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كان انجلس �قول في معرض حدیثه عن نفسه وعن صد�قه الشهیر ان مذهبهما ل�س �مذهب جامد, انما 

هو مرشد للعمل, ان هذه الص�غة الكالس�ك�ة تبین �قوة رائعه و�صوره اخاذة هذا المظهر من الماركس�ة الذي 
�غیب عن ال�ال في كثیر نت االح�ان. واذ �غیب هذا المظهر عن �النا, نجعل من الماركس�ة شیئًا وحید الطرف, 

عد�م الشكل , شیئًا جامدًا الح�ة ف�ة, وتفرغ الماركس�ة من روحها الح�ة, وننسف اسسها النظر�ة الجوهر�ة – 
نعني الد�الكت�ك, أي مذهب التطور التأر�خي المتعدد االشكال والحافل �التناقضات, - ونضعف صلتها �قضا�ا 
العصر العمل�ة والدق�قة, التي من شأنها ان تتغیر لدى كل منعطف جدید في التأر�خ. والحال, بین الذین تهمهم 
مصائر الماركس�ة في روس�ا, نجد في اغلب االح�ان, وفي ا�امنا هذه على وجه الض�ط, اناسًا غاب عن �الهم 
هذا المظهر من الماركس�ة �الض�ط. مع ان الجم�ع یدركون ان روس�ا قد مرت في السنوات االخیره, بتحوالت 
حاده, كانت تعدل الوضع �سرعه خارقه ومدهشة حقاً , الوضع االجتماعي والس�اسي الذي �حدد شروط العمل 

�صوره م�اشره فور�ة, و�التالي, مهمات هذا العمل. واني ال اقصد, �الط�ع, المهمات العامه والجوهر�ة التي 
التتغیر في منعطفات التأر�خ, حین ال تتغیر النس�ه االساس�ه بین قوى الط�قات. و�دیهي تمامًا ان هذا االتجاه 
العام لتطور روس�ا االقتصادي ( ول�س االقتصادي فحسب),وكذلك النس�ه االساس�ة بین قوى مختلف ط�قات 

المجتمع الروسي, لم یتغیرا, فعالً , خالل السنوات الست االخیرة مثالً . 

ولكن مهمات العمل الم�اشر والفوري تغیرت �صوره سر�عه جدا خالل هذه الحق�ه من الزمن, ت�عًا 
لتغیرات الوضع االقتصادي والس�اسي الملموس, ومذ ذاك, كان البد لشتى مظاهر الماركس�ة, التي هي مذهب 

حي, من تبرز الى المرت�ة االولى. 

والجل توض�ح هذه الفكره لنر ا�ه تغیرات طرأت على الوضع االجتماعي والس�اسي الملموس في هذه 
السنوات الست االخیره. اننا نالحظ فورًا ان هذه الحق�ه من الزمن تنقسم الى مرحلتین كل مرحله من ثالث 

. ان مرحله السنوات 1910, والمرحله الثان�ة في صیف 1907سنوات: المرحله االولى تنتهي تقر��ًا في صیف 
الثالث االولى تتصف من الناح�ة النظر�ة الصرف, بتحول سر�ع في میزات النظام الس�اسي االساس�ه في 

روس�ا. وهذا التحول جرى بوتیره غیر منتظمه الى حد �عید, اذ كان مدى الذبذ�ات قو�ًا جدًا في االتجاهین. اما 
االساس االجتماعي واالقتصادي لهذه التغیرات في (( البناء الفوقي)), فقد كان العمل الجماهیري , السافر 
والمهیب, الذي قامت �ه جم�ع ط�قات المجتمع الروسي في شتى الم�ادین ( في الدوما وخارج الدوما, في 

الصحافه, في النقا�ات, في االجتماعات, الخ.), و�شكل نادرًا ما نرى مث�ًال له في التأر�خ. 

و�العكس, تتصف المرحله الثان�ة من السنوات الثالث – ونكرر قولنا اننا نقتصر هذه المره على وجهه 
نظر (( علم�ة اجتماع�ة)) نظر�ة صرف – بنطور �طيء, الى حد انه �كاد �عادل الركود. فل�س ثمه أي تحول 



محسوس الى هذا الحد او ذاك في النظام الساسي. ولم تقم الط�قات �أي عمل او تقر��ًا �أي عمل, صر�ح 
ومتعدد الوجوه, في معظم ((الم�ادین)) التي جرى فیها هذا العمل في المرحله السا�قه. 

اما وجه الش�ه بین هاتین المرحلیتین فهو ان تطور روس�ا ظل في كلتیهما, التطور السابق, الرأسمالي. 
فأنه لم �قض على التناقض بین هذا التطور االقتصادي و�ین وجود عده من المؤسسات االقطاع�ة التي تتصف 
�طا�ع القرون الوسطى, فقط ظل هذا التناقض قائماً , و�دال من ان یزول, تفاقم �العكس من جراء تسرب عدد من 

العناصر البرجواز�ه جزئ�ًا في هذه المؤسسات او تلك. 

واما وجه الفرق بین هاتین المرحلتین, فهو انه قد برزت في االولى في مقدمه العمل التأر�خي, مسأله 
معرفه الى أي نتائج ستؤدي التحوالت السر�عه المتفاوتة المذكورة اعاله. ان جوهر هذه التحوالت, كان البد ان 

�كون جوهرًا برجواز�اً , �سبب الطا�ع الرأسمالي الذي اتصف �ه تطور روس�ا. ولكن ثمه برجواز�ة و�رجواز�ة. فأن 
البرجواز�ه المتوسطه والكبیره, التي كانت تتمسك بلیبیرال�ة معتدله الى هذا الحد او ذاك, كانت تخشى التحوالت 

السر�عه, �حكم وضعها الط�قي �الذات وتجهد نفسها للحفاظ على ال�قا�ا الهامه من المؤسسات القد�مه, سواء 
الزراعي ام في (( البناء الفوقي)) الس�اسي. اما البرجواز�ة الر�ف�ة الصغیرة, المتشا�كة مع جماهیر الفالحین 

الذین �ع�شون (( من عمل ایدیهم)), فكان البد لها ام تطمح الى تحوالت برجواز�ة من نوع اخر, تاركه مكانًا اقل 
�كثیر ل�قا�ا القرون الوسطى على اختالف اشكالها. وكان البد للعمال االجراء, �قدر ماكانوا یهتمون عن وعي 

�ما یجري حولهم, من ان یرسموا النفسهم موقفًا واضح المعالم ازاء هذا االصطدام بین هذین االتجاهین 
المختلفین, اللذین كانا �حددان, رغم �قائهما في نطاق النظام البرجوازي , اشكاًال مختلفه اطالقًا لهذا النظام, 

وسرعه مختلفه اطالقا لتطوره, ومدى مختلفًا لمفاعیله التقدم�ه. وهكذا, جاءت مرحله السنوات الثالث االخیره 
تضع في المرت�ه االولى من الماركس�ة المسائل التي درج على تسمیتها �المسائل التاكت�ك�ة, ولم �كن ذلك من 

قبیل الصدفه بل من قبیل الضرورة. ول�س ثمه من رأي اشد خطًال من الرأي القائل ان المناقشات والخالفات في 
وجهات النظر حول هذه القضا�ا كانت مناقشات (( مثقفین )), و(( نضاًال في سبیل النفوذ على البرولیتار�ا التي 
ماتزال قلیله الوعي)) و ((تك�فًا من المثقفین على البرولیتار�ا)), كما تظن جماعه فیخي, واظرابها. بل �العكس, 
فالن هذه الط�قة بلغت درجه النضج, فأنها لم تستطع ان ت�قى عد�مه االحساس ازاء تصادم اتجاهین مختلفین 

�میزان كل التطور البرجوازي في روس�ا, وكان البد لمفكري هذه الط�قه �الضروره من اعطاء تعر�فات نظر�ة 
مناس�ه ( �صفه ملموسه ام غیر ملموسه, �أنعكاس م�اشر ام غیر م�اشر) لهذین االتجاهین المختلفین. 

وخالل المرحله الثان�ه, لم توضح مسأله التصادم بین االتجاهین المختلفین للتطور البرجوازي في روس�ا 
بوصفها مسأله الساعه, الن هذین االتجاهین كلیهما قد سحقتهما (( الجوام�س البر�ه)) , فتقهقرا, وانطو�ا على 

نفسیهما, وضعفا فتره من الزمن. ام الجوام�س البر�ه المش�عه بروح القرون الوسطى لم تكن لتمال الصفوف 
االولى من مسرح الح�اة االجتماع�ة وحسب, انما كانت تمالء ا�ضًا هو شعور جماعه فیخي. فلم یؤد ذلك الى 

التصادم بین طر�قتین لتحو�ل القد�م, انما ادى الى فقدان كل ثقه في أي تحو�ل كان والى بروز روح (( 
الخضوع)) و (( الندم)) والولع �المذاهب الالاجتماع�ه, وموضه الصوف�ه, وغیر ذلك : وهذا ما�قى طاف�اً . وهذا 
التغییر الفر�د السرعه لم �كن مجرد صدفه وال مجرد نتیجه لضغط (( خارجي )). فأن المرحله السا�قه كانت قد 
حركت فئات السكان التي ظلت طوال اج�ال وعصور في معزل عن القضا�ا الس�اس�ة وغیر�ه عن هذه القضا�ا, 



وحركتها عم�قًا الى حد ان (( اعادة النظر بجم�ع الق�م)), و�حث القضا�ا االساس�ة من جدید, واالهتمام من 
جدید �النظر�ه, �االلف�اء, بدراسه االصول االول�ه, كل ذلك انبثق �صوره طب�ع�ه محتومه. ام المالیین, التي 

است�قظت فجأة من س�اتها الطو�ل وواجهت حاًال اهم القضا�ا, لم تستطع ال�قاء طو�ًال في مستوى هذه القضا�ا. 
انها لم تستطع االستغناء عن وقفه, عن عودة الى المسائل االول�ة, عن استعداد جدید یت�ح (( هضم)) الدروس 

الغن�ة �العبر غنى السابق له, و�ت�ح لجماهیر اوسع الى ما ال حد له, امكان�ة التقدم من جدید, بخطى نكون هذه 
المره اشد ث�اتاً , واوفر وع�اً , واقوى اطمئناناً , واشد استقامه, الى حد كبیر. 

ان د�الكت�ك تطور التأر�خ قد ارتدى في المرحله االولى شكًال وضعت معه في جدول االعمال مسأله 
تحقیق تحو�الت م�اشره في جم�ع م�ادین الح�اة في ال�الد, كما ارتدى شكًال في المرحله الثان�ه وضعت معه 

مسأله ص�اغه النجر�ه المكتس�ه, وحمل اوساطًا اوسع على است�عابها, وادخلها, اذا جاز التعبیر, في �اطن 
االرض, في الصفوف المتأخره من مختلف الط�قات. 

و�الض�ط الن الماركس�ة ل�ست عقیده جامده, میته, مذه�ًا منته�اً , جاهزاً , ثابتًا الیتغیر, بل مرشد حي 
للعمل, لهذا �الض�ط كان البد لها من ان تعكس التغیر الفر�د السرعه في ظروف الح�اة االجتماع�ة. فقد ادى 
هذا التغیر الى تفسخ عمیق, الى البلبله, الى ترددات متنوعه, و�كلمه, الى ازمه داخل�ه خطیره في الماركس�ه. 
ولذا توضع من جدید في جدول االعمال مهمه الق�ام بنضال شدید عنید دفاعًا عن اسس الماركس�ة. ذلك ان 

اوسع الفئات من الط�قات التي لم تستطع اجتناب الماركس�ة, عند ص�اغه مهماتها, كانت قد استوعبت 
الماركس�ة في المرحله السا�قه �أكثر االشكال تشو�ها وجودًا فقد حفظت هذه (( الشعارات)) او تلك, هذه االجو�ه 

او تلك على المسائل التاكت�ك�ة, دون ان تفهم المقای�س الماركس�ة لهذه االجو�ه. ان (( اعاده النظر بجم�ع 
الق�م)) في مختلف م�ادین الح�اة االجتماع�ة ادت الى (( اعاده النظر )) �أعم االسس الفلسف�ه للماركس�ة 

واشدها تجرداً . وقد برز تأثیر الفلسفه البرجواز�ة, �شتى انواعها المثال�ة, في و�اء (( الماخ�ة)) الذي انتشر بین 
صفوف الماركسیین. فأن تردید (( شعارات)) محفوظه عن ظهر القلب, ولكن دون فهم ودون تأمل, ادى الى 
انتشار ضرب من التعابیر الجوفاء على نطاق واسع, وهذه التعابیر الجوفاء انتهت عمل�ًا الى میول برجواز�ه 

صغیره مناقضه للماركس�ه �صوره جذر�ه, مثل (( االوتزوف�ه)), الكشوفه او المستورة, او مثل وجهه النظر التي 
ترى في االوتزوف�ة (( مظهرًا مشروعاً )) للماركس�ة. 

ومن جهه اخرى , تبین ان میول جماعه فیخي, وروح التخلي الذي استولى على اوسع فئات البرجواز�ة, 
قد تسر�ت ا�ضًا الى المیل الذي یر�د ادخال النظر�ة الماركس�ة والتطبیق الماركسي في نطاق (( االعتدال 

والنظام)) فلم یبق فیها من الماركس�ة سوى التعابیر التي تغطي المحاكمات المش�عه تمامًا �الروح اللیبیرالي حول 
(( تدرج المراتب)), و(( الزعامه)), الخ... 

�قینًا ان تطاق هذا المقال ال�مكن له ان یتسع ل�حث هذه المحاكمات, انما تكفي االشاره الیها لكي 
نوضح ماقیل اعاله عن عمق االزمه التي تجتازها الماركس�ة, وعن الصله التي تر�طها �كل الوضع االجتماعي 
واالقتصادي في المرحله الحاضرة. فل�س �أمكاننا ام ندیر ظهورنا للمسائل التي تثیرها هذه االزمه. ول�س ثمه ما 
هو اشد ضررًا ومخالفه لم�ادىء من محاوله التهرب منها �الثرثره الفارغه ول�س ثمه ما هو اهم من اتحاد جم�ع 



الماركسیین الذین یدركون عنق االزمه وضرورة مكافحتها دفاعا عن االسس النظر�ة للماركس�ة وعن م�ادئها 
االساس�ه التي تشوه من مختلف الجوانب بنشر التأثر البرجوازي بین مختلف (( رفاق الطر�ق)) الماركسس�ة. 

ان مرحله السنوات الثالث السا�قه قد اشركت عن وعي, في الح�اة االجتماع�ة, اوساطًا واسعه ماتزال 
الیوم في معظم االح�ان تخطو حقًا الخطوات االولى لالطالع على الماركس�ة. و�هذا الصدد تولد الصحافه 
البرجواز�ة عددًا من الضالالت اكثر �كثیر مما مضى وتنشرها على نطاق اوسع. ولذا كان فهم هذا التفسخ 

واس�اب حتمیته في الفتره التي نجتاز, والتجمع لمكافحته �حزم, المهمه التي �فرضها عصرنا على الماركسیین, 
�كل معنى الكلمه الدقیق واالولي. 
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