
 مقدمة

 
 1913في عام  إن المقال عن كارل ماركس الذي �صدر �شكل كراس كتبته على ما أذكر

حد كاف �المطبوعات  وقد ألحقت في نها�ة المقال قائمة مفصلة إلى .Granat "لموسوعة "غرانات
الحال�ة. ثم إن هیئة تحر�ر  األجنب�ة في األغلب عن ماركس. وهذه القائمة غیر واردة في الط�عة

التي تعرض تكت�ك ماركس الثوري . ومع األسف  الموسوعة قد نبذت ألس�اب تتعلق �الرقا�ة نها�ة المقال
المسودة �قیت بین أوراقي في مكان ما في كراكوف�ا أو سو�سرا.  ال أستط�ع أن أورد هنا هذه النها�ة ألن

أوردت في نها�ة المقال ف�ما أوردت مقطعا من رسالة ماركس إلى انجلس بتار�خ  إال أني أذكر فقط أنني
  حیث جاءت كلمات ماركس التال�ة: "سیتوقف كل شيء في ألمان�ا على1857ن�سان/أبر�ل  17

على ما یرام."  إمكان�ة دعم الثورة البرولیتار�ة �ط�عة ما جدیدة لحرب الفالحین. عندئذ �كون كل شيء
بهم األمر اآلن حد خ�انة االشتراك�ة خ�انة تامة  الذین بلغ UمناشفتـناU 1905وهذا ما لم �فهمه في سنة 

 .واالنتقال إلى جانب البرجواز�ة

 1918 أ�ار / ماي 14موسكو  ن. لینین

ـــــــــــــــــ 
 .االشتراك�ة–الد�مقراط�ة الروس�ة اتجاه انتهازي في الحركة :مناشفة* 
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 كارل ماركس
 

بروس�ا الر�نان�ة.   في مدینة تر�ر1818ولد كارل ماركس في الخامس من أ�ار / ماي سنة 
ولم تكن عائلة ماركس  .1824 وكان أبوه محام�ا وكان یهود�ا ثم اعتنق البروتستانت�ة في سنة

الثانو�ة في مدینة تر�ر دخل جامعة بون ثم جامعة  الم�سورة و المثقفة عائلة ثور�ة. و�عد أن أتم دراسته
 أنجز دراسته بتقد�م أطروحته 1841التار�خ والفلسفة. وفي سنة  برلین فدرس الحقوق و�نوع خاص

أب�قور. أما مفاه�مه فكانت حتى ذلك الوقت ما تزال مفاه�م ه�غل�ة – نس�ة إلى  الجامع�ة حول فلسفة
برونو �اور وغیره) الذین كانوا ) [1] "مثال�ة. وفي برلین انضم إلى حلقة "اله�غلیین ال�سار�ین – ه�غل

 .إلحاد�ة وثور�ة �حاولون أن �ستخلصوا من فلسفة ه�غل استنتاجات
 

�أمل �الحصول على منصب أستاذ في  وعندما تخرج ماركس من الجامعة أقام في مدینة بون حیث كان
، لودف�غ 1832الحكومة كانت قد أقصت، عام  الجامعة. ولكن الس�اسة الرجع�ة التي كانت تسلكها

، فرفضت من جدید السماح له بدخول الجامعة 1837 فیور�اخ عن منص�ه كأستاذ، و عادت في سنة
برونو �اور من إلقاء محاضرات في بون . هذه الس�اسة الرجع�ة   األستاذ الشاب1841ومنعت في سنة 

عن الح�اة الجامع�ة. في ذلك الوقت كانت أفكار اله�غل�ة ال�سار�ة تتقدم  اضطرت ماركس إلى العدول
  على الخصوص، یوجه النقد إلى علم1837ألمان�ا. وكان لودف�غ فیور�اخ قد أخذ، منذ  سر�عا جدا في

المس�ح�ة")   (كتاب "جوهر1841الالهوت و�تجه نحو الماد�ة التي أحرزت الغل�ة نهائ�ا عنده في سنة 
حول هذین المؤلفین   ظهر كتا�ه "أسس فلسفة المستقبل." لقد كتب انجلس ف�ما �عد1843وفي سنة 

لهذین الكتابین... فلقد أص�حنا  لفیور�اخ: "كان یجب أن �كون اإلنسان قد تحسس بنفسه األثر التحرري 
وفي  [2]".دفعة واحدة من أت�اع فیور�اخ" (نحن جم�عا" (أي اله�غلیین ال�سار�ین �من فیهم ماركس

 البرجواز�ون الراد�كالیون في ر�ناني، الذین كان لهم �عض نقاط تماس مع اله�غلیین ذلك الوقت أسس
التي أخذت تصدر ابتداء ) [3] "ال�سار�ین، جر�دة معارضة في مدینة كولون�ا �اسم "الجر�دة الر�نان�ة

ماركس و�رونو �اور إلى العمل محر�ین أساسیین فیها.  ) وقد دعي1842من أول كانون الثاني سنة 
أص�ح ماركس رئ�س تحر�رها فانتقل من مدینة بون إلى  1842 وفي تشر�ن األول / أوكتو�ر سنة

أخذ اتجاه الجر�دة الد�مقراطي الثوري یزداد وضوحا. فعمدت الحكومة في  كولون�ا. وتحت ادارة ماركس
 اخضاع الجر�دة لرقا�ة ثنائ�ة بل ثالث�ة ثم أمرت بتعطیلها تماما ابتداء من أول كانون  أول األمر إلى

ماركس لم  . فاضطر ماركس حینئذ للتخلي عن مركزه في تحر�ر الجر�دة ولكن ذهاب1843الثاني سنة 
التي نشرها ماركس  . ومن أهم المقالت1843ینقذ الجر�دة إذ أنها منعت من الصدور في آذار/ مارس 

 �شیر انجلس إلى مقال حول أوضاع الفالحین الكرامین في واد [4]"في "الجر�دة الر�نان�ة
الصحفي أن معلوماته في االقتصاد الس�اسي غیر كاف�ة  و قد أدرك ماركس من نشاطه .[5]الموز�ل
 .دراسته �حماسة إلى فاندفع
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طفولته التي   تزوج ماركس في كر�زناخ من جیني فون و�ستفالن، صد�قة1843في سنة 
بروس�ة. وكان أخ جیني فون  خطبها وهو ما یزال طال�ا. كانت زوجته تنحدر من عائلة نبیلة رجع�ة

من أشد المراحل إغراقا في الرجع�ة وذلك  و�ستفالن األكبر وز�را للداخل�ة في بروس�ا في مرحلة كانت
 .1858 و1850بین

ماركس إلى �ار�س ل�صدر في الخارج مجلة راد�كال�ة مع أرنولد روغه   انتقل1843وفي خر�ف 
 إلى 1825. وكان ه�غیل�ا �سار�ا. وسجن من 1880 إلى سنة 1802من سنة  (عاش أرنولد روغه

 أص�ح من أنصار �سمارك). ولكن لم �صدر 1870 – 1866. و�عد 1848سنة   وهاجر �عد1830
 المسماة "الحول�ة األلمان�ة الفرنس�ة" سوى العدد األول إذ اضطرت للتوقف �سبب من هذه المجلة

ماركس ثور�ا ینادي "�انتقاد ال  وفي المقاالت التي نشرتها هذه المجلة برز .[6]الخالفات مع روغه
 و�توجه �النداء إلى الجماهیر [7]"�السالح هوادة ف�ه لكل ما هو كائن" �ما في ذلك "االنتقاد

 .والبرولیتار�ا
لقضاء �ضعة أ�ام فیها   جاء فر�در�ك انجلس إلى �ار�س1844في أیلول / سبتمبر سنة 

�أشد الحماسة في الح�اة المحمومة  فأص�ح منذ ذلك الحین الصدیق الحم�م لماركس. وقد أسهم كالهما
 [8]كانت تولي هناك أهم�ة خاصة لمذهب برودون  للجماعات الثور�ة التي كانت آنذاك في �ار�س (و

الذي صدر عام  "Uبؤس الفلسفةU" هذا المذهب تصف�ة قاطعة في كتا�ه وقد صفى ماركس حساب
وتكت�ك  وخاضا نضاال حادا ضد مختلف نظر�ات االشتراك�ة البرجواز�ة الصغیرة وصاغا نظر�ة (1847

ماركس في هذه المرحلة الممتدة  االشتراك�ة البرولیتار�ة الثور�ة أو الشیوع�ة (الماركس�ة). راجع مؤلفات
ماركس من �ار�س لكونه ثور�ا خطرا   طرد1845 في قائمة الكتب. وفي سنة 1848 إلى 1844من 

 انتمى ماركس 1847وأقام فیها. وفي ر��ع  بناء على طلب الحكومة البروس�ة. فجاء إلى بروكسال
وقاما �قسط �ارز في المؤتمر الثاني  [9]"الشیوعیین وانجلس إلى جمع�ة سر�ة للدعا�ة هي "عص�ة

  و�ناء على تكلیف المؤتمر وضع1847المنعقد في لندن. وفي تشر�ن الثاني / نوفمبر  لهذه العص�ة
. إن هذا 1848المشهور الذي نشر في ش�اط / فبرایر  "Uالشیوعي ب�ان الحزبU" ماركس وانجلس

ودقة ع�قر�ین المفهوم الجدید للعالم، �عرض الماد�ة المتماسكة التي تشمل أ�ضا  الكتاب �عرض بوضوح
الط�قي  الح�اة االجتماع�ة والد�الكت�ك بوصفه العلم األوسع واألعمق للتطور ونظر�ة النضال میدان

الشیوعي، في التار�خ  والدور الثوري الذي تضطلع �ه البرولیتاري، خالقة المجتمع الجدید، المجتمع
 .العالمي

 
طرد ماركس من بلج�كا فعاد إلى �ار�س لیتركها �عد  [10] 1848و عندما انفجرت ثورة ش�اط/فبرایر 

صدرت من أول حز�ران/جوان  و�عود إلى ألمان�ا ل�ق�م في مدینة كولون�ا حیث [11] آذار/مارس ثورة
التي كان ماركس رئ�س  [12]"الجدیدة  "الجر�دة الر�نان�ة1849 أ�ار/ماي سنة 19 إلى 1848

 كما أثبتت ف�ما �عد جم�ع الحركات 1849–1848االحداث الثور�ة في  تحر�رها. وقد أثبت مجرى 
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األمر  والد�مقراط�ة في جم�ع بلدان العالم صحة النظر�ة الجدیدة على نحو ساطع. في �ادئ البرولیتار�ة
 ش�اط/فبرایر 9تبرئته في  أقدمت الحركة الظافرة المعاد�ة للثورة على إحالة ماركس إلى القضاء (لكن تم

أوال إلى �ار�س حیث طرد منها أ�ضا �عد  . فانتقل1849 أ�ار/ماي 16) ثم نفته من ألمان�ا في 1849
 .ثم ذهب إلى لندن حیث عاش حتى آخر أ�امه .[13] 1849 حز�ران/جوان 13تظاهرة 

المهاجر هذه كانت مضن�ة إلى أقصى حد كما یتبین بوضوح شدید من  إن ظروف ح�اة
) فقد عاش ماركس وعائلته تحت وطأة الفقر المدقع 1913المنشورة سنة ) مراسالت ماركس وانجلس

المال�ة الدائمة المخلصة التي كان �قدمها له انجلس لما استحال على ماركس انجاز  ولوال المساعدة
 راس المال" وحسب بل لكان هلك حتما من البؤس. ومن جهة أخرى كانت المذاهب والت�ارات" كتاب

تضطر ماركس إلى  السائدة في االشتراك�ة البرجواز�ة الصغیرة واالشتراك�ة غیر البرولیتار�ة بوجه عام
التهجمات الشخص�ة جنونا  خوض نضال دائم ال هوادة ف�ه كما كانت تضطره أح�انا للرد على أكثر

المهاجر�ن وصاغ في جملة من المؤلفات التار�خ�ة نظر�ته  وقد تحاشى ماركس حلقات .[14] وغ�اوة
االقتصاد الس�اسي. وقد نفح ماركس في هذا العلم روحا ثور�ة (انظر  الماد�ة �اذال جهده على دراسة

) و "رأس المال" المجلد 1859في مؤلف�ه: "مساهمة في نقد االقتصاد الس�اسي"( (مذهب ماركس الحقا
. .(1867) االول

السادس وفي العقد  ثم جاءت مرحلة انتعاش النشاط في الحركة الد�مقراط�ة في أواخر العقد
أیلول/سبتمبر) تأسست في  28 (1864السا�ع فدفعت ماركس من جدید إلى النشاط العملي. ففي سنة 

وكان ماركس روحها كما كان أ�ضا واضع  .(لندن األمم�ة االولى المشهورة (جمع�ة الشغیلة العالم�ة
كبیر من المقررات و التصر�حات والب�انات. إن ماركس بجمعه شمل  وعدد [15] "رسالتها" االولى

 مختلف البلدان وسع�ه إلى توج�ه شتى أشكال االشتراك�ة غیر البرولیتار�ة السا�قة الحركة العمال�ة في
االنحرافات الالسال�ة ال�مین�ة في  للماركس�ة (ماز�ني، برودون، �اكونین، التر�دیون�ة اللیبرال�ة االنجلیز�ة،

نظر�ات جم�ع هذه الش�ع والمدارس الصغیرة قد صاغ  ألمان�ا، الخ.) في طر�ق النشاط المشترك وكفاحه
البرولیتاري في مختلف البلدان. و�عد سقوط كومونة �ار�س  تكت�كا موحدا لنضال الط�قة العاملة

تقدیرا عم�قا، أخاذا، �اهرا، فعاال، ثور�ا ("الحرب االهل�ة في فرنسا"  ) التي قدرها ماركس1871(
هذه األمم�ة أن  في األمم�ة لم �عد �استطاعة [16]االنشقاق الذي أحدثه ال�اكونیون  ) و�عد1871

لألمم�ة إلى نیو�ورك بناء على   في الهاي انتقل المجلس العام1872تع�ش في أورو�ا وعقب مؤتمر 
التار�خ�ة مفسحة المجال لمرحلة من النمو في  رأي ماركس. وهكذا أنجزت األمم�ة األولى مهمتها

هذه الحركة  أقوى وأشد مما مضى إلى ما ال حد له، مرحلة تطور الحركة العمال�ة في جم�ع البلدان نموا
 .تألیف أحزاب عمال�ة اشتراك�ة جماهیر�ة على أساس شتى الدول القوم�ة من حیث االتساع مرحلة

ماركس من نشاط شدید في األمم�ة وما قام �ه من أعمال نظر�ة �مز�د من الشدة أ�ضا  وما بذله
رأس " زلزال صحته زلزلة نهائ�ة. وقد واصل وضع االقتصاد الس�اسي على أسس جدیدة واتمام كتاب قد
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مثال) ولكن أقعده  المال" جامعا عددا ضخما من المستندات الجدیدة ودارسا عدة لغات (اللغة الروس�ة
 ."المرض عن انجاز كتاب "رأس المال

 آذار / مارس سنة 14 ماتت زوجته. وفي 1881األول / د�سمبر سنة  و في الثاني من كانون 
كرس�ه رقادا أخیرا هادئا ودفن مع زوجته في مقبرة ها�غات في لندن. وقد مات   رقد ماركس في1883
بناته الثالث  عدة أبناء وما یزالون أطفاال في لندن حین كانت عائلته تعاني بؤسا مدقعا. وكانت لماركس

الفارغ و جیني لونغي وابن هذه  متزوجات من اشتراكیین من انجلترا وفرنسا وهن: ایلینوار ا�فلینغ ولورا
  .الفرنسي االخیرة عضو في الحزب االشتراكي

ـــــــــــ 
اتجاه مثالي في الفلسفة األلمان�ة في ثالثینات و  :الش�ان اله�غیلیین ال�سار�ین او اله�غیلیین .1

 عشر. حاول اله�غیلیون الش�ان الخروج بنتائج راد�كال�ة الث�ات ضرورة االصالح أر�عینات القرن التاسع

ستیرنر وآخرون .  البرجوازي في ألمان�ا. وكان زعماء ذاك االتجاه: دا�فید ستراوس األخوة �اور ماكس
اله�غیلیین الش�ان. وانفصل ماركس  ولوقت ما انضم فیور�اخ وكذلك ماركس وانجلس في فترة ش�ابهم إلى

البرجوازي الصغیر لالتجاه في "العائلة المقدسة"  وانجلس ف�ما �عد عنهم وانتقدوا الفحوى المثالي و
 .(1846–1845) ") و "االیدیولوج�ا االلمان�ة1844(

 .األلمان�ة"، فیر�دیر�ك انجلس لودف�غ فیور�اخ ونها�ة الفلسفة الكالس�ك�ة" .2
 جانفي 1جر�دة یوم�ة ظهرت في كولون�ا من  :"للس�اسة والتجارة والصناعة الجر�دة الر�نان�ة" .3

 . أسسها ممثلون عن البرجواز�ة الر�نان�ة الذین كانوا �عارضون االستبداد1843مارس  31  إلى1842

ماركس متعاونا في  البروسي. وقد تم استدعاء �عض اله�غیلیین ال�سار�ین لالسهام في الجر�دة. و أص�ح
ماركس أص�حت "الجر�دة   وأحد محرر�ها منذ أوكتو�ر من نفس السنة. وتحت اشراف1842أفر�ل 

الحكومة البروس�ة أمرا �اغالق   أصدرت1843الر�نان�ة" تتخذ ص�غة د�مقراط�ة ثور�ة. وفي جانفي 
 .خاصة مشددة  وفي نفس الوقت فرض رقا�ة1843 أفر�ل 1الصح�فة في 

 
 .لینین لهذا المقال لم �قع ادراج هذه "البیبلوغراف�ا" التي كتب .4

 
 ."الموزال المرجع هو مقال ماركس "تبر�ر مراسل .5

 
أشرف على تحر�رها كارل ماركس وارنولد روج  المرجع هو "الحول�ات األلمان�ة–الفرنس�ة". مجلة .6

. وقد 1844منها إال العدد األول – عددا مزدوج– في ف�فري  وصدرت �األلمان�ة في �ار�س. و لم �ظهر
وفردر�ك انجلس التي سجلت االنتقال النهائي لماركس وانجلس نحو  تضمنت أعماال لكارل ماركس

 وتوقف اصدار المجلة نتیجة اختالفات جوهر�ة بین ماركس والبرجوازي الراد�كالي .الماد�ة والشیوع�ة

 .روج
 .ماركس مساهمة في نقد فلسفة الحق له�غل– المقدمة". كارل" .7



االشتراك�ة معادي للماركس�ة وتسمى بذلك نس�ة  هي اتجاه برجوازي صغیر في البرودون�ة .8
برودون . فقد انتقد برودون الملك�ة الكبیرة الرأسمال�ة من موقع  لمفكرها الفوضوي الفرنسي جون ب�ار

�ارساء ملك�ة خاصة صغیرة. واقترح انشاء بنوك "الشعب" و "الت�ادل" �كون  برجوازي صغیر وحلم
النتاجهم.  العمال بواسطتها امتالك وسائل االنتاج و أن �ص�حوا حرفیین و�ضمنوا تسو�قا عادال �امكان

الط�قي والثورة البرولیتار�ة  لم یدرك برودون الدور التار�خي للبرولیتار�ا وأبدى موقفا سلب�ا من الصراع
الدولة. وقد وجه ماركس نقدا حادا لبرودون في  ود�كتاتور�ة البرولیتار�ا. وكفوضوي أنكر الحاجة إلى

 ."عمله "بؤس الفلسفة
 

�ق�ادة ماركس وانجلس تأسست في لندن  هي أول منظمة شیوع�ة أمم�ة للبرولیتار�ا العص�ة الشیوع�ة .9
وضع البرنامج العملي والتنظ�مي للعص�ة.  . وساعد ماركس وانجلس في1947في أوائل شهر جوان 

. كانت العص�ة الخلیف لجمع�ة العمال 1848ف�فري  فكت�ا "ب�ان الحزب الشیوعي" الذي نشر في
. ولعب زعماؤها ال�ارز�ن �عد ذلك دورا 1852تواجدت إلى حدود نوفمبر  العالم�ة (األمم�ة االولى) التي

 .األمم�ة األولى ق�اد�ا في
 

 .1848في ف�فري  إشارة إلى الثورة البرجواز�ة في فرنسا .10
 

 .1848و النمسا التي بدأت في مارس  إشارة إلى الثورات البرجواز�ة في ألمان�ا .11
 

 . 1849 ماي 19 إلى غا�ة 1848 جوان 1صدرت في كولون�ا من  "الجدیدة الجر�دة الر�نان�ة" .12
 

وانجلس على إدارة الجر�دة وتولى ماركس رئاسة التحر�ر. ووصف لینین  قد اشرف ماركس
االضطهاد والعراقیل  الر�نان�ة الجدیدة" �أنها أروع وأفضل ناطق �اسم البرولیتار�ا الثور�ة" و�رغم "الجر�دة

الد�مقراط�ة الثور�ة ومصالح  التي وضعها أمامها البول�س دافعت الصح�فة �قوة و ث�ات عن مصالح
واضطهاد المحرر�ن اآلخر�ن توقفت  1849البرولیتار�ا. و�سبب ا�عاد ماركس عن بروس�ا في ماي 

 .الجر�دة عن الظهور
 

الصغیرة–  إشارة إلى المظاهرة الجماهیر�ة في �ار�س والتي نظمها "المونتاني" – حزب البرجواز�ة .13
الدستور�ة التي وضعتها ثورة  احتجاجا على خرق الرئ�س و االغلب�ة في الجمع�ة التشر�ع�ة لألوامر

 .. وتم تفر�ق المظاهرة من قبل الحكومة1848
 

سیرورتي ضد 'جر�دة " إشارة إلى كراس ماركس "هار فوغت" التي كتبها كرد على منشور افتراء .14
 .ألمان�ة'" لفوغت وهو رجل استفزازي بونابرتي



 
العمال�ة من العالم في حزب  كانت "جمع�ة العمال األمم�ة األولى" أول اتجاه عالمي ضم أحزاب .15

 .عالمي واحد موحد
 

للماركس�ة  هي اتجاه �عود إلى زع�مها میخائیل �اكونین وهو مفكر للفوضو�ة وعدو ال�اكون�ة .16
 .واالشتراك�ة العلم�ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مذهب كارل ماركس

نحو ع�قري الت�ارات  الماركس�ة هي منهج أفكار ماركس ومذه�ه. لقد تا�ع ماركس وأتم على
البلدان الثالثة األكثر تقدما في العالم:  الفكر�ة الرئ�س�ة الثالثة في القرن التاسع عشر والتي تعزى إلى

الس�اسي الكالس�كي االنجلیزي و االشتراك�ة الفرنس�ة المرت�طة  الفلسفة الكالس�ك�ة األلمان�ة واالقتصاد
الفرنس�ة بوجه عام. إن ما تتصف �ه أفكار ماركس من منطق رائع وانسجام تام إنما  �التعال�م الثور�ة

 �ه له حتى خصومه. وتؤلف أفكار ماركس �مجموعها الماد�ة الحدیثة واالشتراك�ة العلم�ة �عترف
العالم. كل هذا  المعاصرة بوصفها نظر�ة الحركة العمال�ة و�رنامجها في جم�ع البلدان المتمدنة في

االقتصادي، بلمحة موجزة  �حملنا على أن نقدم لعرض المضمون الرئ�سي للماركس�ة، مذهب ماركس
 .عن مفهموه للعالم بوجه عام

  : الماد�ة الفلسف�ة

فیها أفكاره: لقد   أي في الفترة التي تكونت1845–1844كان ماركس قد أص�ح ماد�ا منذ 
فیور�اخ من نقاط ضعف حتى ف�ما �عد  كان، بوجه خاص، من أت�اع فیور�اخ. و لم �قرأ ماركس �ما عند

لقد كان یرى أن الشأن التار�خي العالمي لفیور�اخ  .إال من حیث عدم الكفا�ة في منطق مادیته وشمولها
مقاطعته النهائ�ة لمثال�ة ه�غل وتوكیده للماد�ة، هذه الماد�ة التي "لم  الذي "شغل دهرا" قائم �الض�ط على

الثامن عشر وخصوصا في فرنسا نضاال ضد المؤسسات الس�اس�ة الراهنة وكذلك ضد  تكن في القرن 
الفلسفة " والالهوت وحسب بل أ�ضا... ضد كل میتافیز�ة" (�معنى "التأمالت المخمورة" و�خالف الدین

وكتب ماركس أ�ضا: "یرى ه�غل أن  .[1]("المعقولة") (كتاب "العائلة المقدسة" في "التركة األدب�ة
�شخصها و�طلق علیها اسم الفكرة، هي االله (الخالق، الصانع)... أما  حركة الفكر، هذه الحركة التي

ومتحولة  العكس: إن حركة الفكر ل�ست إال انعكاسا لحركة المادة منقولة إلى دماغ اإلنسان أنا فإني أرى 
وعلى نحو تام االنسجام مع  .[2](ف�ه" ("رأس المال" المجلد األول. توض�ح في آخر الط�عة الثان�ة

انجلس عند شرحه لها في كتا�ه "ضد دوهرنغ" الذي قرأه  فلسفة ماركس الماد�ة هذه كتب فر�در�ك
مخطوطة: "إن وحدة العالم ل�ست في ك�انه... بل في مادیته. وهذه الماد�ة  ماركس قبل الط�ع یوم كان

 تطور طو�ل وشاق للفلسفة وعلوم الطب�عة... الحركة شكل وجود المادة. لم یوجد قط وال ...قد أثبتها
تساءلنا... عن  �مكن أن یوجد أبدا في أي مكان مادة بدون حركة و ال حركة بدون مادة... ولكن إذا

وأن اإلنسان نفسه هو نتاج  ماه�ة الفكر والمعرفة و عن مصدرهما نجد أنهما إنتاج الدماغ اإلنساني
المح�ط. و إذ ذاك �غدو من البداهة أن  الطب�عة الذي نما وتطور في مح�ط طب�عي معین ومع هذا

تحلیل نتاجات للطب�عة ل�ست في تناقض بل في انسجام  نتاجات دماغ االنسان التي هي أ�ضا عند آخر
ه�غل مثال�ا أي أن األفكار في دماغه لم تكن في نظره إال صور  مع سائر الطب�عة". "لقد كان كان

 انعكاسات، �ستعمل انجلس أح�انا كلمة 'نسخ') إلى هذا الحد أو ذاك، عن األش�اء :مجردة، (في األصل
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صورا تعكس  والتطورات الواقع�ة. بل على العكس من ذلك فاألش�اء وتطورها لم تكن في نظر ه�غل إال
وقد كتب انجلس في مؤلفه "لودف�غ  .[3]"الفكرة التي كانت موجودة، وال أعلم أین، قبل وجود العالم

وأفكار ماركس حول فلسفة فور�اخ و الذي لم یدفعه إلى الط�ع إال �عد  فور�اخ" الذي عرض أفكاره ف�ه
 المخطوطة القد�مة حول ه�غل وفور�اخ والمفهوم المادي للتار�خ الذي وضعها �التعاون مع أن أعاد قراءة
الحدیثة   �قول: "إن المسالة االساس�ة العظمى في كل فلسفة والس�ما الفلسفة1845–1844ماركس في 

العقل أم الطب�عة...  هي مسألة عالقة الفكر �الكائن أو عالقة العقل �الطب�عة... أیهما �سبق اآلخر
معسكر�ن كبیر�ن: فأوالئك الذین كانوا  وكان الفلسفة ت�عا إلجا�اتهم على هذا السؤال قد انقسموا إلى

هذا النحو في آخر تحلیل بخلق العالم أ�ا كان نوع هذا  یؤكدون تقدم العقل على الطب�عة و�قبلون على
 المثال�ة. و اآلخرون الذین كانوا �قررون تقدم الطب�عة انتموا إلى مختلف مدارس الخلق... ألفوا معسكر

خلق البلبلة. وقد نبذ  الماد�ة." وكل مفهوم آخر للمثال�ة والماد�ة – �المعنى الفلسفي – ل�س من شأنه إال
�شكل أو �آخر، بل نبذ أ�ضا وجهة نظر  ماركس نبذا قاطعا، ل�س فقط المثال�ة المقرونة أبدا إلى الدین،

�أشكالها  [4]والعجز�ة، واالنتقاد�ة، والمذهب الوضعي هیوم و كانط المنتشرة خصوصا في أ�امنا هذه،
األحوال  أنه كان �عتبر هذا النوع من الفلسفة �مثا�ة تنازل "رجعي" أمام المثال�ة وفي أحسن المختلفة إذ

و�صدد هذا راجعوا رسالة ماركس  [5]".�مثا�ة "أسلوب ج�ان �قبل الماد�ة في السر و�نكرها في العلن
 التي یتحدث فیها عن محاضرة العالم الطب�عي 1868األول/د�سمبر   كانون 12إلى انجلز المؤرخة في 
 و�الحظ فیها أن هذا العالم قد ظهر "ماد�ا أكثر من العادة" واعترف "�أننا ما دمنا الشهیر توماي هكسلي

فتح �ا�ا سر�ا" " نالحظ فعال وما دمنا نفكر فال نستط�ع أن نخرج أبدا من الماد�ة" ثم یتهمه ماركس �أنه
العالقة بین الحر�ة والضرورة:  للعجز�ة ولنظر�ة هیوم. ومن المهم خصوصا أن نسجل رأي ماركس حول

هي فهم الضرورة" (انجلس. "ضد دوهرنغ")  "ل�ست الضرورة عم�اء إال ما دامت غیر مفهومة. الحر�ة
للقوانین الموضوع�ة، وتحول الضرورة الد�الكت�كي إلى  وهذا �عني، إذن، االعتراف �مطا�قة الطب�عة

غیر المدرك ولكنه قابل لالدراك إلى "شيء لنا"، تحول "جوهر االش�اء"  حر�ة (كتحول "الشيء بذاته" و
 إن العیب األساسي في الماد�ة 'القد�مة' وفي جملتها ماد�ة فور�اخ (�األحرى الماد�ة .("إلى "ظاهرات

الماد�ة كانت  المبتذلة" عند بوخنر وفوغت ومول�شوت) هو في نظر ماركس وانجلس: أول – إن هذه"
الك�م�اء و البیولوج�ا (و من  "في أساسها م�كان�ك�ة" ولم تكن لتأخذ �عین االعت�ار آخر ما توصلت إل�ه

الكهر�ائ�ة للمادة). ثان�ا – إن الماد�ة القد�مة لم تكن  المناسب أن نضیف إلیها في أ�امنا هذه النظر�ة
كانت میتافیز�ق�ة �معنى أنها ضد الد�الكت�ك�ة) ولم تكن تطبق وجهة نظر ) تار�خ�ة وال د�الكت�ك�ة

 جم�ع نواحیها على نحو منسجم محكم الحلقات إلى النها�ة. ثالثا – إنها تفهم "جوهر التطور من
التار�خ على  اإلنسان" على نحو تجر�دي ال �مثا�ة "مجموعة العالقات االجتماع�ة كافة" (التي �حددها

تغییره" و بتعبیر آخر إن الماد�ة " نحو ملموس). وهكذا لم تقم إال "بتفسیر" العالم مع أن المقصود كان
 ."الثوري  القد�مة لم تكن تدرك شأن "النشاط العملي
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  : الد�الكت�ك

التطور وأوفرها  لقد كان ماركس وانجلس یر�ان في د�الكت�ك ه�غل أوسع مذهب من مذاهب
األلمان�ة. وكانت كل ص�غة أخرى لمبدأ  مضمونا وأشدها عمقا وأثمن اكتسا�ا حققته الفلسفة الكالس�ك�ة

المضمون تشوه وتفسد السیر الواقعي للتطور (الذي یتمیز أح�انا  التطور تتراءى لهما وحیدة الجانب فقیرة
 في الطب�عة و المجتمع. "إننا كلینا، ماركس وأنا، كنا وحدنا تقر��ا اللذین عمال (�قفزات وكوارث وثورات

في المفهوم المادي  النقاذ الد�الكت�ك الواعي" (من المثال�ة �ما فیها اله�غل�ة نفسها) "و ذلك بإدخاله
علم الطب�عة الحدیث قد أغنى إلى  للطب�عة". "إن الطب�عة هي محك االخت�ار، و�إمكاننا أن نضیف أن

وااللكترونات وتحول العناصر الخ.!) وال یزال  أقصى حدود الغنى (كتب هذا قبل اكتشاف الرادیوم
أثبتت هذه العلوم أن الطب�عة تعمل في نها�ة المطاف على نحو  �ضیف لوازم هذا االخت�ار یوم�ا و�ذلك

 [6]."میتافیز�قي د�الكت�كي ال على نحو
 

الكبرى التي تقول �أن العالم ال یتألف من أش�اء تامة الصنع بل  قال انجلس أ�ضا: "إن الفكرة األساس�ة
 العمل�ات �طرأ فیها على األش�اء التي تبدو في الظاهر ثابتة وكذلك على انعكاساتها هو مجموعة من

األساس�ة الكبرى قد  الذهن�ة في دماغن، أي األفكار، تغیر مستمر من الصیرورة والفناء، إن هذه الفكرة
من �عارضها في شكلها العام هذا.  نفذت على نحو عمیق منذ ه�غل في اإلدراك العام حتى أنه ال یوجد

الواقع في كل حال من األحوال وفي كل میدان من  ولكن االعتراف بهذه الفكرة كالما شيء وتطب�قا في
أمر نهائي مطلق مقدس أمام الفلسفة الد�الكت�ك�ة ف�ه ترى  م�ادین ال�حث شيء آخر". "ل�س هناك من

الهالك المحتوم، ول�س ثمة شيء قادر على الصمود في وجهها غیر  كل شيء وفي كل شيء خاتم
حركة الصیرورة والفناء، حركة التصاعد أبدا دون توقف من األدنى إلى األعلى.  الحركة التي ال تنقطع،

إذن في  الفلسفة نفسها ل�ست إال مجرد انعكاس هذه الحركة في الدماغ المفكر". فالد�الكت�ك هو و هذه
 [7]."ال�شري  نظر ماركس علم القوانین العامة للحركة سواء في العالم الخارجي أم في الفكر

 
تبناه ماركس وطوره. فالماد�ة الد�الكت�ك�ة "لم تعد �حاجة إلى  إن هذا المظهر الثوري لفلسفة ه�غل هو ما

األخرى " و إن ما ت�قى من الفلسفة القد�مة هو "نظر�ة الفكر وقوانینه – المنطق  فلسفة توضع فوق العلوم
مفهوم ه�غل �شمل  غیر أن الد�الكت�ك حسب مفهوم ماركس كما هو حسب [8].و الد�الكت�ك الشكلي

موضوعها من وجهة نظر تار�خ�ة  ما �سمى الیوم بنظر�ة المعرفة أو "العرفان�ة" التي یجب أن تعالج
 .االنتقال من الالمعرفة إلى المعرفة أ�ضا وذلك �أن تدرس وتعمم منشأ المعرفة وتطورها أي

 
على نحو كلي تقر��ا في الوعي االجتماعي ولكن عن غیر  في أ�امنا دخلت فكرة النمو فكرة التطور

الفكرة كما صاغها ماركس وانجلس �االستناد إلى ه�غل هي أوسع جدا  طر�ق فلسفة ه�غل. بید أن هذه
محتواها من الفكرة الشائعة عن التطور. تطور یبدو كأنه �ستنسخ مراحل مقطوعة سا�قا  وأغنى جدا في
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ال على  لكن على نحو آخر وعلى درجة الرفع ("نفي النفي") تطور على نحو لولبي إذا صح التعبیر و
الكم�ة إلى ك�ف�ة –  نحو خط مستق�م – تطور �قفزات وكوارث وثورات – "انقطاعات في التدرج" تحول

واالتجاهات المتمایزة التي تعمل في  اندفاعات داخل�ة نحو التطور یثیرها التضاد والتصادم في القوى 
مجتمع معین – ت�ع�ة مت�ادلة وصلة وث�قة ال �مكن  جسم معین أو في حدود ظاهرة معینة أو في قلب

التار�خ �كشف دائما عن جوانب جدیدة)، صلة تحدد مجرى  فصمها بین جم�ع جوانب كل ظاهرة (و
هذ هي �عض ممیزات الد�الكت�ك بوصفه مذه�ا للتطور أغنى من  :الحركة الوحید المشروع الكلي

 حیث یهزأ من 1868 كانون الثاني 8رسالة ماركس إلى انجلس بتار�خ  المذهب الشائع. (راجع
 ."المشدودة" التي من الحماقة خلطها �الد�الكت�ك المادي" "سفسطات شتاین

  

  : المفهوم المادي للتار�خ

الوحید الجانب. فاقتنع  أدرك ماركس خلو الماد�ة القد�مة من المنطق وعدم اكتمالها وطا�عها
 [9]."بنائه استنادا إلى هذا األساس �أنه یجب "جعل علم المجتمع منسجما مع األساس المادي وٕاعادة

تفسر الوعي �الكائن ول�س �العكس فهي تتطلب عند تطب�قها على الح�اة  و إذا كانت الماد�ة بوجه عام
تبرز  لإلنسان�ة تفسیر الوعي االجتماعي �الكائن االجتماعي. �قول ماركس: "إن التكنولوج�ا االجتماع�ة

الظروف االجتماع�ة  أسلوب عمل اإلنسان تجاه الطب�عة أي العمل�ة الم�اشرة إلنتاج ح�اته و�التالي
 [10].(رأس المال" المجلد األول") "لح�اته واألفكار أو المفاه�م الفكر�ة التي تنجم عن هذه الظروف

الموضوعات األساس�ة للماد�ة في تطب�قها على المجتمع ال�شري و  وقد أعطى ماركس ص�غة كاملة عن
 :مقدمة كتا�ه: "مساهمة في نقد االقتصاد الس�اسي" قال على تار�خه وذلك في

اإلنتاج االجتماعي لح�اتهم �ق�مون ف�ما بینهم عالقات معینة  إن الناس أثناء"
إرادتهم. وتطابق عالقات اإلنتاج هذه درجة معینة من تطور قواهم  ضرور�ة مستقلة عن

 .الماد�ة المنتجة
 

 
األساس  و مجموع عالقات اإلنتاج هذه یؤلف البناء االقتصادي للمجتمع أي

الوعي  الواقعي الذي �قوم عل�ه بناء فوقي حقوقي وس�اسي وتطا�قه أشكال معینة من
والس�اسي  االجتماعي. إن أسلوب إنتاج الح�اة الماد�ة �شترط تفاعل الح�اة االجتماعي

من  والفكري �صورة عامة. فل�س إدراك الناس هو الذي �حدد مع�شتهم بل على العكس
 ذلك مع�شتهم االجتماع�ة هي التي تحدد إدراكهم. وعندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة

 الماد�ة درجة معینة من تطورها تدخل في تناقض مع عالقات اإلنتاج الموجودة أو مع
 عالقات الملك�ة – ول�ست هذه سوى التعبیر الحقیق لتلك – التي كانت إلى ذلك الحین
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 تتطور ضمنها. ف�عد ما كانت هذه العالقات أشكاال لتطور القوى المنتجة تص�ح قیودا
 لهذه القوى . وعندئذ ینفتح عهد الثورة االجتماع�ة. ومع تغیر األساس االقتصادي �حدث

 انقالب في كل البناء الفوقي الهائل بهذا الحد أو ذاك من السرعة. وعند دراسة هذه
هذا  – االنقال�ات ین�غي دائما التمییز بین االنقالب المادي لشروط اإلنتاج االقتصاد�ة
والدین�ة و  االنقالب الذي �حدد بدقة العلوم الطب�ع�ة – و�ین األشكال الحقوق�ة والس�اس�ة

 الناس هذا النزاع الفن�ة والفلسف�ة أو �كلمة مختصرة األشكال الفكر�ة التي یتصور فیها
 .و�كافحونه
 

التي لد�ه عن نفسه كذلك ال �مكن الحكم على عهد  فكما أنه ال �مكن الحكم على فرد وفقا للفكرة
تفسیر هذا الوعي بتناقضات الح�اة الماد�ة و�النزاع القائم بین قوى المجتمع  انقالب كهذا وفقا لوع�ه. فین�غي

والبرجوازي الحدیث  و عالقات اإلنتاج [...] إن أسالیب اإلنتاج األسلوب اآلسیوي والقد�م و االقطاعي المنتجة
 [11]."التكون االجتماعي االقتصادي مرسومة بخطوطها الكبرى �مكن اعت�ارها �مثا�ة عهود متصاعدة من

 
: 1866 تموز/جو�ل�ة 7بتار�خ  راجع الص�غة الموجزة التي �عطیها ماركس في رسالته إلى انجلس

 .اإلنتاج "نظر�تنا حول تحدید تنظ�م العمل بواسطة وسائ
 

الماد�ة بدأب وانسجام إلى  إن اكتشاف المفهوم المادي عن التار�خ أو بتعبیر أدق تطبیق وتوس�ع
عیبین رئ�سیین في النظر�ات التار�خ�ة السا�قة:  النها�ة حتى تشمل میدان الظاهرات االجتماع�ة قد قضى على

االعت�ار، في أحسن الحاالت، غیر الدوافع، دون أن تدرك القوانین  أوال: لم تكن هذه النظر�ات تأخذ �عین
تطور نظام العالقات االجتماع�ة، دون أن ترى جذور هذه العالقات في درجة تطور  الموضوع�ة التي تسیر

مكنت  المادي. ثان�ا: كانت النظر�ات السا�قة تهمل على وجه الض�ط عمل جماهیر السكان بینما اإلنتاج
دراسة تغیرات هذه الظروف  الماد�ة التار�خ�ة ألول مرة من دراسة الظروف االجتماع�ة لح�اة الجماهیر ومن

التار�خ قبل ماركس �كدسان في أحسن الحاالت وقائع خام  بدقة العلوم الطب�ع�ة. لقد كان "علم االجتماع" وعلم
الجوانب من حركة تطور التار�خ. لقد شقت الماركس�ة الطر�ق أمام دراسة  مجموعة ك�فما اتفق و�عرضان �عض

المیول  لعمل�ة نشوء تشك�الت المجتمع االقتصاد�ة وتطورها وانه�ارها وذلك بتحلیلها مجموعة واسعة شاملة
المجتمع و�إ�عادها اخت�ار  المتناقضة ورّدها إلى ظروف المع�شة واإلنتاج الواضحة المعالم لمختلف ط�قات

و�كشفها عن جذور جم�ع األفكار وجم�ع المیول المت�اینة  األفكار "القائدة" أو تأو�لها على نحو ذاتي واعت�اطي
الماد�ة دون استثناء. إن الناس هم صانعوا تار�خهم ولكن ما الذي �حدد دوافعهم  في أوضاع القوى المنتجة

مجموع  دوافع الجماهیر ال�شر�ة؟ و ما هو سبب نزاعات األفكار والمطامح المتضادة؟ وماذا �مثل وخصوصا
الح�اة الماد�ة التي �قوم علیها  هذه النزاعات في مجمل المجتمعات ال�شر�ة وما هي الشروط الموضوع�ة إلنتاج

الشروط؟ إن ماركس قد أعار انت�اهه لهذه المسائل  أساس كل نشاط الناس التار�خي؟ وماهو قانون تطور هذه
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بوصفه حركة تطور واحدة تسیر وفق قوانین معینة رغم تنوعها العجیب  ورسم الطر�ق لدراسة علم�ة للتار�خ
 .تناقضاتها ورغم جم�ع

  

  : الصراع الط�قي

اآلخر وأن الح�اة  من المعلوم أنه في كل مجتمع تتصادم مطامح ال�عض مع مطامح ال�عض
الذي بین الشعوب والمجتمعات، كما �قوم  االجتماع�ة ملیئة �التناقضات، وأن التار�خ �كشف لنا عن الصراع

أ�ضا مراحل متعاق�ة من الثورة والرجع�ة، من السلم والحروب،  داخل الشعوب والمجتمعات نفسه، وأنه یبین لنا
 السر�ع أو االنحطاط. إن الماركس�ة قد رسمت النهج الموجه الذي یت�ح اكتشاف وجود من الركود والتقدم

مجمل المطامح لدى  القوانین في هذا التعقید والتشوش الظاهر ونعني بهذا نظر�ة الصراع الط�قي. فقط دراسة
المطامح تحدیدا علم�ا. هذا مع العلم  جم�ع أعضاء مجتمع ما أو عدد من المجتمعات تسمح بتحدید نتیجة هذه

وشروط الح�اة لدى الط�قات التي ینقسم إلیها كل مجتمع. �قول  أن المطامح المتناقضة یولدها ت�این األوضاع
 الشیوعي": "إن تار�خ كل مجتمع إلى یومنا هذا (ثم �ضیف انجلس ف�ما �عد: ما عدى ماركس في "الب�ان

العامي، والسید االقطاعي  المشاع�ة البدائ�ة) لم �كن سوى تار�خ صراع بین الط�قات. فالحر والعبد، والنبیل و
والمضطهدین، كانوا في تعارض دائم وكانت بینهم حرب  والقن، والمعلم والصانع، أي �اختصار، المضطهدون 

 مستترة، حرب كانت تنتهي دائما إما �انقالب ثوري �شمل المجتمع �أسره وٕاما �انه�ار مستمرة، تارة ظاهرة، وتارة
االقطاعي الهالك فإنه لم  الط�قتین معا [...] أما المجتمع البرجوازي الحدیث الذي خرج من أحشاء المجتمع

القد�مة وأوجد ظروفا جدیدة لالضطهاد وأشكاال  �قض على التناقضات بین الط�قات بل أقام ط�قات جدیدة محل
ما �میز عصرنا الحاضر، عصر البرجواز�ة، هو أنه جعل التناحر  جدیدة للنضال بدال من القد�مة. إال أن

 المجتمع أخذ �االنقسام، أكثر فأكثر، إلى معسكر�ن فس�حین متعارضین، إلى ط�قتین الط�قي أكثر �ساطة. فإن
الفرنس�ة الكبرى كشف تار�خ اورو�ا في  كبیرتین العداء بینهما م�اشر: هما البرجواز�ة و البرولیتار�ا". ومنذ الثورة

الحق�قي لألحداث وهو صراع الط�قات. فمنذ عهد عودة  عدد من البلدان على نحو بدیهي خاص عن السبب
 ظهر في فرنسا عدد من المؤرخین (تییري وغیزو ومین�ه وتییر) الذین كانوا مجبر�ن عند [12] الملك�ة

فهم كل تار�خ فرنسا.  تلخ�صهم لما كان �حدث أن �عترفوا �أن الصراع الط�قي موجود وأنه المفتاح الذي یت�ح
والمؤسسات التمثیل�ة واالقتراع الموسع (إن لم  ولكن المرحلة الحدیثة األخیرة، مرحلة انتصار البرجواز�ة التام،

الزهیدة الثمن، التي تتغلغل بین الجماهیر إلخ. هذه المرحلة قد أثبتت �مز�د  �كن العام)، مرحلة الصحافة الیوم�ة
هو محرك  الجالء أ�ضا (و لو أح�انا على نحو وحید الجانب و"سلمي" و"دستوري ") إن الصراع الط�قي من

علم االجتماع من وجهة نظر  األحداث. إن المقتطف التالي من "الب�ان الشیوعي" یبین لنا ما طل�ه ماركس من
�االرت�اط مع تحلیل تطور هذه الط�قة: "و  التحلیل الموضوعي ألوضاع كل ط�قة من ط�قات المجتمع الحدیث

البرجواز�ة وجها لوجه إال ط�قة واحدة ثور�ة حقا هي البرولیتار�ا.  ل�س بین جم�ع الط�قات التي تقف اآلن أمام
 األخرى تنحط وتنقرض في النها�ة مع نمو الصناعة الكبرى أما البرولیتار�ا فهي – خالفا إن جم�ع الط�قات
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الصناعیین  لذلك – أخص وأساس منتجات هذه الصناعة. إن الشر�حة السفلى من الط�قة المتوسطة و صغار
بوصفها فئات متوسطة. فهي  وال�اعة والحرفیین والفالحین تحارب البرجواز�ة من أجل الحفاظ على وجودها

رجع�ة. إذ أنها تر�د أن تدور عجلة التار�خ إلى  ل�ست إذن ثور�ة بل محافظة وأكثر من محافظة أ�ضا إنها
ألنها في حالة انتقال إلى صفوف البرولیتار�ا و�ذلك ال تدافع عن  الوراء. وٕان حدث وأن كانت ثور�ة فذلك

 عن مصالحها المستقبل�ة وهي تتخلى عن وجهة نظرها الخاصة لتتخذ لنفسها وجهة نظر مصالحها اآلن�ة بل
علم التار�خ المادي  البرولیتار�ا". وفي جملة من المؤلفات التار�خ�ة أعطى ماركس أمثلة ساطعة وعم�قة عن

والفئات في الط�قة الواحدة و�ین على  وعن تحلیل ظروف كل ط�قة بذاتها و أح�انا ظروف مختلف الجماعات
إن المقطع الذي استشهدنا �ه آنفا  [13]."س�اسي نحو ساطع لماذا وكیف "أن كل نضال ط�قي هو نضال

 معقدة ش�كة العالقات االجتماع�ة و الدرجات االنتقال�ة بین ط�قة وأخرى و�ّین الماضي یبّین بوضوح كم هي
 .والمستقبل التي �حللها ماركس ل�ظهر حاصل كل التطور التار�خي

 
 .االقتصادي تجد تأكیدها وتطب�قها األكثر عمقا وشموال وتفص�ال في مذه�ه إن نظر�ة ماركس

  
 .وانجلز انظر "العائلة المقدسة"، القسم الثامن، لماركس .1
 .األول رأس المال"، ماركس وانجلز، المجلد" .2 .2
 .ضد دوهر�نغ"، فر�دیرك انجلز" .3 .3
عقل اإلنسان محدود ول�س  هي فلسفة مثال�ة تقر �أنه ال �مكن إدراك العالم وأن الغنوص�ة .4 .4

مختلفة: ف�قر �عض  �مقدوره معرفة ما یتجاوز مملكة الحواس. وللغنوص�ة أشكال
معرفته و�نكر آخرون  الغنوصیین �الوجود الموضوعي للعالم المادي ولكنهم ینكرون إمكان�ة

 .یوجد شيء ما خارج حواسنا بوجود العالم المادي �حجة أن اإلنسان ال �مكنه معرفة ما إذا
المثال�ة معتبرا القدرة االدراك�ة لإلنسان هي الهدف  أطلق كانط هذا االسم على فلسفته – نقد .5

 قادته إلى االقتناع �أن عقل اإلنسان ال �مكنه معرفة طب�عة من تلك الفلسفة. نقد�ة كانط

 .االش�اء
 

البرجواز�ة وعلم االجتماع. أسسها  نزعة واسعة اإلنتشار في الفلسفة – الفلسفة الوضع�ة .6
یرفض الوضعیون إمكان�ة إدراك  .(1857–1798) الفیلسوف وعالم االجتماع الفرنسي كونت
دور الفلسفة كمنهج للمعرفة وتغییر العالم  النظم والعالقات الداخل�ة و�نكرون كذلك

من المعط�ات توفرها مختلف فروع العلم  الموضوعي. فهم یختزلون الفلسفة في حصیلة
الوضع�ة نفسها أنها "فوق " الماد�ة و  ووصف سطحي لنتائج المالحظة الم�اشرة. تعتبر

 .من المثال�ة الذات�ة المثال�ة إال أنها في الواقع هي ل�ست إال نوع
 .الكالس�ك�ة االلمان�ة" لفر�در�ك انجلز لودف�غ فیور�اخ ونها�ة الفلسفة" .5 .7
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 .لفردر�ك انغلز "ضد دوهرنغ" .6 .8
 .الكالس�ك�ة األلمان�ة" لفردر�ك انجلز لودف�غ فیور�اخ ونها�ة الفلسفة" .7 .9

 .لفر�دیرك انجلز "ضد دوهرنغ" .8 .10
 .الكالس�ك�ة االلمان�ة" لفر�درك انجلز لودف�غ فیور�اخ ونها�ة الفلسفة" .9 .11
 .لكارل ماركس، المجلد األول "انظر "رأس المال .10 .12
 – االستعادة .12 ، 1859الس�اسي" لكارل ماركس ( مساهمة في نقد االقتصاد" .11 .13

 في فرنسا عندما كانت السلطة في البور�ون واعیدت الى العرش 1830 و1814بین  الفترة
 .1792نظام الحكم من قبل الثورة البرجواز�ة الفرنس�ة في  �عد قلب

، الصفحات: 1973انظر األعمال الكاملة لماركس وانجلس، المجلد األول، موسكو  
 .118–117 و116و 109–108

 
 

 
 

 

 مذهب ماركس االقتصادي
 

الكتاب هو أن �كشف عن  �قول ماركس في مقدمة كتا�ه "رأس المال": "إن الهدف النهائي لهذا
الرأسمالي البرجوازي . فدراسة عالقات اإلنتاج  القانون االقتصادي لحركة المجتمع الحدیث" أي المجتمع

والدة هذه العالقات وتطورها وزوالها ذلك هو مضمون مذهب  في هذا المجتمع المحدد تار�خ�ا من حیث
السائد في المجتمع الرأسمالي هو إنتاج ال�ضائع. ولهذا یبدأ تحلیل  ماركس االقتصادي. إن الشيء

 .ال�ضاعة ماركس بتحلیل

  : الق�مة

�الدرحة الثان�ة شيء  ال�ضاعة هي �الدرجة األولى شيء �سد حاجة من حاجات اإلنسان. وهي
أما الق�مة الت�ادل�ة – أو الق�مة  .�مكن م�ادلته �شيء آخر. إن منفعة شيء ما تعط�ه ق�مة استعمال�ة

عدد من الق�م االستعمال�ة من نوع ما �عدد من الق�م  �اختصار – فهي، أول، العالقة، النس�ة، في م�ادلة
التجر�ة الیوم�ة تبین لنا أن المالیین والمل�ارات من مثل هذه الم�ادالت  االستعمال�ة من نوع آخر. إن

هو  انقطاع عال قات من التعادل بین الق�م االستعمال�ة األكثر تنوعا واألكثر ت�اینا. فما تق�م دون 
نظام من العالقات  العنصر المشترك بین هذه األش�اء المختلفة التي �عادل �عضها ب�عض �استمرار في

یت�ادل الناس منتجاتهم �عادلون  االجتماع�ة؟ إن العنصر المشترك بینها هو كونها نتاجات عمل. فعندما



نظام من العالقات االجتماع�ة یخلق ف�ه شتى  بین أنواع العمل األكثر ت�اینا. إن إنتاج ال�ضائع هو
االجتماعي للعمل) و�عادلون بینها عند الت�ادل. و �التالي إن العنصر  المنتجین منتجات متنوعة (التقس�م

جم�ع ال�ضائع ل�س هو العمل في فرع معین من اإلنتاج ول�س هو عمال من نوع خاص،  المشترك بین
 العمل اإلنساني المجرد، العمل اإلنساني بوجه عام. ففي مجتمع معین تؤلف كل قوة العمل بل هو

المل�ارات من أمثلة  الممثلة في مجموع ق�م كل ال�ضائع قوة عمل إنساني واحدة موحدة. والدلیل على ذلك
وقت العمل الضروري اجتماع�ا.  الت�ادل. وهكذا فكل �ضاعة مأخوذة �مفردها ال تمثل سوى جزء ما من

بوقت العمل الضروري اجتماع�ا إلنتاج  إن كم�ة الق�مة تحدد �ق�مة العمل الضروري اجتماع�ا أو
المنتجین حین �عتبرون منتجاتهم المختلفة متساو�ة عند  �ضاعة معینة. أي ق�مة استعمال�ة معینة. "إن

المختلفة متساو�ة وهم ال یدركون ذلك ولكنهم �فعلونه". لقد قال اقتصادي  ت�ادلها �قرون بذلك أن أعمالهم
 الق�مة هي العالقة بین شخصین. وكان عل�ه أن �ضیف �كل �ساطة الى قوله هذا: عالقة قد�م: إن

اإلنتاج االجتماع�ة  مغلفة �غالف مادي. ذلك أنه ال �مكن فهم الق�مة إال �االستناد إلى مجمل عالقات
الظاهرة الجماهیر�ة التي تتكرر مل�ارات  لتشكیلة تار�خ�ة معینة أي العالقات التي تظهر عند الت�ادل هذه

كم�ات محدودة من وقت العمل المتجمد" ("مساهمة في نقد  المرات. "إن ال�ضائع بوصفها ق�ما ل�ست إال
تحلیل مفصل للصفة المزدوجة للعمل المجسد في ال�ضائع ینتقل ماركس إلى  االقتصاد الس�اسي"). و�عد

 الق�مة والعملة (النقد). والمهمة الرئ�س�ة التي �ضعها نصب عین�ه إذ ذاك هي أن ی�حث تحلیل أشكال
أعمال الت�ادل  عن منشأ الشكل النقدي للق�مة وأن یدرس التفاعل التار�خي لتطور الت�ادل ابتداء من

�ضاعة ما ت�ادل مقابل كم�ة  الفرد�ة والعرض�ة ("شكل �س�ط منفرد وطارئ للق�مة": كم�ة معینة من
ی�ادل عدد من ال�ضائع المختلفة ب�ضاعة  معینة من �ضاعة أخرى ) حتى الشكل العام للق�مة عندما

�ص�ح الذهب �مثا�ة تلك ال�ضاعة المعینة، �مثا�ة  واحدة معینة، حتى الشكل النقدي للق�مة حیث
النتاج األعلى لتطور الت�ادل و إنتاج ال�ضائع �طمس، یخفي، الصفة  المعادل العام. إن النقد بوصفه

الفردي أي العالقة االجتماع�ة بین المنتجین المنفردین الذین یرت�طون ب�عضهم  االجتماع�ة للعمل
 بواسطة السوق . و�خضع ماركس لتحلیل مفصل إلى أقصى حد شتى وظائف النقد. ومن المهم ال�عض

المجرد للعرض  المالحظة هنا أ�ضا (كما في جم�ع الفصول األولى من كتاب "رأس المال") إن الشكل
تار�خ تطور الت�ادل وٕانتاج  الذي یبدو أح�انا استدالل�ا فقط �عرض في الواقع مصادر وافرة الغنى حول

ال�ضاعي. إن شتى أشكال النقد، بوصفه معادال  ال�ضائع. "إن النقد �فترض مستوى معینا من الت�ادل
وكنزا مخزون، و نقدا عالم�ا – تدل �المقارنة بین تفوق وظ�فة  �س�ط، ووسیلة للتداول، ووسیلة للدفع،

 .مختلفة جدا من اإلنتاج االجتماعي" ("رأس المال"، المجلد االول على أخرى على مراحل
  

  : الق�مة الزائدة



كانت ص�غة تداول  في درجة ما من تطور إنتاج ال�ضائع یتحول النقد الى رأس مال. لقد
شراء غیرها. أما ص�غة  ال�ضائع: ب (�ضاعة) – ن (نقد) – ب (�ضاعة)، أي ب�ع �ضاعة في سبیل

ب�ع (مع ر�ح). إن هذه الز�ادة في  رأس المال العامة فهي �العكس: ن – ب – ن – أي شراء في سبیل
�سم�ه ماركس "الق�مة الزائدة". و"ز�ادة" المال هذه في  الق�مة االولى للنقد الذي وضع قید التداول هي ما

لدى الجم�ع. إن هذه "الز�ادة" �عینها هي التي تحول المال إلى رأسمال  التداول الرأسمالي واقع معروف
 إنتاج اجتماع�ة خاصة محددة تار�خ�ا. وال �مكن للق�مة الزائدة أن تنجم عن تداول بوصفه عالقة

تنجم عن ارتفاع  ال�ضائع ألن هذا التداول ال �عرف سوى ت�ادل أش�اء متعادلة، وال �مكن لها أ�ضا أن
والحال أن األمر یتعلق �ظاهرة  األسعار ألن الخسائر واألر�اح لدى كل من الشار�ن وال�ائعین تتوازن،

الحصول على الق�مة الزائدة "یجب أن یتمكن  اجتماع�ة وسط�ة ومعممة ال �ظاهرة إفراد�ة. فمن أجل
ق�مة استعمال�ة، تتمتع �میزة خاصة هي أن تكون  صاحب المال من اكتشاف �ضاعة في السوق، لها

استهالكها في الوقت نفسه عمل�ة تخلق ق�مة. و�الفعل هذه  مصدرا للق�مة"، أي �ضاعة تكون عمل�ة
العمل اإلنساني. إن استهالكها هو العمل والعمل یخلق الق�مة. إن صاحب  ال�ضاعة موجودة: إنها قوة

 قوة العمل �ق�متها التي �حدده، كما �حدد ق�مة كل �ضاعة أخرى، وقت العمل الضروري  المال �شتري 
قوة العمل  اجتماع�ا إلنتاج ال�ضاعة (أي نفقات إعالة العامل وعائلته). و حین �شتري صاحب المال

ولكن العامل حین  . ساعة12�ص�ح من حقه أن �ستهلكها أي أن یجعلها تعمل طوال النهار ولنقل 
إعالته وفي الساعات الست   ساعات (أي وقت العمل "الضروري ") �عطي إنتاجا �غطي نفقات6�شتغل 

یدفع الرأسمالي أجرة عنه أي �عطي الق�مة  االخرى (أي وقت العمل "الزائد") �عطي إنتاجا "زائدا" ال
اإلنتاج یجب أن نمیز قسمین في الرأسمال: الرأسمال الثابت  الزائدة. و�التالي فمن وجهة نظر عمل�ة

اإلنتاج (آالت، وأدوات عمل، ومواد أول�ة، الخ.) وتنتقل ق�مته كما هي (دفعة  الذي ینفق على وسائل
العمل.  دفعات) إلى المنتوج التام الصنع، والرأسمال المتغیر (المتحرك) الذي ینفق على قوة واحدة أو

الزائدة. وعل�ه فمن أجل  وق�مة هذا الرأسمال ال تظل ثابتة بل تنمو في عمل�ة اإلنتاج، إذ تخلق الق�مة
الق�مة الزائدة ال �الرأسمال كله بل �الرأسمال  التعبیر عن درجة استثمار الرأسمال لقوة العمل یجب مقارنة

 او 636االسم الذي أطلقه ماركس على هذه العالقة س�كون في مثلنا  المتغیر. إن معدل الق�مة الزائدة
 .�المائة 100

 
معینة من المال في  إن المقدمة التار�خ�ة لظهور رأسمال هي في الدرجة االولى تراكم كم�ة

وهي، في الدرجة الثان�ة، وجود  أیدي عدد من األفراد في حین بلغ إنتاج ال�ضائع درجة ارتفاع نسبي،
تضییق ومن كل تقید في ب�ع قوة عملهم، و  عمال "أحرار" من وجهتین: من وجهة أنهم أحرار من كل

بوجه عام، أي وجود عمال أحرار وغیر مقیدین، أي  أحرار ألنهم ال �ملكون أرضا وال وسائل إنتاج
 .الع�ش �غیر قوة عملهم وجود عمال "برولیتار�ین" ال �ستطعیون 

 



أساسیتین: تمدید یوم العمل ("ق�مة زائدة  إن ازد�اد الق�مة الزائدة أمر ممكن �فضل وسیلتین
ق�مة زائدة نسب�ة"). وعندما �حلل ماركس الوسیلة األولى ") مطلقة") والتقل�ص في یوم العمل الضروري 

الط�قة العاملة في سبیل تقل�ص یوم العمل ولتدخل سلطة الدولة في سبیل  یرسم لوحة رائعة لنضال
 القرن الرا�ع عشر إلى القرن السا�ع عشر) وفي سبیل تقل�صه (تشر�ع المصانع في القرن  تمدیده (من

المتمدنة في  التاسع عشر). ومنذ نشر كتاب "رأس المال" قدم تار�خ الحركة العمال�ة في جم�ع البلدان
 .اللوحة العالم عددا ال �حصى من الوقائع الجدیدة التي تبرهن على صدق هذه

 
األساس�ة الثالث لز�ادة  إن ماركس عند تحلیله الق�مة الزائدة النسب�ة یدرس المراحل التار�خ�ة

. اآلالت 3تقس�م العمل والمان�فاكتورة،  .2. التعاون ال�س�ط، 1إنتاج�ة العمل من قبل الرأسمال�ة: 
ماركس الخطوط األساس�ة النموذج�ة لتطور الرأسمال�ة  والصناعة الكبرى . إن العمق الذي �كشف �ه

الصناعة المسماة الصناعة "الحرف�ة" في روس�ا تقدم أدلة وافرة جدا  �ظهر ف�ما �ظهر من كون دراسة
 المرحلتین األولتین من هذه المراحل الثالث. أما عمل الصناعة الم�كان�ك�ة الضخمة توضح وتبرز

عدة   فقد ظهر خالل نصف القرن المنصرم منذ ذلك الحین في1867الثوري الذي وصفه ماركس في 
 .بلدان "جدیدة" روس�ا وال�ا�ان وغیرهما

 
إلى أقصى حد عند ماركس هو تحلیل تراكم الرأسمال أي تحول  و �عد فإن األمر الهام والجدید

رأسمال واستعماله ال لسد حاجات الرأسمالي الشخص�ة أو الرضاء نزواته بل  قسم من الق�مة الزائدة الى
آدم  جدید. لقد أشار ماركس إلى خطأ االقتصاد الس�اسي الكالس�كي السابق كله (ابتداء من لإلنتاج من

الرأسمال المتغیر بینما هي  سمیث) الذي �عتبر أن كل الق�مة الزائدة التي تتحول إلى رأسمال تذهب إلى
عمل�ة تطور الرأسمال�ة وتحولها إلى  في الحق�قة تنقسم الى وسائل إنتاج و رأسمال متغیر. وفي

�مز�د من السرعة (من أصل مجمل رأس المال) �الق�اس  االشتراك�ة یرتدي ازد�اد حصة الرأسمال الثابت
 .أول�ة إلى حصة الرأسمال، المتغیر أهم�ة

 
في قطب، والبؤس في  إن تراكم الرأسمال بتعجیله في إحالل اآللة محل العمال و�خلقه الثراء

النسبي من العمال" أو "ف�ض  قطب آخر، یخلق أ�ضا ما �سمى "�احت�اطي ج�ش العمال" أو "الفائض
حدود التنوع، و�مكن الرأسمال من أن یوسع  السكان الرأسمالي" الذي یرتدي أشكاال متنوعة إلى أقصى

نسقت مع التسلیف وتراكم الرأسمال �شكل وسائل اإلنتاج  اإلنتاج �سرعة �الغة. إن هذه اإلمكان�ة إذا
أزمات ف�ض اإلنتاج التي كانت في البدئ تحصل على نحو دوري في  تعطینا ف�ما تعط�ه مفتاحا لفهم

في كل عشر سنوات تقر��ا ومن ثم في فترات أقل تقار�ا وأقل ث�اتا. و یجب  البلدان الرأسمال�ة مرة
�فصل  تراكم الرأسمال على أساس الرأسمال�ة والتراكم المسمى �التراكم "البدائي" الذي یتصف التمییز بین

المشاع�ة و�نظام  الشغیل فصال عن�فا عن وسائل اإلنتاج و�طرد الفالحین من أراضیهم و�سرقة األراضي



البدائي" یخلق البرولیتاري "الحر" في  المستعمرات و�الدیون العامة و�رسوم الحما�ة الخ... إن "التراكم
 .الرأسمالي قطب، وفي قطب آخر القا�ض على المال،

 
المشهورة: "إن انتزاع ملك�ة  و �صف ماركس "االتجاه التار�خي للتراكم الرأسمالي" بهذه الع�ارات

والتدمیر �عدا عن الشفقة و�دافع من أحط المشاعر  المنتجین الم�اشر�ن یتم �أشد النزعات إلى الهدم
فالملك�ة الخاصة المكتس�ة �عمل المالك" (عمل الفالح والحرفي) "و  .وأحقرها و أشدها تفاهة وحقدا

 التعبیر على اندماج الشغیل الفردي المستقل مع أدوات ووسائل عمله تز�حها الملك�ة القائمة إذا جاز
شكل�ة ... أما  الخاصة الرأسمال�ة التي ترتكز على استثمار قوة عمل الغیر الذي ال یتمتع �غیر حر�ة

یدیر استثمارة مستقلة بنفسه بل  من یتعلق األمر اآلن �انتزاع ملكیته فلم �عد المقصود العامل الذي
الملك�ة هذا یتم �فعل القوانین المالزمة لإلنتاج  الرأسمالي الذي �ستثمر العدید من العمال. إن انتزاع

الرسامیل. إن رأسمال�ا واحدا �قضي على الكثیر�ن من أمثاله. وٕالى  الرأسمالي نفسه عن طر�ق تمركز
أي انتزاع �عض الرأسمالیین ملك�ة عدد كبیر من أمثالهم یتطور الشكل التعاوني  جانب هذا التمركز

ومتعقال و  العمل على مق�اس یتسع أكثر فأكثر كما یتطور تطبیق العلم على التكن�ك تطب�قا فطنا لسیر
�مكن استعمالها إال  استثمار األرض استثمارا منهج�ا وتحو�ل وسائل العمل إلى وسائل للعمل ال

إنتاج لعمل اجتماعي منسق ودخول  استعماال مشتركا وتوفیر جم�ع وسائل اإلنتاج �استعمالها كوسائل
كل ذلك الصفة العالم�ة للنظام الرأسمالي.  جم�ع الشعوب في ش�كة السوق العالم�ة وتتطور إلى جانب

الرأسمال الذین �غتصبون و�حتكرون جم�ع منافع عمل�ة التحول  و�قدر ما یتناقص �استمرار عدد دهاقنة
البؤس والظلم واالستع�اد واالنحطاط واالستثمار و�قدر ما یزداد أ�ضا تمرد  هذه �قدر ما �شتد و�ستشري 

�ص�ح احتكار  العاملة التي تتثقف وتتحد وتنتظم �فعل آل�ة عمل�ة اإلنتاج الرأسمالي نفسها. وهكذا الط�قة
وجعل العمل االجتماع�ا  الرأسمال قید ألسلوب اإلنتاج الذي نشا معه و�ه. إن تمركز وسائل اإلنتاج

الرأسمالي فینفجر. إن الساعة األخیرة للملك�ة  ینته�ان إلى حد أنهما ال �عودان یتطا�قان مع إطارهما
 .الملك�ة تنزع منهم ملكیتهم" "رأس المال"، المجلد األول الخاصة الرأسمال�ة تدق. إن مغتصبي

 
وذو أهم�ة كبرى إنما هو تحلیل ماركس في المجلد الثاني من "رأس المال"  ثم إن ما هو جدید

 الرأسمال االجتماعي �مجموعه. وهنا أ�ضا ال �أخذ ماركس �عین االعت�ار ظاهرة عامة وال لتجدید إنتاج
 جزءا من االقتصاد االجتماعي بل االقتصاد االجتماعي �كلیته. إن ماركس عند اصالحه خطأ

أول، إنتاج وسائل  :الكالس�كیین المشار الیهم آنفا �قسم مجموع اإلنتاج االجتماعي إلى قسمین كبیر�ن
�أخذها على سبیل المثال یدرس درسا  اإلنتاج وثاني، إنتاج سلع االستهالك. ثم، �االستناد إلى أرقام

تجدید اإلنتاج ال�س�ط أم في التراكم. وفي المجلد  دق�قا تداول الرأسمال االجتماعي �مجموعه سواء في
المعدل الوسطي للر�ح حال لها �االستناد إلى قانون الق�مة. ولقد  الثالث من "رأس المال" تجد مسألة

العلم االقتصادي نظرا إلى أن ماركس یبني تحلیله على ظواهر اقتصاد�ة كثیرة  تحقق تقدم كبیر في



االقتصاد االجتماعي ال على ظواهر منعزلة أو على مظهر المزاحمة الخارجي السطحي  على مجموع
النفع'  غال�ا ما �قف عنده االقتصاد الس�اسي المبتذل أو ما �سمونه 'نظر�ة الحد االقصى من الذي

الزائدة لیدرس �عد ذلك انقسامها إلى  إن ماركس �حلل في الدرحة األولى مصدر الق�مة [1].الحدیثة
الق�مة الزائدة الى مجموع الرأسمال الموظف في مشروع ما.  ر�ح وفائدة ور�ع عقاري . اما الر�ح فهو نس�ة

العضوي العالي"(اي عندما یتجاوز الرأسمال الثابت الرأسمال المتغیر بنسب اعلى  والرأسمال "ذو التركیب
ذو " المعدل االجتماعي الوسطي) �عطي معدال من الر�ح ادنى من المعدل الوسطي. والرأسمال من

الراسامیل  التركیب العضوي المنخفض" �عطي معدال من الر�ح اعلى من المعدل الوسطي. ان تزاحم
الوسطي. ان مجموع ق�م  وانتقالها الحر من فرع الى اخر �حمالن في الحالتین معدل الر�ح الى المعدل

في كل مشروع �مفرده و�فعل  جم�ع ال�ضائع في مجتمع معین یوازي مجموع اثمان ال�ضائع ولكن
او السعر اإلنتاجي) الذي �عادل الرأسمال  ) المزاحمة ت�اع ال�ضائع ال �حسب ق�متها بل �سعر اإلنتاج

 .الوسطي المصروف مضافا ال�ه الر�ح
الواقع الذي ال �قبل الجدل  وهكذا فان انحراف السعر عن الق�مة والتوز�ع المتساوي للر�ح – هذا

�االستناد الى قانون الق�مة اذ ان مجموع ق�م  والمعروف لدى الجم�ع – یوضحه ماركس تمام األ�ضاح
ولكن الطر�ق من الق�مة (االجتماع�ة) الى االسعار (االفراد�ة)  .جم�ع ال�ضائع �عادل مجموع اسعارها

طر�ق معقد جدا. فمن الطب�عي تماما في مجتمع �كون ف�ه منتجو ال�ضائع  ل�س �س�طا وم�اشرا بل
 مرت�طین ف�من بینهم اال بواسطة السوق ان ال �سري مفعول القوانین اال �صورة وسط�ة متفرقین وغیر

 .اجتماع�ة عامة مع ازالة االنحرافات االفراد�ة من هذه الجهة وتلك
 

 .إنتاج�ة العمل �عني نموا اسرع في الرأسمال الثابت �الق�اس الى الرأسمال المتغیر ان ازد�اد
�میل معدل الر�ح  ولكن لما كانت الق�مة الزائدة ال ترت�ط اال �الرأسمال المتغیر اص�ح من المفهوم ان

منه فقط) الى الهبوط. ان ماركس  (اي نس�ة الق�مة الزائدة الى مجموع الرأسمال ال الى القسم المتغیر
التي تخف�ه او تعاكسه. ودون ان نتوقف عند  �حلل تحل�ال دق�قا جدا هذا المیل كما �حلل الظروف

المكرسة لرأسمال الر�ا والرأسمال التجاري والرأسمال النقدي  الفصول العظ�مة االهم�ة في المجلد الثالث
اهم�ة اال وهو نظر�ة الر�ع العقاري . لما كانت مساحة االرض محدودة و�شغلها  ننتقل الى الجزء االكثر

بواسطة نفقات  البلدان الرأسمال�ة مالكون فردیون اص�ح ثمن إنتاج المنتجات الزراع�ة ال یتحدد تماما في
الوسط�ة لنقل المنتجات  اإلنتاج على ارض وسط�ة بل على ارض من النوع االسوا وال بواسطة الشروط

الثمن وثمن اإلنتاج على االرض اجود  الى السوق بل ت�عا للشروط االقل مالءمة. ان الفرق بین هذا
المتفاوت). ان ماركس �االستناد الى تحلیل مفصل ) نوعا (او في شروط احسن) �عطي الر�عي الفرقي

ینجم عن التفاوت ( الفرق ) في جودة االراضي وعن تفاوت (فرق )  لهذا الر�ع یبین ف�ه ان هذا الر�ع
الزراعة قد اوضح وضوحا تاما (انظر أ�ضا "نظر�ات الق�مة الزائدة" حیث �ستحق  الرسامیل الموظفة في

�االنتقال الدائم  رودبرتوس اهتماما خاصا) خطا ر�كاردو الذي یزعم ان الر�ع الفرقي ال �حصل اال انتقاد
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تغیرات معاكسة قد تحدث  من اراض اكثر جودة الى اراض اقل جودة. فاالمر على خالف ذلك: فان
�فعل ارتفاع مستوى الزراعة ونمو ) أ�ضا. فاالراضي من فئة معینة تتحول الى اراض من فئة اخرى 

التر�ة" یبدو �مثا�ة خطا عمیق یرمي الى القاء  المدن الخ.). والقانون الشهیر"قانون تناقص خصب
وتناقضاتها على كاهل الطب�عة. ثم ان تساوي الر�ح في جم�ع فروع  عیوب الرأسمال�ة و حدودها الض�قة

الوطني بوجه عام �فترض حر�ة تامة في المزاحمة وحر�ة نقل الرأسمال من فرع الى  الصناعة واالقتصاد
الزراعة  ولكن الملك�ة الخاصة لالرض تخلق احتكارا وعق�ة في وجه حر�ة النقل هذه. ان منتجات .اخر

الفردي ال تدخل �فعل  التي تتمیز بتركیب منخفض في رأسمالها والتي تعطي �التالي معدال اعلى للر�ح
الذي �حتكر االرض یتمكن من ا�قاء  هذا االحتكار في عمل�ة تساوي معدل الر�ح الحرة تماما. فالمالك

یخلق الر�ع المطلق. ان الر�ع الفرقي ال �مكن  السعر في معدل اعلى من الوسط وهذا السعر االحتكاري 
�مكن الغاء الر�ع المطلق بتام�م االرض مثال عندما تص�ح  الغاؤه في النظام الرأسمالي وعكسا لذلك

االرض هذا الى الدولة �عني تقو�ض احتكار المالكین الفردیین و �عني  االرض ملكا للدولة. ان اتقال
 المزاحمة اكثر انسجاما واكتماال في الزراعة. ولهذا كما �قول ماركس تقدم البرجواز�ون  أ�ضا حر�ة في

االرض. هذا المطلب  الراد�كالیون اكثر من مرة في التار�خ بهذا المطلب البرجوازي التقدمي القائل بتام�م
له في ا�امنا هذه اهم�ة خاصة  الذي یخیف مع ذلك اكثر البرجواز�ة النه "�مس" عن قرب احتكارا اخر

ان هذه النظر�ة حول الر�ح الوسطي ) .و"حساس�ة" خاصة وهو احتكار وسائل اإلنتاج بوجه عام
ماركس �اسلوب رائع �س�ط ومختصر وواضح في  للرأسمال وحول الر�ع العقاري المطلق قد عرضها

، 81–77انظر "المراسالت"، المجلد الثالث، ص  .1862  اب/اوت سنة2رسالته الى انجلز بتار�خ 
، المصدر نفسه). و من االهم�ة �مكان 87–86ص  1862،  اب/اوت سنة9ورسالته المؤرخة في 

العقاري الى تحلیل ماركس الذي یبین تحول الر�ع–العمل (عندما یخلق  أ�ضا االشارة في تار�خ الر�ع
اضاف�ا �عمله في ارض المالك) الى ر�ع–إنتاج او الى ر�ع عیني (عندما یخلق الفالح  الفالح نتاجا

اذ اذ ) ارضه نتاجا اضاف�ا �قدمه للمالك �موجب "االكراه غیر االقتصادي") ثم الى ر�ع نقدي على
�سبب تطور إنتاج ال�ضائع)  – یتحول هذا الر�ع العیني الى نقد – "او�روك" اي اتاوة في روس�ا القد�مة

رب عمل یزرع االرض �اللجوء الى العمل  و اخیرا الى ر�ع رأسمالي عندما �حل محل الفالح في الزراعة
العقاري الرأسمالي" الى جملة من افكار ماركس العم�قة  الماجور. ولنشر �صدد هذا التحلیل "لتولد الراع

الى البلدان المتاخرة كروس�ا مثال) حول تطور الرأسمال�ة في الزراعة.  (ذات االهم�ة الخاصة �الق�اس
العیني الى ر�ع نقدي، تتكون �الضرورة، في الوقت نفسه وحتى مسبق، ط�قة من  "مع تحول الر�ع

 الذین ال �ملكون و�عملون �االجرة. وفي الوقت الذي تتكون ف�ه هذه الط�قة التي لم تكن الم�اومین
�الط�ع استثمار  ظهرت اال ظهورا متفرقا �كون الفالحون الم�سورون الملزمون بدفع اتاوة قد اعتادوا

االقطاعي، حیث كان  �عض االجراء الزراعیین لحسابهم الخاص كما كان �حدث تماما في النظام
تتوافر لهم امكان�ة جمع الثورة شیئا  للفالحین االقنان الم�سور�ن اقنان اخرون أ�ضا. ومن هنا كانت

 .مقبلین فشیئا وتحو�ل انفسهم الى رأسمالیین



 
بیئة تنبت مستاجري  وهكذا تتكون بین مالكي االرض القدماء، ممن یدیرون استثمارات مستقلة،

الرأسمالي خارج الزراعة" ("رأس المال"،  االراضي الرأسمالیین الذین یرت�ط تطورهم �التطور العام لإلنتاج
ملك�ة قسم من سكان االر�اف وطردهم من الر�ف ال  )..."ان انتزاع332، ص 2المجلد الثالث، 

لهم من اجل الرأسمال الصناعي و حسب بل یخلقان السوق  "�حرران" عماال ووسائل للع�ش والعمل
). ان امالق وخراب سكان االر�اف �سهمان 778، ص 2المجلد االول،  ،"الداخل�ة أ�ضا" ("رأس المال

احت�اطي من العمال للرأسمال . لهذا في كل بلد رأسمالي "یوجد دائما قسم من  بدورهما في انشاء ج�ش
 االر�اف یوشك على الدوام ان یتحول الى سكان مدن او الى سكان �عملون في الصناعة (اي سكان

مكره على تقاضي  غیر زراعیین). وهذا المورد لتزاید السكان النسبي ال ینضب ابدا...فالعامل الزراعي
االمالق" ("رأس المال"، المجلد  الحد االدنى من االجرة و �قف دائما على احدى رجل�ه في مستنقع

التي یزرعها تؤلف اساس اإلنتاج الصغیر  ). ان ملك�ة الفالح الخاصة لالراض668، ص 2االول، 
و �اخذ شكال كالس�ك�ا. ولكن هذا اإلنتاج الصغیر ال  تؤلف الشرط الذي �سمح لهذا اإلنتاج �ان یزدهر

الض�قة لإلنتاج والمجتمع. ففي النظام الرأسمالي "ال یتمیز استثمار  ینسجم اال مع االطارات البدائ�ة
 استثمار البرولیتار�ا الصناع�ة اال من حیث الشكل. فالمستثمر هو هو اي الرأسمال كال الفالحین عن

تستثمر ط�قة الفالحین  �مفرده �ستثمرون الفالحین كال �مفرده بواسطة الرهن والر�ا. ان ط�قة الرأسمالیین
الصغیرة لم تعد سوى ذر�عة تت�ح  بواسطة الضرائب" ("نضال الط�قات في فرنسا"). "ان ارض الفالح

یترك لمالك االرض نفسه امر االهتمام �الطر�قة  للرأسمال ان یجني من االرض ر�حا وفائدة و ر�عا وان
برومیر"). بل ان الفالح �قدم عادة الى المجتمع  18") "التي یراها ناجحة للحصول على اجرته

الرأسمالي قسما من اجرته و�قع على هذا النحو "في حالة المكتري االرلندي مع  الرأسمالي اي الى ط�قة
الى ان  �مظهر المالك الفردي" ("نضال الط�قات في فرنسا"). فما اذن "احد االس�اب التي تؤدي احتفاظه

في البلدان ذات اسلوب  �كون سعر الحبوب في البلدان التي تسود فیها الملك�ة الصغیرة لالرض اقل منه
ذلك ان الفالح �قدم مجانا الى  (340، ص 2اإلنتاج الرأسمالي؟" ("رأس المال"، المجلد الثالث، 

ان هذا السعر المنخفض (اي سعر الحبوب " .المجتمع (اي ط�قة الرأسمالیین) قسما من نتاجه الزائد
المنتجین وال ینجم ابدا عن إنتاج�ة عملهم". ("رأس المال"،  و�ق�ة المنتجات الزراع�ة) ینجم اذن عن فقر

فان الملك�ة الزراع�ة الصغیرة التي هي الشكل العادي لإلنتاج الصغیر  .(340 ، ص2المجلد الثالث، 
تطور  النظام الرأسمالي وتبید وتهلك. "ان الملك�ة الصغیرة لالرض تحول �حكم طب�عتها دون  تتدهور في

االجتماعي وتر��ة المواشي  قوى العمل اإلنتاج�ة االجتماع�ة واشكال العمل االجتماع�ة وتمركز الرسامیل
ونظام الضرائب �حتمان خراب الملك�ة الزراع�ة  على نطاق كبیر و تطبیق العلم تطب�قا مطردا. ان الر�ا

الرأسمال الموظف لشراء االرض. وتجزا وسائل اإلنتاج الى  الصغیرة في كل مكان. فینتزع من الزراعة
المنتجون ". (ان التعاون�ات اي جمع�ات الفالحین الصغار التي تقوم �اعظم دور  ما النها�ة و�ت�عثر

 برجوازي �مكنها فقط ان تضعف هذا االتجاه دون ان تمحوه و�جب ان ال ننسى أ�ضا ان هذه تقدمي



الفقراء او ال  التعاون�ات تعطي كثیرا للفالحین الم�سور�ن و لكنها تعطي قل�ال جدا لجمهور الفالحین
بنفسها العمل الماجور). "فهناك  تعطیهم شیئا تقر��ا ثم ان االمر ینتهي بهذه الجمع�ات الى ان تستثمر

تفاقما مطردا وارتفاع اسعار وسائل اإلنتاج هما  تبذیر هائل للقوة اإلنسان�ة. ان تفاقم شروط اإلنتاج
المجزاة". ("رأس المال المجلد الثالث). ففي الزراعة كما في الصناعة  قانونان مالزمان للملك�ة الصغیرة

 الرأسمال�ة اسلوب اإلنتاج على حساب "شهادة المنتج". "ان ت�عثر العمال الزراعیین على ال �ظهر تحول
الزراعة الحدیثة  مساحات كبرى �حطم قوة مقاومتهم في حین یز�د التجمع قوة مقاومة عمال المدن. وفي

اإلنتاج�ة والى ز�ادة قابلیته للحركة  الرأسمال�ة كما في الصناعة الحدیثة یتم التوصل الى نمو قوة العمل
ومن جهة اخرى كل تقد للزراعة الرأسمال�ة هو تقدم ال  .عن طر�ق تحط�م قوة العمل �الذات واستنفادها

نهب األرض أ�ضا... فاإلنتاج الرأسمالي اذن ال �طور التكن�ك  في فن نهب الشغیل فحسب بل في فن
 :االجتماع�ة اال �استنزافه في الوقت نفسه الینبوعین اللذین تنبثق منهما كل ثروة وتنسیق عمل�ة اإلنتاج

  .االرض و الشغیل" ("رأس المال"، المجلد االول، نها�ة الفصل الثالث عشر
 
في س�عینات القرن التاسع عشر  نظر�ة االستعمال الجانبي هي نظر�ة اقتصاد�ة برزت .1

تقدیر ق�مة ال�ضائع حسب  لتعارض نظر�ة ماركس عن الق�مة. فحسب هذه النظر�ة یتم
 .إلنتاجها منفعتها ول�س حسب كم�ة العمل االجتماعي المبذول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 االشتراك�ة

 
إلى مجتمع اشتراكي  نرى مما تقدم أن ماركس یخلص إلى أن المجتمع الرأسمالي سیتحول حتما

االقتصادي لحركة المجتمع  وهو �ستخلص ذلك استخالصا تاما و على وجه الحصر من القانون 
 .  الحدیث. إن جعل العمل اجتماع�ا

 
ظهرت بوجه خاص خالل  إن هذه العمل�ة التي تتقدم �سرعة متزایدة أبدا و�ألوف االشكال والتي

والكارت�الت والسند�كات  النصف القرن الذي انقضى على وفاة ماركس في توسع الصناعة الكبیرة
المالي وقوته ذلك هو األساس المادي  والتروستات الرأسمال�ة وفي التطور األسطوري لنسب رأس المال

المحرك الفكري والمعنوي والعامل المادي لهذا  الرئ�سي لمجيء االشتراك�ة الذي ال مناص منه. إن
تثقفها الرأسمال�ة نفسها. إن نضال البرولیتار�ا ضد البرجواز�ة، الذي  التحول إنما هو البرولیتار�ا التي

 مختلفة ومحتوى �غتني �استمرار ، �ص�ح حتما نضاال س�اس�ا یرمي إلى است�الء یتخذ أشكاال
اإلنتاج اجتماع�ا من أن  البرولیتار�ا على الحكم الس�اسي ("د�كتاتور�ة البرولیتار�ا"). والبد لعمل�ة جعل

الملك�ة من مغتصبیها". إن التزاید الضخم  تجعل وسائل اإلنتاج ملك�ة اجتماع�ة وأن تؤدي إلى "انتزاع
العمل التعاوني المتقن محل �قا�ا اإلنتاج الصغیر البدائي  في إنتاج�ة العمل وٕانقاص یوم العمل وٕاحالل

هي النتائج الم�اشرة لهذا التحول. إن الرأسمال�ة تقطع نهائ�ا الروا�ط التي  الم�عثر وعلى أنقاضه تلك
لهذا  الزراعة �الصناعة ولكنها في الوقت نفسه تهیئ بتطورها األكثر تقدما العناصر الجدیدة تصل

أساس تنسیق العمل  الترا�ط وتهیئ اتحاد الصناعة �الزراعة على أساس تطبیق العلم تطب�قا واعي، وعلى
�عان�ه من تخلف وعزلة وتوحش،  التعاوني وتوز�ع جدید للسكان (وضع حد لعزلة الر�ف عن العالم و ما

نحو غیر طب�عي). إن االشكال العل�ا  وكذلك لتكدس عدد ضخم من السكان في المدن الكبیرة على
وشروطا جدیدة للمرأة ولتر��ة األج�ال الناشئة. فإن عمل  للرأسمال�ة الحدیثة تهیئ شكال جدیدا للعائلة



العائلة ال�طر�رك�ة �سبب النظام الرأسمالي �أخذان حتما في المجتمع الحدیث  النساء واألوالد وٕاحالل
واألحداث  األشكال فظاعة وأشدها تدمیرا وتنفیرا. ومع ذلك "فالصناعة الكبیرة بإعطائها النساء أكثر

النطاق العائلي تخلق أساسا  واألوالد من الجنسین دورا حاسما في عمل�ة اإلنتاج المنظمة اجتماع�ا خارج
بین الجنسین. ومن الخرق ط�عا أن �عتبر  اقتصاد�ا جدیدا لشكل أعلى من أشكال العائلة والعالقات

المس�حي للعائلة أم األشكال القد�مة الرومان�ة والیونان�ة  �مثا�ة شيء مطلق سواءا الشكل الجرماني
جهة أخرى سلسلة واحدة من التطورات التار�خ�ة المتعاق�ة. ومن البدیهي أ�ضا  والشرق�ة التي تؤلف من

 الهیئة العمال�ة المختلطة عن طر�ق إجتماع أفراد من الجنسین و من مختلف األعمار – مع أن تركیب
اإلنتاج  كونه في شكله الرسمي العفوي الفظ حیث العامل موجود من أجل عمل�ة اإلنتاج ول�س عمل�ة

التركیب یجب أن یتحول  موجودة من أجل العامل یؤلف ینبوعا مو�وءا لإلفساد واإلستع�اد – إن هذا
ینبوع الى التطور االنساني" ("رأس المال" المجلد األول نها�ة  [نص مفقود] �العكس في ظروف مؤات�ة

 عشر). ان نظام المصنع یبین لنا "بذور التر��ة في المستقبل هذه التر��ة التي ستوحد الفصل الثالث
طر�قة تهدف الى  العمل المنتج لجم�ع االوالد فوق سن معینة مع التعل�م والر�اضة وذلك ل�س فقط �مثا�ة

رجال متطور�ن من كل النواحي"  ز�ادة اإلنتاج االجتماعي بل �مثا�ة الطر�قة الوحیدة الفر�دة إلنتاج
اشتراك�ة ماركس قضیتي القوم�ة والدولة ال لتفسیر  (المصدر نفسه). وعلى األساس التار�خي نفسه تضع

بجرأة وللق�ام �عمل مقدام في سبیل تحق�قها. إن األمم هي اإلنتاج  الماضي وحسب بل لتحدید التنبؤات
للمرحلة البرجواز�ة من التطور االجتماعي. إن الط�قة العاملة لم تستطع أن تقوي  والشكل الحتم�ان

لم �كن  وتنضج و تتطور إال "بتكو�ن نفسها ضمن الحدود القوم�ة" دون أن تكون "قوم�ة" ("و إن نفسها
الحدود القوم�ة و�هدم  اطالقا �المعنى البرجوازي للكلمة"). والحال أن تطور الرأسمال�ة ال ینفك �حطم

ولهذا �كون من الصح�ح تماما أن "ل�س  .العزلة القوم�ة �حل التناحرات الط�ق�ة محل التناحرات القوم�ة
وأن "توحید جهود" العمال في البلدان المتمدنة على األقل  للعمال وطن" في البلدان الرأسمال�ة المتطورة

لتحرر البرولیتار�ا" ("الب�ان الشیوعي"). أما الدولة، هذا العنف المنظم، فقد  "هو أحد الشروط األول�ة
ال  ظهورا حتم�ا عند درجة معینة من تطور المجتمع، حینما أص�ح المجتمع منقسما إلى ط�قات، ظهرت

المجتمع  �مكن التوفیق بینها ولم �عد في طوقه أن �ع�ش بدون "سلطة" موضوعة كما یزعم فوق 
تص�ح "دولة الط�قة  ومفصولة عنه إلى حد ما. و هذه الدولة التي ولدت في قلب التناحرات الط�ق�ة

الط�قة المس�طرة س�اسي، وهكذا  األقوى الط�قة المس�طرة اقتصاد�ا والتي تغدو أ�ضا �فضل الدولة
استثمارها. وعلى هذا النحو كانت الدولة القد�مة قبل  تكتسب وسائل جدیدة الخضاع الط�قة المظلومة و

العبد كما أن الدولة االقطاع�ة كانت جهاز الن�الء الخضاع  كل شيء دولة مالكي عبید الخضاع
الدولة التمثیل�ة الحدیثة هي أداة استثمار الرأسمالیین للعمال الماجور�ن"  الفالحین األقنان وكما أن

كتاب "أصل العائلة والملك�ة الخاصة والدولة" حیث عرض وجهات نظره ووجهات نظر  (انجلس في
الد�مقراط�ة ال  وحتى الشكل األوفر حر�ة واألكثر تقدما للدولة البرجواز�ة ونعني �ه الجمهور�ة .(ماركس

رشوة الموظفین والصحافة، على  یلغي أبدا هذا الواقع بل �عدل شكله فقط (ارت�اط الحكومة �البورصة،



إلى إلغاء الط�قات تقود �التالي إلى إلغاء الدولة.  نحو م�اشر وغیر م�اشر الخ.). إن االشتراك�ة إذ تقود
أنها تمثل المجتمع �أسره – أي االست�الء على وسائل اإلنتاج في  "إن أول عمل تثبت �ه الدولة فعال

هو في الوقت نفسه آخر عمل خاص بها بوصفها دولة. إن تدخل سلطة  – صالح المجتمع �أسره
 االجتماع�ة �ص�ح نافال في میدان �عد آخر ثم یتالشى من تلقاء نفسه. و محل حكم الدولة في العالقات

تضمحل" (انجلس، "ضد " األشخاص تحل إدارة األش�اء وق�ادة عمل�ة اإلنتاج. إن الدولة "ال تلغى"، إنها
الحرة المتساو�ة بین المنتجین س�عید  دوهرنغ"). "إن المجتمع الذي سینظم اإلنتاج على أساس المشاركة

اآلثار إلى جانب المغزل الیدوي و الفأس البرونز�ة  كل آلة الدولة الى المكان الالئق بها: متحف
 .الخاصة والدولة (انجلس، "أصل العائلة والملك�ة

ماركس من الفالح الصغیر  و أخیرا من األهم�ة �مكان أن نشیر في معرض موقف اشتراك�ة
مغتصبیها إلى هذا الب�ان من انجلس الذي �عبر  الذي سی�قى موجودا أ�ضا في مرحلة انتزاع الملك�ة من

في أیدینا لن �كون �االمكان أن یخطر ب�النا أن ننتزع  عن رأي ماركس: "عندما تص�ح سلطة الدولة
بتعو�ض أو �غیر تعو�ض س�ان) مثلما سنكون مضطر�ن ألن نفعل ) ملك�ة الفالحین الصغار �عنف

العقار�ین. إن مهمتنا تجاه الفالح الصغیر ستكون قبل كل شيء توج�ه إنتاجه  �النس�ة لك�ار المالكین
 السبیل التعاوني، ال بواسطة العنف، بل عن طر�ق المثل وتقد�م مساعدة المجتمع لهذا الخاص في

التي یتسم بها  الغرض. و من المؤكد أن س�كون لدینا ما �كفي من الوسائل القناع الفالح بجم�ع المزا�ا
الفالحین في فرنسا وألمان�ا". ط�ع  هذا التحول والتي ال بد من توض�حها له منذ اآلن". (انجلس، "مسألة
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 تكت�ك نضال البرولیتار�ا الثوري 
 

في الماد�ة   إحدى النواقص األساس�ة1845–1844لما كان ماركس قد أ�صر جل�ا منذ 
الثوري وال أن تقدر أهمیته  القد�مة وهي أن الماد�ة القد�مة لم تعرف كیف تفهم شروط النشاط العملي

انت�اها دائ�ا لمسائل تكت�ك نضال البرولیتار�ا  فإنه إلى جانب أعماله النظر�ة قد أعار طوال ح�اته
مؤلفات ماركس مراجع غن�ة والس�ما مراسالته مع انجلس المنشورة  الط�قي. ومن هذه الناح�ة تقدم جم�ع

مجلدات. إن هذه المراجع ما تزال �عیدة عن أن تكون كلها مجموعة ومصنفة   في أر�ع1913عام 
 معمقة. ولهذا یترتب علینا أن نكتفي هنا �أعم المالحظات وأوجزها مع اإلشارة إلى أن ومدروسة و

الجانب وعد�مة  ماركس كان �عتبر �حق أن الماد�ة إذا جرت من هذا الجانب كانت غیر كاملة ووحیدة
�التوافق الدقیق مع جم�ع مقدمات  الحیو�ة. لقد كان ماركس �حدد المهمة األساس�ة لتكت�ك البرولیتار�ا

موضوعي لمجموع العالقات بین جم�ع الط�قات  مفهومه المادي–الد�الكت�كي. إن حس�ان الحساب �شكل
الحساب للدرجة الموضوع�ة لتطور هذا المجتمع  في مجتمع معین دون استثناء و�التالي حس�ان

�مكن له وحده أن �كون أساسا لتكت�ك صح�ح للط�قة المتقدمة. و  وللعالقات بینه و�ین سائر المجتمعات
الط�قات وجم�ع البلدان ال من حیث مظهرها الثابت بل من حیث مظهرها  عل�ه ینظر إلى جم�ع

حالة الجمود بل في حالة الحركة (الحركة التي تنبثق قوانینها من الشروط  المتحرك أي ال في
لمع�شة كل ط�قة). والحركة بدورها ینظر إلیها ال من وجهة نظر الماضي وحسب بل من  االقتصاد�ة

الذین ال  "نظر المستقبل أ�ضا وفضال عن ذلك ینظر إلیها ال وفقا للمفهوم المبتذل "للتطور�ین وجهة
انجلس �قول: "في التطورات  �الحظون سوى التحوالت ال�طیئة بل وفقا للد�الكت�ك. فقد كتب ماركس إلى

قد تأتي ف�ما �عد أ�ام تضم في أحشائها  التار�خ�ة الكبرى ل�ست عشرون سنة أكثر من یوم واحد مع أنه
). و في كل درجة من التطور وفي كل لحظة 167صفحة  عشر�ن سنة" ("المراسالت"، المجلد الثالث،

�عین االعت�ار هذا الد�الكت�ك الحتمي موضوع�ا لتار�خ اإلنسان�ة:  یجب على تكت�ك البرولیتار�ا أن �أخذ
 �استخدام مراحل الركود الس�اسي أي مراحل التطور "الهادئ" – كما یزعم– الذي یتقدم و ذلك من جهة

ومن جهة أخرى  بخطى السلحفاة من أجل تطو�ر الوعي والقوى و القدرة النضال�ة لدى الط�قة المتقدمة



بجعلها قادرة على أن تحل عمل�ا  �االتجاه في كل هذا العمل نحو "الهدف النهائي" لحركة هذه الط�قة
عشر�ن سنة". ثمة �حثان لماركس بهذا الصدد  المهمات الكبرى لأل�ام العظ�مة "التي تضم في أحشائها

الفلسفة" و�تعلق بنضال البرولیتار�ا االقتصادي و�منظماتها  یرتد�ان أهم�ة خاصة. األول في كتا�ه "بؤس
 الب�ان الشیوعي" و�تعلق �مهمات البرولیتار�ا الس�اس�ة. أّما األول فقد ورد كما" االقتصاد�ة و اآلخر في

والمزاحمة  .یلي: "إن الصناعة الكبرى تجمع في مكان واحد جمهورا من الناس ال �عرف �عضهم �عضا
تجمعهم في فكرة واحدة  تفرق مصالحهم. ولكن وقا�ة األجرة هذه المصلحة المشتركة بینهم ضد سیدهم

في جماعات و بوجه الرأسمال المتجمع  فكرة المقاومة والتحالف... إن التحالفات تبدأ منعزلة ثم تتألف
بنظرهم من وقا�ة األجرة... وفي هذا النضال – هذه  على الدوام �غدو حفاظ العمال على اتحاداتهم أهم

وتتطور جم�ع العناصر الضرور�ة لمعركة مقبلة. وعند بلوغ هذه النقطة  الحرب األهل�ة الحق�قة – تتجمع
 طا�عا س�اس�ا". إن لدینا هنا برنامج وتكت�ك النضال االقتصادي والحركة النقاب�ة ل�ضع �أخذ التحالف

المقارنة بین  عشرات السنین لكل المرحلة الطو�لة من تحضیر قوى البرولیتار�ا "لمعركة مقبلة". وتجدر
العمال�ة االنجلیز�ة والتي تبین  ذلك و�ین إشارات ماركس وانجلس العدیدة المبن�ة على تجر�ة الحركة

العمال" ("المراسالت، المجلد األول، صفحة  كیف أن "االزدهار" الصناعي �ستثیر محاوالت "لشراء
االزدهار "�فسد معنو�ات العمال" بوجه عام (المجلد الثاني  )، وصرفهم عن النضال، وكیف أن هذا136

 "البرولیتار�ا االنجلیز�ة "تتبرجز" و كیف أن "األمة األكثر برجواز�ة بین األمم ) وكیف أن218صفحة 
أرستقراط�ة برجواز�ة  األمة االنجلیز�ة) "تبدو كأنها تر�د أخیرا أن �كون لد�ه، إلى جانب البرجواز�ة،)

الطاقة الثور�ة تتالشى وتزول لدى " )، وكیف أن290و�رولیتار�ا برجواز�ة" (المجلد الثاني، صفحة 
وكیف ین�غي االنتظار زمنا قد �طول إلى هذا  (124 البرولیتار�ا االنجلیز�ة" (المجلد الثالث صفحة

االنجلیز مما یبدو علیهم من الفساد البرجوازي " (المجلد الثالث صفحة  الحد أو ذاك "لكي یتخلص العمال
، المجلد 1866) مفقودة في الحركة العمال�ة االنجلیز�ة [1] "حم�ة الشارتیین" )، وكیف أن127

نموذجا وسط�ا "بین البرجواز�ین  )، وكیف أن الزعماء العمالیین االنجلیز �شكلون 305الثالث، صفحة 
)، و كیف "أن العامل االنجلیزي لن 209الرا�ع صفحة  الراد�كالیین والعمال" (تلم�ح إلى هولیوك المجلد

). إن تكت�ك 433دام هذا االحتكار قائما (المجلد الرا�ع، صفحة  یتحرك" �سبب احتكار انجلترا وما
�االرت�اط مع السیر العام (و مع النتیجة العامة) للحركة العمال�ة مدروس هنا من  النضال االقتصادي

 .نظر واسعة شاملة د�الكت�ك�ة على نحو رائع وثور�ة حقا وجهة
 

فقد صاغ لتكت�ك النضال الس�اسي المبدأ األساسي التالي للماركس�ة:  "أما "الب�ان الشیوعي
في  الشیوعیین) �كافحون في سبیل مصالح الط�قة العاملة وأهدافها الم�اشرة ولكنهم یدافعون  "إنهم (أي

الزراع�ة" بولون�ا   حزب "الثورة1848الوقت نفسه عن مستقبل الحركة". ومن أجل هذا ساند ماركس في 
ساند ماركس في ألمان�ا  1849–1848). وفي 1846(أي الحزب الذي أثار انتفاضة كراكوف�ا في 

عن التكت�ك. وكان �عتبر البرجواز�ة  الد�مقراط�ة الثور�ة المتطرفة ولم یتراجع قط عما قاله حینذاك

http://www.marxists.org/arabic/lenin/works/1914/05.htm%2301%2301


إلى خ�انة الشعب" (فقط التحالف مع جماهیر الفالحین  األلمان�ة �مثا�ة عنصر "كان یجنح منذ البدا�ة
بلوغ أغراضها كاملة) "و إلى إجراء مساومة مع الممثلین المتوجین  كان بوسعه ان یت�ح للبرجواز�ة

ف�ما یلي التحلیل النهائي الذي أعطاه ماركس عن وضع البرجواز�ة األلمان�ة الط�قي  للمجتمع القد�م". و
التي تنظر إلى  مرحلة الثورة البرجواز�ة الد�مقراط�ة مع العلم أن هذا التحلیل هو نموذج للماد�ة في

الماضي..."عادمة اإل�مان بنفسها  المجتمع من حیث حركته و ل�س فقط من جانب الحركة المتجه نحو
�الشعب، متذمرة من الك�ار، مرتجفة أمام  (اي البرجواز�ة األلمان�ة – المعرب) عادمة اإل�مان

فاقدة العز�مة في أي مكان منتحلة في كل مكان... دون  ...الصغار... خائفة من اإلعصار العالمي
اللعنة محكوم عل�ه �حكم مصالح شیخوخته �ق�ادة االندفاعات الفت�ة األولى  م�ادرة... كعجوز تنیخ عل�ه

صفحة  . انظر"التركة األدب�ة"، المجلد الثالث،1848قوي " ("الجر�دة الر�نان�ة الجدیدة"،  لشعب فتي
إن  (224 ). و�عد زهاء عشر�ن سنة كتب ماركس في رسالة إلى انجلس (المجلد الثالث صفحة212

مجرد إمكان�ة الكفاح   سب�ه أن البرجواز�ة كانت قد فضلت المسالمة مع العبود�ة على1848فشل ثورة 
ماركس ضد كل محاولة للعب  ، هب1849–1848في سبیل الحر�ة. وعندما اختتمت مرحلة ثورات 

المرحلة الجدیدة التي تهيء ثورات  �الثورة (النضال ضد شابر وو�لیخ) مصرا على معرفة العمل في
 في مرحلة 1856التالي حول الوضع في ألمان�ا في  جدیدة تحت ستار "سلم" ظاهري . إن تعلیق ماركس

كان ماركس یرغب في ان یتم هذا العمل: "سیتوقف كل شيء في  الرجع�ة االشد اسودادا یبین �ا�ة روح
الثورة البرولیتار�ة ،�ط�عة م، جدیدة، لحرب الفالحین" ("المراسالت" المجلد  المان�ا على امكان�ة دعم

كل انت�اهه  ). وطالما لم تنته الثورة الد�مقراط�ة (البرجواز�ة) في المان�ا وجه ماركس108صفحة  الثاني
الد�مقراط�ة. وكان �عتبر ان موقف  ف�ما یتعلق بتكت�ك البرولیتار�ا االشتراك�ة إلى تطو�ر طاقة الفالحین

) وذلك 210بروس�ا" (المجلد الثالث صفحة  السال هو "موضوع�ا خ�انة للحركة العمال�ة في صالح
العقار�ین والتعصب القومي البروسي. وقد كتب انجلس في  �الض�ط الن السال یتسامح مع المالكین

مع ماركس �صدد مشروع ب�ان مشترك في الصحف �قول: "في بلد   اثناء ت�ادل وجهات النظر1865
�اسم العمال الصناعیین إلى تسدید الضر�ة إلى البرجواز�ة فقط دون  زراعي، من السفالة ان �صار

 استثمار العمال الزراعیین على الطر�قة ال�طر�رك�ة (االبو�ة) و"تحت ضر�ات العصى" من االشارة إلى
 1870إلى  1863). وفي الحق�ة الممتدة من 217جانب الن�الء االقطاعیین" (المجلد الثالث، صفحة 

نهایتها هذه المرحلة التي كانت  حینما كانت مرحلة الثورة البرجواز�ة الد�مقراط�ة في المان�ا تشرف على
طرق انجاز هذه الثورة من فوق لم �كتف  تتنازع فیها ط�قات المستثمر�ن في بروس�ا والنمسا حول

كان �صلح ا�ضا لی�كنخت الذي وقع في "حب النمسا"  ماركس �شجب السال لمدع�اته مع ب�سمارك انما
وكان ماركس یلح على انتهاج تكت�ك ثوري �كافح �ال هوادة سواء  .واخذ یدافع عن الخصائص المحل�ة

تكت�ك ال یتكیف "للمنتصر"–الیونكر البروسي– بل �حدد النضال الثوري  ب�سمارك ام محبي النمس،
في المیدان الناجم عن انتصارات بروس�ا العسكر�ة ("المراسالت"، المجلد الثالث،  ضده فور، و�الض�ط
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 ، حذر ماركس البرولیتار�ا الفرنس�ة من1870 أیلول/سبتمبر 9الشهیرة الصادرة في  وفي رسالة األمم�ة
الم�ادرة  ) ح�ا ماركس �حماسة1871انتفاضة قبل األوان، ولكن عندما قامت هذه االنتفاضة مع ذلك (

كوغلمان). ان هز�مة الحركة  الثور�ة لدى الجماهیر "التي تصعد لمهاجمة السماء" (رسالة ماركس إلى
قد كانت من وجهة نظر ماد�ة ماركس  الثور�ة في هذا الوضع مثلها في العدید من االوضاع االخرى 

النضال البرولیتاري و�النس�ة إلى نتیجة هذا النضال من  الد�الكت�ك�ة شرا اهون �النس�ة إلى مجمل سیر
واالستسالم دون قتال ان مثل هذا االستسالم كان من شأنه أن یث�ط من  شر اخالء الموقع للمحتل

الشرع�ة  البرولیتار�ا وان �قوض كفاحیتها. ان ماركس، مع تقدیره التام الستخدام وسائل النضال معنو�ات
 1878–1877 في مراحل الركود الس�اسي وس�طرة الشرع�ة البرجواز�ة، قد شجب �شدة �الغة في

وحمل بنفس الشدة، ان لم  .�عد سن القانون االستثنائي ضد االشتراكیین "الجملة الثور�ة" لدى موست
على الحزب االشتراكي–الد�مقراطي  �كن اكثر، على االنتهاز�ة التي كانت قد استولت موقتا حینذاك

الث�ات والصال�ة والروح الثور�ة وكیف �ظهر جوا�ا  الرسمي الذي لم �عرف كیف �عطي الدلیل فورا على
لالنتقال إلى النضال السري . ("المراسالت"، المجلد الرا�ع، ص ص  على القانون االستثنائي استعداده

 .راجع ا�ضا رسائل ماركس إلى سورجي .[7] .424 ،422، 418، 303، 397
 

البر�طانیین في ثالثینات وأر�عینات القرن التاسع  أول حركة ثور�ة جماهر�ة للعمال :التشارت�ة .1
للبرلمان تحت اسم "عقد الشعب" وكافحوا من أجل المطالب الواردة في  عشر. قدم التشار�ون عر�ضتهم

 العام إلغاء أهل�ة الملك�ة �النس�ة للمترشحین للبرلمان الخ. وقد انتظمت اجتماعات العقد: االقتراع

. 32لسنوات.  ومظاهرات جماهیر�ة ضمت المالیین من العمال والحرفیین في كامل انحاء ال�الد امتدت
 1815كراكاو التي وضعت سنة  االشارة هنا إلى االنتفاظة الد�مقراط�ة للتحرر الوطني في جمهور�ة

المتمردون بتكو�ن حكومة وطن�ة اصدرت ب�انا �علن  تحت الس�طرة المشتركة للنمسا و�روس�ا وروس�ا. قام
الفالحین �اراض بدون سداد الدین. وفي ب�انات اخرى اعلن عن انشاء  الغاء الخدمات االقطاع�ة و�عد

.  عال�ة وادراج حقوق متساو�ة لجم�ع المواطنین. اال ان االنتفاظة قمعت �سرعة ورشات وطن�ة �اجور
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