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يثير مذهب ماركس ,في مجمل العالم المتمدن ,اشد العداء والحقد لدى العالم البرجوازي ,كله )س واء الرسمي ام الليبرالي( ,اذ يرى
متحي ز(( في
في الماركسية ض ربا من ))بدعة ضارة(( .ليس بالمكان توقع موقف آخر ,اذ ليمكن ان يكون ثمة علم اجتماعي ))غير
ز
مجتمع قائم على النضال الطبقي .فكل العلم الرسمي الليبرالي يدافع ,بصور او باخرى ,عن العبودية المأجورة ,بينما الماركسية اعلنتها
متحي ز في مجتمع قائم على العبودية المأجورة ,لمن السذاجة الصبيانية كأن
حربا ل هوادة فيها ضد هذه العبودية ,أن تطلب علما غير
ز
تطلب من الصناعيين عدم التحيز في مسألة ما اذا كان يجدر تخفيض ارباح الرأسمال من اجل زيادة اج رة العم ال.ولكن ليس ذلك كل ما
في المر ,فان تأريخ الفلسفة وتأريخ العمل الجتماعي يبينان بكل وضوح ان الماركسية ل تشبه )النعزالية(( بشيء بمعنى انها مذهب
متحجر منطو على نفسه ,قام بمعزل عن الطريق الرئيسي لتطور المدنية العالمية .بل بالعكس ,فان عبقرية ماركس كلها تتقوم بالضبط ف ي
كونه اجاب على السئلة التي طرحها الفكر النساني التقدمي ,وقد ولد مذهبه بوصفه التتمة المباش رة الفورية لمذهب اعظم ممثلي الفلسفة
والقتص اد السياس ي والش تراكية.ان م ذهب م اركس لكلز ي الج بروت ,لن ه ص حيح ,ومتناس ق وكام ل ويعط ي الن اس مفهوم ا منس جما ع ن
العالم ,ليتفق مع أي ضرب من الوهام ومع اية رجعية ,ومع أي دفاع عن الطغيان البرجوازي .وهو الوريث الشرعي لخير ما ابدعته

النس انية ف ي الق رن التاس ع عش ر :الفلس فة اللماني ة ,القتص اد السياس ي النجلي زي ,والش تراكية الفرنسية.وانن ا س نتناول بأيج از مص ادر
المكونة الثلثة.
الماركسية الثلثة هذه ,التي هي في الوقت نفسه اقسامها
ز
 1ان المادية هي فلسفة الماركسية ,في غضون كل تأريخ اوروبا الحديث ,لسيما في اواخر القرن الثامن عشر ,في فرنسا ,حيث
كان يجري نضال حاسم ضد كل نفايات القرون الوسطى ,ضد القطاعية في النهاية ,والمينة لجميع تعاليم العلوم الطبيعية ,والمعادية
ولتصن ع التقوى و..الخ ,ولذا بذل اعداء الديموقراطية كل ق واهم ل))دحض(( المادية ,لتقويضها ,للفتراء عليها؛ ودافع وا عن شتى
للوهام
ز
اشكال المثالية الفلسفية التي تؤول ابرادا ,على نحو أو آخر ,الى الدفاع عن الدين أو الى نصرته.وقد دافع ماركس وانجلس بكل حزم عن
وبي نا م ار ار عديدة مافي جميع النحرافات عن هذا الساس من اخطاء عميقة ,ووجهات نظرهم معروضة بأكثر ما يكون
المادية الفلسفية ز
من الوضوح والتفاصيل في مؤلفي أنجلس)) :لودفيغ فورباخ(( و))دحض دوهرينغ(( ,اللذين هما ,على غ رار ))البيان الشيوعي(( ,الكتابان
المفض لن ل دى ك ل عام ل واع.ولك ن م اركس ل م يتوق ف عن د مادي ة الق رن الث امن عش ر ,ب ل دف ع الفلس فة خط وات ال ى الم ام ,فأغن اه
بمكتس بات الفلس فة الكلس يكية اللماني ة ,ولس يما بمكتس بات م ذهب هيغ ل ,ال ذي ق اد ب دوره ال ى مادي ة فيورب اخ .وأه م ه ذه المكتس بات,
الديالكتيك ,أي نظرية التطور بأكمل مظاهرها واشدها عمقا ,واكثرها بعدا عن ضيق الفق ,نظرية نسبية المعارف النسانية التي عكس
وتحول العناصر – قد اثبتت بشكل رائع صحة
المادية في تطورها الدائم .ان احدث اكتشافات العلوم الطبيعية – الراديوم ,واللكترونات,
ز
رداته م ))الجدي دة(( نح ور المثالي ة القديم ة المه ترئة.وقد عم ق
مادي ة م اركس الديالكتيكي ة ,رغ م ان ف م ذاهب الفلس فة ال برجوازيين ورغ م ز

وطورها ,فانتهى بها الى نهايتها المنطقية ووسع نطاقها من معرفة الطبيعة الى معرفة المجتمع البشري .ان مادية
ماركس المادية الفلسفية ز
ماركس التأريخية كانت اكبر انتصار احرزه الفكر العلمي ,فعل ى اثر البلبلة والعتب اط الل ذين كان سائدان حتى ذلك الحين في مفاهيم
السياسة والتاريخ ,جاءت نظرية علمي ة ,روعة في التناسق والتجانس والنسجام ,تبين كي ف ينبث ق ويتطور ,من شكل معين من التنظيم
الجتماعي ,ومن جراء نمو القوى المنتجة ,شكل آخر ,ارفع - ,كيف تولد الرأسمالية من القطاعية ,مثل..وكما ان معرفة النسان تعكس
الطبيعة القائمة بصورة مستقلة عنه ,أي المادة في طريق التطور ,كذلك تعكس معرفة النسان الجتماعية )أي مختلف الراء والمذاهب

الفلسفية اوالدينية والسياسية... ,الخ( نظام المجتمع القتصادي ,ان المؤسسات السياسية تقوم كبناء فوقي على اساس اقتصادي ,فاننا ن رى,

مثل كيف ان مختلف الشكال السياسية للدول الوروبية العص رية هي اداة لتعزيز سيطرة البرجوازية على البروليتاريا.ان فلسفة ماركس
هي مادية فلسفية كاملة ,اعطت النسانية ,والطبقة العاملة بخاصة ,ادوات جبارة للمعرفة.
 2بعد ما لحظ ماركس ان النظام القتصادي يشكل الساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي السياسي ,أعار انتباهه اكثر ما اعاره
لدراس ة ه ذا النظ ام القتص ادي ,ومؤل ف م اركس الرئيس ي ))رأس الم ال(( مك زرس لدراس ة النظ ام القتص ادي ف ي المجتم ع الح ديث ,أي
الرأسمالي.لقد تكون القتصاد السياسي الكلسيكي ,ماقبل ماركس في انجلترا ,وكان اكثر البلدان الرأسمالية تطورا .فقد درس آدام سميث
ودافيد ريكاردو النظام القتصادي فسجل بداية نظرية قيمة –العمل .وواصل ماركس عملهما .فأعطى هذه النظرية اساسا علميا خالصا
وطورها بصورة منسجمة الى النهاية ,وبين ان قيمة كل بضاعة مشروطة بوقت العمل الضروري اجمال لنتاج هذه البضاعة .و حيث
كان القتصاديون البرجوازيون يرون علقات بين الشياء )مبادلة بضاعة ببضاعة أخرى( ,اكتشف ماركس علقات بين الناس المنفردين.
والمال)النق د( يعن ي ان ه ذه الص لة ت زداد وثوق ا ,جامع ة ف ي ك ل واح د ليتج أز ك ل حي اة المنتجي ن المنفردي ن القتص ادية .والرأس مال يعن ي
استمرار تطور هذه الصلة .فان قوة عمل النسان تغدو بضاعة .فالجير يبيع قوة عمله لمالك الرض ولصاحب المصنع وادوات النتاج,
والعامل يستخدم قسما من يوم العمل لتغطية نفقات اعالته واعالة اسرته)الج رة(؛ ويستخدم القسم الخر للشغل مجانا ,خالقا للرأسمالي
القيم ة ال زائدة ,ال تي ه ي مص در رب ح ,مص در اث راء للطبق ة الرأس مالية.ان نظري ة القيم ة ال زائدة تش كل حج ر الزاوي ة ف ي نظري ة م اركس
القتصادية.ان الرأسمال الذي يخلقة عمل العامل ينيخ بثقله على العامل ,يخرب صغار ارباب العمل  ,وينشيء جيشا من العاطلين عن
العمل .وانتصار النتاج الضخم في الصناعة امر ظاهر من نظ رة الولى؛ ولكننا لنلحظ ظاهرة مماثلة في الزراعة ايضا :فان تفوق
الستثمار الزراعي الرأسمالي الضخم واستخدام اللت يزدادان ,والستثمارات الفلحية تقع في ربقة الرأسمالي النقدي وتنحط ويحل بها
الخراب تحت وطأة تكنيكها المتأخر ,ان اشكال هذا النحطاط في النتاج الصغير تختلف في الزراعة عنها في الصناعة ,ولكن النحطاط
نفسه واقع ل جدال فيه .ان الرأسمال ,اذ يغلب على النتاج الصغير ,يؤدي الى زيادة انتاجية العمل والى خلق وضع احتكاري في صالح
جمعي ات الرأس ماليين الكب ار .وصفة النت اج الجتماعي ة ت زداد ب رو از يوم بع د يوم .مئات اللف والمليي ن من العم ال جيجمعون ف ي هيئة
اقتصادية متناسقة ,بينما قبضة من الرأسماليين تستملك نتاج العمل المتشترك .وتشتد فوضى النتاج ,والزمات والركض المجنون وراء
السواق ,وعدم ضمان العيش لسواد السكان.ان النظام الرأسمالي يزيد من تبعية العمال ازاء الرأسمال ويخلق في الوقت نفسه قدرة العمل
الموح د الك بيرة.لقد تتب ع م اركس تطور الرأسمالية من عناص ر القتص اد البضاعي الولية والتب ادل البسيط وحتى اشكالها العلي ا ,النت اج
الكبير.وان تجربة جميع البلدن الرأسمالية ,القديمة منها والجديدة ,تبين بوضوح وسنة بعد سنة ,صحة مذهب ماركس هذا لعدد متزايد ابدا
من العمال.لقد انتصرت الرأسمالية في العالم بأسره ,ولكن هذا لنتصار ليس سوى المقدمة لنتصار العمال على الرأسمال-.
 3عندما جد ك النظام القطاعي ,ورأى المجتمع الرأسمالي ))الحر(( النور ,تبين فو ار ان هذه الحرية تعني نظاما جديدا لضطهاد
الشغيلة واستثمارهم ,وفو ار اخذت تنبثق شتى المذاهب الشتراكية انعكاسا لهذا الضطهاد واحتجاجا عليه ,ولكن الشتراكية البدائية كانت
اشتراكية طوبوية .فقد كانت تنتقد المجتمع الرأسمالي ,تشجبه ,تلعنه ,وتحلم بازالته ,وتتخيل نظاما افضل؛ وتسعى الى اقناع الغنياء بأن
الستثمار مناف للخلق.ولكن الشتراكية الطوبوية لم تكن بقادرة على الشارة الى مخرج حقيقي .ولم تكن لتعرف كيف تفسر طبيعة
العبودية المأجورة في ظل النظام الرأسمالي ,و ل كيف تكتشف قوانين تطور الرأسمالية ,ول كيف تجد القوة الجماعية القادرة على انتصار
خالقة المجتمع الجديد.غير ان الثورات العاصفة التي رافقت سقوط القطاعية ,القنانة ,في كل مكان من اوروبا وخاصة في فرنسا ,بينت
بوضوح متزايد على الدوام ان النضال الطبقي هو اساس كل التطور وقوته المحركة.فما من حرية سياسية تم انتزاعها من طبقة القطاعيين
دون مقاومة يائسة .وما من بلد رأسمالي قام على اساس حر ,ديموقراطي ,الى هذا الحد أو ذاك ,دون قيام نضال حتى الموت بين مختلف
طبقات المجتمع الرأسمالي.ومن عبقرية ماركس ,انه كان أول من استخلص هذا الستنتاج الذي ينطوي عليه التأريخ العالمي وطبقه بصورة
منسجمة الى النهاية ,وهذا الستنتاج هو مذهب النضال الطبقي.لق د كان الناس وسيظلون ابدا ,في حقل السياسة ,اناسا سذجا يخدعهم
الخ رون ويخ دعون انفس هم ,م ا ل م يتعلم وا استش فاف مص الح ه ذه الطبق ات او تل ك وراء التع ابير والبيان ات والوع ود الخلقي ة والديني ة
والسياسية والجتماعية .فإن انصار الصلحات والتحسينات سيكونون ابدا عرضة لخداع المدافعين عن الوضاع القديمة طالما يدركوا ان
قوى هذه الطبقات السائدة او تلك تدعم كل مؤسسة قديمة مهما ظهر فيها من بربرية واهتراء ,فلكي نسحق مقاومة هذه الطبقات ليس ثمة

سوى وسيلة واحدة هي ان نجد في نفس المجتمع الذي يحيط بنا القوى التي تستطيع – وينبغي عليها بحكم وضعها الجتماعي – ان تغدو
القوة القادرة على تكنيس القديم وخلق الجديد ثم ان نثقف هذه القوى وننظمها للنضال .فقط مادية ماركس الفلسفية بينت للبروليتاري ا الطريق
الواجب سلوكه للخروج من العبودية الفكرية التي كانت تتخبط فيها حتى ذلك جميع الطبقات المظلومة .فقط نظرية ماركس القتصادية
اوضحت وضع البروليتاريا الحقيقي في مجمل النظام الرأسمالي.ان المنظمات البروليتارية المستلقة تتكاثر في العالم باس ره من امريكا الى
اليابان ومن اسوج الى افريقيا الجنوبية ,والبروليتاريا تتعلم وتتربى في غم رة نضالها الطبقي وتتحرر من اوهام المجتمع البرجوازي وتزداد
تلحما على الدوام وتتعلم كيف تقدر نجاحاتها حق قدرها وتوطد قواها وتنمو بشكل ل مرد له.
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