخرى .وحتى تلعب
االن�سانية دورها امل�ؤكد يف كونها فاعال
للتاريخ ولي�س مفعوال به  ،فلي�س هناك
مهرب من ا�ستبداد الرا�سمالية.
كان اع�ضاء الهيئة الثالثية امل�شرفة
على جريدة "دويت�ش  -فرانزو�س�ش
جاهربو�شر" ،وهم كارل مارك�س،
وال�صحايف �آرنولد ريوج وال�شاعر جورج
هريوغ ،قد و�صلوا اىل باري�س يف خريف
عام  1843وا�س�سوا "تعاونية ا�شرتاكية"
�أي كومونة يف منطقة ريو فانيو ،تلهمهم
التعاليم الطوباوية للفيل�سوف اال�شرتاكي
الفرن�سي �شارل فورييه .وكانت حياة
جتربة العي�ش يف ظل الكومونة ق�صرية
الأمد مثل حياة اجلريدة نف�سها :بعد عدد
واحد اختلف املحررون الثالثة مع بع�ضهم
وتفرقوا .بعد ذلك ،قبل مارك�س عر�ضا
بالكتابة يف جريدة "فورفات�س" ال�شيوعية
الن�صف �شهرية التي كان ي�صدرها املنفيون
االملان  ،والتي عر�ض مارك�س على �صفحاتها
الول مرة قناعاته بان الوعي الطبقي ميثل
بذور االخ�صاب للثورة .اذ قال فيها ان

تبد�أ اول خمطوطة بت�أكيد مبا�شر :يحدد االجور
ال�صراع ال�ضاري بني الرا�سمايل والعامل .ويك�سب
املعركة الرا�سمايل حتما .ي�ستطيع الر�أ�سمايل اال�ستمرار
يف احلياة مدة اطول من دون العامل  ،لكن العامل ال
يقدر على ذلك من دون الرا�سمايل ‘.واذا كان ر�أ�س املال
ال�شيئ غري الثمار املرتاكمة جلهود العمال  ،فاذن  ،فان
ر�ؤو�س اموال البالد ودخلها ال تنمو اال عندما ت�ستلب من
العمال منتوجاتهم اكرث فاكرث
"الربوليتاريا االملانية تلعب دور املنظر
للربوليتاريا الأوربية  ،بال�ضبط كما تلعب
الربوليتاريا االجنليزية دورها االقت�صادي
والربوليتاريا الفرن�سية دورها ال�سيا�سي".
وذلك قبل ان يعلن �أجنلز الحقا ان املارك�سية
ذاتها هي مزيج من هذه الروافد الثالثة.
وكان مارك�س  ،يف هذه الفرتة  ،احكم
القب�ض على زمام الفل�سفة االملانية وعلم
ال�سيا�سة الفرن�سي  ،وتوجب عليه بعدهما
تثقيف نف�سه باالقت�صاد الربيطاين  ،فبد�أ
يقر�أ م�ؤلفات �آدم �سميث  ،ديفيد ريكاردو
وجيم�س مل مدونا بعجالة تعليقاته النقدية
على كل �صفحة مير عليها يف م�ؤلفاتهم .هذه
التعليقات النقدية  ،التي جمعت يف كتاب
ون�شرت حتت عنوان "خمطوطات باري�س"
متثل امل�سودات االوىل ملا غدت عليه الحقا
جملدات را�س املال.
وتبد�أ اول خمطوطة بت�أكيد مبا�شر :يحدد
االجور ال�صراع ال�ضاري بني الرا�سمايل
والعامل .ويك�سب املعركة الرا�سمايل حتما.
ي�ستطيع الر�أ�سمايل اال�ستمرار يف احلياة
مدة اطول من دون العامل  ،لكن العامل ال
يقدر على ذلك من دون الرا�سمايل ‘.واذا
كان ر�أ�س املال ال�شيئ غري الثمار املرتاكمة
جلهود العمال  ،فاذن  ،فان ر�ؤو�س اموال
البالد ودخلها ال تنمو اال عندما ت�ستلب من
العمال منتوجاتهم اكرث فاكرث  ،وعندما
يواجه العامل با�ضطراد عمله كملكية غريبة
عنه وترتكز ت�صاعديا و�سائل وجود العمال
وجهودهم بايدي الرا�سمايل ‘ .وحتى يف
اكرث الظروف االقت�صادية مالئمة  ،فان
م�صري العامل �سيواجه  ،حتما ظروف
كدح ا�شد  ،وموتا مبكرا  ،اختزاله اىل
�آلة ،وعبودية لر�أ�س املال ‘ .وي�صبح عمله
كائنا خارجيا يوجد خارجه  ،م�ستقال عنه
وغريبا عليه  ،ويبد�أ مبواجهة العامل
ك�سلطة ذات حكم ذاتي ،واحلياة التي
نفخها العامل على ال�شيئ يواجهه ككائن
عدواين وغريب ‘ .هذه ال�صورة ا�ستمدها
من رواية " فرانك�شتاين " ( كتبتها ماري
�شيلي زوجة ال�شاعر الرومانطيقي ال�شهري
�شيلي ) وهذه الرواية احد الكتب املحببة

برغم ان مارك�س
واجنلز ق�ضيا �سوية 10
ايام فقط يف باري�س ،
اال ان اجلرد الوحيد
لنقا�شاتهم امللحمية
وردت على �شكل جملة
واحدة فقط كتبها
اجنلز بعد � 40سنة :
عندما زرت مارك�س
يف باري�س خريف عام
1844

اىل نف�س مارك�س  ،وحتكي ق�صة رجل
يخلق يف خمتربه وح�شا  ،فينقلب الوح�ش
�ضد خالقه .ورغم ان بع�ض الباحثني الكبار
يدعون ان هناك قطيعة جذرية ‘ بني فكر
مارك�س ال�شاب ومارك�س الرا�شد  ،فان
حتليالت مارك�س وتعبرياتها املذهلة ت�شي
بكل و�ضوح بان كاتبها هو مارك�س نف�سه
الذي جادل يف ر�أ�س املال  ،بعد اكرث من 20
�سنة  ،بان الو�سائل التي تزيد الرا�سمالية
بها االنتاج تتمثل بـ حتويل العامل اىل �شبح
لأن�سان  ،حتط من ان�سانيته اىل حد حتويله
اىل �آلة  ،تدمر امل�ضمون احلقيقي لعمله
بتحويل هذا العمل اىل نوع من التعذيب ،
وتدفعه اىل االغرتاب عن الطاقات الفكرية
الكامنة يف �صريورة العمل ....حتول
زمن حياته اىل زمن للعمل  ،وجتر زوجته
واطفاله اىل مطحنة الرا�سمالية ال�ساحقة‘.
يف �شهر �آب/اغ�سط�س  1844عندما
كانت جيني زوجة مارك�س تزور امها يف
املانيا  ،جاء فردريك اجنلز  ،وكان عمره
 23عاما لزيارة مارك�س يف باري�س.
كان مارك�س واجنلز قد التقيا � ،سابقا
 ،ب�شكل �سريع  ،ملرة واحدة فقط  ،يف
مكتب جريدة راين�س�ش زيوتنغ  ،وكان
مارك�س معجبا ب�شكل عميق بكتاب اجنلز
املعنون نقد االقت�صاد ال�سيا�سي ‘ والذي
قدمه اىل جريدة دويت�ش – فرانزو�س�ش
جاهربو�شر .وي�ستطيع املرء القول ملاذا :
برغم ان مارك�س يعتقد  ،الآن  ،بان القوى
االجتماعية وال�سيا�سية حترك عجلة
التاريخ  ،لكن مايفتقده هو املعرفة املبا�شرة
بالرا�سمالية يف التطبيق .وكان �أجنلز
م�ؤهال ان ينري له الطريق  ،فهو ابن ووريث
املاين ل�صناعي ميلك م�صانع للقطن يف
مان�ش�سرت – قلب الثورة ال�صناعية ومولد
الرابطة املناه�ضة لقانون احلبوب ( تقييد
حرية ت�صدير وا�سترياد احلبوب الذي ادى
اىل حركات احتجاج وا�سعة النطاق اذ ادت
اىل ارتفاع كبري يف ا�سعار اخلبز )  ،مدينة
كبرية تعج باحلركات الت�شارتية ( منظمات
اجنليزية يف القرن التا�سع ع�شر هدفت
اىل حت�سني او�ضاع الطبقة العاملة من
الناحيتني االجتماعية وال�صناعية )  ،ان�صار
روبرت اوين ( م�صلح اجتماعي وا�شرتاكي
بريطاين ) والن�شطاء اال�شرتاكيون من كل
االلوان .انتقل اجنلز اىل مقاطعة النك�شاير
يف خريف عام  ، 1842ظاهريا  ،لتعلم
مهنة العائلة  ،ويف احلقيقة  ،ق�صد االطالع
على العواقب االن�سانية التي ادت اليها
الرا�سمالية يف ظل العهد الفيكتوري .وكان
اجنلز  ،يف النهار  ،مديرا �شابا ماهرا يف
بور�صة القطن  ،وبعد �ساعات يغري وجهته،
ومي�ضي وقته متحريا �شوارع الربوليتاريا
واحياء الفقراء القذرة يف املدينة جلمع
مواد لرائعته املبكرة " و�ضع الطبقة العاملة
يف اجنلرتا ( .) 1845
وبرغم ان مارك�س واجنلز ق�ضيا �سوية
 10ايام فقط يف باري�س  ،اال ان اجلرد
الوحيد لنقا�شاتهم امللحمية وردت على
�شكل جملة واحدة فقط كتبها اجنلز بعد
� 40سنة  :عندما زرت مارك�س يف باري�س
خريف عام  ، 1844غدا وا�ضحا اتفاقنا
التام يف جميع املجاالت النظرية وبد�أ
عملنا امل�شرتك منذ ذلك التاريخ ‘ .لقد
اكمال بع�ضهما ب�شكل تام – مارك�س برثوة
معلوماته  ،واجنلز بخربته بالرثوة .كان
مارك�س يكتب ببطء ومعاناة  ،وتتناثر
على �صفحات خمطوطاته كرثة من اال�شياء
املحذوفة باحلرب والت�صحيحات  ،بينما
كانت خمطوطات اجنلز مرتبة و انيقة

وكانه حقا من رجال االعمال .كان مارك�س
يعي�ش حالة من الفو�ضى والفقر املدقع معظم
حياته  ،فيما كان اجنلز يت�سلم راتبا ممتازا
ويوا�صل انتاجا هائال من الكتب والر�سائل
واملقاالت ال�صحفية – ويجد  ،يف الوقت
نف�سه  ،الوقت للتمتع مب�ستوى عال من
احلياة الربجوازية – اذ كانت هناك ح�صن
يف ا�صطبالته والكثري من النبيذ يف قبوه.
ومع ذلك  ،برغم ايجابيات احلياة الوا�ضحة
ل�صاحله  ،كان اجنلز يعرف منذ البدء انه لن
يكون ابدا الرفيق املهيمن يف هذه ال�شراكة.
وتقبل من دون اية �شكوى اوغرية  ،بان
واجبه يتمثل يف ان يقدم الدعم الفكري
واملادي الذي يجعل من حياة مارك�س وعمله
اقل عناء .وكتب يقول  ،ال ا�ستطيع  ،بب�ساطة
 ،ان افهم كيف ي�ستطيع احد ان يح�سد
عبقريا  ،فالعبقرية �شيئ خا�ص جدا  ،ونحن
الذين المنلكها يجب ان نعرف  ،منذ البدء
 ،انه حق الميكن احل�صول عليه ،وعليه ان
تكون حا�سدا لعبقري فال يعني ذلك اال انك ،
بالت�أكيد � ،صغري العقل ب�شكل مرعب" .
مل تكن هناك بينهما ا�سرار او حمرمات :
املرا�سالت بينهما ماهي اال مزيج الذع من
التاريخ ونقد الآخرين اقت�صاديات ملغزة
ونكات تالميذ املدار�س .وادى اجنلز دوره
كراع بديل ملارك�س – يبعث له بالنقود
ليقتات بها  ،يهتم اكرث ما ينبغي بتفا�صيل
حياته ال�صحية ويحذره دائما باال يهمل
ابحاثه .ومن اوائل الر�سائل املتبقية يف
�شهر ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،1844كان
يحث فيها مارك�س باحلاح ،ودون ت�أخري ،
بتحويل مالحظاته ال�سيا�سية واالقت�صادية
اىل كتاب للن�شر  :ا�سع اىل اطالق املواد التي
جمعتها اىل العامل ب�سرعة .لقد �أزف وقت
ذلك  ،و انت ادرى بذلك  ،بحق ال�سماء ! ‘
وبد�أ �صرب اجنلز ينفذ بعد ثالثة �شهور :
حاول ان تكمل كتابك يف االقت�صاد ال�سيا�سي
حتى لو كان الكثري فيه مما الير�ضيك ،اليهم
االمر حقا  ،فالعقول قد ن�ضجت ويجب ان
نوجه �ضربتنا مادام احلديد �ساخنا ...حاول
 ،لذلك  ،ان تنهيه قبل �شهر ني�سان  ،نظم
امرك كما افعل � ،ضع لنف�سك موعدا اخريا
تكمل فيه الكتاب بال ريب ،وت�أكد ان تدفعه
اىل الطبع �سريعا ‘.اال ان كل هذا ماهو اال
امل اليرجتى ‘ اذ مرت � 20سنة قبل ان ي�سلم
املجلد االول من ر�أ�س املال اىل املطبعة.
ولي�س اجنلز نف�سه برئ متاما من اللوم هنا.
فبعد فرتة ق�صرية من لقائه مبارك�س يف
باري�س  ،اقرتح اجنلز التعاون معا يف كتابة
كرا�س ق�صري – ال يتعدى ال � 40صفحة
يت�ضمن نقدا للهيغليني ال�شباب االكرث
حما�سا .وبعد ان اكمل ن�صيبه م�سطرا 20
�صفحة يف ايام معدودة  ،مل ت�صب �أجنلز
الده�شة اال قليال ‘ عندما عرف بعد عدة
�شهور اىل ان الكرا�سة انتفخت  ،حينها  ،اىل
� 300صفحة .كان مارك�س من نوع الكتاب
الذي ال ي�ستطيع مقاومة االغراء ،مف�ضال
ق�ضاء متعة مبا�شرة يف ت�سطري الكرا�سات
واملقاالت على اجلهود ال�صامتة التي ال بهجة
�آنية فيها التي يتطلبها العمل يف حتفته ،
التي عنونت  ,حينها  ،م�ؤقتا ب نقد االقت�صاد
وال�سيا�سة .وبرغم وعده بت�سليم املخطوطة
االقت�صادية اىل النا�شر االملاين كارل
لي�سكه عند حلول نهاية �صيف  ،1854فانه
و�ضع املخطوطة جانبا بعد ان كتب جدول
املحتويات لي�س اال .واو�ضح للنا�شر لي�سكه
 ،االمر املهم جدا ،كما يبدو يل ،ان ي�سبق
تطوري االيجابي ت�أليف تفنيد عنيف مثري
للجدل �ضد الفل�سفة االملانية واال�شرتاكية
االملانية حتى الوقت احلا�ضر.
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يف مقال نادر للعالمة علي الوردي

هكذا قرأت كارل ماركس
يف قراءته للمارك�سية يتم�سك الوردي مبنهجه املو�ضوعي فيك�شف االيجابيات
وال�سلبيات يف هذه النظرية التي ي�صفها ب�أنها �أهم املنعطفات يف التاريخ الب�شري
احلديث .ان النظرية املارك�سية نظرية عظيمة بال�شك وقد احدثت يف العامل
تغيرياً هائال يندر ان جند له نظريا يف تاريخ الب�شر ،ولكنها مع ذلك ال ميكن ان
تكون كاملة خالية من العيوب متاما .فهي ما دامت من �صنع الب�شر فال بد ان تكون
معر�ضة للخط�أ والنق�ص على وجه من الوجوه.

املارك�سية تنظرياً هي غريها تطبيق ًا و�صراع
الطبقات حالة معلقة يف الهواء
�أتباع النظريات �أ�ساءوا دائم ًا ملعلميهم امل�ؤ�س�سني
يف خمتلف الأزمان والأماكن
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يجب ان ال نن�سي ان مارك�س مل ي�أت بنظريته
وحي ًا من ال�سماء ،بل هو ا�ستمدها من
املعلومات التي توفرت لديه يف حياته ،ولهذا
ر�أيناه يغري بع�ض اجلوانب من نظريته مرة
بعد مرة عند عثوره علي معلومات جديدة،
ومن املمكن القول انه لو امتد به العمر فرتة
اطول ،وعرث علي معلومات اخري ،لرمبا
كانت نظريته بغري ال�صورة التي تركها عند
موته.
يعتقد بع�ض املارك�سيني وال�سيما املتع�صبني
منهم ان النظرية املارك�سية يف ا�س�سها كاملة
خالدة ،وهم ين�سبون اليها �صفة (العلمية)
ويعتقدون انها مادامت كذلك فالبد ان تكون
�صحيحة متاما ال عيب فيها وال يجوز ان
ي�شك فيها احد .انهم ين�سون ان العلم يف تغري
م�ستمر ،وانه ال يزال يف بداية الطريق ،وال
ندري ماذا يخبئ امل�ستقبل لنا من اعاجيب،
ورمبا �صار الذي نعده اليوم �صحيحا غري
�صحيح غدا .الواقع �أين �أجد يف املارك�سية
جوانب م�شرقة جتذبني اليها ،وقد اتيح يل
ان ازور بع�ض البالد اال�شرتاكية ،كرو�سيا
وال�صني وجيكو�سلوفاكيا وبولونيا  ،فلم
املك نف�سي من االعجاب مبا �شاهدت فيها
من مزايا قلما جند لها مثيال يف البالد
الر�أ�سمالية ،واعرتف اين عندما در�ست
م�ؤخرا بع�ض معامل اال�شرتاكية يف بولونيا
هتفت من �أعماق نف�سي قائال :هنا يكمن
م�ستقبل العامل ! فاين مل اجد فيها تلك املناظر
الب�شعة التي توجد عادة يف البالد الر�أ�سمالية
فلي�س فيها جموع العاطلني الذين ال يجدون
عمال او االف الفقراء الذين ي�سكنون يف
بيوت ال تليق بالب�شر ،او ح�شود الواقفني
ال�صابرين الذين ينتظرون و�سائل النقل
حتت وط�أة احلر والربد ،او املر�ضي الذين
ال يجدون من يداويهم ،او االطفال الذين
يعملون يف االعمال امل�ضنية بدال من دخول
املدار�س �إلخ .ان الهدف الرئي�سي للمارك�سية
هو ازالة ا�ستغالل االن�سان لأخيه االن�سان،

وتوجيه االنتاج العام نحو م�صلحة ال�سواد
االعظم من املواطنني .وا�شهد ان املارك�سية
�سارت يف الطريق ايل هذا الهدف خطوات
وا�سعة .ولكن م�شكلة املارك�سية انها مل
تكتف بال�سعي نحو هذا الهدف االعظم ،بل
ر�أيناها تتدخل يف امور هي يف غنى عنها،
حيث انكرت وجود الله ،وا�ستهانت باالديان
وحاولت تف�سري التاريخ واملجتمع وطبيعة
االن�سان ح�سب خطة ثابتة ال يجوز اخلروج
عليها ،وبذلك خلقت املارك�سية لها اعداء كان
من املمكن ان يكونوا ا�صدقاء لها.
عا�ش مارك�س يف جو فكري كان االجتاه
ال�سائد فيه مييل اىل تف�سري جميع ما يف
الكون بنظرية واحدة حيث ي�شمل بها طبيعة
الكون واالن�سان والتاريخ واملجتمع معا .وقد
جرى علي ذلك الفيل�سوف الكبري هيغل ،ثم
جاء مارك�س من بعده ف�سار علي �سنته .ومن
اجلدير بالذكر ان مارك�س كان يف بداية امره
هيغلي ًا ،وقد ا�ستمد اخريا من هيغل نظريته
يف الديالكتيك غري انه جردها من نزعتها
املثالية وجعلها مادية.

م�شاهدات يف البلدان
اال�شرتاكية

قد ي�صح القول ان (ال�شمولية) يف نظرية
مارك�س كانت من عنا�صر القوة لها يف زمانها،
اذ هي كانت متثل التيار ال�سائد انذاك .ولو
مل تكن نظرية مارك�س �شمولية ملا كتب لها
النجاح واالنت�شار جتاه النظريات املناف�سة
لها .ولكن هذه ال�شمولية ا�صبحت فيما بعد
من عنا�صر ال�ضعف فيها ،فان اتباع املارك�سية
وخا�صة املتع�صبني منهم جعلوها عقيدة
كالعقائد الدينية ،واعتربوها مفتاحا يف�سرون
بها كل �شيء ،وال يكادون يرون احدا يخالفهم
يف ر�أي حتي ي�سرعون اىل توجيه �شتي
التهم اليه ،كالرجعية والغيبية والربجوازية
واالمربيالية وما ا�شبه ،وتلك ت�شبه تهمة
(الكفر) و(الزندقة) لدى املتع�صبني من اهل
االديان.
اين بعد م�شاهدتي للبالد اال�شرتاكية
وقراءتي لكتابات املارك�سيني تو�صلت اىل
نتيجة هي ان املارك�سية يف التطبيق تختلف
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اختالفا كبريا عنها يف التنظري .فاملارك�سية
يف التطبيق تدعو اىل االعجاب حقا ـ كما
ذكرته �آنفا ـ اما املارك�سية يف التنظري فهي
تدعو اىل التقزز احيانا ملا فيها من ن�صو�صية
جامدة وقوالب فكرية تكرر مرة بعد مرة اىل
ماال نهاية له ،ك�أمنا املق�صود بها هو التلقني
والتحفيظ ولي�س التطلع اىل حقائق جديدة.
كثريا ما �س�ألت نف�سي عن �سبب هذا الفرق
الكبري بني املارك�سية يف التطبيق واملارك�سية
يف التنظري .ويبدو يل ان قادة البالد
اال�شرتاكية م�شغولون مبعاجلة امل�شاكل
العملية التي تواجههم دائما ،وهم ي�سعون
نحو حل تلك امل�شاكل مبا ينفع النا�س بغ�ض
النظر عما ورد يف الكتب من ن�صو�ص
جامدة .فانهم لو التزموا بالن�صو�ص لفاتهم
القطار ،وهم م�ضطرون ايل اتباع طريق

التطوير واالبداع لكي يتمكنوا من النجاح
يف خ�ضم املعرتك العاملي .اذكر يف هذه
املنا�سبة ما ح�صل للزعيم املارك�سي املعروف
لينني ،فقد �أراد هذا الرجل حتقيق مرحلة
اال�شرتاكية يف رو�سيا عقب ثورة اكتوبر عام
 1917فعر�ضه يف ذلك الكثري من املارك�سيني
اذ اعتربوا عمله خمالفا للن�ص املارك�سي
الذي يقول بان اال�شرتاكية ال ميكن حتقيقها
�إال يف البالد التي و�صلت فيها الر�أ�سمالية
اق�صى منوها ،وقد اتهم ه�ؤالء لينني بانه
حمرف للمارك�سية او مارق عنها ،فرد عليهم
لينني حيث اخرج كتابه امل�شهور :مر�ض
الطفولة الي�ساري يف ال�شيوعية  .انقل فيما
يلي نبذة من الكتاب تو�ضح موقف لينني من
الن�صو�صية اجلامدة ،حيث قال:
قال مارك�س واجنلز ان نظريتنا لي�ست عقيدة

جامدة ،بل هي هادية للعمل ،ان اعظم غلطة
واعظم جرمية ارتكبها املارك�سيون (من
املاركة امل�سجلة) امثال كارل كاوت�سكي واوتو
باور ،ومن يف �شاكلتهم ،هو ان ه�ؤالء مل
يفهموا هذا االمر ومل ي�ستطيعوا تطبيقه يف
اللحظات الفا�صلة من ثورة الربوليتاريا..
ولقد دفع الثوريون الرو�س ،من عهد
ت�شريني�سفي�سكي �ضحايا ال حت�صى جزاء
جتاهلهم او ن�سيانهم هذه احلقيقة ،ينبغي
ان ن�سعى باي ثمن كان لنمنع ال�شيوعيني
الي�ساريني والثوريني يف اوروبا الغربية
وامريكا ،ممن كر�سوا انف�سهم للطبقة العاملة
من ان يدفعوا ال�ستيعاب هذه احلقيقة مثل
الثمن الباهظ الذي دفعه الرو�س املت�أخرون .
من امل�ؤ�سف ان هذه ال�صرخة من لينني مل
ي�ستنفذ منها �سويا القليل من املارك�سيني
فان الذين كانوا يلتزمون ن�صو�ص مارك�س
واجنلز من قبل جاء بعدهم انا�س �ساروا
علي خطتهم غري انهم ا�ضافوا اىل الن�صو�ص
االوىل ن�صو�صا جديدة هي التي جاء بها
لينني نف�سه..
ميكن القول ان التنظري املارك�سي يف و�ضعه
احلايل يحتوي علي �صنفني من االخطاء
�صنف وقع فيه م�ؤ�س�سو املارك�سية ،اي
مارك�س واجنلز ولنني ومن يف م�ستواهم،
فهم بب�شر كغريهم من النا�س ي�صيبون
ويخطئون ونحن حني ننقد اخطاءهم ال يعني
ذلك اننا �أعظم منهم تفكريا ،فان املفكرين
العظام قد يتورطون يف اخطاء ال ميكن
اكت�شافها �إال مبرور الزمن.

حول العامل االقت�صادي

اما ال�صنف الثاين من االخطاء فهو الذي يقع
فيه اتباع املارك�سية اذ هم يخالفون ما جاء
به امل�ؤ�س�سون احيانا بينما هم يح�سبون انهم
�سائرون يف طريقهم .وهذا �أمر ال ينح�صر
يف اتباع املارك�سية وحدهم ،بل هو ظاهرة
اجتماعية عامة نالحظها لدى جميع االتباع
يف كل زمان ومكان ،وقد ر�أينا امثلة وا�ضحة

عليها لدي امل�سلمني يف عهودهم املت�أخرة اذ
هم يظنون انهم �سائرون علي �سنة النبي
وا�صحابه بينما هم يف حقيقة امرهم علي
النقي�ض منهم يف كثري من االمور.
�س�أحاول فيما يلي من هذا امللحق ويف
املالحق التالية مناق�شة بع�ض االخطاء
املارك�سية من كال ال�صنفني ح�سب ت�صوري
لها ،او مبقدار فهمي لها ول�ست ادعي ال�صواب
يف ذلك ،فرمبا كان فهمي لتلك االخطاء
مغلوطا ـ اي ان اخلط�أ رمبا كان يف ذهني
ولي�س يف النظرية املارك�سية واين ارجو من
املتفقهني يف املارك�سية ان ينوروين عنها.
يعزا اىل مارك�س ف�ضل توجيه الفكر الب�شري
الول مرة يف التاريخ اىل اهمية العامل
االقت�صادي يف احلياة االجتماعية ،فقد كان
املفكرون قبله ال يعريون هذا العامل االهمية
التي ي�ستحقها وجاء مارك�س �أخري ًا فوجه
االنظار اليه ب�شكل مركز �شديد بحيث جعله
املحور اال�سا�سي يف املجتمع واملحرك االول
للتاريخ.
ان هذا الرتكيز من مارك�س على اهمية العامل
االقت�صادي قد ادى لدى بع�ض االتباع ايل
التطرف فيه كما هو �ش�أن املتطرفني من
االتباع دائما ،وقد الحظ اجنلز بوادر هذا
التطرف لدى �شبان املارك�سيني يف زمانه
فاعلن انتقاده له و�شجبه ان اجنلز يعزو
ق�سطا من م�س�ؤولية هذا التطرف اىل نف�سه
واىل رفيقه مارك�س حيث يقول ما ن�صه:
"مارك�س و�أنا نحمل جزئيا م�س�ؤولية كون
ال�شبان يعطون اجلانب االقت�صادي وزنا
اكرب مما يجب .ففي مواجهتنا خل�صومنا
كان علينا ان ن�ؤكد املبد�أ اال�سا�سي الذي
ينكرونه .ويف هذه احلال مل جند دائما
الوقت واملو�ضع والظرف الذي يتيح لنا
اعطاء العوامل االخرى التي ت�شرتك يف
الفعل املتبادل مكانها"..
وقد ذكر اجنلز كيف ان العوامل االخرى
لها اهميتها التي ال تنكر يف تف�سري االحداث
كعامل احلروب وال�سيا�سة والدين واالفكار
وغريها .وهو يقول يف ذلك" :اذا ما قام احد
بت�شويه هذا املوقف مبعنى انه جعل العامل
االقت�صادي العامل املقرر الوحيد فانه بذلك
يحوله اىل جملة فارغة جمردة حمقاء"
وي�أتي اجنلز بامثلة من تاريخ املانيا كظهور
الدولة الربو�سية �أو كيف ت�شكلت االمارات
ال�صغرية التي كانت قائمة يف املانيا حينذاك.
او كيف انق�سم االملان يف لهجاتهم تبعا ملواقع
�سال�سل اجلبال .فهذه �أمور ال ميكن تف�سريها
يف ر�أي اجنلز بالعامل االقت�صادي وحده .بل
البد من ان تكون هناك عوامل اخري تعمل
عملها.

تطور املجتمع

خال�صة ر�أي مارك�س يف املجتمع الب�شري انه
يقوم على ا�سا�س مادي اقت�صادي .فالب�شر

ميكن القول ان التنظري
املارك�سي يف و�ضعه
احلايل يحتوي علي
�صنفني من االخطاء
�صنف وقع فيه م�ؤ�س�سو
املارك�سية ،اي مارك�س
واجنلز ولنني ومن يف
م�ستواهم ،فهم بب�شر
كغريهم من النا�س
ي�صيبون ويخطئون

حني يعملون يف انتاج املواد ال�ضرورية
حلياتهم يدخلون يف عالقات تنظم انتاجهم،
وان جمموع هذه العالقات ي�ؤلف القاعدة
التي يبني عليها املجتمع .ويقوم علي هذه
القاعدة ما ي�سميه مارك�س ب ـ (البناء الفوقي)
وهو الذي يتكون من جميع مظاهر الرتاث
االجتماعي كالعادات والتقاليد والعقائد
والقوانني وقواعد االخالق والفنون
والفل�سفة وما ا�شبه ،ان البناء الفوقي ي�ستمد
جذوره من القاعدة التي يقوم عليها ،وهو
يتغري بتغريها .ويف ر�أي مارك�س ان التاريخ
الب�شري هو نتاج ال�صراع بني الطبقات
ويف�سر مارك�س هذا ال�صراع بانه نتيجة
التناق�ض الذي يح�صل بني القوي املنتجة
وعالقات االنتاج ،فالقوي املنتجة تت�ألف من
الب�شر الذين يعملون يف االنتاج مع ادواتهم،
وهذه القوى ت�سري يف �سبيل التح�سن
والتطور مبرور الزمن ،ولكن عالقات االنتاج
ال ت�ستطيع ان متا�شي هذا التطور يف القوى
املنتجة ،ومن هنا ين�ش�أ التناق�ض بينهما حيث
يظهر ال�صراع بني الطبقة امل�ستغلة (بفتح
الغني) والطبقة امل�ستغلة (بك�سر الغني) ـ مرة
اخرى عرب التاريخ.
ويعتقد مارك�س ان املجتمعات الب�شرية
متر يف تاريخها مبراحل �أو انظمة خم�سة
هي :امل�شاغبة البدائية ،الرق ،االقطاع،
الر�أ�سمالية  .اال�شرتاكية .فكل مرحلة من
هذه املراحل تعد تقدمية بالن�سبة اىل املرحلة
ال�سابقة لها .وذلك حل�صول االن�سجام فيها
بني القوي املنتجة وعالقات االنتاج .ولكن
هذا االن�سجام ال يدوم ايل االبد .والبد ان
يت�ضاءل مبرور الزمن ليحل حمله التناق�ض.
وبذا يبدا ال�صراع وتن�شب الثورات التي
ت�ؤدي يف نهاية املطاف اىل قيام مرحلة
جديدة.
�سُ ميت هذه النظرية بـ (املادية التاريخية)
وهي كانت يف الواقع اعظم نظرية اجتماعية
يف حينها وقد لقيت رواجا كبريا يف او�ساط
املثقفني التقدميني يف اوربا ،واعتربها
ان�صارها �صنوا لنظرية داروين تلك لعلم
االحياء وهذه لعلم االجتماع .م�شكلة هذه
النظرية تكمن يف اتباعها ولي�ست فيها فقد
اراد لها مارك�س ان تكون مر�شدة للعمل.
ولكن اتباعها ـ او بع�ضهم على االقل ـ
جعلوها عقيدة ثابتة ال تقبل ال�شك او التغري.
لقد ا�صبحت فر�ضية املراحل اخلم�س التي
جاء بها مارك�س مبثابة (امل�سطرة) يلج�أ
اليها االتباع كلما �أرادوا درا�سة جمتمع من
املجتمعات او درا�سة تاريخية ،فلي�س عليهم
�سوى و�ضع تلك (امل�سطرة) علي املجتمع
لريوا اية مرحلة هو فيها ،ثم يبد�أون بعدئذ
بالبحث عن القرائن واالدلة التي ت�ؤيدهم
يف ذلك .ان هذا هو ما فعله كوتلوف يف
كتابه عن ثورة الع�شرين ،فهو لكي يدر�س
تلك الثورة وجد من ال�ضروري ان ي�ضع
(امل�سطرة) على املجتمع العراقي يف زمن
ن�شوب الثورة .وقد تو�صل كوتلوف ايل
نتيجة هي ان املجتمع العراقي كان حينذاك
يعي�ش يف مرحلة االقطاع .ولهذا كانت
ثورة الع�شرين يف ر�أيه نتاج ال�صراع بني
طبقة اجلماهري الكادحة كالبدو والفالحني
واحلرفيني من جهة ،وطبقة اال�سياد
امل�ستغلني لهم من اجلهة االخري .نحن ال
ننكر اهمية ال�صراع الطبقي يف تف�سري
احداث التاريخ ،ولكننا مع ذلك ال يجوز ان
نح�شره يف كل حادثة وف�سر به كل �شيء.
فان املجتمعات تختلف بع�ضها عن بع�ض يف
نوع ال�صراع القائم فيها .كما ان االحداث
التي تقع فيها تختلف واحدة عن االخرى يف
طبيعة الدافع الرئي�سي لها،
خذ ثورة الع�شرين مثال ،فهي اذا كانت نتاج
ال�صراع الطبقي على نحو ما قال به كوتلوف
فمعني ذلك ان ال�صراع يجب ان يكون بني
ال�شيوخ و�أفراد ع�شائرهم باعتبار ان االفراد
كانوا االقنان الكادحني ،وان ال�شيوخ كانوا
امل�ستغلني لهم ،هذا ولكن الواقع الذي �شهدناه
كان علي النقي�ض من ذلك.

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

خطاب على قبر كارل ماركس
تويف مارك�س يوم  14مار�س  .1883و بعد ثالثة ايام القى اجنلز هذا
اخلطاب باللغة االجنليزية على �ضريح مارك�س مبقربة هايغايت بلندن
حيث دفن هناك .تكلم اجنلز باالجنليزية و ظهر اخلطاب يف �صحيفة
املانية يف ترجمة املانية ثم ن�شر اخلطاب باالجنليزية مرتجما عن
االملانية.
يف الرابع ع�شر من مار�س و على ال�ساعة الثالثة اال ربع ظهرا توقف
اعظم مفكر عن التفكري .لقد ترك وحيدا لدقيقتني بالكاد و حينما
عدنا و جدناه جال�سا يف كر�سيه نائما يف هدوء و لكن اىل االبد.

فريدريك اجنلز

انها خ�سارة ال تقا�س �ضربت كال من الطبقة العاملة املنا�ضلة يف
اوروبا و امريكا و علم التاريخ بوفاة هذا الرجل .ان الثغرة التي
جنمت عن رحيل هذه الروح العظيمة �ستربز بجالء قريبا.
فمثلما اكت�شف داروين قانون تطور الطبيعة الع�ضوية اكت�شف
مارك�س قانون تطور التاريخ الب�شري :احلقيقة الب�سيطة التي
تخفيها هيمنة االيديولوجيا و هي ان االن�سان يجب اوال ان ياكل و
ي�شرب و يجد املاوى و امللب�س قبل ان ي�صبح يف ا�ستطاعته االهتمام
بال�سيا�سة و العلم و الفن و الدين الخ ...و بالتايل فان انتاج الو�سائل
املادية ال�ضرورية للعي�ش و من ثمة درجة التطور االقت�صادي املحققة
من طرف �شعب ما او يف حقبة ما ت�شكل اال�سا�س الذي تقوم عليه
م�ؤ�س�سات الدولة و املفاهيم ال�شرعية و الفن و حتى االفكار حول
الدين التي يخت�ص بها هذا ال�شعب او ذاك و على �ضوئها يجب ان
تف�سر و لي�س العك�س كما هو احلال.
و لكن لي�س هذا كل ما يف االمر .فقد اكت�شف مارك�س اي�ضا القانون
اخلا�ص باحلركة الذي يحكم منط االنتاج الرا�سمايل لع�صرنا و
املجتمع الربجوازي الذي خلقه هذا النمط من االنتاج .ان اكت�شاف
فائ�ض القيمة �سلط ال�ضوء فجاة على امل�شكلة حماوال حل ما عجزت
عن حله جميع البحوثات ال�سابقة من لدن االقت�صاديني الربجوازيني
و كذلك النقاد اال�شرتاكيني.
ان هذين االكت�شافني المر كاف يف حياة �شخ�ص .و �سيكون �سعيدا ذاك
الذي يت�سنى له حتقيق ولو احد هذين االكت�شافني.
عالوة على ذلك فانه و يف كل حقل بحث فيه مارك�س – و لئن بحث
يف حقول عديدة و مل يكن ذلك ب�سطحية يف اي منها  -حتى يف حقل
الريا�ضيات قام مارك�س باكت�شافات م�ستقلة.
هكذا كان مارك�س رجل علم .اال ان ذلك مل يكن ميثل ولو ن�صف هذا
الرجل .لقد كان العلم بالن�سبة ملارك�س حركية-دينامية -تاريخية

و قوة ثورية .و مهما كان �سروره عظيما باي اكت�شاف جديد يف
العلوم النظرية و لئن كانت تطبيقاتها م�ستحيلة البلوغ فانه كان
يعي�ش �سرورا من نوع اخر حني ي�شمل االكت�شاف اجلديد تغيريا
ثوريا مبا�شرا يف ال�صناعة و يف التطور التاريخي عموما .فعلى
�سبيل املثال كان متابعا عن قرب لتطور االكت�شافات املحققة يف جمال
الكهرباء و اخرها تلك ملار�سال دوبري.Marcel Deprez
كان مارك�س قبل كل �شيء ثوريا .و كانت مهمته االوىل يف احلياة
امل�ساهمة بطريقة او باخرى يف االطاحة باملجتمع الرا�سمايل و
مب�ؤ�س�سات الدولة التي جلبها معه و كذلك امل�ساهمة يف حترير
الربوليتاريا احلديثة الذي كان اول من جعلها تعي مبوقعها و
حاجاتها و تعي ب�شروط حتررها .لقد كان الكفاح امرا ا�سا�سيا
بالن�سبة له فكافح بحب و عزم و جناح ال يناف�سه فيهم اال قليلون.
و كان عمله يف اجلريدة الرينانية االوىل -1842-و يف اىل االمام
الباري�سية - Vorwarts*1844 -و يف جريدة الربوك�سايل-
 - Brusslerاالملانية – 1847-و يف الرينانية اجلديدة-1848-
 .1849و يف الرتيبيون النيويوركية-New York Tribune-
 .1861-1852و باال�ضافة اىل ذلك ا�شرافه على ن�شريات ن�ضالية و
عمله يف منظمات يف باري�س و بروك�سال و لندن و اخريا توج كل
ذلك بتكوينه جمعية الرجال العاملني العاملية .كان ذلك اجنازا بامكان
حمققه ان يفخر به حتى و لو مل ينجز �شيئا غريه.
و كنتيجة لذلك كان مارك�س اف�ضل املكروهني و اكرث امل�شهرين بهم يف
ع�صره فقامت حكومات مطلقة و جمهورية على حد ال�سواء برتحيله
عن ارا�ضيها و تناف�س الربجوازيون من املحافظني او من اق�صى
الدميقراطيني بالت�شهري و الثلب ل�شخ�صه .لقد ازاحوا مارك�س كما
تزاح خيوط العنكبوت .لكن مل يعر مارك�س اهتمامه بذلك و مل يرد اال
عندما دعته ال�ضرورة اىل الرد .و مات حمبوبا ممجدا و نعته املاليني
من العمال الثوريني -من مناجم �سيبرييا اىل كاليفورنيا و يف كافة
انحاء اوروبا و امريكا.
و ملن املهم القول انه برغم خ�صومه العديدين فبالكاد ان كان له عدو
�شخ�صي واحد.
�سيخلد ا�سمه على مر الع�صور و كذلك اعماله!

عن خمتارات مارك�س اجنلز ا�صدار دار التقدم
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هناك فكرتان يتم تلقينهما لنا با�ستمرار منذ زمن� :أوال� ،أن الأفكار العظيمة
هي من �إنتاج �أ�شخا�ص عظام قاموا ب�إخراجها من �أذهانهم؛ وثان ًيا� ،أن الأفكار
هي القوة الدافعة للتاريخ .الرتاث املارك�سي يرى بالعك�س� :أن الأفكار ال
تتواجد مبعزل عن ال�شروط التي يعي�ش فيها الب�شر �أو عن ال�صراعات التي
ينخرطون فيها .لذلك ،فالأفكار التي طورت يف فرتات تاريخية خمتلفة
أ�سا�سا باحلياة االجتماعية واالقت�صادية احلقيقية والعملية
مرتبطة � ً
للب�شر .فكما يقول مارك�س" :لي�س الوعي هو الذي يحدد الوجود ،بل الوجود
االجتماعي هو الذي يحدد الوعي".

؟

كيف أصبح ماركس ماركسيا
بقلم� :سابي �ساجال
ترجمة :مها يو�سف
امل�شكلة يف االدعاء ب�أن الأفكار هي التي
تغري املجتمع هي �أننا ميكننا �أن نظل
نت�ساءل :من �أين ت�أتي هذه الأفكار؟ على
�سبيل املثال ،الأفكار امل�سيطرة املتداولة
اليوم هي �أفكار تدافع عن املجتمع
الر�أ�سمايل .لكن لو كانت هذه هي الق�صة
كلها ،فكيف خرجت الأفكار اال�شرتاكية
للوجود؟
لقد حددت الثورات الثالثة العظيمة يف
�أواخر القرن الثامن ع�شر �شخ�صية املجتمع
احلديث :الثورة الأمريكية �ضد احلكم
اال�ستعماري الربيطاين ،الثورة الفرن�سية
العظمى �ضد امللكية املطلقة والإقطاع،
والثورة ال�صناعية .لقد دمرت كل من
الثورة الفرن�سية والأمريكية النظام القدمي،
لكنهما انتهيا بظهور �شكل جديد لل�سيطرة
الطبقية وهو الر�أ�سمالية ال�صناعية التي
خلقت الثورة ال�صناعية �أ�سا�سها املادي.
مار�ست الثورتان العظيمتان �ضد النظام
القدمي ت�أثريًا حا�سما على الأفكار يف
وقتهما .وقتها �أ�صبح التفكري يف التاريخ
يتم بطريقة جديدة �أكرث حيوية بكثري .فلقد
ر�أي الفيل�سوف الأملاين هيجل التاريخ مثل
احللبة التي تت�صارع فيها قوى متعار�ضة
مع بع�ضها البع�ض يف بحث ال ينتهي عن
احلرية .يتحرك التاريخ للأمام من خالل
�صراع الأ�ضداد ثم من خالل هذه الأ�ضداد
على م�ستوى �أعلى كيفيا .لكن بالن�سبة
هيجل بقيت هذه الأ�ضداد حم�ض نظرية.
ومع ذلك ا�شرتكت ر�ؤية هيجل مع ر�ؤية
مارك�س يف فكرتني� :أن الب�شر يجب �أن
ينا�ضلوا من �أجل احل�صول على احلرية،
و�أن املجتمع احلديث يت�ضمن عوائق متنع
التطور الكامل للقدرات الب�شرية الكامنة.
وقد ا�ستلهمت كلتا الفكرتان من الثورات
العظيمة يف �أواخر القرن الثامن ع�شر.
طب ًقا للنظرية االقت�صادية امل�سيطرة وقتها
– االقت�صاد ال�سيا�سي الكال�سيكي الذي
و�ضعه �آدم �سميث وديفيد ريكاردو – كان
يجب �أن يكون للمناف�سة يف ال�سوق احلرة
�أعلى �سلطان.
جادل �سميث وريكاردو � ً
أي�ضا ب�أن العمل
هو م�صدر كل ثروة ،وهي الر�ؤية التي
نا�سبت احتياجات الر�أ�سماليني ال�صناعيني
اجلدد� .إذ �شجعتهم ليحاولوا الق�ضاء على
القيود الباقية على حرية احلكرة للعمل
التي تفر�ضها الدولة والطبقات القدمية من

مالكي الأر�ض والتجار .يف نف�س الوقت،
جادل ريكادرو ب�أن العمال يح�صلون ،يف
�صورة �أجور على القيمة الكاملة لو�سائل
�إعا�شتهم – الطعام ،امللب�س ،امل�أوى – و�أن
قوى ال�سوق �ستمنعهم من احل�صول على
�أكرث �أو �أقل من هذا.
وكان اال�شرتاكيون املثاليون من الطبقة
الو�سطى مثل روبرت �أوين م�سيطرين
على الن�شاط ال�سيا�سي للطبقة العاملة.
�أعتقد املثاليون �أنه لتجاوز الفقر وعدم
العدالة ،ف�إنه من ال�ضروري �إقناع الأع�ضاء
امل�ستنريين من الطبقة احلاكمة ب�إعادة
ت�شكيل املجتمع طب ًقا لقواعد منطقية
وعادلة .كانت نخبويتهم هي التي قادتهم
لنبذ فكرة التحرر الذاتي للعمال.
يف هذا الوقت كانت الطبقة العاملة ال
تزال �صغرية جدًا؛ دورها االجتماعي
واالقت�صادي غري منظور ،ووعيها الطبقي
جنيني جدًا �إىل الدرجة التي جتعلها ال
ت�ستطيع ترك عالمة حا�سمة على نتيجة
ال�صراعات الكبرية يف نهاية القرن الثامن
ع�شر.
فبالرغم من �أن الثورات الأمريكية
والفرن�سية �أظهرتا �أن اجلماهري ميكن �أن
تعمل لتحويل م�سار التاريخ� ،إال �أنهما �أديا
�إىل �صعود طبقة حاكمة ر�أ�سمالية جديدة
و�شكل جديد لال�ستغالل .ولهذا ال�سبب مل
ي�ستطيع هيجل االرتفاع بتف�سريه للتاريخ
و�صراعاته فوق م�ستوى جمرد .كان ما
زال من ال�ضروري ومن املمكن �أن ترتدي
العملية التاريخية رداء �صويف.
لنف�س ال�سبب ،كان مارك�س – كطالب �شاب
بني عامي  1838و – 1843ع�ضوا يف
جمموعة الهيجليني ال�شباب الدميقراطية
الثورية التي كان هدفها ال�صراع ال�سيا�سي
للق�ضاء على امللكية الأوتوقراطية
الربو�سية .لكن يف  1843كتب مقاال
�أ�شار فيه للمرة الأوىل �إىل الطبقة العاملة
بو�صفها الو�سيلة "جلعل الفل�سفة �أم ًرا
واقعًا" ولتحقيق "حترير الب�شر الكامل".
ويف ال�سنوات التالية جادل مارك�س
ب�صرامة �ضد الهيجليني ،قائال ب�أن الأفكار
املجردة لي�ست هي القوة الدافعة للتاريخ،
بل �إن الب�شر ،منظمني يف طبقات اجتماعية
ت�صارع �ضد بع�ضها البع�ض هم القوة
الدافعة احلقيقية ،وجادل � ً
أي�ضا ب�أن الأفكار
تنبع من الواقع املادي للمجتمع الب�شري.
�أما �ضد املثاليني وامل�صلحني فقد جادل
ب�أن التاريخ مل ي�صنعه �أ�شخا�ص عظام بل
�صنعته اجلماهري.
ما الذي مكن مارك�س من القيام بهذه
القفزة؟ الذي مكنه هو �أنه مع الت�صنيع
ال�سريع يف �أواخر ع�شرينات القرن التا�سع

ع�شر يف �إجنلرتا وخا�صة و�إىل حد ما يف
فرن�سا و�أملانيا والواليات املتحدة� ،أ�صبح
من املمكن احلديث عن طبقة عاملة جديدة
ذات درجة من الوعي الطبقي.
وما الذي خلق الوعي الطبقي اجلديد؟
الذي خلقه �أنه منذ �أواخر القرن الثاين
ع�شر ،بد�أ الر�أ�سماليون يف �إجبار املزارعني
امل�ست�أجرين ال�صغار امل�ستقلني �ساب ًقا
وحرفيي الطوائف على هجرة �أرا�ضيهم
ال�صغرية �أو ور�شهم ليعملوا بالأجر يف
امل�صانع احل�ضرية اجلديدة .لقد كان �أولئك
عر�ضة لأب�شع ا�ستغالل وقهر� .إذا رف�ضوا
�أن يعملوا ،كانوا ميوتون جوعً ا.
ا�شمئزاز الطبقة العاملة اجلديدة من
امل�صانع احل�ضرية اجلديدة التي �سيقوا
�إليها كالقطيع كان قويًا جدًا لدرجة �أن
القوانني �سنت �ضد الت�شرد لإبقاء العمال
يف امل�صانع .لكن � ً
أي�ضا ومنذ البداية قاوم
العمال� .إذ جتمعوا يف نقابات عمال،
وواجهوا حماوالت احلكومة الر�أ�سمالية
لتجرمي ن�شاطهم عن طريق من قوانني
النقابات يف  1799و .1800وا�ستمرت
النقابات رغم القوانني القا�سية و�أحكام
ال�سجن� .إذ نظمت الطبقة العاملة اجلديدة
نف�سها وردت الهجوم؛ من متردات الالدية
يف  1811و� 1812إىل مذبحة بيرتلو يف
� 1819إىل تعميم النقابات يف – 1830
 .1834هذه الهجمات امل�ضادة �أدت �إىل ظفر
العمال مبطلب �إلغاء قوانني النقابات يف
عام .1824
بهذا اكت�شف العمال قوة جديدة هي قوة
وجودهم معًا يف مكان يفر�ضه عليهم
�صاحب العمل الر�أ�سمايل .لقد وحدتهم
ونظمتهم نف�س �أدوات الإنتاج التي
�أجربتهم على الطاعة .ففي  1831و1834
انتف�ض غازلو احلرير يف ليون .بعدها
بع�شر �سنوات يف  1844ثار غازلو الكتان
يف �سيلي�سيا �ضد ر�ؤ�سائهم اجلدد.
مترد العمال �ضد قوة الر�أ�سمايل .نا�ضلوا
من �أجل �أجور �أعلى ،من �أجل التفتي�ش على
امل�صانع ،من �أجل �شروط �أف�ضل؛ ومن �أجل
و�ضع حد ل�ساعات العمل .ثم ا�ستداروا
�ضد امل�شرعني الر�أ�سماليني .يف �إجنلرتا،
منذ  1848 – 1837نا�ضلوا من �أجل حق
االقرتاع العام خالل حركة ال�شارتية ،وبعد
ذلك نا�ضلوا من خالل نقابات العمال من
�أجل �إقرار قانون الع�شر �ساعات عمل.
لكن الطبقة العاملة ففي بداياتها
الأوىل م�ضت �إىل �أبعد من حتدي قوة
الر�أ�سماليني .من خربتها اخلا�صة يف
التعاون �أثناء الإنتاج ويف ال�صراع
اجلماعي �أوجدت الإمكانية لبديل .يف
 1833كتب عامل بناء يف يورك�شاير

كانت نخبويتهم هي التي قادتهم لنبذ فكرة التحرر الذاتي
للعمال .يف هذا الوقت كانت الطبقة العاملة ال تزال �صغرية
ً
جدا؛ دورها االجتماعي واالقت�صادي غري منظور ،ووعيها
ً
الطبقي جنيني جدا �إىل الدرجة التي جتعلها ال ت�ستطيع ترك
عالمة حا�سمة على نتيجة ال�صراعات الكبرية يف نهاية القرن
الثامن ع�شر .فبالرغم من �أن الثورات الأمريكية والفرن�سية
�أظهرتا �أن اجلماهري ميكن �أن تعمل لتحويل م�سار التاريخ� ،إال
�أنهما �أديا �إىل �صعود طبقة حاكمة ر�أ�سمالية جديدة و�شكل
جديد لال�ستغالل.
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ب�إجنلرتا" :لن ت�ضرب نقابات العمال فقط
من �أجل عمل �أقل و�أجور �أعلى ،ولكنها يف
النهاية �ستق�ضي على نظام الأجور لي�صبح
العمال �سادة �أنف�سهم وليعملوا من �أجل
بع�ضهم البع�ض" .بد�أت فكرة دميقراطية
العمال تقرر بالفعل .نف�س عامل البناء
ا�ستكمل مناديًا" :بربملان من الطبقات
املنتجة �أو مبجل�س للفروع ال�صناعية
املختلفة ينتخب مبا�شرة من الور�ش
وامل�صانع فري�سل الناخبون ممثلني من
املجال�س املحلية �إىل جمال�س املناطق ومن
جمال�س املناطق �إىل املجال�س القومية.
ومرتك ًزا على االقرتاع العام واالنتخابات
ال�سنوية �سي�ستبدل مثل هذا الكيان
الربملانً �" .
أي�ضا ن�صت قواعد جمعية غازيل
يورك�شاير التي تكونت يف  1832على
الآتي ":خلقت الطبقات العاملة كلل الرثوة
لكن بدال من كونها الأغنى فهي الأفقر يف
املجتمع" .والبديل هو"احلياة يف جمتمع

على �أ�س�س التعاون امل�شرتك وامللكيات
املتحدة".
يف نف�س الوقت ،جاءت الر�أ�سمالية
ال�صناعية ب�أزمات .الأوىل تفجرت يف
 1825والثانية يف  .1837كانت �أفكار
االقت�صاد ال�سيا�سي الكال�سيكية تتلقى
�صدمات الأزمات من ناحية و�صدمات
انتفا�ضات العمال من ناحية �أخرى.
لقد �شككت �ضمنها ال�صراعات الأوىل من
�أجل �أجور �أعلى وظروف �أف�ضل يف املبد�أ
الر�أ�سمايل�" :أجر يوم عادل يف مقابل يوم
عمل عادل" .كان العمال يت�ساءلون�" :إذا
كان العمل هو م�صدر كل ثروة ،ملاذا ي�صبح
العمال �أفقر كلما �أنتجوا �أكرث؟" مبعنى
�آخر ،كانوا يك�شفون حقيقة اال�ستغالل
املختفي حتت الر�أ�سمالية والتي كانت
حتاول الأفكار الكال�سيكية لالقت�صاد
ال�سيا�سي �إخفا�ؤه.
كانت �أربعينات القرن التا�سع ع�شر حقبة
تعمقت فيها �أزمة الر�أ�سمالية ال�صناعية.
فقد �شهدت موجة �صاعدة من ال�صراع
الطبقي على جبهة �أوروبية وا�سعة .ويف
منفاه يف فرن�سا من  1843حتى 1845
تاثر مارك�س ب�شدة بات�صاله مع عمال
فرن�سيني منظمني ومنا�ضلني .ويف 1844
قابل �إجنلز الذي عا�ش يف مان�ش�سرت ونقل
له ب�ؤ�س عمالها.
انتقد الفال�سفة الهيجليون يف �أملانيا،
والذين �أثروا يف مارك�س ال�شاب ،افتقاد
الدميقراطية يف الدولة الربو�سية الن�صف
�إقطاعية ،لكنهم مل ي�شتبكوا مع انتفا�ضات
عمال الغزل ال�سيلي�سيني يف .1844
مارك�س ،على النقي�ض ،ت�أثر ب�شدة باحلركة
احلية للعمال وكتب" :حكمة الفقراء الأملان
تقف يف تنا�سب عك�سي مع حكمة �أملانيا
البائ�سة .االنتفا�ضات ال�سيا�سية بد�أت
من عند نف�س النقطة التي انتهت عندها
الع�صيانات الفرن�سية والإجنليزية ،وهي
نقطة ظهور وعي الربوليتاريا كطبقة".
خالل هذه ال�سنوات العا�صفة اكت�شف
مارك�س �أهمية الطبقة العاملة� :أنها احلامل
املمكن لنظام ا�شرتاكي جديد ،لي�س فقط
لأنها مقهورة ولكن لأن دورها يف الإنتاج
يجربها على الن�ضال ب�شكل جماعي.
لقد ا�ستطاع مارك�س � ً
أي�ضا جتاوز االقت�صاد
الليربايل .يف قلب نظريته االقت�صادية
اال�شرتاكية توجد فكرة �أن النظام
الر�أ�سمايل يرتكز على ا�ستغالل العمال.
لقد كان من ال�سهل ر�ؤية �أنه يف جمتمعات
طبقية �سابقة كان املنتجون م�ستغلني –
على �سبيل املثال ،يف ظل العبودية �أو
الإقطاع .لكن االقت�صاديون الكال�سيكيون
ادعوا �أنه يف ظل الر�أ�سمالية ،كان العامل
ح ًرا :هو �أو هي يتفق على �أجر مع �صاحب
العمل ،وميكنه �أن يختار العمل �أو عدم
العمل عند هذا الر�أ�سمايل �أو ذاك.
ولكن بالت�أكيد كان املجتمع احلديث
خمتل ًفا – �إذ كان مرتك ًزا على التبادل احلر
للعمل يف مقابل الأجور ،ولكن مارك�س
�أثبت �أنه يف ظل الر�أ�سمالية يتم ا�ستغالل
العمال متامًا مثلما كان يحدث يف ظل
العبودية �أو الإقطاع .ولكن الفارق هو �أنه
ً
مرتبطا مبالكه الفرد والقن
بينما كان العبد
مبالك الأر�ض والأر�ض ف�إن العامل يف ظل
الر�أ�سمايل مرتبط لي�س بالر�أ�سمايل الفرد
ولكن بالطبقة الر�أ�سمالية ككل.

�إن الرئي�سي يف مذهب مارك�س ،هو �أنه �أو�ضح دور الربوليتاريا التاريخي العاملي،
بو�صفها بانية املجتمع اال�شرتاكي .فهل �أكد جمرى الأحداث يف العامل ب�أ�سره �صحة
هذا املذهب منذ �أن عر�ضه مارك�س؟
لقد �صاغ مارك�س هذا املذهب للمرة الأوىل يف عام  ،1844و«البيان ال�شيوعي» ،الذي
كتبه مارك�س واجنل�س ،والذي �صدر عام  ،1848يعطي عن هذا املذهب عر�ضا كامال
منهاجيا ،هو خري عر�ض لهذا املذهب حتى اليوم .ومذ ذاك ينق�سم التاريخ العاملي
بو�ضوح �إىل ثالث مراحل رئي�سية )1 :من ثورة � 1848إىل كومونة باري�س ()1871؛ )2
من كومونة باري�س �إىل الثورة الرو�سية ()1905؛  )3ابتداء من الثورة الرو�سية.

مصائر مذهب كارل ماركس
التــاريخيـة
بقلم :فالدميري لينني
لرن �إىل م�صائر مذهب مارك�س يف كل من هذه املراحل.
 )1يف بداية املرحلة الأوىل ،كان مذهب مارك�س �أبعد من
�أن يكون املذهب ال�سائد .فلم يكن �سوى فرع �أو تيار من
فروع �أو تيارات اال�شرتاكية ،الكثرية جدا� .أما الأ�شكال
التي كانت �سائدة يف اال�شرتاكية ،فقد كانت الأ�شكال
التي تتقارب ،من حيث اجلوهر ،مع «ال�شعبية» عندنا:
عدم فهم الأ�سا�س املادي للتطور التاريخي ،العجز عن
اكتناه دور و�أهمية كل من طبقات املجتمع الر�أ�سمايل،
متويه الطبيعة الربجوازية للتحوالت الدميوقراطية
مبختلف التعابري اال�شرتاكية املزيفة حول «ال�شعب»،
و«العدالة» ،و«احلق» الخ..
وقد جاءت ثورة  1848ت�سدد �ضربة قاتلة جلميع هذه
الأ�شكال ال�صاخبة ،املربق�شة ،الالغطة ،ال�شرتاكية ما

قبل مارك�س .ففي جميع البلدان� ،أظهرت الثورة خمتلف
طبقات املجتمع قيد الن�شاط والعمل .وجاءت مذبحة
العمال من جانب الربجوازية اجلمهورية يف �أيام
حزيران (يونيو)  ،1848بباري�س ،حتدد نهائيا الطبيعة
اال�شرتاكية للربوليتاريا وللربوليتاريا وحدها .ف�إن
الربجوازية الليربالية قد خ�شيت ا�ستقالل هذه الطبقة
�أكرث مما خ�شيت الرجعية �أيا كانت مبئة مرة .وقد
زحفت الليربالية اجلبانة �أمام هذه الرجعية .واكتفى
الفالحون ب�إلغاء بقايا الإقطاعية وانتقلوا �إىل جانب
النظام؛ ونادرا ما ترجرجوا بني الدميوقراطية العمالية
وبني الليربالية الربجوازية .وتك�شفت جميع املذاهب
التي تقول با�شرتاكية الطبقية ،وب�سيا�سة الطبقية ،عن
ثرثرة باطلة.
وكانت كومونة باري�س ( )1971خامتة هذا التطور من
التحوالت الربجوازية .وفقط لبطولة الربوليتاريا،
تدين اجلمهورية بر�سوخها� ،أي هذا ال�شكل من تنظيم
الدولة ،التي تتجلى فيه العالقات بني الطبقات ب�أقل

املظاهر متويها.
ويف جميع البلدان الأوروبية الأخرى كان التطور
�أ�شد غمو�ضا و�أقل اكتماال� ،إال �أنه �أدى �إىل ن�شوء
جمتمع برجوازي كامل التطور نف�سه .ويف �أواخر
املرحلة الأوىل ( ،)1871 - 1848مرحلة العوا�صف
والثورات ،ماتت ا�شرتاكية ما قبل مارك�س؛ وولد حزبان
بروليتاريان م�ستقالن :الأممية الأوىل ()1872 - 1864
واال�شرتاكية-الدميوقراطية الأملانية.
 )2متتاز املرحلة الثانية ( )1904 - 1872عن املرحلة
الأوىل بطابعها «ال�سلمي» ،بانعدام الثورات .فقد انتهى
الغرب من الثورات الربجوازية ،وملا ين�ضج ال�شرق لهذه
الثورات.
ودخل الغرب يف مرحلة التح�ضري «ال�سلمي» لعهد
التحويالت املقبلة :ففي كل مكان ت�شكلت �أحزاب
ا�شرتاكية� ،أ�سا�سها بروليتاري� ،أخذت تتعلم ا�ستخدام
الربملانية الربجوازية ،و�إ�صدار �صحافتها اليومية،
و�إن�شاء م�ؤ�س�ساتها التثقيفية ،ونقاباتها ،وتعاونياتها.
و�أحرز مذهب مارك�س انت�صارا كامال و�أخذ ميتد
ويت�سع .وببطء ،ولكن بر�سوخ ،تطور انتقاء وح�شد
قوى الربوليتاريا ،و�إعدادها للمعارك املقبلة.
�إن ديالكتيك التاريخ يرتدي �شكال يجرب معه انت�صار
املارك�سية يف حقل النظرية �أعداء املارك�سية على التقنع
بقناع املارك�سية .وقد حاولت الليربالية ،املهرتئة يف
داخلها� ،أن ت�ست�أنف ن�شاطها حتت �ستار االنتهازية
اال�شرتاكية .وقد ف�سروا مرحلة �إعداد القوى للمعارك
الكبرية ب�أنها عدول عن هذه املعارك .وكانوا يقولون
�أن حت�سني �أو�ضاع العبيد بغية الن�ضال �ضد العبودية
امل�أجورة ينبغي �أن يجري بطريقة يتنازل فيها العبيد
عن حقوقهم يف احلرية لقاء فل�س واحد .وكانوا
�إن الثورات الآ�سيوية قد
بينت لنا نف�س ما تت�صف
به الليربالية من ميوعة
وخ�سا�سة ،نف�س الدور
اال�ستثنائي الذي ي�ضطلع
به ا�ستقالل اجلماهري
الدميوقراطية ،نف�س
التمايز الدقيق بني
الربوليتاريا وبني
الربجوازية من كل
�شاكلة وطراز

يدعون بجنب �إىل «ال�سالم االجتماعي» (�أي �إىل ال�سالم
مع العبودية) ،واىل الإقالع عن الن�ضال الطبقي،
الخ ..وكان لهم �أن�صار عديدون جدا بني الربملانيني
اال�شرتاكيني وبني خمتلف املوظفني يف احلركة العمالية
وبني املثقفني «املحبذين».
 )3وكان االنتهازيون ملا ينتهوا من متجيد «ال�سالم
االجتماعي» و�إمكانية اجتناب العوا�صف يف ظل
«الدميوقراطية» حتى تفجر يف �آ�سيا ينبوع جديد من
العوا�صف العاملية الكبرية .فبعد الثورة الرو�سية ،قامت
الثورة الرتكية ،والإيرانية ،وال�صينية .و�إننا لنعي�ش
اليوم بال�ضبط يف ع�صر هذه العوا�صف و«ت�أثريها
باالجتاه املعاك�س» يف �أوروبا .و�أيا كان م�صري
اجلمهورية ال�صينية العظيمة ،التي ت�ستثري اليوم لعاب
�شتى �أ�ضراب ال�ضباع «املتمدنة» ،فما من قوة يف العامل
ت�ستطيع �أن تعيد الإقطاعية القدمية يف �آ�سيا ،وال �أن
تكن�س من على �سطح الأر�ض النزعة الدميوقراطية
البا�سلة لدى اجلماهري ال�شعبية يف البلدان الآ�سيوية
و�شبه الآ�سيوية.
�إن املماطالت الطويلة خلو�ض ن�ضال حا�سم �ضد
الر�أ�سمالية يف �أوروبا قد دفعت �إىل �أح�ضان الي�أ�س
والفو�ضوية بع�ض النا�س الذين قليال ما يهتمون
ب�شروط حت�ضري الن�ضال اجلماهريي وب�شروط
تطويره .و�إننا لرنى الآن �إىل �أي حد من �صغر النف�س
وق�صر النظر يبلغ هذا الي�أ�س وهذه الفو�ضوية.
�إن ما ينبغي �أن ن�ستمده من كون �آ�سيا التي تعد ثمامنئة
مليون �إن�سان قد اجنذبت �إىل غمرة الن�ضال يف �سبيل
نف�س املثل العليا الأوروبية ،لي�س الي�أ�س ،بل ال�شجاعة.
�إن الثورات الآ�سيوية قد بينت لنا نف�س ما تت�صف به
الليربالية من ميوعة وخ�سا�سة ،نف�س الدور اال�ستثنائي
الذي ي�ضطلع به ا�ستقالل اجلماهري الدميوقراطية ،نف�س
التمايز الدقيق بني الربوليتاريا وبني الربجوازية من
كل �شاكلة وطراز� .إن من يتحدث ،بعد جتربة �أوروبا
و�آ�سيا ،عن �سيا�سة الطبقية وعن ا�شرتاكية الطبقية� ،إمنا
ال ي�ستحق غري و�ضعه يف قف�ص وعر�ضه �إىل جانب كنغر
�أو�سرتايل.
وعلى اثر �آ�سيا� ،أخذت �أوروبا تتحرك ولكن على غري
الطريقة الآ�سيوية .لقد و ّلت �إىل الأبد املرحلة «ال�سلمية»،
مرحلة 1904 - 1872؛ ف�إن الغالء ووط�أة الرتو�ستات
ي�ؤديان �إىل تفاقم الن�ضال االقت�صادي تفاقما ال �سابق
له ،تفاقم هز العمال الإجنليز بالذات ،الذين �أف�سدتهم
الليربالية �أكرث من �سائر العمال .و�أمام �أنظارنا ،تن�ضج
�أزمة �سيا�سية حتى يف �أكرث بلدان الربجوازية واليونكر
]] اليونكر ،طبقة من كبار مالكي الأرا�ضي النبالء يف
رو�سيا( .النا�شر)[[ «ع�صمة»� ،أي يف �أملانيا� .إن جنون
الت�سلح وال�سيا�سة الإمربيالية يجعالن من �أوروبا
احلالية «�سالما اجتماعيا» ي�شبه بالأحرى برميال من
البارود .ناهيك ب�أن تف�سخ جميع الأحزاب الربجوازية
ون�ضوج الربوليتاريا ما ينفكان يف اطراد دائم.
منذ ظهور املارك�سية ،جاءت لها كل من املراحل الكبرية
الثالث من التاريخ العاملي بت�أكيدات وبانت�صارات
جديدة .ولكن املرحلة التاريخية املقبلة �ستحمل
للمارك�سية ،بو�صفها مذهب الربوليتاريا ،انت�صارا �أروع
�أي�ضا.
ن�شر هذا اخلطاب يف �صحيفة «الربافدا»،
العدد � 1 ،50آذار (مار�س) 1913
عن خمتارات لينني ا�صدار دار التقدم
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مقابلة مع كارل ماركس
وهو يعي�ش يف منفاه ال�سيا�سي يف انكلرتا ب�سبب ن�شاطاته الثورية ،ا�صبح الفيل�سوف ال�سيا�سي االملاين كارل مارك�س واحداً
من القادة البارزين لرابطة العمال االممية .لقد �صورت تقارير ال�صحافة والر�أي العام يف ذلك الوقت مارك�س على انه مت�آمر
�شنيع ،و�صورت الرابطة االممية على انها منظمة ماكرة تت�آمر بال�سر من اجل الع�صيان امل�سلح ،على ال�ضد من ذلك يقول مرا�سل
"نيويورك وورلد" (ر.الندر) يف هذه املقابلة عن كومونة باري�س عام � 1871إن االنتفا�ضة ال�شعبية تطورت اىل نهاية دموية
�سريعة ومبكرة يف تلك ال�سنة..

لقد اقنعت نف�سي ب�شيء واحد،
هو ان هذا جمتمع العمال
العباقرة ،غري ان ه�ؤالء العمال
تتم قيادتهم من قبل منظرين
اجتماعيني و�سيا�سيني من طبقة
اخرى ،الرجل الذي ر�أيته هو
ع�ضو قيادي من اع�ضاء اجلمعية،
يتوقف عن الكالم معي بني
فرتة واخرى لتلقى تذمرا غري
مهذب من �أحد ال�سادة ال�صغار
العديدين يف اجلوار من الذين
ي�ستخدمونه ،لقد �سمعت الرجل
نف�سه وهو يلقي اخلطب البليغة
على امللأ
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لقد طلبتم مني ان اك�شف �شيئ ًا عن الرابطة
االممية وها اين احاول القيام بذلك ،انها ملغامرة
�شاقة حاليا ،فمدينة لندن هي بال منازع املركز
الرئي�سي للرابطة ،لكن النا�س يف انكلرتا يتملكهم
ذعر عام وي�شمون رائحة االممية قد تعاظمت
ب�شكل طبيعي مع تعاظم ال�شكوك لدى العوام .لو
كان للرجال الذين يقودونها ا�سرار ،فانهم من ذلك
الطراز الذي يجيد حفظ اال�سرار ،لقد فهمت ذلك
بزيارة اثنني من قيادييهم وحتدثت مع احدهما
ب�صراحة .واقدم لكم هنا مادة حديثي..
لقد اقنعت نف�سي ب�شيء واحد ،هو ان هذا جمتمع
العمال العباقرة ،غري ان ه�ؤالء العمال تتم قيادتهم
من قبل منظرين اجتماعيني و�سيا�سيني من طبقة
اخرى ،الرجل الذي ر�أيته هو ع�ضو قيادي من
اع�ضاء اجلمعية ،يتوقف عن الكالم معي بني
فرتة واخرى لتلقى تذمرا غري مهذب من �أحد
ال�سادة ال�صغار العديدين يف اجلوار من الذين
ي�ستخدمونه ،لقد �سمعت الرجل نف�سه وهو يلقي
اخلطب البليغة على امللأ ،كل منها ملتهبة بقوة
احلقد جتاه الطبقات التي �سلطت نف�سها حاكمة
عليه ،لقد ادركت معاين تلك اخلطب بعد ان القيت
هذه النظرة اخلاطفة على احلياة املنزلية خلطيب
البد انه قد ادرك انه ميتلك ما يكفي من الذكاء
لتنظيم حكومة عمالية رغم انه ملزم بتكري�س
حياته ملهنة ميكانيكية ذات مهام مقرفة للغاية.
كان رج ًال �شديد االعتداد بنف�سه وكان متحم�س ًا،
مع ذلك كان عليه يف كل التفاتة ان يرد بانحناءة
على �صوت قبيح� ،أو بابت�سامة يرد على �أمر يرقى
يف م�ستوى كيا�سته اىل م�ستوى مناداة ال�صياد
على كلبه .لقد اعانني الرجل على القاء نظرة
على جانب من جوانب طبيعة االممية ،ثورة
العمل على ر�أ�س املال ،ثورة العامل املنتج �ضد
الر�أ�سمايل الذي يتمتع مبا ينتجه ،هنا كانت اليد
التي �ست�ضرب ب�شدة حينما ي�أتي الوقت املنا�سب،
وفيما يتعلق بالر�أ�س الذي يخطط ،اعتقد اين
قد ر�أيت ذلك اي�ض ًا يف مقابلتي مع الدكتور
كارل مارك�س ..فهو رجل �أملاين يحمل �شهادة
الدكتواره يف الفل�سفة وميتلك معرفة وا�سعة
م�ستمدة من مالحظة العامل احلي ومن الكتب
علي اال�ستنتاج بانه مل ي�سبق له
اي�ض ًا ،ويتعني ّ
وان كان من العمال باملعنى الب�سيط للعبارة.
فبيئته ومظهره هما بيئة ومظهر رجل مرفـّه من

الطبقة الو�سطى ،وقد �شكلت �صالة اال�ستقبال
التي ادخلت اليها الجراء مقابلتي هذه مكان ًا
مريح ًا يليق برجل يعمل �سم�سارا ناجحا لال�سهم
املالية حقق م�ستوى الكفاية ويبا�شر الآن يف بناء
ثروته ،وميتلك ذوق ًا وو�سائل مي�سورة .فهي �شقة
جت�سد الراحة لكنها ال حتتوي على ما ي�شري اىل
ال�سمات املميزة ملالكها ،ثمة جمموعة من ال�صور
اجلميلة متثل م�شاهد لنهر الراين وهي توحي
بجن�سيته على �أية حال .لقد اختل�ست النظر بحذر
اىل مزهرية مو�ضوعة على طاولة وتراجعت
اىل مقعدي ورحت انتظر اال�سو�أ بك�آبة .دخل
ورحب بي بحرارة ،ونحن االن جنل�س وجه ًا
لوجه ،اجل انا الآن اجل�س يف مواجهة الثورة
املج�سدة ،مع امل�ؤ�س�س احلقيقي والروح املهللة
للرابطة الأممية ،مع وا�ضع اخلطاب الذي يُبلغ
ر�أ�س املال بانه �إن ا�شعل حربه �ضد العمل فيتعني
عليه ان يتوقع احرتاق بيته وانهياره على
ر�أ�سه هو .باخت�صار انا اجل�س االن يف مواجهة
املدافع االول عن كومونة باري�س .هل تتذكر
التمثال الن�صفي ل�سقراط ،الرجل الذي ف�ضل
املوت على االقرار بالإميان ب�آلهة ذلك الع�صر؟
الرجل �صاحب تلك ال�صورة اجلانبية اجلميلة
وتلك احلركة املائلة التي تتجه عن جبهته اىل
الأ�سفل نحو الأنف الأفط�س؟ �ضع ذلك التمثال
الن�صفي يف خيالك ولوّ ن الذقن باللون اال�سود
ور�شها هنا وهناك بنفثات من اللون الر�صا�صي،
ورتب و�ضع الر�أ�س بطريقة تنا�سب ج�سد ًا بدين ًا
ذا طول متو�سط ،عندها �ستجد الدكتور امامك،
�ضع حجاب ًا على اجلزء االعلى من الوجه �ستجد
نف�سك مع رجل كني�سة بالفطرة ،اكت�شف ال�سمة
اجلوهرية ،احلاجب ال�ضخم ،و�ستعرف يف احلال
ان عليك التعامل مع اقوى مزيج بني احلامل الذي
يفكر ،واملفكر الذي يحلم.
لقد رافق الدكتور مارك�س �أحد ال�سادة ،وهو
�أملاين اي�ض ًا وانا على رغم من معرفته الكبرية
بلغتنا االنكليزية غري مت�أكد من ذلك ،فلعله كان
�شاهدا ل�صالح الدكتور؟ اظن جمل�س الرابطة الذي
�سمع عن هذه املقابلة البد ان يطلب من الدكتور
ان يرفع تقريرا حولها ،ف�أن "الثورة" لديها �شكوك
يف ممثليها .هنا يتوفر للدكتور �شاهد ا�ضايف
لتعزيز كالمه .لأم�ضي قدم ًا يف مهمتي ،فالنا�س
كما قلت يجهلون كل �شيء عن "الرابطة االممية".
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فهو يكرهونها كثري ًا ،غري انهم ال ي�ستطيعون
تو�ضيح ال�شيء الذي يكرهونه فيها .بع�ض من
يدعي الر�ؤية يف الظالم ،يزعم بانه قد �شاهد ما
ي�شبه �صور الآلهة يانو�س تظهر فيها ابت�سامة
العمال اجلميلة ال�صادقة يف احد وجوهها،
ويف وجه �آخر تظهر تقطيبة القاتل املت�آمر .فهل
ي�ستطيع الدكتور ا�ضاءة الغمو�ض الذي �إكتنف
النظرية؟ �ضحك الربوفي�سور ،ثم خيل يل انه
كان ي�ضحك بهدوء حول فكرة اننا ن�شعر بالرعب
منه فقال "لي�س هناك غمو�ض يتطلب التو�ضيح،
�سيدي" بد�أ هكذا بلهجة م�صقولة متام ًا جد ًا،
و�أ�ضاف "رمبا با�ستثناء الغمو�ض الذي يكتنف
الغباء الب�شري لدى اولئك الذين يتجاهلون ب�شكل
دائم حقيقة ان رابطتنا هي رابطة �شعبية وان
كل تقاريرها مي�سورة جلميع اولئك الذين يهمهم
قراءتها ،ف�أنت قد ت�شرتي قوانيننا لقاء( بن�س)
واحد ،وقد تدفع ( �شلن) فقط على كتيبات تزودك
مبعلومات عنا مبقدار ما نعرفه نحن تقريب ًا..
*ر .الندر :تقريب ًا..اجل قد يكون االمر هكذا ،هل
يف اال�شياء التي �سوف اطلع عليها التحفظ االكرث
اهمية؟ .لكي اكون �صريح ًا متام ًا معكم وال�ضع
االمر كما ي�ضعه املراقب اخلارجي ،فان دعوى
االنتقا�ص منكم بعامتها البد وان تعني �شيئ ًا اكرب
من جمرد الرغبة يف جتاهلكم من قبل العامة ،وال
يزال ثمة �س�ؤال وثيق ال�صلة باملو�ضوع حتى
بعدما اخربتني به ،ما هي الرابطة االممية؟
مارك�س :عليك فقط ان تنظر اىل اال�شخا�صالذين تتكون منهم هذه الرابطة ،العمال.
*ر .الندر :اجل ،لكن اجلندي ال يحتاج اىل من
يوجهه يف حرفته كي يدفعه للحركة ،و�أنا اعرف
بع�ض اع�ضائكم وا�ستطيع اجلزم ب�أنهم لي�سوا
من طينة املت�آمرين ،ا�ضافة اىل ذلك ان ال�سر الذي
ي�شرتك فيه مليون ان�سان ال يعود �سر ًا اطالق ًا،
ولكن ماذا لو كان ه�ؤالء جمرد �أدوات يف يدي
رجل ج�سور ،و�آمل ان تعذرين اذا ا�ضفت عبارة:
بعد اجتماع �سري مريب جدا.
مارك�س :لي�س هناك ما يثبت ذلك..*الندر :والع�صيان امل�سلح يف باري�س
 مارك�س :انا اطالب �أو ًال بالدليل الذي يثبتوجود �أي م�ؤامرة �أو يثبت ان كل ما ح�صل مل يكن
�سوى نتيجة مفهومة لظروف الواقع الراهن ،اما
اذا افرت�ضنا وجود امل�ؤامرة فاين اطالب بدليل
عن تورط الرابطة االممية فيها..
*الندر :وجود العديد من اع�ضاء الرابطة يف
هيئة الكومونة �أال يكفي؟
مارك�س :اذن فهي م�ؤامرة �ساهم فيها اع�ضاءاملحفل املا�سوين اي�ض ًا ،فم�شاركتهم يف العمل
كافراد مل تكن م�شاركة �سطحية اطالق ًا والينبغي
�أن يده�شني حق ًا اذا �إتهمهم البابا ب�إثارة الع�صيان
ب�أكمله ا�ستنادا اىل تقريرهم (كانت الكني�سة
الكاثولوكية مناه�ضة للمحفل املا�سوين) .ولكن
حاول ايجاد تف�سري اخر ،ان الع�صيان امل�سلح
يف باري�س قد �صنعه عمال باري�س ،وبالتايل فان
العمال االكرث قدرة البد وان يكونوا هم قادته
وكوادره االدارية بال�ضرورة ،لكن حدث وان
كان ه�ؤالء العمال املقتدرون هم اي�ض ًا اع�ضاء يف
الرابطة االممية ،ومع ذلك ف�أن الرابطة ال ميكن ان
تكون م�س�ؤولة عن هذا العمل ب�أي حال..
**الندر :مع ذلك فاالمر يبدو على عك�س هذه
ال�صورة �أمام النا�س ،يتحدثون عن تعليمات
�سرية �صادرة عن لندن بل وحتى تربعات مالية،
هل ميكن اجلزم بان العلنية املزعومة العمال
الرابطة ت�ستبعد االت�صاالت ال�سرية؟
مارك�س :هل �سبق الي رابطة تكونت ومار�ستاعمالها دون ممثليات خا�صة او عامة خا�صة
لها؟ اما فيما يخ�ص تعليمات �سرية من لندن او
قرارات حول موا�ضيع االخالق والعقيدة �صادرة
عن مركز �سيطرة او مركز تخطيط ،فنقول ان
كل ذلك يعرب عن فهم خاطئ بالكامل حول طبيعة
الرابطة االممية ،فهو يفرت�ض وجود �شكل من
ا�شكال احلكومة املركزية للرابطة ،بينما يتمثل
ال�شكل احلقيقي لها يف اعطاء القدر االكرب من
حرية العمل للطاقات املحلية امل�ستقلة ،فالرابطة
الأممية هي يف الواقع لي�ست �سلطة عل الطبقة
العاملة اطالق ًا انها رابطة احتادية اكرث منها
حمكومة ب�سلطة.
*الندر :اىل �أي مدى هي احتادية؟
مارك�س :ان التحرر االقت�صادي للطبقة العاملةيكون بالو�صول اىل ال�سلطة ال�سيا�سية .ويكون
هدف تلك ال�سلطة ال�سيا�سية هو حتقيق االهداف
االجتماعية .ومن ال�ضروري ان تكون اهدافنا
من ال�شمول بحيث تغطي كل ا�شكال الن�شاط
الذي تقوم به الطبقة العاملة ،وجلعل هذه

الن�شاطات ذات �سمات مميزة البد من تهيئتها
كي تتكيف مع حاجات طبقة واحدة� ،أي امة
واحدة من العمال .ولكن كيف ميكن الطلب من
جميع النا�س ان يجمعوا على ت�أييد اهداف
جماعة �صغرية؟ فهل الجل القيام بذلك يتعني على
الرابطة ان تفقد عنوانها االممي؟ فهي �شبكة من
املجموعات املنت�سبة بع�ضها اىل بع�ض منت�شرة
يف جميع انحاء عامل العمل ،وهناك يف كل
جزء من اجزاء العامل جانب خا�ص من جوانب
امل�شكلة يطرح نف�سه ويقوم العمال هناك بتوجه
لدرا�سته بطريقتهم اخلا�صة ،وال ميكن ان تكون
املجموعات داخل ال�شغيلة متماثلة بتفا�صيلها
متاما يف كل من نيوكا�سل وبر�شلونة او يف
لندن وبرلني .ففي انكلرتا مث ًال تقع مهمة العمل
�سيا�سيا على عاتق الطبقة العاملة ،اما الع�صيان
امل�سلح ف�سيكون جنون ًا يف وقت ي�ستطيع احلراك
ال�سلمي فيه ان ي�ؤدي املهمة ب�صورة ا�سرع واكرث
ثبات ًا .اما يف فرن�سا فهناك مائة من القوانني
القمعية وهناك اخل�صومات االخالقية بني
الطبقات مما حتم فيما يبدو احلل العنيف لل�صراع
االجتماعي .ان خيار ذلك احلل هو ق�ضية الطبقات
العاملة يف تلك البالد ،اما الرابطة االممية فال
ت�ستغل هذا االمر فتملي توجيهاتها ،بل انها
قلما توجه الن�صح ،لكنها تت�ضامن مع احلركات
ومتنحها العون يف اطار حدود قوانينها ال�سارية.
*الندر :وما هي طبيعة ذلك العون؟
مارك�س :مثال على ذلك ،ان اكرث ا�شكال حركاتالتحرير �شيوع ًا هي اال�ضرابات ،يف ال�سابق
عندما يح�صل اال�ضراب يف بلد ما ،يتم الق�ضاء
عليه با�سترياد العمال من بلد اخر ،لقد توقفت
الرابطة االممية عن كل ذلك تقريب ًا ،فهي ت�ستلم
املعلومات حول اال�ضراب املعني وتقوم بن�شر
تلك املعلومات بني اع�ضائها الذين �سرعان ما
يدركون بان ميدان ذلك النزاع يجب �أن يعتربوه
ار�ضا حمرمة عليهم ،وبذلك يدعون امل�ضربني
لت�سوية ح�سابهم مع �أرباب عملهم .مل يطلب
العمال عون ًا اكرث من ذلك يف معظم احلاالت،
ان تربعاتهم وتربعات اجلمعيات التي يزداد
ان�ضمامهم اليها ،متدهم باملال ،لكن اذا تعاظم
ال�ضغط عليهم ونال ا�ضراب عمال ما موافقة
الرابطة عندها يتم ت�أمني حاجاتهم ال�ضرورية من
مواردها .بهذه الطريقة انتهى ا�ضراب �صناعة
ال�سيجار يف بر�شلونة نهاية ظافرة يف اليوم
التايل .اال ان اجلمعية غري مهتمة ياال�ضرابات
رغم انها توجه الدعم لها يف ظل ظروف معينة،
فالطبقة العاملة ال ت�ستطيع ان تك�سب كثريا
باملعنى املادي ،بل انها قد تخ�سر ب�سهولة.
ولنجمل احلالة يف كلمة خمت�صرة :فالطبقة
العاملة تبقى فقرية رغم ازدياد الرثوة ،وتبقى
بائ�سة مع تعاظم الرفاهية .ان حرمانهم املادي
من �ش�أنه تقزمي قوامهم املعنوي وكذا اجل�سدي.
وال ميكنهم التعويل على الآخرين اليجاد العالج،
ف�صار لزام ًا عليهم ان مي�سكوا ق�ضيتهم ب�أيديهم.
يتعني عليهم ان يعيدوا النظر يف العالقات بينهم
وبني ا�صحاب ر�ؤو�س االموال واملالكني .وهذا
يعني انهم يجب ان يقوموا بتحويل املجتمع،
فهذا هو الهدف العام لكل منظمة عمالية معروفة.
فجماعات العمل وجماعات االر�ض ،وجمعيات
التجارة الودية واملخازن التعاونية وجمعيات
االنتاج اجلماعي ،كلها و�سائل لبلوغ ذلك الهدف.
ان توطيد الت�ضامن التام بني تلك املنظمات هو
مهمة الرابطة االممية  ،وت�أثريها �آخذ بالظهور
يف كل مكان .فهناك �صحيفتان يف ا�سبانيا تقومان
بن�شر افكارها يف البالد ،وثالث �صحف يف
املانيا ،ونف�س الرقم يف النم�سا وهولندا و�ستة
يف بلجيكا مع �ستة �صحف اخرى يف �سوي�سرا.
والآن بعد ان اخربتك عن ماهية الرابطة االممية،
لعلك ا�صبحت ت�ستطيع تكوين ر�أيك اخلا�ص حول
م�ؤامراتها املزعومة.
*الندر :ال افهمك متام ًا.
مارك�س :اال ترى ان املجتمع القدمي عاجز عنمواجهتنا با�سلحته التقليدية وبالتوافق ،لذلك
فهو م�ضطر اىل اللجوء اىل خدعة ال�صاق تهمة
الت�آمر بنا؟
*الندر :لكن البولي�س الفرن�سي اعلن انهم
ي�ستطيعون �أن يقيموا الدليل على تورطكم يف
الق�ضية االخرية وال نقول �شيئ ًا عن املحاوالت
ال�سابقة.
مارك�س :لكننا نحن الذين نريد ان نقول �شيئ ًاحول تلك املحاوالت ،اذا �سمحت ،النها خري ما
يثبت بطالن تهمة امل�ؤامرة املوجهة �ضد االممية.
فانت تذكر املكيدة الأخرية وهي واحدة فقط
من تلك املكائد .يوم اعلن اال�ستفتاء العام ،وبدا

العديد من املقرتعني مرتددين ،فلم يعودوا
ي�شعرون متاما بقيمة احلكم االمربيايل بل
�صاروا ال ي�صدقون املزاعم عن االخطار التي تهدد
املجتمع الذي يفرت�ض ان ينقذهم منها .فالبد
من بعبع جديد .وقد تكفل البولي�س بايجاده،
انه جميع النقابات العمالية املكروهة من قبلهم،
وطبيعي ان ي�شن البولي�س حملة عدائية �ضد
االممية .تلك هي فكرتهم ال�سعيدة .فلماذا ال
يختارون الأممية لتكون بعبعهم ذاك ،وهكذا
�سارعوا اىل ت�شويه �سمعة اجلمعية خلدمة
ق�ضية االمربيالية ك�سب ًا لر�ضاها؟ ا�ستخرجوا من
جعبتهم املكيدة ال�سخيفة �ضد حياة االمرباطور.
فك�أننا اردنا قتل زميلهم القدمي البائ�س ،ف�ألقوا
القب�ض على اع�ضاء الرابطة االممية القياديني،
واختلقوا االدلة ،واعدوا الق�ضية ملحاكمتهم،
ويف ذات الوقت اجروا ا�ستفتاءهم العام .لكن
امللهاة التي �أرادوها �إنقلبت اىل مهزلة رديئة
وفا�ضحة البذاءة .ان اوربا الذكية راقبت امل�شهد
فلم تخدع كما هو معهود يف �شخ�صيتها .الفالح
الفرن�سي وحده مل يفطن للخدعة .ان �صحفكم
االنكليزية قد كتبت تقاريرها عند بداية الإتهام
البائ�س ،وفاتهم ان يالحظوا الهدف ،اما الق�ضاة
الفرن�سيون في�سلمون بوجود املكيدة بكيا�سة
ر�سمية وكانوا م�ضطرين لالعرتاف بعدم وجود
ما ي�شري اىل تورط االممية� .صدقني ان املكيدة
الثانية م�شابهة لالوىل وهناك مئة م�ؤ�شر على
وجود مكيدة .التف�سري ال�صحيح ب�ش�أنها هو
تنامي االدراك يف �صفوف العمال ،ادراك حال
الرفاهية ونق�ص الكفاءة لدى حكامهم .والعملية
التاريخية تتوا�صل االن لتحقيق االنتقال النهائي
لل�سلطة من الطبقة احلاكمة اىل ال�شعب .هناك

لقد فعلت ذلك حلد
االنهاك من هذا العمل.
لتو�ضيح فداحة
الطي�ش الذي به تلفق
هذه التقارير ،ا�ستطيع
اال�شارة اىل اين ر�أيت
يف �إحدها ان فيليك�س
بايت "�سيا�سي وكاتب
م�سرحي فرن�سي و�أحد
قادة كومونة باري�س"
قد اعترب ع�ضواً يف
الأممية.

تال�ؤم وا�ضح للزمان واملكان والظرف من اجل
حركة حترير عظيمة .ولكن من اجل ادراك كل تلك
امل�ؤ�شرات يتحتم على املوظف ان يكون فيل�سوف ًا،
وهو لي�س اكرث من خمرب .فبموجب القانون الذي
اوجده تراه قد عاد اىل ال�سقوط يف تف�سري املخرب
"م�ؤامرة" .و�إ�ستمد منها حقيبة اوراقه القدمية
اخلا�صة بالوثائق املزيفة بالأدلة ،ان �أوربا وهي
تعي�ش رعبها �ست�صدق الرواية هذه املرة.
*الندر :يندر ان ت�ستطيع �أوربا م�ساعدة نف�سها
ونحن نرى هنا ان كل جريدة فرن�سية تعمل على
ن�شر التقرير.
مارك�س :كل جريدة فرن�سية! انظر ،هذه �أحداها(يتناول جريدة ال�سيتوي�شن) واحكم بنف�سك على
قيمة الدليل كنوع من التحقق من وجود احلقيقة
(يقر�أ) لقد مت القاء القب�ض على الدكتور كارل
مارك�س قائد االممية يف بلجيكا ،وهو يتوجه
اىل فرن�سا ،لقد و�ضع بولي�س لندن عيونه على
اجلمعية التي يرتبط بها منذ زمن طويل وهم الآن
يتخذون االجراءات الن�شيطة لكبحها .جملتان
وكذبتان .ت�ستطيع ان تفح�ص الدليل على �ضوء
ما ت�شاهد .فاين الآن يف منزيل يف لندن ول�ست
يف ال�سجن يف بلجيكا .ويتعني عليك اي�ض ًا ان
تعلم ان البولي�س يف انكلرتا غري قادر على النزاع
مع االممية مثلما ان الأممية غري قادرة على ذلك
اي�ض ًا .لكن ما هو معتاد اكرث من غريه ان التقرير
�سوف ين�شر على جميع ال�صحافة الأوربية دون
�أي تكذيب.
*الندر :هل حاولت تكذيب العديد من هذه
التقارير الكاذبة؟
مارك�س :لقد فعلت ذلك حلد االنهاك من هذاالعمل .لتو�ضيح فداحة الطي�ش الذي به تلفق
هذه التقارير ،ا�ستطيع اال�شارة اىل اين ر�أيت
يف �إحدها ان فيليك�س بايت "�سيا�سي وكاتب
م�سرحي فرن�سي و�أحد قادة كومونة باري�س" قد
اعترب ع�ضو ًا يف الأممية.
*الندر :وهل هو غري ذلك؟
مارك�س :الرابطة ال ت�ستطيع ان توفر مكان ًالرجل متوح�ش مثل هذا .لقد كان يف احدى املرات
وقح ًا مبا يكفي ،بحيث ا�صدر �سل�سلة متالحقة من
البيانات با�سمنا ،لكننا ا�ستنكرناها على الفور.
ولأن�صاف ال�صحافة نقول انها اهملت نفينا ملا
ن�شر.
**الندر :و(الثوري االيطايل) ماتزيني ،هل هو
ع�ضو يف جماعتكم؟
مارك�س�" :ضاحكا" �آه ،كال ،التقدم الذياحرزناه كان �سيرتاجع لو مل نتجاوز نطاق
�آرائه..
*الندر :انت تفاجئني ،كنت اعتقد انه قد مثل
الآراء هي الأكرث تقدمية فعال؟
مارك�س :انه ال يطرح �أبعد من فكرة جمهوريةالطبقة الو�سطى ،ونحن ال ن�سعى اىل �أية م�شاركة
مع الطبقة الو�سطى .لقد �سقط الرجل بعيد ًا
يف م�ؤخرة احلركة احلديثة كما فعل اال�ساتذة
الأملان الذين ينظر اليهم يف �أوربا باعتبارهم
ر�سل دمقرطية امل�ستقبل الرفيعة .لقد كانوا هكذا
مرة رمبا قبل  ،48حيث قامت الطبقة املتو�سطة
االملانية باملعنى االنكليزي باحراز تقدمها ب�شق
االنف�س ،لكنهم الآن حتولوا اىل الرجعية وال
تعرفهم الربوليتاريا ب�أكرث من ذلك.

الندر :يعتقد البع�ض انهم الحظوا م�ؤ�شرات
على وجود العن�صر الواقعي "الذرائعي" يف
منظمتكم*.
مارك�س :ال يوجد مثل ذلك .يوجد واقعيونبيننا ويعمل �آخرون من خارج جماعتنا اي�ض ًا.
لكن ذلك لي�س ا�ستنادا على فل�سفتهم التي لي�س
لها عالقة باحلكومة ال�شعبية كما نفهمها والتي
ت�سعى اىل و�ضع هرمية جديدة مكان الهرمية
القدمية.
الندر :لهذا يبدو يل انه قد يتعني على زعماء
احلركة الأممية تكوين فل�سفة وكذلك رابطة
خا�صة بها.*.
مارك�س :بال�ضبط .هناك احتمال قليل على�سبيل املثال يف اننا قد توخينا النجاح يف
حربنا �ضد ر�أ�س املال اذا ا�ستمدينا تكتيكاتنا
من االقت�صاد ال�سيا�سي الذي و�ضعه الفيل�سوف
واالقت�صادي الربيطاين جون �ستيوارت .لقد
اكت�شف منط ًا واحدا من العالقة بني العمل ور�أ�س
املال ،ونحن نتوخى اثبات ان من املمكن ان�شاء
عالقة اخرى..
الندر :مع ذلك اقمتم مركز قيادتكم يف هذا البلد؟
مارك�س :لأ�سباب وا�ضحة فحق وجود الرابطةهنا هو �شيء معرتف به .انها موجودة فع ًال يف
املانيا لكنها حماطة ب�صعوبات ال ح�صر لها .اما
يف فرن�سا فهي غري موجودة اطالق ًا ل�سنني طويلة
*الندر :والواليات املتحدة االمريكية؟
 مارك�س :ان املراكز الرئي�سية لن�شاطنا يفالوقت احلايل توجد و�سط املجتمعات القدمية.
هناك كرثة من الظروف متيل حتى الآن اىل اعاقة
حتول ق�ضية العمل يف الواليات املتحدة اىل ان
ت�صبح �ش�أن ًا ي�ستحوذ على االنتباه .لكن هذه
الظروف يف حالة ا�ضمحالل �سريع كما ح�صل يف
�أوربا ،وتتقدم هذه امل�س�ألة اىل ال�صدارة ب�سرعة
مع منو الطبقة العاملة كطبقة متميزة يف املجتمع
ومنف�صلة عن ر�أ�س املال.
*اندر :يبدو يل ان احلل امل�أمول يف هذا البلد
مهما كان نوعه �سوف يتحقق دون اللجوء اىل
و�سائل العنف الثوري .هناك �سمة م�شجعة
للنظام االنكليزي يف النقا�ش واملناظرة عن طريق
املنابر وال�صحافة بحيث ميكن حتول الأقلية اىل
�أكرثية؟..
مارك�س :ل�ست متفائ ًال مثلك يف هذه النقطة،فالطبقة الو�سطى االنكليزية اظهرت نف�سها دائم ًا
كطبقة راغبة يف قبول حكم الأغلبية طاملا انها
علي ما
تنعم باحتكار �سلطة االقرتاع .ولكن �سجل ّ
اقول :فحاملا جتد هذه الطبقة نف�سها وقد خ�سرت
االقرتاع حول ما تعتربه ق�ضايا حيوية� ،سرنى
عندها حرب ًا جديدة يخو�ضها مالكو العبيد.
ختاما ،يف ما تقدم عر�ضت عليكم عناوين حديثي
مع الرجل اال�ستثنائي بقدر ما ا�سعفتني الذاكرة.
�س�أترككم ت�ستخل�صون ا�ستنتاجاتكم اخلا�صة.
ومهما قيل عن احتمال �أو عدم احتمال تورطها يف
حركة الكومونة فنحن قد نكون على يقني من ان
العامل املتمدن ميتلك بوجود الرابطة االممية قوة
جديدة يتعني معها قريب ًا ان يطرح تقديراته حول
ال�صالح والطالح ب�ش�أنها.

ترجمة عبد العزيز الزم
عن انكارتا ريفري�س اليربار
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 ،وبالتذمر والنقد �ضد احلكومة
القائمة ،ويف عام  1848منت هذه
احلالة اىل قوة متفجرة ،ون�شبت
الثورات خالل اوروبا ،وحتى يف
انكلرتا قامت حركة العمال مطالبني
با�شراكهم يف ال�سيا�سة  ،وهددت
احلكومة القائمة وقتذاك� ،سرى
ال�ضغط يف كل مكان لتخفيف حدة
�سوء املعاملة الناجت عن مبد�أ العمال
اجلديد ،والغاء بقايا االقطاع ،كان
الوقت منا�سبا جدا مليول كارل
مارك�س الثورية.
در�س مارك�س ال�صغري القانون
والفل�سفة يف بون وبرلني بهدف
احل�صول على من�صب ا�ستاذ ،ولكن
الباب اقفل يف وجه ب�سبب ارائه
ال�سيا�سية ،فاجته نحو ال�صحافة،
تا�س�ست �صحيفة دورية جديدة ...
يف عام  ، 1842ف�صار مارك�س اول
مكاتب لها  ،ثم ما لبث ان �صار رئي�س
حتريرها وب�سبب الهجوم املتكرر
قال فريدريك اجنار يف رثائه لكار�س مارك�س ":كان مارك�س قبل كل �شيء ثوريا هدفه العظيم يف
احلياة ان يتعاون بهذه ال�صورة او تلك  ،لقهر املجتمع الر�أ�سمايل ،وم�ؤ�س�سات احلكومة التي خلفها"
بهذه االلفاظ خل�ص معاون كارل مارك�س وتلميذه واخل�ص ا�صدقائه ،يف ايجاز القوة الدافعة يف
حياة ذلك املتمرد االجتماعي ال�شهري.
ولد مارك�س يف ع�صر كثري ال�شغب ،كان اجلور م�شحونا بالتمرد والقلق ،كانت ذكرى الثورة
الفرن�سية ما زالت عالقة باالذهان ،وثورة اخرى قريبة ،ومتيزت ال�سنوات الع�شر التالية مبرارة
عامة وا�سعة النطاق

راس المال
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لتلك ال�صحيفة على حكومة بور�سيا
واجتاها املتطرف عموما ،اوقفت عن
ال�صدور وعمرها اليزيد على ال�سنة
اال قليال.
انتقل مارك�س اىل باري�س ليدر�س
اال�شرتاكية ،ويكتب يف جريدة
اخرى ق�صرية االجل فتعرف هناك
على اهم ممثلي الفكر اال�شرتاكي
وال�شيوعني واهم حادث يف حياته
وم�ستقبله هو بداية �صداقته التي
ا�ستمرت طول حياته مع فردريك
اجنلز وهو زميل املاين غني ن�سبيا،
وابن �صاحب م�صنع للقطن ،ومن
ان�صار املثل اال�شرتاكية  ،مثل
مارك�س نف�سه .و�ضع اجنلز ا�سا�س
كتاب مارك�س ر�أ�س املال يف عام
 1845مع ن�شر كتابه "حالة الطبقات
العاملة يف انكلرتا".
واذا ا�ستمر مارك�س يف اثارة االراء
�ضد احلكومة الربو�سية ،طردته
ال�سلطات الفرن�سية على انه اجنبي
غري مرغوب فيه.
فلج�أ اىل بروك�سل وبقي فيها
ثالثة اعوام ثم عاد اىل املانيا ملدة
ق�صرية ونفي ثانية فعاد اىل باري�س
ابان ثورة  ، 1848ويف ذلك العام
باال�شرتاك مع اجنلز ،كتب ون�شر
كتيبه "البيان ال�شيوعي" ال�شهري،
وهو احد االعمال االدبية املتطرفة
ذات االثر القوي والبالغة العنف،
التي اخرجتها املطابع.
ويختتم هذا الكتيب كالمه ب�صيحة
حتري�ض على الثورة.
"يعترب ال�شيوعيون انه من
االمور ال�سطحية ان يخفوا
اراءهم ونياتهم ،انهم يقررون
يف �صراحة ان اهدافهم الميكن
حتقيقها اال با�ستخدام العنف يف

قلب النظام االجتماعي املعا�صر
كله ،فلرتجتف الطبقات احلاكمة
امام الثورة ال�شيوعية ،لن يخ�سر
العمال غري قيودهم ..وامامهم العامل
كله لريجوه اذن فاحتدوا ياعمال
العامل"!
اينما ذهب مارك�س ،كان بالغ الن�شاط
ينظم حركات العمال ،ويرا�س حترير
ال�صحف ال�شيوعية ،ويثري التمرد.
جعل تدهور الثورات االوروبية
 49- 1848الدنيا �ضيقة جدا التت�سع
ملارك�س  ،هاجر اىل انكلرتا يف
�صيف عام  1849وهو يف احلادية
والثالثني من عمره ،ة وق�ضى اخر
حياته يف لندن ،وتزوج قبل ذلك
جيني فون و�ستفالني ابنة موظف
برو�سي ،بقيت معه حوايل اربعني
عاما �شريكته الوفية تقا�سمه فرتات
الفقر املدقع واحلرمان و�سوء احلظ
مل يع�ش من اوالدهما ال�ستة غري
ثالثة ،ومن ه�ؤالء الثالثة انتحر
اثنان ،ومما ال�شك فيه ،ان ثالث
�سنوات من ال�شدائد املتناهية قد
لونت اراء مارك�س ،وتعد م�س�ؤولة
عن احلدة والثورية يف كتابته..
ومل ينقذ ا�سرة مارك�س من املوت
احلقيقي جوعا �سوى امل�ساعدات
املالية ،يف كثري من املرات ،من
فريدريك اجنلز ،وكان دخل مارك�س
الوحيد مما يك�سبه  ،جنيها واحدا
يف اال�سبوع يت�سلمه من �صحيفة
نيويورك تريبيون ،وبع�ض االجر
املتقطع من كتابة بع�ض املو�ضوعات
الق�صرية.
وبرغم الب�ؤ�س والدائنني امللحني،
واملر�ض واحلاجة ،التي احاطت
به با�ستمرار يف منطقة �سوهو
التي اقام بها يف لندن ،كان كعادته
دائم ًا اليكل يف تقدمه يف الق�ضايا
اال�شرتاكية �سنة بعد �سنة ،كان
يذهب اىل املتحف الربيطاين لفرتات
ت�صل اىل �ست ع�شرة �ساعة يف
اليوم ،يجمع الكميات الهائلة من
املواد مل�ؤلفه الذي �سيكون عنوانه
ر�أ�س املال ..ومع عدم ح�ساب فرتات
التعطل عن الت�أيف ب�سبب االعمال
االخرى واملر�ض ا�ستغرق اعداد هذا
الكتاب اكرث من ثماين ع�شرة �سنة،
اما اجنلز الذي كان يعول عائلة
مارك�س يف تلك االثناء  ،فقد يئ�س
من اكمال الكتاب ،وقال" :اليوم
الذي تذهب فيه الن�سخة اخلطية اىل
املطبعة� ،س�أ�سكر طينة"  ،كما ا�شار
اليه هو ومارك�س بقولهما  ":ذلك
الكتاب اللعني" ،واعرتف مارك�س
بانه "كابو�س حقيقي" .
كان اعظم حادث يف حياة مارك�س
ابان هذه ال�سنني هو ت�أ�سي�س اول
جمعية دولية للعمال الرجال يف
عام  ،1864والتي تعرف االن با�سم
الدولية االوىل ،انها جمهود ل�ضم
الطبقات العاملة يف العامل كله معا
يف جمعية دولية .هذا وبرغم ان
مارك�س كان متقاعدا امام اجلمهور،
فقد كان القوة املحركة وراء العر�ش،
وكان يكتب معظم م�ستندات اجلمعية
وعناوينها ولوائحها وبرناجمها ،
غري ان العراك الداخلي واملناف�سة
على الرئا�سة والنزاع الذي وقعت
فيه اجلمعية بعد ف�شل مترد باري�س
يف عام  ، 1871كل هذه ادت اىل حل
اجلمعية ،وبعد ذلك اعقبتها اجلمعية
الدولية الثانية ومتثل اجلماعات
اال�شرتاكية الغربية.
ثم اجلمعية الدولية الثالثة او
الكوممرتن للعامل ال�شيوعي.
واخريا انتهت مدة ت�أليف كتاب
"را�س املال" .ففي اواخر عام ،1866
ار�سلت الن�سخة اخلطية للجزء
االول اىل هامبورغ ..ويف اوائل
ال�سنة التالية خرج الكتاب املطبوع
من املطبعة باللغة االملانية .ومل تكن
هناك ترجمة انكليزية له اال بعد

حوايل ع�شرين عاما .واول ترجمة
اىل لغة اخرى على �ضوء احداث
امل�ستقبل – كانت باللغة الرو�سية يف
عام .1872
كانت انكلرتا يف ع�صر مارك�س،
املعر�ض االول العمال النظام
الر�أ�سمايل  ،وعلى ذلك اخذت االمثلة
املو�ضحة لنظرياته االقت�صادية ،
كلها تقريبا ،من تلك اململكة .كانت
االمثلة املروعة كثرية ،الن تنظيم
الرا�سمالية يف منت�صف الع�صر
الفيكتوري كان يف ا�سو�أ حال بها
فكانت االحوال االجتماعية بني
عمال امل�صانع �سيئة مبا يعجز عنه
الو�صف ..واذ بنى مارك�س ابحاثه
على التقارير الر�سمية ملفت�شي
احلكومة ..فقدم احلقائق دقيقة يف
كتاب "را�س املال"  ،حيث و�صف
احوال املجتمع انذاك اذ تقوم
ال�سيدات بجر القوارب يف االنهار
ال�صغرية باحلبال املربوطة يف
اكتافهن ،طوال الطريق ،وربطت
ال�سيدات اىل العربات كما تربط
دواب احلمل .لنقل الفحم اىل خارج
املناجم الربيطانية.
اما االطفال فكانوا يعملون يف
م�صانع الن�سيج عندما يبلغون
التا�سعة او العا�شرة من العمر،
وملدة خم�س ع�شرة �ساعة يف اليوم،
وملا جاءت ادوار العمل ليال ،كانت
اال�سرة التي ينام فيها االطفال
دافئة دائما ال تربد اطالقا ،اذ كانت
ت�ستعمل بالدور ،وقد ان�شب ال�سل
وغريه من امرا�ض االماكن املزدحمة
اظفاره فيهم وقتلهم يف ن�سبة عالية.
مل تكن االحتجاجات على هذه
االحوال الفظيعة قا�صرة على
مارك�س بحال ما ،فان الكتاب
الرقيقي القلوب املخت�صني باالمور
االن�سانية امثال ت�شارلز ديكنز
وجون ر�سكني وثوما�س كارليل،
كتبوا كثريا يف حما�س �شديد،
يطلبون اال�صالح ،واثري الربملان
اخريا اىل ا�صدار ت�شريع ا�صالحي.
زها مارك�س كثريا ب�شرحه العلمي
للم�سائل االقت�صادية واالجتماعية،
وكما قال اجنلز ":كما ان داروين
اكت�شف قانون التطور يف الطبيعة
الع�ضوية ،كذلك اكت�شف مارك�س
قانون التطور يف التاريخ االن�ساين،
" ذكر مارك�س ان الظواهر
االقت�صادية "ميكن مالحظاتها
وت�سجيلها بالدقة املالئمة للعلوم
الطبيعية "..وي�شري كثريا اىل
م�ؤلفات علماء االحياء والكيمياء
والفيزياء (الطبيعة) .ومن اجللي
انه كان ي�أمل يف ان ي�صري "داروين
علم االجتماع" �أو رمبا "نيوتن
االقت�صاد" وبالتحليل العلمي
للمجتمع ،اعتقد مارك�س انه اكت�شف
كيف ميكن حتويل العامل الر�أ�سمايل
اىل عامل اجتماعي.
ا�سهمت طريقة مارك�س "العلمية"
كثريا يف تفهم النا�س له على نطاق
وا�سع .لأن فكرة التطور يف جميع
املجاالت قد جذبت خيال القرن
التا�سع ع�شر ،ويربط نظريته عن
التنازل التاريخي بنظرية دارون عن
الن�شوء او التطور ،ويربط نظريته
عن التنازع التاريخي بنظرية دارون
عن الن�شوء او التطور ..ف�أ�ضفى
الوقار على ارائه  ،ويف الوقت نف�سه
جعلها ،ح�سب اعتقاده غري قابلة
للدح�ض ،يف ر�أي مارك�س ان ا�سهامه
البالغ يف درا�سة االقت�صاد والتاريخ
وغريهما من العلوم االجتماعية
االخرى ،كان تقدما ملبد�أ اطلق عليه
"املادية اجلدلية" وهو م�صطلح
غام�ض ع�سري الفهم ،ولو انه م�شروح
�شرحا وافيا يف كتابات �سابقة ،فان
كتاب "ر�أ�س املال" ي�ستخدم هذه
النظرية بالتف�صيل.
اخذ مارك�س الطريقة اجلدلية عن

انهم ي�شوهون العمل اىل جزء من
رجل ،وينزلونه اىل م�ستوى قطعة
زائدة بااللة ،ويحطمون كل بقية
من اجلمال يف عمله ويحولونه اىل كد
مقيت ،ويبعدون عنه القوى العقلية
لعملية العمل بنف�س ن�سبة وجود
العلم يف ذلك العمل كقوة م�ستقلة
 ،وي�شوهون الظروف التي يعمل
فيها ويعر�ضونه اثناء عملية العمل
اىل ا�ستبداد مقيت جدا لو�ضاعته،
ويحولون عمره اىل وقت عمل،
ويجرون زوجته وطفله حتت عجالت
متثال ر�أ�س املال.

الفيل�سوف االملاين هيجيل وتقول
يف جوهرها ان كل �شيء يف الدنيا
يف حالة تغري م�ستمر ،ويتحقق
التقدم بتفاعل القوى املتعار�ضة ،كل
مع االخرى ،فمثال :بتعار�ض النظام
اال�ستعماري االنكليزي مع الثورة
االمريكية نتجت عن ذلك الواليات
املتحدة ،وكما عرب عن ذلك ال�سكي
بقوله" :قانون احلياة هو جتارب
املتناق�ضات وينتج عنها النمو".
قاد هذا التمهيد مارك�س اىل تكوين
نظريته عن "املادية التاريخية"
�أو "التف�سري االقت�صادي للتاريخ"
قال مارك�س واجنلز يف جدالهما:
"ما تاريخ كل املجتمع احلا�ضر
�سوى تاريخ ن�ضال الطبقات :احلر
والعبد ،والنبالء والعوام ،ال�سيد
وامل�سود ،رئي�س امل�ؤ�س�سة والعامل،
وباالخت�صار وقف الظامل واملظلوم،
كل منهما يف مواجهة االخر ،ون�شبت
بينهما حرب م�ستمرة".
وقال اجنلز يف رثاء مارك�س:
"لقد اكت�شف احلقيقة الب�سيطة
املختبئة حتت االع�شاب الفكرية،
وهي ان الكائنات الب�شرية يجب
ان حت�صل على الطعام وال�شراب
وامللب�س وامل�سكن ،اوال وقبل
كل �شيء وقبل ان جتد املتعة يف
ال�سيا�سة والعلوم والفن والدين،
وما اىل ذلك وهذا يت�ضمن ان انتاج
اللوازم ال�ضرورية للحياة ،وطور
التقدم االقت�صادي احلايل المة او
حلقبة من الزمان  ،تكون اال�سا�س
الذي بنت عليه احلكومة نظراتها
القانونية واالفكار الفنية والدينية
لأولئك املخت�صني"
وق�صارى القول ،ان التنازع من اجل
الطعام واملاوي نزاع بالغ القوة
ويقرر كل �شيء اخر من االمور
الب�شرية
وتاريخ الب�شرية ،تبعا ملارك�س
 ،هو اوال ،ق�صة ا�ستغالل طبقة
اخرى ،ويف ع�صور ما قبل التاريخ،
كان هناك جمتمع قبائلي او
جمتمع ال طبقي ،اما يف الع�صور
التاريخية فيقول مارك�س":تكونت
الطبقات و�صارت جموع ال�سكان
الب�شرية ،اوال عبيدا ثم خدما
"احلالة االقطاعية) ثم عبيدا

باالجر الميتلكون �شيئا (الع�صر
الر�أ�سمال) ،وبتطبيق نظرية "املادية
اجلدلية" ،اقتنع مارك�س ان اخلطوة
احلتمية بعد ذلك هي مترد العمال
و"دكتاتورية الطبقة العاملة" يتبعه
امللكية ال�شيوعية والعودة اىل نظام
املجتمع الالطبقي.
طور مارك�س ،يف كتابه" ،ر�أ�س
املال" ق�ضيته �ضد النظام الر�أ�سمايل
 ،ليربهن يف تقديره على ان هالكه
اخريا واختفاءه ،امران المفر منهما،
وهنا كون ما يعتربه ال�شيوعيون
عموما ا�سهامه الثاين البالغ االهمية
يف العلوم االجتماعية ،وهي نظرية
قيمة العمل ،كذلك مل تكن هذه ا�صال
نظرية من تفكري مارك�س ،فاذا �سار
على نهج علماء االقت�صاد االكرب
منه �سنا ،وهما �آدم �سميث ودافيد
ريكاردو ،اكد ان العمل م�صدر
كل القيم ،وذكر مارك�س فقرة من
بنيامني فرانكلني ،الذي الحظ منذ
قرن م�ضى ان "التجارة لي�ست اال
مبادلة عمل بعمل ،وتقا�س قيمة كل
�شيء بالعمل" .واخذ عن �سميث
تعريف ر�أ�س املال ب�أنه "كمية معينة
من العمل مكتلة وحمفوظة يف
�صورة احتياطي" ،كما ان ريكاردو
اقرتح ان ثمن اية �سلعة وقيمتها
يجب ان يقدر بكمية العمل الداخلة
فيها.
اتخذ مارك�س هذه االقوال كمقايي�س
بنى عليها نظريته عن "قيمة
الفائ�ض" فذكرها اوال يف مقاله "نقد
االقت�صاد ال�سيا�سي (عام )1859
ثم نقحها وذكر ال�صورة املنقحة يف
كتابه "ر�أ�س املال".وملا كان العامل
الميلك �شيئ ًا ،فلي�س لديه غري �سلعة
واحدة ليبيعها –وهي عمله ،ولكي
يتحا�شى املوت جوعا ،يجب عليه
ان يبيعها ،وتبعا للنظام االقت�صادي
ال�سائد ،ي�شرتي �صاحب العمل هذه
ال�سلعة ب�أقل ثمن ممكن .اذا ،فالقيمة
الفعلية للعمل تزيد كثريا على االجر
املدفوع.
فالعامل الذي يدفع له �صاحب العمل
اربعة �شلنات يف اليوم ،يك�سب هذا
املبلغ فعال يف �ست �ساعات ،ولكن
يطلب منه ان يعمل ع�شر �ساعات،
اذن ف�صاحب ر�أ�س املال ي�سرق من

العامل تلك ال�ساعات االربع الزائدة.
واذ ف�سر االمر على هذا النحو ،ف�أن
االرباح ،وفوائد املبالغ واالوراق
املالية ،وايجار امل�ساكن ونحوها،
م�شتقة كلها من قيمة كد العمل الزائد
امل�سروق من العمال ،اذن ميكن ان
ن�ستنتج منطقيا ان نظام �صاحب
ر�أ�س املال لي�س �سوى طريقة �شريرة
و�ضعت ال�ستغالل طبقة العمال
و�سرقتهم.
اما نظرية مارك�س عن قيمة الفائ�ض
فقادته اىل اخلطوة التالية يف
فر�ضه ،فلكي يقابل كل ر�أ�سمايل
املناف�سة الوح�شية ،يحاول
ا�ستخراج مزيد من القيمة الفائ�ضة
بطرق �شتى ،مثل :اطالة �ساعات
العمل ،او تخفي�ض االجور �أو
ا�ستخدام طريقة املد وي�ستخدم
مزيدا ومزيدا من االالت لتقلل العمل
وت�سرع االنتاج ،وبا�ستخدام االالت
التي حتتاج يف ادارتها ،اىل قوة
بدنية اقل  ،وميكن ا�ستبدال الرجال
اما نظرية مارك�س عن
قيمة الفائ�ض فقادته
اىل اخلطوة التالية يف
فر�ضه ،فلكي يقابل
كل ر�أ�سمايل املناف�سة
الوح�شية ،يحاول
ا�ستخراج مزيد من
القيمة الفائ�ضة بطرق
�شتى ،مثل :اطالة
�ساعات العمل

بعمل الن�ساء ،واالطفال االرخ�ص
اجرا ،وي�صف مارك�س نتيجة ذلك،
هكذا:
انهم ي�شوهون العمل اىل جزء من
رجل ،وينزلونه اىل م�ستوى قطعة
زائدة بااللة ،ويحطمون كل بقية من
اجلمال يف عمله ويحولونه اىل كد
مقيت ،ويبعدون عنه القوى العقلية
لعملية العمل بنف�س ن�سبة وجود
العلم يف ذلك العمل كقوة م�ستقلة
 ،وي�شوهون الظروف التي يعمل
فيها ويعر�ضونه اثناء عملية العمل
اىل ا�ستبداد مقيت جدا لو�ضاعته،
ويحولون عمره اىل وقت عمل،
ويجرون زوجته وطفله حتت
عجالت متثال ر�أ�س املال.
وهكذا يلح مارك�س ب�أن ا�ستخدام
االالت ال�سراع االنتاج وزيادته،
اليف�شل فقط يف ت�سهيل حظ العامل،
ولكن له اثار �ضارة ،مثل خلق
البطالة ،وزيادة انتاج ال�سلع على
القدر املطلوب ،وقتل لذة العامل يف
عمله ،وي�ستطرد مارك�س قائال:
"االالت ام�ضى �سالح لقمع
اال�ضرابات التي هي التمرد الدوري
للطبقة العاملة �ضد ال�سلطة املطلقة
لر�أ�س املال ..كانت االلة البخارية..
منذ البداية خ�صما مكن الر�أ�سمال
من ان يط�أ حتت قدميه املطالب
املتزايدة للعمال الذين هددوا نظام
امل�صانع املولود حديثا ،ب�أزمة.
من املمكن كتابة تاريخ باكمله عن
املخرتعات التي ظهرت منذ عام
 1830لغر�ض وحيد هو تزويد
را�س املال ب�سالح �ضد متردات طبقة
العمال"
ويف طبيعة اال�شياء يجب على
قوة العمل الفائ�ض ان تتحمل مددا
طويلة من البطالة بعد ذلك تظهر
اعظم لعنة للر�أ�سمالية:الك�ساد
والذعر ،فبما ان العمال يتقا�ضون
اجور ال تكاد تفي مبا ي�سد الرمق.
فال ي�ستطيعون �شراء جميع ما
تنتجه امل�صانع ،فتكتظ اال�سواق
بالب�ضائع ،وتقل قوة العمل ،ويتبع
ذلك ك�ساد عنيف.
ولكي يبحث الر�أ�سمايل عن
خمارج للب�ضائع الكثرية املكد�سة
يف خمازنه ،يتجه اىل املجاالت

االجنبية فيحاول ايجاد ا�سواق
يف الدول املتخلفة يف اخلارج
لي�شحن اليها ال�سلع التي الي�ستطيع
عماله �شراءها ..وهذه املحاولة
والبحث عن املواد اخلام التي متكن
م�صانعه من اال�ستمرار يف العمل
بغري انقطاع ت�ؤدي اىل االلتحامات
الدولية واحلروب اال�ستعمارية.
اعتقد مارك�س ان النتيجة النهائية
لن�ضال الر�أ�سمايل و�شغبه هي
زيادة الرتكيز واالحتكار ،لأن "احد
الر�أ�سماليني يقتل الكثريين دائما"..
تختفي الطبقة املتو�سطة عندما يلتهم
كبار الر�أ�سماليني يقتل الكثريين
دائما" .تختفي الطبقة املتو�سطة
عندما يلتهم كبار الر�أ�سماليني
�صغارهم ،واخريا تبقى حفنة من
كبار الر�أ�سماليني تواجه جموع
الع�صاميني  ،وعندما ي�أتي ذلك
الوقت ،يجد الع�صاميون فر�صتهم،
وت�صف احدى فقرات كتاب "ر�أ�س
املال" االكرث حيوية واجلديرة
بالتذاكر ،اخلطوات امل�ؤدية اىل حل
امل�شكلة.
مل ين�شر يف حياة مارك�س �سوى
اجلزء االول من "اجنيل الطبقات
العاملة" فبعد موته يف عام 1883
اخذ اجنلز مذكراته اخلطية غري
الكاملة وغري املرتبة بنظام،
للجزءين الثاين والثالث.
فظهر اجلزء الثاين يف عام 1885
والثالث يف عام  1894قبل موت
اجنلز بعام واحد .وي�ضمان
تنقيحات وا�ستعماالت للنظريات
اال�سا�سية اخلا�صة "بتداول ر�أ�س
املال" و"عملية االنتاج الر�أ�سمايل
ككل" ،وترتكز �شهرة مارك�س على
اجلزء االول اما اجلزءان االخران
فلم يقرءا اال قليال..وبرغم هذا
فان م�ؤلفا �آخر عن "نظرية قيمة
الفائ�ض) التي كانت خم�ص�صة
للجزء الرابع من كتاب "ر�أ�س
املال" تعهد به كارل كاوت�سكي ،من
خمطوطات مارك�س ،ون�شر يف املانيا
(.)1910- 1905
عن كتاب كتب غريت العامل
ترجمة امني �سالمة
القاهرة 1962
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إقبال كبير على كارل ماركس
بقلم خوليو غودوي

 �أ�صبحت م�ؤلفات كارل مارك�س ونظرياتهعن الر�أ�سمالية ودور الدولة يف ت�سيري
االقت�صاد ،واحدة من ال�سلع القليلة التي
زادت مبيعاتها م�ؤخرا و�سط حالة الركود
الراهنة .فقد باعت دار ن�شر �أملانية من
كتابه «ر�أ�س املال» يف �شهر واحد� ،أكرث
من خم�سة �أ�ضعاف ما كانت ت�سوقه يف
عام كامل.
يف حديث ل «�آي بي ا�س» قال مدير دار
الن�شر كارل دييز فريالنغو يف برلني،
جويرن �شويرتومبف ،التي تن�شر �أعمال
مارك�س كاملة باللغة الأملانية� ،أن «الإقبال
كبري علي م�ؤلفات مارك�س بف�ضل �أزمة
الليربالية اجلديدة».
و�أ�ضاف �شويرتومبف «�إذا كانت م�ؤلفات
مارك�س تت�صدر قوائم املبيعات ،فهذا
يعني �أن املجتمع يجتاز فرتة ع�سرية حقا.

العا�صفة املالية والركود االقت�صادي وراء
�إحياء نظريات مارك�س».
ي�ستفيد �شويرتومبف من الأزمة .فقد
باعت دار الن�شر التي يديرها �أكرث من
 500ن�سخة من كتاب «ر�أ�س املال» يف �شهر
�أكتوبر وحده ،مت�شيا مع التوجه الذي بد�أ
ببداية العام احلايل.
و�شرح �أنه حتي عام « 2004كنا نبيع �أقل
من  100ن�سخة من كتاب «ر�أ�س املال»
يف ال�سنة� .أما يف الع�شرة �أ�شهر الأويل
من  ،2008فقد بعنا ما يزيد علي 2،500
ن�سخة .من الوا�ضح �أن النا�س مهتمة مبا
لدي كارل مارك�س من قول حول �أ�سباب
عدم جناح الر�أ�سمالية».
هذا وتتجدد �شعبية نظريات كارل مارك�س
يف �أملانيا بني املفكرين الي�ساريني �أ�سا�سا.
والآن تقدم �أكرث من  30جامعة يف خمتلف
�أنحاء �أملانيا ،دورات درا�سية حول نظريات
مارك�س وحما�ضرات حول كتاب «ر�أ�س
املال».
وينظم غالبية هذه الدورات احتاد
الطلبة اال�شرتاكيني وم�ؤ�س�سة «روزا
لوك�سمبورغ» ذات ال�صلة ب «حزب
الي�سار» الذي �شكله �شيوعيون �سابقون

يخاطب الأ�سقف
مارك�س يف مقدمته
لكاتبه ،الفيل�سوف
الثوري كارل مارك�س،
معربا له عن �إعجابه
ببعد نظره .و�أكد
الأ�سقف ل «�آي بي
ا�س» �أن كارل مارك�س
قد «تنب�أ منذ  150عاما
بالعوملة ور�أي بالفعل
ف�شل الر�أ�سمالية».

وا�شرتاكيون دميقراطيون.
لكن �شويرتومبف ي�ؤمن ب�أن «�شعبية
مارك�س تتجاوز نطاق هذه املجموعات.
ففي هذه الأزمة ،نري العديد من النا�س
يعودون �إيل الكني�سة فيما يبحث �آخرون،
الأكرث عقالنية ،عن جواب للم�شاكل
االجتماعية يتعدي الأديان ،ومارك�س
منطلق منا�سب» ملثل هذا امل�سار.
وهناك البع�ض الآخر الذي ي�سعي �إيل
املزج بني الدين ونظرية مارك�س ،ومنهم
�أ�سقف ميونخ رينهارد مارك�س مارك�س،
الذي ال �صلة له بكارل مارك�س ،والذي
و�ضع كتابا جديدا عنوانه «ر�أ�س املال»،
باعت طبعته الأويل  15،000ن�سخة منذ
�شهر �سبتمرب.
التقت «�آي بي ا�س» الأ�سقف مارك�س
فقال «مل �أهجر �أبدا �إغراء التحول �إيل
املارك�سية .ف�أنا �أ�ؤمن باملن�شور الباباوي
الذي �أ�صدره البابا ليو الثالث ع�شر يف
عام  1891علي �صورة ر�سالة مفتوحة
للأ�ساقفة الكاثوليكيني».
و�شرح �أن املن�شور تناول العالقة بني
الر�أ�سمالية والعمل ،وبني احلكومات
وال�شعوب ،واحلاجة �إيل التخفيف من

وط�أة «الب�ؤ�س والتعا�سة التي ت�أن حتتها
غالبية الطبقة العاملة» ،و�أيد حق العمال
يف ت�شكيل نقابات ،ورف�ض ال�شيوعية
والر�أ�سمالية املطلقة علي حد ال�سواء،
ودعم حق امللكية اخلا�صة.
يخاطب الأ�سقف مارك�س يف مقدمته
لكاتبه ،الفيل�سوف الثوري كارل مارك�س،
معربا له عن �إعجابه ببعد نظره .و�أكد
الأ�سقف ل «�آي بي ا�س» �أن كارل مارك�س قد
«تنب�أ منذ  150عاما بالعوملة ور�أي بالفعل
ف�شل الر�أ�سمالية».
ويذكر �أن كارل مارك�س يف كتابه «ر�أ�س
املال» ،و�صف الر�أ�سمالية بالتناف�س
الفو�ضوي ،الال عقالين بل والأعمى ،وراء
حتقيق الربح ،وطرح �ضرورة �إدارة الدولة
لالقت�صاد ،من منطلق نظام قواعد عقالين
يهدف ال�ستئ�صال الفقر والظلم االجتماعي.
و�أخريا ،يذكر �أن �شعبية كارل مارك�س
ال تقت�صر علي �أملانيا ،ففي فرن�سا �أفادت
دار الن�شر «�صحافة اجلامعة» التي تن�شر
كتبه� ،أن مبيعاتها من كتاب «ر�أ�س املال» قد
ت�ضاعفت ثالثة �أ�ضعاف منذ عام .2008

عن (�آي بي �إ�س)

نظرة كارل ماركس ومشكالت المال اليوم
هارولد جيم�س

عاد كارل مارك�س ،عاد من قربه ،ف�أخريا،
قال وزير املالية الأملاين بري �شتاينربوك �إن
احللول التي طرحها مارك�س «قد ال تكون
يف غري حملها» حني نتحدث عن م�شاكل
اليوم .كما �سمح الرئي�س الفرن�سي نيكوال
�ساركوزي بالتقاط ال�صور الفوتوغرافية
له وهو يت�صفح �أوراق كتاب كارل مارك�س
«ر�أ�س املال» .وتعهد املخرج الأملاين
الك�سندر كلوغ بتحويل كتاب ر�أ�س املال
�إىل فيلم.
�إن قِـلة من «املارك�سيني» اجلدد اليوم
يرغبون يف �شرح وتو�ضيح مناقب الرجل
الذي كان يريد توحيد الفل�سفة الأملانية
(ا�ستناد ًا �إىل �آراء هيغل) مع االقت�صاد
ال�سيا�سي الربيطاين (ا�ستمرار ًا لآراء
ديفيد ريكاردو) ،وبالتايل حتويل عقيدتني
حمافظتني �إىل نظرية ثورية راديكالية.
ال �شك �أن مارك�س كان حمل ًال �شديد الإدراك
والتفهم لن�سخة القرن الـ  19من العوملة.
ففي عام  1848كتب يف البيان ال�شيوعي
يقول« :يف حمل العزلة املحلية والوطنية
القدمية واالكتفاء الذاتي� ،سي�صبح لدينا
عالقات توا�صل يف كل اجتاه ،واعتماد
متبادل عاملي بني الأمم».
من امل�ؤكد �أن كثريا من املعلقني البارزين
يف القرن الـ  19ت�صدوا بالدر�س والتحليل
لن�ش�أة ال�شبكات العاملي .بيد �أننا ال نرى
الآن مثل ذلك االندفاع نحو �إبراز �أعمال
�أ�شخا�ص مثل جون �ستيوارت مِ ل �أو بول
لوروا بوليو.
�إن الأثر ال�ضمني املرتتب على جتدد �شعبية
مارك�س يتلخ�ص يف �أنه �أ�صبح من املقبول
عاملي ًا الآن ،بعد �أن �أ�صبح النظام املايل
يف قلب امل�شكلة� ،أن ي َ
ُـنظر �إىل الر�أ�سمالية
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باعتبارها نظام ًا معط ًال يف �صميم جوهره،
واحلقيقة �أن و�صف مارك�س ملا �أطلق عليه
«التعلق الهو�سي بال�سلع» ـ �أو ترجمة ال�سلع
والب�ضائع �إىل �أ�صول ميكن تداولها ،دون
اعتبار لعملية ت�صنيعها �أو قيمتها كمنتج
نافع ـ يبدو وثيق ال�صلة بالعملية املعقدة
املتمثلة يف حتويل الأ�صول �إىل �أوراق
مالية ،حيث تبدو القيمة حمتجبة داخل
معامالت غام�ضة.
ومن حتليل الطبيعة املخادعة لهذا
النوع من التعقيد جاءت تو�صية البيان
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ال�شيوعي ،التي تبدو يف غاية اجلاذبية يف
نظر «املارك�سيني» املعا�صرين ،باعتبارها
النقطة اخلام�سة �ضمن برنامج م�ؤلف من
ع�شر نقاط .والنقطة اخلام�سة التي �سبقتها
التو�صية مب�صادرة ممتلكات كل املهاجرين
واملتمردين تتحدث عن «تركيز االئتمان
بني يدي الدولة ،عن طريق بنك وطني� ،إىل
جانب ملكية الدولة واالحتكار ال�شامل».
وامل�شكلة الرئي�سة التي برزت يف �أعقاب
الأزمة املالية التي مير بها العامل اليوم
هي �أن البنوك مل تعد توفر االئتمان

الالزم لتغطية املعامالت العديدة املطلوبة
للت�شغيل الأ�سا�سي لالقت�صاد .وحتى
�إعادة متويل البنوك عن طريق امل�ساعدات
التي تقدمها الدولة مل تكن كافية لإنعا�ش
الن�شاط االقت�صادي.
ويف مواجهة امل�صاعب التي تواجهها
كربيات �شركات ت�صنيع ال�سيارات و�صغار
املوردين على ال�سواء ،ف�إن عديدا من
املراقبني يطالبون الدولة ب�إرغام البنوك
على الإقرا�ض كجزء من خطة الإنقاذ،
حتى �إن املعلقني امل�ؤيدين لل�سوق تبنوا
الر�أي الذي ي�ؤكد �أن ال�سوق لن توفر القدر
املطلوب من االئتمان.
كان �أ�سلوب فر�ض الإقرا�ض من جانب
الدولة قد ا ُت ِبع يف املا�ضي ،ولي�س فقط يف
الأنظمة االقت�صادية ال�شيوعية التي تت�سم
بالتخطيط املركزي� .إذ كان ذلك الأ�سلوب
ي�شكل جزء ًا من م�ستودع املوارد املعتاد
لدى البلدان الأوروبية يف مرحلة مبكرة
من تاريخها املعا�صر حني كانت تتعامل مع
دائنيها .ويف �أعقاب احلرب العاملية الثانية
مبا�شرة كان املنهج نف�سه ي�شكل �صميم
ال�سيا�سة االقت�صادية الفرن�سية.
ويف عهد �أقرب �إىل وقتنا احلا�ضر ،يف
مطلع الثمانينيات ،عمل �صندوق النقد
الدويل على توحيد جهوده مع البنوك
املركزية يف ال�ضغط على البنوك لإرغامها
على تقدمي مزيد من االئتمان للبلدان
الكربى املدينة يف �أمريكا الالتينية.
ولقد تذمر عديد من امل�صرفيني ب�ش�أن
ا�ضطرارهم �إىل �إهدار املال من دون
نتائج م�ؤكدة النجاح� ،إال �أنهم ا�ست�سلموا
حتت التهديد بفر�ض مزيد من التدخالت
التنظيمية.
ولقد ترتب على ذلك االئتمان الق�سري
نوع من املفارقة فقد �أنقذ حل الثمانينيات
البنوك (وامل�صرفيني) من �أزمة الديون،
�إال �أنه كان �سبب ًا يف الأمد البعيد يف تزايد
�أعباء ال�سداد ،الأمر الذي �أدى بدوره
�إىل تدين م�ستويات املعي�شة يف �أمريكا
الالتينية .وكان احلل الأمثل يتلخ�ص
يف تقلي�ص الديون يف مرحلة مبكرة من
الأزمة.
ويف ظل الظروف الراهنة فرمبا كان

النظام املايل لي�صبح يف حال �أف�ضل �إذا ما
مت تطبيق ن�سخة معدلة من اخلطة الأ�صلية
التي اقرتحها هرني بول�سون وزير خزانة
الواليات املتحدة ،التي كانت تتلخ�ص يف
�شراء الأ�صول اخلطرة ورفعها من دفاتر
موازنة البنوك .ولكن تبني يف النهاية
�أنها خطة معقدة للغاية ،وذلك لأن تقييم
كل �أ�صل على حدة كان من �ش�أنه �أن يثري
م�شاكل خمتلفة وفريدة من نوعها.
يف حماولة للهروب من هذا النوع من
التعقيد ،انتهت بنا احلال �إىل البحث عن
احللول الب�سيطة� .أثناء افتتاح مبنى جديد
تابع لكلية لندن لالقت�صاد �س�ألت ملكة
�إجنلرتا ملاذا مل يتوقع �أحد حدوث الأزمة.
واحلقيقة �أن �أو�ضح توقع لهذه الأزمة كان
من جانب اثنني من املمثلني الكوميديني
الربيطانيني (جون بريد وجون فورت�شن)
يف �إطار برنامج تلفزيوين ُقـدٍّم منذ �أكرث
من عام ،يف وقت كان فيه كبار املمولني من
�أ�صحاب النفوذ ما زالوا ميرون مبرحلة
الإنكار.
�أو ن�ستطيع �أن نقول بعبارة �أخرى �إن
العامل املايل بلغ مرحلة �أ�شبه مبو�سم
الكرنفاالت ،حيث �أ�صبح احلمقى حكماء
وحتول الأذكياء �إىل بُـ َلهَاء .وهذا ال يعني
بال�ضرورة �أن حلول البلهاء كانت منطقية.
وحني يبد�أ الن�شاط االقت�صادي من جديد
بعد فرتة من الركود العميق ،فلن يكون
ذلك راجع ًا �إىل ا�ضطرار النا�س �إىل حتويل
املوارد املالية نحو امل�شاريع املنتقاة
باعتبارها مرغوبة �سيا�سي ًا ،بل �سيكون
ذلك نتيجة البتكار �أفكار جديدة .واحلقيقة
�أن احتماالت جناح عدد �ضخم من �صناع
القرار يف حتديد هذه امل�شاريع اجلديدة
�أعلى كثري ًا من احتماالت جناح ن�سخة
مركزية من التخطيط املايل يف القيام
باملهمة نف�سها.
رمبا كان �إحياء «املارك�سية» نتاج ًا ثانوي ًا
حمتم ًا للأزمة الراهنة .ولكن يتعني على
�أن�صار هذه النـزعة �أن يفكروا يف النتائج
امل�أ�ساوية التي ترتبت على انتهاج املركزية
يف توفري االئتمان يف املا�ضي.
نرجمة احمد ها�شم

كارل ماركس وفريدريك انجلز





لل�صداقة قيمة جمالية
عبد العزيز الزم
مل يزودنا تاريخ الفكر الب�شري مبثال واحد عن عالقة �شخ�صية بد�أت من
الر�أ�س وحتى الوجدان كتلك العالقة التي ربطت بني فيل�سوفني �سيا�سيني
ثوريني يف ظروف ال ت�ؤدي بال�ضرورة اىل خلق �صداقات ذات بعد ا�ستثنائي
 .كانت ال�صداقة بني كارل هايرني�ش مارك�س ( ) 1883-1818وفريدريك
اجنلز(� )1895-1820صفحة عاك�سة جلملة من املواقف والتامالت الداخلية
وجهود التنقيب امل�ستقل ف�ضال عن ذلك النوع من االعاطفة غري املعلنة
التي تفاعلت دون اتفاق  .مل يكونا توامني ومل يولدا يف مدينة واحدة ومل
يجل�سا على مفاعد درا�سية متقاربة ومل يق�ضيا اوقات طفولة يف �شارع او
حي واحد  ،بل ان تاريخي مولدهما وموتهما كانا خمتلفني  .اما االنتماء
الطبقي لكليهما فلم يكونا متطابقا اي�ضا  .جاء كارل مارك�س من عائلة تنتمي
اىل الطبقة الو�سطى يف مدينة (ترير) االملانية وتلقى ثقافته االكادميية
يف مدن بون وبرلني وجينا .يف عام  1842وبعد م�ساهماته يف �صحيفة (
راين�شة ت�سايتونك ) ا�صبح حمررا فيها ف�صارت كتاباتها بذلك تثري اجلدل
بل وخماوف ال�سلطات لأنها كانت توجه النقد اىل الظروف ال�سيا�سية
واالجتماعية التي كان املجتمع يف املانيا يعي�شها  .حلد هذا العام مل يظهر
اجنلز يف حياة مارك�س  .بل ان اجنلز الذي ولد يف مدينة «بارمن» ( برتال
الآن ) والذي انحدر من عائلة بروت�ستنتانية ثرية ار�سل اىل انكلرتا من
قبل عائلته لدرا�سة الطرق التجارية يف م�صنع للغزل يف مان�ش�سرت  ،وهناك
كان وجها لوجه مع املعاملة القا�سية التي كان يتلقاها عمال م�صنع الن�سيج
فا�صدر كتابا مبكرا بعنوان ( ظروف الطبقة العاملة يف اجنلرتا ) بني عامي
 1842و 1844الذي ي�سلط فيه ال�ضوء على الظلم ال�شر�س الذي كان العمال
ال�صناعيون وعمال املناجم والعمال الزراعيون يتلقونه من الرا�سماليني
يف بداية القرن التا�سع ع�شر  .ات�صل بحركة ال�شارترية (الوثيقية) وهي
حركة تدعو اىل تو�سيع حقوق العمال يف الت�صويت ثم قام بعمل درا�سة عن
االقت�صاد ال�سيا�سي وعرب عن قناعته بان �شرور الع�صر هي نتيجة حتمية
لهيمنة م�ؤ�س�سة امللكية خلا�صة والميكن ازالتها اال بالن�ضال الطبقي الذي
يبلغ ذروته يف املجتمع ال�شيوعي  .ان تلك الن�شاطات امل�ستقلة قد ا�س�ست
ال�سمعة امليزة لفريدريك اجنلز كاقت�صادي �سيا�سي ثوري من جهه و�أقامت
عنا�صر التماثل يف االفكار بله يف و�سائل البحث بينه وبني �صديقة القادم
كارل مارك�س الذي مل يلتق به حلد هذه املرحلة (  )1844من جهه اخرى .
يف وقت �آخر من تلك ال�سنة (  )1844فقط التقى اجنلز مارك�س حينما زاره
يف باري�س  .وكان مارك�س قد ن�شر بع�ض الأعمال حول الفكر ال�شيوعي  .لقد
اكت�شف الرجالن انهما قد تو�صال ب�شكل م�ستقل اىل افكار متطابقة  .واكت�شفا
اي�ضا وب�سرعة غريبة عنا�صر ال�صداقة التي جمعت بينهما لي�س اثناء حياتهما
فقط  ,بل وا�صلت تلك ال�صداقة اال�سطورية فعاليتها وحيويتها حتى بعد
وفاتهما  .وقد تباهى بها لينني بعد ذلك يف القرن الع�شرين واعتربها واحدة
من االجنازات اجلمالية ال�شيوعية التي مل ي�ستطع املجتمع الرا�سمايل انتاج
مثيال لها وقد حتداهم علنا ان هم ذكروا مثاال حياتيا على ن�شوء �صداقة ت�شبة
تلك التي ربطت بني مارك�س واجنلز ،بل كان لينني يعتقد ان تاريخ الفكر
الب�شري با�سره مل يقدم منوذجا من مناذج الوالء الثنائي الطوعي املتبادل
بني مفكرين ا�ستطاع عن�صر التكامل بني ن�شاطهما الفكري ان ي�ؤ�س�س�س
ل�صداقة متعددة اجلوانب ورا�سخة يف التاريخ.
بعد لقاء باري�س تعاهد ال�صديقان على العمل معا وكان ذلك العن�صر
هوالعن�صر االقوى من بني العنا�صر االخرى يف تعميق روح ال�صداقة
بينهما  .ان هذا التعاون الذي ا�ستمر حتى بعد وفاة مارك�س (  ) 1883اتخد
اجتاهني رئي�سيني اولهما ال�شرح املنهجي ملبادىء ال�شيوعية التي عرفت
فيما بعد باملارك�سية وثانيهما العمل من اجل تن�شيط احلركة الثورية يف
العامل من خالل االممية ال�شيوعية  .وقد اتفقا على نوع من تق�سيم العمل
فيما بينهما  ،فرغم ان كالهما بذال جهدا مكثفا لدرا�سة الفل�سفة اال انهما قررا
وفق اتفاق تق�سيم العمل ذاك على ان يقوم مارك�س بتناول الفكر ال�سيا�سي
واالقت�صادال�سيا�سي والتاريخ االقت�صادي  .بينما ركز اجنلز على العلوم
الطبيعية والريا�ضيات وعلم االنرثوبولوجيا والعلم الع�سكري واللغات .
وقد انتج ذلك الن�شاط التكاملي لل�صديقني من اجل الفكر اجلديد ظهور اعظم
بيان عرفه التاريخ احلديث يف ال�شرق والغرب وهو البيان ال�شيوعي الذي ال
ي�ستطيع �أي ادب �سيا�سي ثوري يف العامل ان يتجاوز تاثرياته وال ي�ستطيع
�أي ادب �شيوعي اال ان يعود اليه باعتباره مرجعا فكريا �شامال رغم ايجازه
 .فماذا كانت �آلية ظهور تلك الوثيقة ؟ لقد و�ضع اجنلز نف�سة م�سودة البيان
وعر�ضه على مارك�س الذي اعاد قرائته ثم و�ضع ال�صيغة النهائية له  .وهذا
مثال يو�ضح مدى م�ساهمة فريدريك اجنلز يف بناء الفكر ال�شيوعي  .وثمة
مثال �آخر ال يقل اهمية وخطورة عن ذلك هو ان مارك�س مل ي�ستطع اكمال
اجلزئني الثاين والثالث من كتابه الرئي�س ( را�س املال ) ب�سبب االرهاق
والفقر املدقع ف�ضال عن ان�شغاله يف ادارة املجل�س العام للأممية  ،فبعد
وفاته قام �صديقه اجنلز باجناز حترير ذينك اجلزئني ا�ستنادا اىل مالحظات
وم�سودات تركها مارك�س نف�سه وطبعا بف�ضل م�ساهمات اجنلز اي�ضا الذي
تكاملت افكارة ال�شيوعية مع افكار �صديقه .
اما الفقر املدقع الذي كان يعي�شه مارك�س يف لندن فكان اي�ضا حقال �آخر ير�سم
�صورة ال�صداقة النادرة مع اجنلز فلوال م�ساعدات اجنلز املادية ملارك�س ملا
ا�ستطاع االخري ان ينجز الكثري مما اجنزه بل ملا ا�ستطاع اال�ستمرار يف
احلياة كما يرى بع�ض م�ؤرخي ال�شيوعية  .يف ر�سالة م�ؤثرة ينقلها ديفيد
ريازانوف يف كتابه (كارل مارك�س وفريدريك اجنلز  ،مقدمة عن اعمالهما

m a n a r a t

وحياتهما ) كتبها مارك�س اىل اجنلز وكان يواجه �صعوبات جمة يف اعداد
اجلزء الأول من كتابه( را�س املال ) للن�شر  ( :لقد انتهيت من هذا اجلزء
اخريا  ،انني مدين لك يف امكانية اجناز ذلك .فبدون ت�ضحياتك ال�شخ�صية
من اجل تقدمي الدعم كان من غري املمكن بالن�سبة يل اال�ستمرار يف العمل
ال�شاق من اجل و�ضع االجزاء الثالثة  ».الف�صل احلادي ع�شر من كتاب كارل
مارك�س وفريدريك اجنلز )
كانت م�ساهمات اجنلز يف دعم �صديقه ماديا ذات اثر كبري يف متكينه من
العي�ش ومواجهة العوز املعيق لأجناز الكثري من االعمال الفكرية والثورية
فقد كان مارك�س ومن بعده اجنلز دائمي االت�صال بالثوريني يف خمتلف
انحاء العامل من خالل االممية االوىل التي انحلت عام  1872ومن ثم تكوين
االممية الثانية عام  1889واالخرية انبثقت بعد وفاة مارك�س مب�ساهمة
ن�شيطة من قبل اجنلز الذي ا�صبح ع�ضوا يف جمل�سها العام  .ان ار�سال
اجنلز اىل مان�ش�سرت للعمل يف م�صنع الن�سيج هناك قد مثل انعطافة كربى يف
حياته الفكرية وال�سيا�سية وقد احتفظ بو�ضعه الوظيفي كاجري يف امل�صنع
حتى بعد وفاة والده الذي ترك ثروة كبرية كرجل اعمال  ،اال انه تخل�ص من
العالقة التجارية �ضمن تلك الرتكة بعد فرتة ق�ضاها ع�ضوا يف قيادة ال�شركة
املتولدة وكان ي�صفها ب( جتارة الكالب )  .وقد اعلم �صديقه بانه كان يحاول
االتفاق مع �شركائه باالحتفاظ بو�ضع ميكنه من حتقيق اال�ستقالل االقت�صادي
له ول�صديقه مارك�س لتدبري امور عي�شهما ال�ضرورية قبل االنف�صال عنهم
وترك تلك التجارة وقد احيل على التقاعد بعد خم�سة اعوام  .لقد ا�ستطاع
تخفيف العبىء املعي�شي عن مارك�س بكرم فائق مل يكن مي�سورا يف تلك االيام
التي ت�صاعد فيها التكالب على امل�صالح االنانية بف�ضل طبيعة العالقات بني
النا�س التي ا�شاعتها الرا�سمالية يف حياتهم.
�شارك اجنلز �صديقه مارك�س يف جميع مراحل بناء احلركة الثورية يف
العامل فقد رافقه اىل كولون عام  1948ملتابعة الثورة التي اندلعت يف بع�ض
االقطار االوربية وا�صدرا �سوية �صحيفة �شيوعية خلدمة الثورة وبعد ف�شلها
عادا اىل لندن  .واثناء اعوام مارك�س االخرية ت�سلم اجنلز زمام ع�ضوية
املجل�س العام لالممية الثانية بعد ابتعاده عنها لفرتة طويلة  ،لكنه ا�ستطاع
موا�صلة االت�صال بالثوريني يف العامل م�ستفيدا من اتقانه لأثنتي ع�شر
لغة معروفة وموظبا قدرته على النقا�ش واالقناع يف عالقاته مع الثوريني
يف خمتلف انحاء العامل .ورغم انه ا�صدر اعماال عمالقة يف املجال الفكري
املارك�سي مثل ( دياليكتيك الطبيعة ) و( ا�صل العائلة وامللكية اخلا�صة
والدولة ) و( �ضد دوهرينك ) وغريها اال انه عرف بقوله ال�شهري امل�شحون
باجلمال االن�ساين وعنوان التوا�ضع حول عالقته مبارك�س (:لقد كنت دائما
عازف الناي الثاين اىل جانب مارك�س ) .فاي جمال يتزين به الفكر ومناهج
التغيري �أكرث من ذلك ؟
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ماركس فيلسوف كل العصور
عندما كانت الطبقة العاملة ومعها كل
�شغيلة العامل تعاين من ق�ساوة ا�صحاب
امل�صانع الكبرية لطم�س حقوقهم
الطبقية واالن�سانية  ,ظهر �شاب املاين
(كارل مارك�س) لي�ضع نظريته
الفذة يف ال�صراع الطبقي والقائمة
علي نقد اجتماعي واقت�صادي
واثبت بان الو�سائل املنتجة تولد
حركة التاريخ طبقا لت�صوراتها
وتناق�ضاتها وان الب�شرية يف
ن�ضالهم مع الطبيعة وتناق�ضاتها يف
حركة دائمة ال تتوقف وان طريقة
ا�ستثمارميزات الطبيعة يف انتاج
احلاجات املادية لي�ست منعزلة بل
جمموعة مرتابطة خالل عملية
االنتاج وهذه هي عالقات االنتاج يف
النظرية املارك�سية وهي يف احلقيقة
عالقات ملكية  ,م�شاعية وعبودية
او اقت�صادية او ر�أ�سمالية
و(اال�شرتاكية) وعلي
ا�سا�سها يتم
البناء النوقي
(العلوي)
حلقوق
الطبقة

العاملة وال�شغيلة عموما وان القوي
املنتجة هي التي تن�شئ الو�ضع
االقت�صادي وعالقات امللكية لكي
تتطابق االو�ضاع االجتماعية مع الو�ضع
االقت�صادي.
وقد اكد مارك�س ظهور التناق�ض الطبقي
والذي يعك�س تناق�ض و�سائل االنتاج
وعالقات امللكية هي ا�سا�س ال�صراع
والذي ي�ؤدي ايل تغري القيم الفكرية
وكانت �صياغة مارك�س لهذة الر�ؤية
نتيجة الظروف التي عا�شتها الر�أ�سمالية
يف تلك احلقبة وقام بدرا�سة اال�سباب
التي متنع العقل من ان يعك�س ب�شكل
مبا�شر لبنية اال�شياء وبالتايل ماهي
اال�سباب التي جعلت الفكر االن�ساين يف
كل ادواره يري اال�شياء طبقا لدعواه هو
ال طبقا لذاتها (اال�شياء) وان االعماق
وليدة ال�سطوح وانه (مارك�س) ينظر ايل
الواقع ال ك�شئ يف ذاته وامنا بتباعده مع
نف�سه.
لقد رفع مارك�س الدعوة �ضد الطبقة
الربجوازية كما رفعتها الربجوازية �ضد
النبالء والكني�سة واكد ان االيديولوجية
تخفي م�صلحة الطبقة العاملة وعلل
قوله ا�ستنادا ايل تطور التاريخ والتي
حتول ممار�سة ال�سيا�سة يف اجتاهني
خمتلفني احدهما االجتاه اال�صالحي
الدميقراطي واالخر االنقالبي الثوري.
االجتاه االول كان هم االجتاه العام
لال�شرتاكية يف عدد من االقطار
االوربية الغربية التي بد�أ لال�شرتاكيني
يف �ضوء ماح�صل لها من التقدم
ال�سيا�سي واالقت�صادي وان الثورة
غري �ضرورية  ,اما االجتاه
الثاين فقد �سيطر علي احلركة
اال�شرتاكية يف اوربا ال�شرقية
والتي مل ت�شهد ظروفا فكرية
و�سيا�سية واقت�صادية مماثلة
لظروف حتوي اوربا .
لقد در�س (كارل مارك�س)
م�ستقبل االن�سان
وو�ضع العالج لكل

امل�شاكل التي تعاين منها االن�سانية
والطبقة العاملة حيث الفقر و�سط وفرة
وتدهور البيئة مع التقدم ال�صناعي
واالزمات االقت�صادية ونق�ص يف املواد
وانت�شار غري حمكوم لعملية التوفر
وات�ساع املدن وفقدان االمن يف العمل
وبني العمال الطبقة االكرث �ضررا من
هذة الفو�ضي واكد ان م�شكالت العامل
يعود لطبيعة النظام االقت�صادي
والقائم غلي ا�ستغالل االن�سان الخيه
االن�سان حيث الدول الر�أ�سمالية يف
الغرب والطبقات الر�أ�سمالية املحلية
تعي�ش علي ا�ستغالل الغالبية وتغر�س
فيهم اال�ستهالك هدي للحياة ولذا فان
فيل�سوفنا يري ان ال�سبيل ايل تفادي
كارثة عاملية هو بناء جمتمع جديد
ذي طبيعة ا�شرتاكية ينتهي اال�ستغالل
وتت�أكد م�شاركة جماهري الطبقة العاملة
ب�شكل خا�ص وعموم النا�س يف عملية
االنتاج وفر�ض العدالة االجتماعية بني
�شعوب العامل علي ال�سواء و دون متيز
كما و نادي ايل حتقيق هياكل اقت�صادية
جديدة و م�ستقلة مع الألتزام يف حتقيق
التكامل يف موارده و يف جميع اوجه
احلياة وكان كارل مارك�س علي ثقة
ب�أن ترك االمر ل�شعوب الدول املتخلفة
لأختيار ما تريده وفق ًا للأ�سرتاتيجية
االقت�صادية والتنموية اخلا�صة بها
وو�ضعتها هي علي هدي واقعها اجلديد
(النظام اال�شـــــرتاكي).
لقد حاول �صاحب النظرية الأ�شرتاكية
العلمية التنب�ؤ بامل�ستقبل امل�شرق
للأن�سان و ان املجتمع مابعد اال�شرتاكية
�سي�ؤثرعلي االن�سان يف عالقتة ببيئته
ويف حتديد م�صري املجتمع وتكوينه
و�سوف ي�ؤثر علي التحوالت ال�سيكلوجية
يف وعي االن�سان وقيمه االخالقية
وهكذا كان مارك�س ي�ضع االن�سان يف
اهتمامه ويف املقدمة دائما علي �ضوء
الزيادة االنتاجية بل ويف �ضوء
زيادة ان�سانية االن�سان
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