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تقديمتقديم

  تنظي��م دورة1922] ف��ي أي��ار 40بن��اء عل��ى اق��تراحي، ق��ررت ش��عبة ال��دعوة التابع��ة للجن��ة موس��كو لح��زب روس��يا الش��يوعي [
 دروس قص��يرة الم��د ع��ن الماركس��ية ف��ي نط��اق الكاديمي��ة الش��تراكية. «ك��ان ه��دف تل��ك ال��دروس تقوي��ة الع��داد الماركس��ي وتزوي��د
 الرفاق العاملين في الحزب أو النقابات أو القتصاد بمنهج لدراساتهم اللحقة». وعلى الرغم من تشكك عدد م�ن الرف�اق ال�ذين ارت�أوا
 أن محاول�ة اجت��ذاب عم�ال مختل�ف الف�روع إل�ى دورة ال��دروس تل��ك م�ن دون إبع�ادهم ع��ن وظ�ائفهم ف�ي الح�زب وغي��ر الح�زب مقض�ي

  ب��المئة ه��م ف��ي الثلثي��ن وم��ا ف��وق)،50عليه��ا بالخف��اق، أص��ابت التجرب��ة نجاح��ا رائع��ا. وق��د أظه��رت أعم��ار المس��تمعين (أك��ثر م��ن 
 )،1919 و1918 منه���م وف���ي ع���امي 64، و1917 منه���م منس���بون إل���ى الح���زب قب���ل أوكت���وبر 69وف���ترة ت���درجهم ف���ي الح���زب (

  شخصا محاض�رة واح�دة)،80 بالمئة هم من البروليتاريين)، ومواظبتهم على الدروس (لم يفوت 80ووضعهم الجتماعي (أكثر من 
أظهرت أن لديهم رغبة صادقة في التثقف.

وقد كان من المأمول أن يمدP في أجل الدروس، لكن شعبة الدعوة التابعة للجنة موسكو ارتأت غير هذا الرأي.

 وقد ألقيت أثناء الدورة الدراسية، ووفقا للمخطط الذي وضعته بنفسي، سلسلة من المحاضرات في المواضيع التالية: أ- حي��اة
 - ب��دل م�ن حلق�ة دراس�ية ع�ن المادي�ة التاريخي�ة، ألق�ى3- المادي�ة الجدلي�ة- أ. ديب�ورين، 2م�اركس وأنجل�ز وعملهم�ا- د. ري�ازانوف، 

ستيبانوف أربع محاضرات عن تاريخ الدين.

 لق��د عه��د إل��ي بالحلق��ة التاريخي��ة. وك��ان عل��يP أن آخ��ذ بعي��ن العتب��ار أن رف��اقي تن��اولوا مواض��يع مح��ددة. وك��ان ف��ي ني��تي أن
 أع��رض ف��ي دروس تالي��ة آراء م��اركس القتص��ادية، لكنن��ي كرس��ت محاض��رتي العاش��رة للمح��ة وجي��زة ع��ن الرأس��مال وللس��ؤال الت��الي:

كيف نقرا الرأسمال؟ وسوف تنشر هذه المحاضرة على حدة، بعد إعادة النظر فيها وتكميلها.

 س��وف يفه��م الق��ارئ الن عل��ة بع��ض الثغ��رات ف��ي المحاض��رات ال��تي أنش��رها هن��ا. فه��ي مكرس��ة بص��ورة رئيس��ية، ش��أن س��يرة
ماركس بقلم مهرينغ، لحياة ماركس وأنجلز ولعملهما كثوريين.

 يبق��ى عل��يP أن أق��ول بض��ع كلم��ات بص��دد ط��ابع محاض��راتي. فق��د ح��اولت، بق��در م��ا يس��مح ل��ي الموض��وع، أن أك��ون ش��عبيا،
 وأملي أن تكون هذه المحاضرات سهلة الفهم على القراء ال�ذين ه�م ف�ي مس�توى ي�ؤهلهم لس�تيعاب الش�رح ال�ذي كتبت�ه لتلم�ذة م�دارس
 الحزب عن البيان الشيوعي (منشورات موسكوفسكي رابوتشي). ومن المؤكد أنهم سيكونون بحاجة، من أجل ذلك، إلى إعداد معين،
 متوفر أصل لمستمعيc جميعا ب�وجه الجم�ال. فه�ؤلء المس�تمعون، ال�ذين ن�الوا حظ�ا م�ن الع�داد ف�ي الح�زب، ق�رأوا جميع�ا بن�اء عل�ى
 نصيحتي، وبصورة مس�بقة، كراس�تdي زتكي�ن وس�تكلوف ع�ن م�اركس. وكم�ا أمكنن�ي أن ألح�ظ م�ن الس�ئلة ال�تي طرحته�ا عليه�م، ك�ان
 ف�ي إع�دادهم م��ن ق�رأ كت�اب مهرين�غ. وعلي��ه، ف�إن مس��تمعيc جميع�ا ك�انوا مطلعي��ن بق�در أو ب�آخر عل�ى الطريق�ة المعه�ودة ف�ي معالج�ة

الموضوع الذي وقع اختياري عليه.

 سأض��يف الق��ول، برس��م أس��اتذة م��دارس حزبن��ا، أن منهج��ي، كم��ا س��يلحظون بأنفس��هم، يختل��ف اختلف��ا ك��بيرا ل ع��ن منه��ج
 مهرين��غ فحس��ب، ب��ل أيض��ا ع��ن منه��ج س��ائر كت��Pاب س��يرة م��اركس وأنجل��ز، وك��ذلك ع��ن منه��ج م��ؤرخي الممي��ة. وق��د حملن��ي ط��ابع
حالت إلى مراجع، ولم أسمح لنفسي ببعض الش�واهد إل فيم�ا ن�در. gمحاضراتي على التخلي عن كل بهرج علمي له شكل هوامش وا 
 بيد أنه يمكنني القول مع ذلك أن استنتاجاتي تستند إلى دراسة مطولة ومدققة ل لكل ما نشر فحسب، بل أيضا لمواد كثيرة استقيتها
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 من محفوظات (أرشيفات) متنوعة، كنت أنا السباق في معظم الحوال إلى نبشها من الغبار والنسيان. ويمكن، لمن يش�اء، أن يع��ثر
في مجموعة كتاباتي عن تاريخ الماركسية، التي ستنشر في طبعة خاصة، على أدلة وبراهين في تأييد بعض من أطروحاتي.

د. ريازانوف
 1923 نيسان 18

5



المحاضرة الولىالمحاضرة الولى

[مدخل – الثورة الصناعية في إنكلترا- الثورة الفرنسية الكبرى وأثرها في ألمانيا]

 الموض�وع ال�ذي س�أعالجه ت�اريخي بح�ت، لكنن�ي آخ�ذ ف�ي ال�وقت نفس�ه عل�ى ع�اتقي المهم��ة التالي�ة: لم�ا ك�ان م�اركس وانجل�ز
 معلمانا، يستأثران باهتم�امكم بص�فتهما واض�عي التص�ور الم�ادي للتاري�خ، وبص�فتهما مب�دعي الش�تراكية العلمي�ة، فف�ي ودي أن أس�رد

عليكم تاريخهما مستخدما منهجهما بالذات، مطبقا تصورهما المادي.

 على الرغم من أن برنامجنا ينوه بأهمي�ة الجماع�ة، تران�ا نع�زو أحيان�ا أهمي�ة مس�رفة إل�ى دور الف�راد ف�ي التاري�خ. وف�ي الون�ة
 الخي��رة ب��وجه خ��اص، تران��ا نه��Pون إل��ى ح��د م��ا م��ن دور الجم��اهير ونض��رب ص��فحا ع��ن الش��روط القتص��ادية والتاريخي��ة العام��ة ال��تي
 تحدد دور الفراد. إن شخصية انجلز تنحني قليل أمام تفوق شخصية ماركس.. ول يكاد يكون في المك�ان العث�ور ف�ي تاري�خ الق�رن
 التاسع عشر على رجل حدد مثله بنشاطه وبنتاجه العلمي فكر وعم�ل سلس�لة م�ن الجي�ال ف�ي جمل�ة م�ن البل�دان. وعم�ا قري�ب يك�ون
 ق��د تص��رم أربع��ون عام��ا عل��ى وف��اة م��اركس، ولكن��ه ل ي��زال حي��ا، ويواص��ل فك��ره ممارس��ة ت��أثيره، مح��دkدا التط��ور الفك��ري ح��تى لن��أى

البلدان، بلدانا لم تسمع باسمه يوم كان على قيد الحياة.

 إن اسم ماركس معروف جدا ف�ي روس�يا. وه�ا ق�د انقض�ى خمس�ون عام�ا وني�ف عل�ى ص�دور الترجم�ة الروس�ية ل�«الرأس�مال»،
 ولكن تأثير الماركسية ل يني يتزايد عاما بعد عام. ولن يكون في مستطاع أي م��ؤرخ مس��تقبل أن ي�درس التاري��خ الروس�ي ابت��داء م��ن

  من دون أن يدرس قبل ذلك مؤلفات ماركس وانجلز، نظرا إل�ى عم�ق تغلغلهم��ا ف�ي تاري�خ الفك�ر الش�تراكي والجتم�اعي1880عام 
الروسي، وفي تاريخ الحركة العمالية الثورية الروسية.

 ه��ا نحن��ذا نق��ف أم��ام رجلي��ن ن��ابغتين ح��ددا وجه��ة الفك��ر النس��اني. فلن��رd إذن إل��ى الش��روط وال��بيئة ال��تي ترعرع��ا فيه��ا. إن ك��ل
 إنسان نتاج لوسط تاريخي محدد، وكل نابغة ك��بير ي�أتي بش�يء م�ا جدي��د، إنم�ا يفع�ل ذل�ك عل�ى أس�اس م�ا فmع�ل قبل�ه. إن�ه ل ينبج�س
 من العدم. بل أكثر من ذلك: فنحن إذا أردنا تحديد عبقرية رجل من الرجال ودرجة ابتكاره وأصالته، ما استطعنا سبيل إل��ى ذل��ك إل
 إذا تك�ونت ل��دينا فك�رة تقريبي��ة عم�ا فmع��ل قبل��ه، وع��ن التط�ور ال��ذي ك�ان الفك�ر النس�اني والمجتم��ع النس�اني ق��د أدرك�اه ي��وم ش�رع ذل��ك
 الرجل يتكون ويتنسم تأثير الوسط المحيط. وعليه، ل بد لنا ح�تى نفه�م م�اركس –وس�يكون ذل�ك بمثاب��ة تط��بيق عمل�ي لمنه�ج م�اركس

على ماركس ذاته- من أن ندرس تأثير الوسط التاريخي على ماركس وانجلز.

  ف��ي ب��ارمن. وتريي��ر وب��ارمن1820 تش��رين الث��اني 28]، وانجل��ز ف��ي 40 ف��ي تريي��ر [1818 أي��ار 5رأى م��اركس الن��ور ف��ي 
 م��دينتان ألمانيت��ان تقع��ان ف��ي إقلي��م واح��د، إقلي��م الراينلن��د ال��ذي يحي��ط ب��ه نه��ر الراي��ن ال��ذي يؤل��ف خ��ط الح��دود الفاص��ل بي��ن فرنس��ا

وألمانيا. لقد ولد إذن ماركس وانجلز في زمن واحد تقريبا، بفاصل سنتين ونيف.

 ول��دا ف��ي ألماني��ا، ف��ي إقلي��م واح��د، ف��ي النص��ف الول م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر. والطف��ل، كم��ا تعلم��ون، يك��ون عرض��ة عل��ى
 الخص لتأثير الوسط العائلي في السنوات الولى في حياته. وبدءا من السنة العاشرة، أو السنة الثانية عش��رة، يتع��رض لت��أثير أك��ثر

تعقيدا، تأثير المدرسة، حيث يبدأ بالحتكاك بجملة من الظاهرات والوقائع التي كان يجهلها في الدائرة الضيقة للحياة العائلية.
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 نحن نرى إذن ماركس وانجلز من الن في وسط جغرافي معين: ألمانيا. وسنرى فيما بعد م�ا الطبق��ة ال�تي كان�ا ينتمي��ان إليه�ا
نما في ذلك الوقت طفقا يتعرضان لتأثير الوسط الت��اريخي1830بحكم أصلهما. وفي حوالي العام  gكانا قد أمسيا صبيين واعيين، وا  

الجتماعي.

  عامان ثوري��ان1831 و1830لنرd كيف كان الوضع التاريخي العام يوم بدأ ماركس وانجلز يحييان حياة واعية. إن عامي 
 ] ف��ي فرنس��ا. فطغ��ت عل��ى أورب��ا بكامله��ا، م��ن الغ��رب إل��ى الش��رق، ب��ل أنه��ا41 ان��دلعت ث��ورة تم��وز [1830بالنس��بة إل��ى أورب��ا. ف��ي 

 ]. إذن م��ا أن إذن م��ا إن غ��دا م��اركس وانجل��ز غلمي��ن42 [1831أدرك��ت روس��يا ذاته��ا، حي��ث حرك��ت ف��ي مملك��ة بولوني��ا انتفاض��ة 
  ل�م تك��ن ه�ي1830واعيين بقدر أو بآخر، حتى وجدا نفسيهما في دوامة الث�ورة، يتلقي�ان انطباع�ات الحقب�ة الثوري�ة. لك�ن ث�ورة تم�وز 

 نفسها سوى إكمال لثورة أخرى أعظم شأنا، ل مناص لنا من معرفة نتائجها وتأثيرها حتى نفه��م الوس��ط الت��اريخي ال��ذي ش�ب في��ه ك��ل
من ماركس وانجلز عن الطوق.

  بع��املين أساس��ين: الث��ورة الص���ناعية ف��ي إنكل��ترا والث��ورة الفرنس��ية1830تح��دد تاري��خ الق��رن التاس��ع عش��ر امت��دادا إل��ى ع��ام 
 ، وامتدت على حقبة طويلة جدا من الزمن. وأدركت أوجه��ا ف��ي1760الكبرى. وقد بدأت الثورة الصناعية في إنكلترا في حوالي عام 
. فما الثورة الصناعية (كما سماها انجلز)؟1830أواخر القرن الثامن عشر، ولكنها لم تنته إل في حوالي عام 

 ف���ي النص���ف الث���اني م���ن الق���رن الث���امن عش���ر ك���انت إنكل���ترا ق���د أض���حت قط���را رأس���ماليا. ك���ان فيه���ا طبق���ة م���ن العم���ال، م���ن
 البروليتاريين، أي طبقة من رجال محرومين من كل ملكي��ة، غي�ر م��الكين لدوات إنت�اج، وبالت�الي مكرهي��ن عل�ى بي��ع ق�وة عمله�م كم�ا
 تباع السلعة حتى يعيشوا. وكان يوجد فيها أيضا طبقة من الرأسماليين الذين يستغلون طبقة العمال. وكان فيها أخيرا طبقة من كبار

الملك العقاريين.

 بيد أن الرأسمالية في إنكل�ترا ك�انت ل ت�زال تعتم��د تقني�ا ح�تى منتص�ف الق�رن الث�امن عش�ر عل�ى النت�اج الي�دوي الق�ديم، عل�ى
 المهنة. ول نقصد ب��ذلك النت�اج الحرف�ي الق��ديم حي�ث ك�انت ك�ل منش�أة ل تض�م س�وى رب عم�ل واح�د، واثني��ن أو ثلث�ة م��ن العرف�اء،
 وبعض المبتدئين. فقد كان ذلك النتاج الحرفي قد أخلى الساح لنمط النتاج الرأسمالي. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر

 ]. وف�ي الط�ور المعمل�ي م�ن تط�ور النت�اج، يواص�ل الرأس�ماليون اس��تغلل43كان النتاج الرأس�مالي ف�ي إنكل�ترا ق��د أض�حى معملي�ا [
 العام��ل، لك��ن عل��ى نط�اق واس��ع، وف�ي مش��غل أك��بر بك��ثير م��ن مش��غل الحرف�ي. أم�ا م��ن منظ��ور تنظي��م العم��ل، ف��إن النت��اج المعمل��ي
 يتمي��ز ع��ن الص��ناعة الحرفي��ة بجمع��ه لمئات م��ن الحرفيي��ن ف��ي مق��ر ك��بير. ويق��وم بي��ن أولئك الرج��ال ال��ذين يع��دون ب��المئات، أي��ا تك��ن
 المهنة التي يعملون فيها، تقسيم مكتمل للعمل مع كل ما يترتب على هذا التقسيم من نتائج. تلك هي المنش��أة الرأس��مالية، منش��أة بل
 آلت، لكن تقسيم العمل، تقسيم كيفية النت��اج بال��ذات إل�ى عملي�ات جزئي��ة متباين��ة، يك��ون ق��د قط�ع فيه��ا ش�وطا بعي�دا. وف�ي منتص��ف

القرن الثامن عشر تحديدا أدركت هذه الحقبة المعملية أوج ازدهارها في إنكلترا.

نما ابتداء من عام  gطفقت تتب��دل أس�س النت�اج التقني��ة بال�ذات. فمح��ل أدوات الحرفيي��ن القديم��ة حل�ت آلت. وح��دث1760وا  
 ه��ذا التجدي��د أول م��ا ح��دث ف��ي الف��رع الرئيس��ي م��ن الص��ناعة النكليزي��ة: النس��يج. وط��رأ تح��ول ك��بير عل��ى الج��انب التقن��ي م��ن مهن��ة
 النساج والغ�زال بنتيج��ة التط�بيق المتع�اقب لسلس�لة م��ن الختراع�ات. ول�ن أع��دد تل�ك الختراع�ات جميع�ا. س�أقول فق�ط أن�ه ف�ي ح�والي

  اخ��ترع واط أيض��ا آلت��ه البخاري��ة المتقن��ة ال��تي أت��احت1785 ك��ان ق��د ت��م اخ��تراع المغ��زل والمنس��ج الليي��ن، وف��ي ع��ام 1780الع��ام 
 إمكانية إقامة المعامل في المدن بعد أن كانت م�ن قب�ل ل تق�ام إل عن��د مج�اري المي�اه المول��دة للطاق��ة الض�رورية. ونجم�ت ع��ن ذل��ك

  ب��دأت مح�اولت اس�تخدام البخ�ار كمح�رك ف�ي ع��دد م��ن ف�روع الص��ناعة. لك��ن تق�دم1785شروط موائمة لتركز النت��اج. وابت��داء م��ن 
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 1830 إل�ى 1760التقنية الصناعية لم يتم بالسرعة التي تتحدث عنها أحيان�ا موجزاتن��ا المدرس�ية. له�ذا قل�ت أن الحقب�ة الممت��دة م�ن 
 Self-Actingه��ي بكامله��ا حقب��ة تل��ك الث��ورة الص��ناعية الك��برى. وم��ن ذل��ك أن المغ��زل ال��ذي يعرف��ه الك��ثيرون منك��م، المغ��زل الل��ي 

 . كذلك لم يأخ��ذ الن�ول الل��ي ش��كله الراه��ن1825الكثير النتشار في معاملنا، لم يأخذ شكله المكتمل، المتقن، النهائي، إل في عام 
 )، أي قبل ذلك التاري��خ بم��دة ل1785 (نول كارترايت في عام 1760، مع أن النوال الولى اخترعت قبل عام 1813إل في عام 
بأس بطولها.

 نحن إذن أمام بلد ما ونت الختراعات تتوالى بل انقطاع منذ سبعين عاما، وم�ال ون�ى في��ه النت�اج ي��تركز أك�ثر ف��أكثر، وم�ا
 ونت فيه أنوال الغزل والنسيج الصغيرة تنقرض وتزول تدريجيا، وكان يحل محل الحرفيين أعداد متزايدة باس�تمرار م�ن البروليت�اريين.
 وهكذا نجد في إنكلترا في نهاية القرن الثامن عشر، وعل�ى الخ�ص ف�ي أواس�ط الق�رن التاس�ع عش�ر، وب��دل م�ن طبق�ة العم�ال القديم��ة
 ال��تي ش��رعت ب��التكون ف��ي القرني��ن الس��ادس عش��ر والس��ابع عش��ر وال��تي م��ا ك��انت تمث��ل، ح��تى ف��ي النص��ف الث��اني م��ن الق��رن الث��امن

عشر، سوى جزء ضئيل من السكان، نجد طبقة كثيرة التعداد من السكان، تسم بميسمها العلقات الجتماعية كافة.

 وب��التواقت م��ع تل��ك الث��ورة الص��ناعية، ط��رأ ق��در م��ن ال��تركز ف�ي داخ��ل الطبق��ة العامل��ة بال��ذات، كم��ا ط��رأ تغي��ر عل�ى العلق��ات
لخ الغزالون والنساجون عن شروط وجودهم المعهودة. في البدء كان العامل ف��ي المعم��ل ل يتمي��ز ك��ثيرا ع��ن mالقتصادية كافة. فقد س 
 الحرفي أو الفلح، فكان مطمئنا إلى الغد، مدركا أنه يحيا في الشروط نفسها التي عاش فيها والده أو جده، لكن كل ش��يء ق��د تغي��ر
 الن. فالعلق��ات العائلي��ة العريق��ة الق��دم بي���ن أص��حاب المنش��آت والعم��ال ق��د ان��دثرت، وص��ار أص��حاب المنش��آت يلق��ون إل��ى قارع��ة
 الطريق بالعشرات والمئات من العمال. وعندئذ ثارت ثائرة هؤلء الخيري��ن عل�ى ه��ذا التب��دل الج��ذري، عل�ى ه��ذا النقلب ف�ي ش�روط
 حي��اتهم. اس��تولى عل��ى قل��وبهم الغي��ظ، وانص��ب غيظه��م وحق��دهم ف��ي البداي��ة عل��ى العلم��ة الخارجي��ة لتل��ك الث��ورة الجدي��دة المعاكس��ة
 لمصالحهم، أي عل��ى اللت ال��تي ك�انت تش�خص ف�ي نظره�م الش�ر كل��ه. وف�ي مطل�ع الق�رن التاس�ع عش�ر ح��دثت سلس�لة م��ن أعم��ال
 تم��رد العم��ال عل��ى اللت، عل��ى التحس��ين التقن��ي للنت��اج. وبلغ��ت حرك��ات التم��رد تل��ك أقص��ى م��داها ف��ي إنكل��ترا ف��ي ح��والي الع��ام

 ، وذلك على اثر البتداء باستخدام المنسج اللي المطور. ويومئذ اجتاحت الحركة المراكز الصناعية جميعا، وبعد أن ك�انت1815
عفوية، تنظمت وابتدعت شعاراتها وزعماءها.

 ولمواجهة هذه الحركة، المعروفة في التاريخ باسم حركة اللوديين، والتي اقتبست تسميتها في رأي بعضهم من اسم واح��د م��ن
 العم��ال، وف��ي رأي بعض��هم الخ��ر م��ن اس��م الجن��رال الخراف��ي ل��ودا ال��ذي ك��ان العم��ال يوقع��ون ب��ه بيان��اتهم، لج��أت الطبق��ات الحاكم��ة
 والوليغارشية السائدة إلى أشد التدابير حزما وصرامة. فكل عمل من أعمال التدمير، وكل محاولة لتخريب اللت عقوبته��ا الم��وت،

وقد قضى الكثير من العمال شنقا.

نم��ا إل��ى gك��انت هن��اك حاج��ة إل��ى دعاي��ة مناس��بة لتن��وير العم��ال، ولفه��امهم أن خط��أ وض��عهم ل يرج��ع إل��ى اللت نفس��ها، وا 
 الش��روط ال��تي تس��تخدم فيه��ا ه��ذه اللت الجدي��دة. والح��ال أن الحرك��ة الثوري��ة ال��تي تجع��ل ه��دفها تحوي��ل العم��ال إل��ى كتل��ة جماهيري��ة

  تحدي�دا.1815واعية، قادرة على التصدي لشروط اجتماعية وسياسية معينة، طفقت تنم��و وتتط�ور بق�وة ف�ي إنكل�ترا ابت��داء م��ن ع�ام 
ن ب��دأت ف��ي  gف��إن رواده��ا ظه��روا ف��ي أواخ��ر الق��رن1817-1815ول��ن أدخ��ل ف��ي تفاص��يل تل��ك الحرك��ة، لك��ن ب��ودي التن��ويه بأنه��ا وا  

الثامن عشر.

 لك��ن ح��تى نفه��م دور ه��ؤلء ال��رواد، ينبغ��ي علين��ا أن ن��درس الن فرنس��ا، لن��ه يش��ق علين��ا أن نفه��م الخط��وات الول��ى للحرك��ة
النكليزية من دون أن نعرف دور الثورة الفرنسية.
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  طفق�ت تأف�ل، وبع��د بض�عة أع�وام أفض�ت1794. وب�دءا م��ن 1793، وأدركت ذروتها في 1789اندلعت الثورة الفرنسية في 
  قام نابليون بانقلبه، وش��غل منص��ب القنص�ل لم��دة خم�س س��نوات، ث�م أعل��ن نفس��ه1799إلى قيام دكتاتورية نابليون العسكرية. ففي 

.1815إمبراطورا، وملك على فرنسا حتى عام 

 ك��انت فرنس��ا، ح��تى نهاي���ة الق��رن الث���امن عش���ر، قط��را تحكم���ه ملdكي���ة مطلق���ة. وف��ي الواق���ع، ك��انت الس��لطة ف��ي أي���دي النبال��ة
 والكليروس اللذين كانا يبيعان مقابل إعان��ات مالي��ة ج�زءا م��ن نفوذهم��ا للبرجوازي��ة المالي��ة التجاري�ة ال��تي ك�انت قي��د التك��وين. وأفض�ى
 غلي��ان الجم��اهير الش��عبية، والمنتجي��ن الص��غار، والفلحي��ن، والص��ناعيين الص��غار والمتوس��طين غي��ر المتمتعي��ن ب��أي امتي��از، أفض��ى
 إلى حركة ثورية قوية أجبرت السلطة الملكية، في خاتمة المطاف، على القبول بتنازلت. فاستدعى لويس السادس عش��ر «المج��الس

 ]. وفي إبان صراع الفئتين الجتماعيين الممثلتين بطبقة فقراء المدن وبطبقة أصحاب المتيازات، سقطت السلطة، في44العامة» [
 ، بين يدي البرجوازية الصغيرة الثوري�ة والعم�ال الباريس�يين. وي�ومئذ س�يطر اليعاقب��ة م�ع روبس�بير وم�ارا الل��ذين ينبغ��ي1792 آب 10

 أن نضيف إليهما الجيروندي دانتون. وعلى مدى سنتين كان مصير فرنسا بين أيدي الشعب الثائر الذي كانت باريس طليعته. كان
 اليعاقبة ممثلي البرجوازية، لكنهم دفعوا بمطالب هذه البرجوازية إلى حدها المنطق�ي. م�ا ك�انوا ل بش��يوعيين ول باش��تراكيين، وم�ا ك�ان
 روبسبير ومارا ودانتون سوى برجوازيين صغارا ديموقراطيين أخذوا على عاتقهم الدور والمهمة اللذين كان يفترض بالبرجوازية قاطب��ة
 أن تنجزهما: تحرير فرنسا من جميع مخلفات العهد القطاعي، وخلق الشروط السياسية التي تسمح لجميع المالكين بمزاولة نشاطهم
 بحرية، ولكل مالك صغير ب�أن يت��دبر لنفس�ه دخل متوس�طا م�ن خلل مهن��ة ش�ريفة أو اس�تثمار ش�ريف لعم�ل الغي�ر. لك�ن اليعق�وبيين
 روبسبير ومارا، في نضالهما ضد القطاع، وض�د الرس�تقراطية، وبص�ورة رئيس��ية ض�د أورب��ا قاطب��ة ال�تي ك�انت تنق��ض عل�ى فرنس�ا،
 لعب�ا دور زعم�اء ث�وريين. وق�د ك�ان عليهم��ا، ف�ي مج�رى ذل�ك الكف�اح ض�د أورب�ا قاطب��ة، أن يلج�آ إل�ى اس�تخدام خط�ة الدعاي��ة الثوري�ة.
 وكي يواجها قوة النبلء والملوك بقوة الجماهير الشعبية، أطلقا شعار: «الحرب على القصور، السلم للكواخ!». وتحت رايتهما نقش��ا

شعار: الحرية، المساواة، الخاء.

 إن تلك المنجزات الولى للثورة الفرنسية قد عادت بالفائدة المباشرة على راينلند حيث جرى تنظيم جمعيات يعقوبية. وتط��وع
 الكثيرون من اللمان في الجيش الفرنس�ي. وق��د س�اهم بعض�هم ف�ي جمي�ع الجمعي�ات الثوري�ة ف�ي ب�اريس. وك�ان للث�ورة الفرنس��ية ت�أثير
 ب��الغ ودائم ف��ي إقلي��م راينلن��د حي��ث ح��افظ الجي��ل الف��تي ف��ي مطل��ع الق��رن التاس��ع عش��ر عل��ى زاه��ي تقالي��دها البطولي��ة. وق��د ك��ان عل��ى
 ن��ابليون الغاص�ب نفس��ه، ف�ي ص�راعه م��ع أورب�ا الملكي��ة والقطاعي��ة، أن يعتم��د عل�ى المنج�زات الساس��ية للث�ورة الفرنس��ية، لمج�رد أن��ه
 ك��ان غاص��با، ع��دوا للنظ��ام القط��اعي. ك��ان ق��د ب���دأ حي��اته العس��كرية ف��ي الجي��ش الث��وري. وق���د ح��ارب الجن��ود الفرنس��يون، الحافي��ة
 أقدامهم، الرثة ثيابهم، شبه الع�زل م��ن الس��لحة، ض�د الق�وات النظامي��ة البروس��ية وقهروه�ا بحماس�تهم، بتف�وقهم الع��ددي، ب�براعتهم ف�ي
 تثبيط معنويات الجيش المعادي وتفكيكه ع��ن طري�ق ق��ذفه بالمناش�ير قب��ل قص�فه بالرص�اص. وق��د لج�أ ن��ابليون نفس��ه ف�ي حروب�ه إل�ى
 تل��ك الدعاي��ة الثوري��ة. وك��ان يعل��م ح��ق العل��م أن الم��دافع وس��يلة عم��ل قوي��ة، لكن��ه ل��م يهم��ل ق��ط، ح��تى آخ��ر أي��ام حي��اته، أداة الدعاي��ة

الثورية التي تفكkك قوات الخصوم.

 وامتد تأثير الثورة الفرنسية إلى الشرق أيضا، فوصل حتى إلى سان بطرسبورغ. وتروي كتبنا القديمة أن الناس، عند وص��ول
نبأ سقوط الباستيل، راحوا يتبادلون التهاني ويتعانقون في شوارع سان بطرسبورغ بالذات.

 ]، تفهم عميق الفهم معنى أح��داث الث��ورة الفرنس��ية.45وكان في روسيا أصل مجموعة قليلة من الرجال، أشهرهم راديتشيف [
 وقد بان أثر ه��ذه الث�ورة ف�ي أقط�ار أورب�ا ط�را بق�در أو ب�آخر. وح�تى ف�ي إنكل�ترا، القط�ر ال�ذي ك�ان ي��ومئذ عل�ى رأس جمي��ع الحلف
 الموجه��ة ض��د فرنس��ا، امت���د أثره��ا ل إل��ى العناص��ر البرجوازي��ة الص��غيرة فحس��ب، ب��ل أيض��ا إل��ى الع���داد الك��بيرة م��ن العم��ال ال��ذين
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  على وجه التحديد رأى النور في إنكلترا أول تنظيم عمالي ثوري، وحم��ل ذل��ك1792-1791أوجدتهم الثورة الصناعية. وفي حوالي 
 التنظيم اسم جمعية التراسل، وقد تسمى بهذا السم احتيال على القانون النكليزي الذي يحظر على كل جمعية في بلدة من البلدات
 أن تقيم صلة تنظيمية مع جمعية أخرى في بلدة أخرى. ف�ي نهاي��ة الق�رن الث��امن عش��ر، ك�انت إنكل��ترا قط�را دس��توريا. وك�ان ق��د ح��دث
 فيه��ا ثورت��ان: أولهم��ا ف��ي أواس��ط الق��رن الس��ابع عش��ر، وثانيتهم��ا ف��ي أواخ��ره. وك��انت تعت��بر أك��ثر القط��ار تح��ررا، وك��انت الن��وادي
 والجمعيات مرخصا لها فيها، لكن لم يكن يحق لي من تلك النوادي أو الجمعيات أن يقي��م علق��ة تنظيمي��ة م�ع غي��ره. وت��داركا لم�ر
 هذا التحظير ابتكر العمال تنظيم جمعيات مراسلة حيثما وجدوا إلى ذلك سبيل. وكانت تلك الجمعي�ات تراس�ل بعض�ها بعض�ا. وك�ان
 عل�ى رأس جمعي�ة لن��دن اس�كافي ي��دعي توم�اس ه�اردي، وه�و اس��كتلندي م�ن أص�ل فرنس�ي. وق��د اجت��ذب ع��ددا ك�بيرا م�ن العم�ال إل�ى
 الجمعية التي كان هو منظمها. وكان رسم الدخول زهيدا للغاية. وكانت الجمعية تنظم اجتماعات ومهرجانات خطابية. وكان معظ��م
 العمال المنتسبين إليها حرفيين واسكافيين وخياطين. وآية ذلك أن الثورة الصناعية التي تحدثت عنها ك�انت ق�د ب��دأت تم�ارس تأثيره�ا
 التفكيكي على النتاج المعملي القديم وعلى المهن القديمة. وسأذكر لكم اسما آخر يرتبط بالتاريخ اللحق للحرك��ة التريديونيوني��ة ف��ي
 إنكلترا، هو فرنسيس بلس، الخياط مهنةw. وبين س�ائر الحرفيي��ن العض�اء ف�ي جمعي�ات التراس�ل تل��ك، س�أذكر الس��كافي ه�ولكرافت،

الشاعر، الكاتب، الخطيب المفوه، الذي لعب دورا كبيرا في أواخر القرن الثامن عشر.

 )، بعث��ت جمعي��ة ه��اردي للتراس��ل، بواس��طة1792 آب 10بع��د أس��بوعين أو ثلث��ة أس��ابيع م��ن إعلن الجمهوري��ة ف�ي فرنس��ا (
 ]. وق��د ت��رك ذل��ك الخط��اب، وه��و م��ن أوائل بيان��ات46الس��فير الفرنس��ي ف��ي لن��دن، بخط��اب تع��اطف وتأيي��د إل��ى الجمعي��ة التأسيس��ية [

 التض��امن المم��ي، أث��را ك��بيرا ف��ي الجمعي��ة التأسيس��ية، لن��ه ص��ادر ع��ن الش��عب النكلي��زي، ولن الطبق��ات الس��ائدة ف��ي إنكل��ترا ك��انت
 تبدي آنئذ عن عداء لدود حيال فرنسا. وقد ردت عليه الجمعية التأسيسية بقرار خاص. وقد تذرعت الوليغارشية النكليزية بعلق��ات
 جمعيات التراسل باليعاقبة الفرنسيين كي تق�وم بحمل�ة ملحق�ة ض�دها. ورفع�ت ع�دة دع�اوي عل�ى ه�اردي وعل�ى ع��دد م�ن رف�اقه. ول�و
 قرأنا خطابات وكلء النيابة في تلك المحاكمات، لرأينا كيف انتهزت المجموعات الرأسمالية النكليزية سانحة الثورة ك��ي تج��رد فرنس��ا

الثورية من مستعمراتها في آسيا وأمريكا.

 لقد عمدت الوليغارشية، تخوفا من انهي�ار أس�س س�يطرتها، إل�ى اتخ�اذ سلس�لة م�ن الج�راءات ض�د الحرك�ة العمالي�ة الولي�دة.
 فالجمعي��ات والتح��ادات ال��تي ك��ان ق��د رخ��ص للعناص��ر البرجوازي��ة والف��راد الميس��ورين بإنش��ائها، وال��تي ك��ان م��ن المس��تحيل فيم��ا بع��د

  تحظيره��ا. وحظ��رت ب��وجه خ��اص جمي��ع الجمعي��ات ال��تي تتب��ادل1800المتن��اع ع��ن ال��ترخيص به��ا للحرفيي��ن، ق��د ج��رى ف��ي الع��ام 
  حرم�ت1824 إلى 1799 صدر قانون خاص بتحظير كل اتحادات للعمال في إنكلترا. ومن 1799التراسل فيما بينها. وفي العام 

الطبقة العاملة النكليزية من كل حق في الجتماع والتكتل.

 . فحرك��ة الل��وديين، ال��تي ك��ان ه��دفها الوح��د ت��دمير اللت، أخل��ت الس��اح لنض��ال أك��ثر وعي��ا. ورأت1815لنرج��ع إل��ى ع��ام 
 الن���ور تنظيم���ات ثوري���ة جدي���دة جعل���ت ه���دفها تغيي���ر ش���روط الحي���اة السياس���ية للطبق���ة العامل���ة. وق���د ط���البت ف���ي المق���ام الول بح���ق

  ف�ي مرك�ز الص�ناعة1819 بكف�اح مس�تعر الوار تمخ�ض ف�ي ع�ام 1817الجتماع، وبحق التكتل، وبحرية الصحافة. وبدأت سنة 
 القطنية، مانشستر، عن معركة كتبت لها الشهرة، معركة تعرف باسم معركة بي��ترلو. فكم��ا أن نيق��ول الث��اني ص��فق لعس�اكره الش��جعان
 الذين أطلقوا الن�ار عل�ى عم�ال إياروس�لفل، ك��ذلك هن�أ مل�ك إنكل�ترا الفرس�ان البواس�ل ال��ذين قه�روا العم�ال الع�زل م�ن الس�لح. فض�ل
 عن ذلك، اتخذت إجراءات جديدة صارمة ضد الطبق�ة العامل��ة، تع�رف باس�م الق��وانين الس�تة. لك�ن تل�ك الض�طهادات ل�م ت�ؤد إل إل�ى

 ، وبفض��ل بلس عل��ى الخ��ص ال��ذي ك��ان ق��د غ��دا ي��ومئذ ص��ناعيا غني��ا م��ن دون أن يقط��ع1824تعزي��ز الكف��اح الث��وري. فف��ي ع��ام 
 صلته بالراديكاليين في مجلس العموم، حصل العم�ال النكلي��ز عل�ى تن��ازل: ق�انون التكت��ل المش�هور. وص�ار لحركته��م الس�اعية إل�ى
 إنشاء منظمات مهنية غرضها الدفاع عنهم وحم��ايتهم م�ن اض�طهاد أرب�اب العم�ل والحص�ول عل�ى ش�روط عم��ل أفض�ل وعل�ى أج�ور
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 أكثر ارتفاعا، صار لها أساس شرعي. وابتداء من ذلك اليوم ش�رعت الحرك��ة التريديونيوني��ة النكليزي��ة ب��التطور. وتك��ونت ف�ي داخله��ا
جمعيات سياسية جعلت غايتها الفوز بحق النتخاب العام.

  إل��ى إع��ادة الحك��م الملك��ي الق��ديم لل بورب��ون، فتس��نم الع��رش ل��ويس الث��امن1815ف��ي فرنس��ا، أدت هزيم��ة ن��ابليون ف��ي س��نة 
 عشر. أنه عهد ع�ودة الملكي�ة ال�ذي دام خمس�ة عش�ر عام�ا. فبع��د أن اس�تعاد ل�ويس الث�امن عش�ر عرش�ه بمس�اعدة الت�دخل الجن��بي،

 ]، ق��ام بسلس��لة م��ن التن��ازلت لص�الح كب��ار الملك العق�اريين ال��ذين تض��رروا م��ن الث��ورة.47وعل��ى الخ��ص مس�اعدة ألكس��ندر الول [
 كان من المستحيل أن تعاد إليهم أراضيهم، إذ كان ل مفر في هذه الحال م�ن انتزاعه�ا م�ن أي��دي الفلحي��ن، ل�ذا فق��د دف�ع إليه�م مبل��غ
 مليار فرنك. وب�ذلت الس�لطة الملكي�ة قص�ارى جه�دها لكب�ح تط�ور علق�ات سياس��ية واجتماعي��ة جدي�دة. وس�عت إل�ى س�حب أك�بر ق��در
 من التنازلت ال�تي ك�انت ق��د أرغم�ت عل�ى التن�ازل عنه�ا. ودار الص�راع بي��ن اللي��براليين والمح�افظين بل توق�ف، وأدى أخي�را إل�ى ث�ورة

.1830جديدة اندلعت في تموز 

 أما إنكلترا، التي تجاوبت في نهاية القرن الثامن عشر مع الثورة الفرنسية بتعزيزها للحرك�ة العمالي�ة، فق�د أمس�ت، تح�ت ت�أثير
 ث���ورة تم���وز، مس��رح اندفاع���ة ثوري���ة جدي���دة، وعم���ت البلد حرك��ة قوي���ة تط��الب بتوس���يع ح��ق النتخ��اب. فف��ي ذل���ك العه���د ك���ان الح��ق
 النتخابي يقتص�ر عل�ى أقلي�ة زهي�دة م��ن الس�كان. وك�ان كب�ار الملك العق��اريين أص�حاب الي��د الط�ولى ف�ي النتخاب�ات، وم�ن ه�م ف�ي

 ]، عل�ى48مجلس العم�وم. وق�د أرغ�م الحزب�ان الحاكم��ان، الل��ذان كان�ا يمثلن مختل�ف أجنح�ة الرس�تقراطية العقاري�ة، الوي�غ والت�وري [
 تق���ديم تن���ازلت. وكتب���ت الغلب���ة للح���زب الك���ثر ليبرالي���ة منهم���ا، ح���زب الوي���غ ال���ذي ك���ان يعت���بر الص���لح النتخ���ابي ض���روريا. لك���ن
 البرجوازية الص��ناعية ه�ي وح�دها ال�تي حص�لت عل�ى ح�ق الق�تراع. وردا عل�ى خيان��ة البرجوازي�ة الليبرالي�ة، ال�تي انح�از إليه�ا العض�و

 . وق��د ت�ولى1836السابق في جمعية المتراسلين بلس، نظم العمال، بعد عدة محاولت غير مثمرة، جمعي��ة لن��دن العمالي��ة ف��ي ع�ام 
  ص�اغ ل�ويت ورف�اقه لول1837قيادة تلك الجمعي��ة ع��دد م��ن العم�ال الموه��وبين، ومنه��م ولي�م ل�ويت وهن�ري هاس�رينغتون. وف�ي س�نة 

 مرة المطالب السياسية الساسية للطبقة العاملة. فقد جعلوا هدفهم تنظيم العم�ال ل ف�ي ح�زب عم�الي طبق�ي يتنص�ب ف�ي وج�ه س�ائر
نم��ا ف��ي ح��زب سياس��ي ين��ادي ب��أنه يري��د أن تك��ون ل��ه حص��ته م��ن النف��وذ، وأن يش��ارك ف��ي المع��ترك gالح��زاب البرجوازي��ة الخ��رى، وا 
 السياسي ، وأن يكون في ظل النظام البرجوازي الح�زب السياس�ي للطبق�ة العامل�ة. وتوج��د ف��ي ال�وقت الراه�ن أح�زاب عمالي��ة م��ن ذل��ك
 النوع في استراليا وزيلندا الجديدة، وليس هدفها التحويل الجذري للشروط الجتماعية، وقد تتحالف أحيانا تحالفا وثيقا مع البرجوازية

بغية تأمين حصة محددة من النفوذ للعمال في اللة الحكومية.

 ]. وق��د49عمدت الوثيقة التي صاغ فيها لويت ورفاقه مطالب العمال باسم «الميثاق»، وحركته��م باس�م الحرك��ة «الميثاقي��ة» [
 ط���رح العم���ال الميث���اقيون س���تة مط���الب: النتخ���اب الع���ام، برلم���ان س���نوي، اق���تراع س���ري، تع���ويض برلم���اني، تقس���يم البلد إل���ى دوائر

لغاء ضريبة الترشيح المفروضة على النواب. على هذا النحو بدأت الحركة الميثاقية. gانتخابية متساوية، وا

نم��ا إل��ى إقام��ة حك��م ملك��ي دس��توري، عل��ى رأس��ه زعي��م الف��رع1830ف��ي فرنس��ا، أدت ث��ورة تم��وز  gل إل��ى إقام��ة الجمهوري��ة، وا  
 الورليانس�ي ال��ذي ك�ان ق��د وق�ف إب�ان الث�ورة الفرنس��ية الك�برى، ث��م ف�ي عه��د ع�ودة الملكي��ة لحق�ا، موق�ف المعارض��ة م�ن آل بورب�ون.

 ] الممث��ل النم�وذجي للبرجوازي��ة: فق��د ك��ان حرص�ه عل�ى القتص�اد والت��وفير يحظ��ى بإعج�اب أص�حاب ال��دكاكين50وك�ان ل�وي فلي�ب [
الباريسيين الصغار.

 أطلقت ملكية تم�وز الحري�ة للبرجوازي�ة الص�ناعية والتجاري��ة والمالي��ة ح�تى تتي��ح له�ا فرص�ة الث�راء الس�ريع، وس�ددت ض�رباتها
ن بصورة غير كافية، ميل إلى التنظيم. gإلى الطبقة العاملة التي تجلى في أوساطها منذ ذلك العهد، وا
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 في السنوات الولى التالية للثورة كانت الجمعيات الثورية تت��ألف بص�ورة رئيس��ية م��ن الطلب��ة والمثقفي��ن، وم�ا ك�ان العم�ال فيه��ا
  ف�ي لي�ون، مرك�ز ص�ناعة الحري�ر. واس�تولى1831إل الستثناء. لكن ردا على خيانة البرجوازية انفج�رت انتفاض�ة عمالي�ة ف�ي ع�ام 

 العمال لعدة أي�ام متتالي�ة عل�ى المدين�ة. ول�م يطرح�وا أي مطل�ب سياس�ي، ونقش�وا عل�ى رايته��م ش�عارا يق�ول: «لنع�ش ع�املين أو لنم�ت
مقاتلين». وفي خاتمة المطاف غلبوا على أمرهم، وتعرضوا لنتقام رهيب.

 . وكان دورها ل يستهان به، وأهم ش��أنا م��ن دور ث��ورة تم��وز. فق��د أث�رت ه��ذه الخي��رة1834تجددت النتفاضة في ليون عام 
 عل��ى العناص��ر البرجوازي��ة الص��غيرة الديموقراطي��ة ب��وجه خ��اص. أم��ا النتفاض��ة الليوني��ة المزدوج��ة فق��د أظه��رت للعي��ان للم��رة الول��ى
ن ف�ي مدين��ة واح�دة فق�ط، راي�ة التم��رد عل�ى البرجوازي�ة قاطب�ة وط�رح بوض�وح المس�ألة gالهمية الثوري�ة للعنص�ر العم�الي ال�ذي رف�ع، وا 
 العمالي���ة. ول���م تك���ن مط���الب البروليتاري���ا الليوني���ة موجه���ة بع���د ض���د أس���س النظ���ام ال���برجوازي بال���ذات، ولكنه���ا ك���انت موجه���ة ض���د

الرأسماليين، ضد الستغلل.

نكل�ترا، دلف�ت إل�ى خش��بة المس�رح طبق�ة ثوري�ة جدي��دة، ه�ي البروليتاري�ا. ف�ي إنكل�ترا ح�اولت gفي ذلك العه��د إذن، وف�ي فرنس�ا وا 
 ه��ذه البروليتاري��ا أن تنظ��م نفس��ها. وف��ي فرنس��ا، وبع��د انتفاض��ة لي��ون، ب��دأت المح��اولت الول��ى لتنظيمه��ا الث��وري. وأب��رز ممثل��ي ه��ذه
 الحركة هو أوغست بلنكي، أحد عظام الث�وريين الفرنس�يين. فتح�ت ت�أثير النتفاض��تين الليوني��تين أظهرت�ا للعي�ان أن العنص�ر الك�ثر
 ثوري��ة ف��ي فرنس��ا يتمث��ل بالعم��ال، طف��ق بلنك��ي م��ع رف��اق ل��ه بتنظي��م جمعي��ات ثوري��ة ف��ي أوس��اط عم��ال ب��اريس. وق��د س��اهم ف��ي تل��ك
 الجمعي��ات الثوري��ة، كم��ا ف��ي زم��ن الث��ورة الفرنس��ية الك��برى، رج��ال م��ن جنس��يات مغ��ايرة: ألم��ان، بلجيكي��ون، سويس��ريون. وق��ام بلنك��ي
 ورفاقه، وكان هدفهم الستيلء عل�ى الس�لطة السياس�ية بهج�وم عس�كري مف�اجئ ث�م المب�ادرة بع��د ذل�ك إل�ى تحقي�ق سلس�لة م��ن الت��دابير

  في باريس بمحاولة تمرد جريئة سرعان ما أجهض��ت. وق��د انته��ت تل��ك المحاول��ة، ال��تي1839لصالح الطبقة العاملة، قاموا في أيار 
 أعادت على بلنكي بالحكم بالسجن المؤبد، نهاية مؤسفة بالنسبة إلى اللمان الذين شاركوا فيه��ا. وم��ن بي��ن ه��ؤلء الخيري��ن س��أذكر
 شخص��ا واح��دا فق��ط، ه��و ش��ابر ال��ذي س��يطالعنا اس��مه لحق��ا. فق��د اض��طر م��ع بض��عة رف��اق ل��ه إل��ى مغ��ادرة فرنس��ا، وت��وجه ف��ي ش��باط

 إلى لندن حيث نظم جمعية تثقيف عمالية.1840

 وف��ي ذل��ك الزم��ن ال��ذي بلغ��ت في��ه الحرك��ة العمالي��ة الثوري��ة أوجه��ا، ك��ان م��اركس وانجل��ز ق��د ص�ارا رجلي��ن واعيي��ن، أولهم��ا ف�ي
الثانية والعشرين من العمر، والثاني في العشرين. 
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المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية

  – الراينلند - سنوات مراهقة ماركس وانجلز - كتابات انجلز الدبية -1830 [الحركة الثورية في ألمانيا في 

ماركس محرر «الصحيفة الراينية».]

 . ك�انت الح�روب النابوليوني��ة ق��د انته�ت. وق�د ش�اركت ف�ي تل�ك الح�روب، علوة1815لنر الن إل�ى الوض�ع ف�ي ألماني�ا بع��د 
 على إنكلترا، محور التكتل، روسيا المتحالفة مع اللمان والنمساويين. وكان ألكسندر الول قد لع�ب ال�دور الرئيس�ي ف�ي م�ؤتمر فيين�ا

 ] الذي أنهى الحرب المبريالية الخي��رة. فق��د41] الذي قرر مصير أوربا. ولم يكن صلح فيينا أجدى لوربا من مؤتمر فرساي [40[
 ج��رد فرنس��ا م��ن ك��ل فتوحاته��ا القليمي��ة ف��ي الحقب��ة الثوري��ة. وأعطي��ت المس��تعمرات الفرنس��ية لنكل��ترا. وانش��طرت ألماني��ا، ال��تي ك��انت

تنتظر اتحادها من حرب التحرير تلك، إلى شطرين بصورة نهائية: ألمانيا الشمالية والنمسا.

  في أوساط المثقفين والطلبة حركة ترمي بصورة أساسية إلى إعادة توحيد ألماني��ا. وك��ان الع��دو1815وسرعان ما قامت بعد 
 الرئيسي يومئذ روسيا التي عقدت، بعد مؤتمر فيينا مباشرة، مع كل من ألمانيا والنمسا التحالف المقدس الرامي في المقام الول إلى

مبراطور النمسا [ gأما في الواقع فقد كان رأسه42خنق الصبوات الثورية. وكان المؤسسان الرسميان لذلك الحلف ألكسندر الول وا ،[ 
 المدبر مترنيخ، موجه السياسة النمساوية. لكن روسيا كانت تmعد المعقل الول للرجعية. لهذا كان للحركة اللمش��روعة، ال��تي ظه��رت
 بين المثقفين والطلبة اللمان والتي كان ه��دفها تط�وير الثقاف��ة والتعلي��م ف�ي أوس�اط الش��عب لع��داد الع��دة لتوحي��د ألماني��ا، اتج�اه من�اوئ

  اغت�ال1819للروس من البداية. وقد أسس�ت جمعي�ات عدي��دة، وب�رزت م�ن بينه�ا الحلق�ات الجامعي��ة ف�ي إيين�ا وه�س ال�خ. وف�ي ع�ام 
 ] ال�ذي ك�ان يع��د بح�ق جاسوس�ا روس�يwا. وق�د ق�دم ذل�ك العم�ل الره�ابي، ال�ذي43طالب ي��دعى ك�ارل س�اند الك�اتب اللم�اني كوتزب�و [

 ] المقبلي��ن، ق��دم لمترني��خ وللحكوم��ات اللماني��ة ذريع��ة44ت��رك أث��را عميق�ا ف��ي روس��يا حي�ث أص��بح ك��ارل س��اند ق��دوة غالبي��ة كانونيين��ا [
لشن حملة اضطهادات ضد المثقفين. لكن الجمعيات الطالبية وطدت أقدامها بدل من أن تندثر، وشكلت رويدا تنظيمات ثورية.

 ، ليس�ت1825 ك�انون الول 14إن حركتنا الكانونية، التي تمخضت ع��ن محاول�ة عص�يان مس�لح ل�م يكت��ب له�ا النج�اح ف�ي 
 حركة معزولة ومحصورة بالمثقفين الروس. فق��د تط�ورت تح�ت ت�أثير الحرك�ة الثوري�ة لمثقف�ي بولوني�ا والنمس�ا وفرنس�ا وأس�بانيا.. وك�ان

 ، الص��حفي اللم��اني لودفي��غ1830 إل��ى 1818يقابله��ا تي��ار أدب��ي خ��اص، ك��ان أب��رز ممثلي��ه وأهمه��م ش��أنا وأك��ثرهم نموذجي��ة، م��ن 
 بيرن. ك�ان م�ن أص�ل يه��ودي، وك�ان ل�ه ت�أثير عظي�م عل�ى تط�ور الفك�ر السياس�ي اللم�اني. وبوص�فه ديموقراطي�ا سياس�يا حقيقي�ا، ل�م
 يك��ترث ك��ثيرا للمس��ألة الجتماعي��ة، لقتن��اعه ب��أن م��ن الممك��ن إص��لح ك��ل ش��يء وتحس��ين ك��ل ش��يء م��تى م��ا من��ح الش��عب الحري��ة

السياسية الكاملة.

  صدى قوي في أوربا قاطبة، بل أنها تسببت في بعض أرجاء ألمانيا ف�ي فت��ن وانتفاض�ات. لك�ن1830لقد كانت لثورة تموز 
 نظ��را إل��ى أن الحرك��ة ل��م تك��ن ذات ج��ذور عميق��ة ف��ي الجم��اهير الش��عبية، فق��د تغلب��ت عليه��ا الحكوم��ة بيس��ر وس��هولة مقاب��ل بع��ض

تنازلت.

  البولوني��ة، تل��ك العاقب��ة المباش�رة لث��ورة تم��وز، ع��ددا ل يس�تهان ب��ه م��ن الث�وريين البول��ونيين1831لقد أرغمت هزيمة انتفاضة 
 عل��ى البح��ث ع��ن ملذ له��م وملج��أ ف��ي ألماني��ا ك��ي يفلت��وا م��ن ملحق��ات الحكوم��ة القيص��رية. وترت��ب عل��ى ذل��ك ف��ي أوس��اط المثقفي��ن

اللمان، احتدام الكره لروسيا وتعاظم التعاطف مع بولونيا الرازحة تحت نير الضطهاد.
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 وتسببت ثورة تموز والنتفاضة البولونية في قيام عدد من الحركات الثورية التي يخلق بنا أن نتوق��ف عن��دها. وسأس��رد عليك��م
 1832الحداث والوقائع التي أمكن لها، بص�ورة أو ب��أخرى، الت��أثير عل�ى م��اركس وانجل�ز الل��ذين كان�ا ل ي��زالن ف��تيين ي�افعين. فف�ي 

 كان إقليم بفالز مركز الحركة الثورية في ألمانيا الجنوبية. وكان إقليم بف�الز، ش�أنه ش�أن إقلي�م الراينلن��د، ق��د وق�ع ف�ي أي�دي الفرنس��يين
 . ويومئذ أعطي الراينلند لبروس�يا، وب�افلز لبافاري�ا حي�ث ك�انت الرجعي�ة1815لحقبة مديدة من الزمن، ولم يmرجع إلى ألمانيا إل بعد 

 تعي��ث فس��ادا عل��ى نح��و مماث��ل لم��ا ك��انت تفعل��ه ف��ي بروس��يا. ول��م يك��ن ثم��ة ب��د ب��الطبع م��ن أن يق��اوم س��كان الراينلن��د، وك��ذلك س��كان
 بف�الز، ال��ذين اعت�ادوا عل�ى ق�در م��ن الحري�ة النس�بية ف�ي ظ�ل النظ�ام الفرنس�ي، النظ�ام ال�ذي ص�اروا خاض�عين ل�ه. وك�ان ك�ل نه�وض

  انتشرت تلك الحرك�ة عل��ى نط�اق واس��ع للغاي��ة ف�ي أوس�اط1831للحركة الثورية في فرنسا يشد بالضرورة من أزر معارضتهم. وفي 
  نظ�م المحامي�ان في�رث وش�يبنفايفر ف�ي مدين��ة هامب�اخ حفل ك�بيرا ت�والى في��ه عل�ى المنص�ة1832المثقفين الليبراليين في ب�افلز. وف�ي 

 عدد من الخطباء، بينهم بيرن، ليعلنوا ضرورة قيام ألمانيا حرة وموح��دة. وك�ان ف�ي ع��دادهم ص�انع فراش�ي ي��دعى يوه�ان بيك��ر، وك�ان
  عاما، وسوف نلتقي باسمه غير مرة في تاريخ الحركة الثورية الوربية. وراح بيكر، الوثيق الصلة بعدة أجيال23له من العمر آنئذ 

 م��ن الث�ورين ال�روس، يثب�ت للمثقفي�ن أن�ه ل يج�وز القتص�ار عل�ى التحري�ض، وان��ه ل ب��د م�ن إع��داد الع��دة للنتفاض�ة المس�لحة. ك�ان
 ثوريا نموذجيا، موهوبا جدا، قبل أن يصير فيما بعد كاتبا. بيد أن�ه ل�م يك�ن ق�ط منظ�kرا لمع�ا، ب�ل ك�ان يمث�ل ب�الحرى نم�وذج الث�وري
 العملي. وبعد حفل هامب�اخ، أمض�ى بض�ع س�نوات أخ�رى ف�ي ألماني�ا حي�ث م�ارس الدعاي��ة والتحري�ض ونظ�م عملي�ات ه�رب للث��وريين

 ، وفيم�ا ك�ان ه�و نفس�ه ف�ي الس�جن، ق�امت مجم�وعته بهج�وم مس�لح عل�ى حامي�ة فرانكف�ورت حي�ث مق�ر1832المسجونين. وفي ع�ام 
 ديي��ت التح��اد الكونف��درالي الجرم��اني. وك��ان الطلب��ة والعم��ال المنتس��بون إل��ى تل��ك المجموع��ة مقتنعي��ن ب��أن انتفاض��ة مظف��رة ف��ي تل��ك
 المدينة سيكون لها وقع عظيم ف�ي ألماني��ا، بي��د أن الخف�اق ك�ان م�ن نص�يبهم. وق��د ش�ارك ك�ارل ش�ابر، ال�ذي ك�ان يش�تغل ي��ومئذ ف�ي
 ألمانيا، مشاركة فعالة في تلك النتفاضة، وبعد الندحار تمكن من الهرب إلى فرنسا. وك�انت ك�ل تل��ك الحرك��ة الثوري��ة م�تركزة ب�وجه

الخصوص في المناطق التي لبثت ردحا طويل من الزمن تحت السيطرة الفرنسية.

 ف�ي إم�ارة ه�س أيض�ا ق�امت حرك�ة ثوري�ة بقي�ادة الراع�ي في��ديغ، النص�ير الراس��خ اليقي��ن للحري��ة السياس�ية ولتوحي��د ألماني�ا. وق�د
 نظ�م في��ديغ مطبع��ة س�رية ك�ان يطب��ع فيه�ا بيان��اته، ويس�عى إل�ى تجمي��ع المثقفي��ن ح�وله. وك�ان ف�ي ع��داد ه�ؤلء واح�د م��ن أولئك ال��ذين
 ش���اركوا أوس���ع المش���اركة ف���ي الحرك���ة، أعن���ي ج���ورج ب���وخنر مؤل���ف مس���رحية «م���وت دانت���ون». فيقين���ا من���ه بض���رورة كس���ب تع���اطف
 الجم��اهير القروي���ة، أنش��أ برس��م فلح���ي إقلي���م ه��س ص���حيفة دعائي���ة خاص���ة ك���انت أول محاول���ة ف���ي نوعه���ا. ول���م يط���ل العم���ر بتل���ك
 الص��حيفة ال��تي ك��ان في��ديغ يطبعه��ا ف��ي مطبعت��ه الس��رية. واعتق��ل منظموه��ا. وأفل��ح ب��وخنر ف��ي الفلت م��ن الملحق��ات: فه��رب إل��ى
ن ك��ان gسويسرا حيث قضى نحبه بعد مدة قصيرة. أما فيديغ (خال فلهلم ليبكنخت الذي تأثر، ول ب��د، عمي��ق الت��أثر بتل��ك الح��داث وا 

غرا يافعا) فقد أودع السجن وتعرض لعقوبات جسدية.

 يمم قسم من الثوريين الذين أفلح بيكر في تهريبهم من السجن، وكذلك شابر الذي ف��ر بع��د انتفاض��ة فرانكف��ورت، ث��م شوس��تر،
 يمموا بوجوههم شطر باريس حيث استقر بهم المقام وأسسوا جمعية سرية: «اتحاد المنفيين». وتحت تأثير شوستر وعدد من العم��ال
 اللم��ان المقيمي��ن ف��ي ب��اريس، اش��تد س��اعد التي��ار الش��تراكي أك��ثر ف��أكثر ف��ي تل��ك الجمعي��ة، وأدى ف��ي نهاي��ة المط��اف إل��ى انش��قاقها.
 وأسس قسم من أعضائها، بزعامة شوستر، «اتحاد الع��ادلين» ال��ذي قض�يت ل��ه ثلث س��نين م��ن العم��ر وال��ذي ش�ارك المنتس��بون إلي��ه
 في انتفاضة بلنكي، وكان مآلهم، شأن البلنكيين، إلى العتق�ال والس�جن. وبع��د الف�راج عنه��م ت�وجه ش�ابر ورف�اقه نح��و لن��دن حي�ث

أنشؤوا جمعية للتثقيف العمالي، تحولت فيما بعد إلى جمعية شيوعية.
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 ف�ي ذل��ك العه��د ك��ان المثقف�ون اللم�ان واقعي��ن تح�ت ت��أثير ل. بي�رن ومجموع��ة م��ن الكت��اب ال��ذين ك�ان أبرزه�م وألمعه��م هن��ري
 ه��ايني، الش��اعر والص��حفي مع��ا. وق��د س��اهمت مراس��لته م��ن ب��اريس، وك��ذلك مراس��لت بي��رن، إس��هاما مرموق��ا ف��ي تك��وين الش��بيبة

اللمانية.

 كان مسقط رأس بي�رن ف�ي بف�الز، وه��ايني ف�ي الراينلن��د، وكان�ا كلهم��ا يه�وديين. وك�ان م��اركس ه�و الخ�ر يهودي��ا. ف��إلى أي
حد أثر أصله اليهودي على تطوره؟

 في تاريخ الشتراكية اللمانية لعب أربعة يهود، ماركس ولسال وهايني اليه��ودي وبي��رن، دورا ب��الغ الهمي��ة. ول م�راء ف�ي أن
 أص���ل م���اركس وه���ايني اليه���ودي ك���ان ل���ه بع���ض الت���أثير عل���ى وجه���ة تطورهم���ا السياس���ي. فق���د ك���ان الطلب���ة يرفع���ون ي���ومئذ عق���ائرهم
 بالحتج�اج عل��ى النظ��ام السياس��ي والجتم��اعي الس��ائد ف�ي ألماني��ا، لك��ن المثقفي��ن اليه��ود ك��انوا أش��د إحساس�ا بوط�أته. وينبغ��ي أن نق��رأ
 المقالت التي يصف فيها بيرن عسف الرقاب��ة، وين��دد فيه�ا بض�يق الف�ق الس�ائد ف�ي ألماني�ا ي��ومئذ، وبهيمن��ة الب��وليس، لك�ي ن�درك أن
 كل إنسان، مهما ضؤل حظه من الستنارة، كان مكرها بالحتم والضرورة على الحتجاج على شروط الحياة تل��ك، وال�تي ك�انت تثق�ل
 بوطأتها على اليهود بوجه خاص. وقد أمضى بيرن حداثته كلها في الحي اليهودي من فرنكفورت. وقد ترك النظام القروسطي الذي

كان يحيا في ظله اليهود أثرا عميقا في نفسه، وفي نفس هايني كذلك.

 ول��م تك��ن الش��روط ال��تي ع��اش فيه��ا م��اركس مماثل��ة، وله��ذا ك��اد بع��ض م��ؤرخي س��يرته أن ينك��روا إنك��ارا تام��ا ت��أثير الوس��ط
اليهودي عليه.

 ك��ان وال��ده، هن��ري م��اركس، المح��امي مهن��ةw والنس��ان المثق��ف والمنعت��ق م��ن الحك��ام المس��بقة الديني��ة، يك��نP ب��الغ العج��اب
 للدب الفلسفي المبدع في القرن الثامن عشر. وقد علم ابنه أن يطالع مؤلفات كتاب من أمثال لوك وفولتير وديدرو. وكان لوك في
 الفلسفة خص�ما للفطري�ة. وك�ان يق�ول أن النس�ان ل يحم�ل أفك�ارا فطري��ة، وأن ك�ل فك�رة إن ه�ي إل نت�اج التجرب��ة والتربي�ة. وق�د س�ار
 الم��اديون الفرنس��يون عل��ى خط��اه. فك��انوا يثبت��ون أن��ه ل يوج��د ف��ي روح النس��ان ش��يء لي��س أساس��ه الحس��اس أول، ول يم��ر ب��الحواس

أول. كذلك ما كانوا يعترفون بأي فكرة فطرية.

 لئن كان والد ماركس قد انقطع منذ عهد بعيد عن أداء فرائض دينه، فقد بق�ي م�ع ذل��ك يهودي�ا، ول�م يعتن��ق المس�يحية إل ف�ي
 . وق��د جه��د مهرين��غ ف�ي الس��يرة ال��تي وض�عها ع��ن حي��اة م�اركس ك��ي يثب��ت أن هن��ري م��اركس أراد، بفعلت��ه تل��ك، أن يف�وز1824ع��ام 

 بح��ق ال��دخول إل��ى المجتم��ع المس��يحي المثق��ف. وف��ي ذل��ك قس��ط م��ن الحقيق��ة، لك��ن لئن تنص��ر هن��ري م��اركس فه��ذا ك��ي يفل��ت م��ن
 ضروب التنكيد الجديدة التي بات يواجهها اليهود منذ عودة الراينلند إلى بروسيا. وقد أبدى ماركس نفسه، عل�ى الرغ�م م��ن أن��ه ك�ان
 منقطع�ا ع�ن ك�ل ص�لة روحي�ة بالوس�ط اليه�ودي، اهتمام�ا ك�بيرا بالمس�ألة اليهودي��ة ف�ي ش�بابه. فق�د ك�ان يتص�ل بالطائف�ة اليهودي��ة ف�ي
 تريير. وكان اليهود يرفعون آنئذ عرائض متوالية يلتمسون فيها تخفيف وطأة مختلف الج�راءات الج��ائرة المتخ��ذة بحقه��م. وبن��اء عل��ى

 سنة، واحدة من تلك العرائض.24طلب من أقربائه القربين والطائفة اليهودية في ترير، حرر ماركس، وكان له من العمر آنئذ 

 لم يكن ماركس يحتقر بحال م��ن الح��وال إذن أبن��اء دين��ه الس�ابق، ب��ل ك�ان يهت��م بالمس�ألة اليهودي��ة ويش��ارك ف�ي النض�ال ف�ي
 سبيل انعتاق اليهود. وما كان ذلك ليمنعه من أن يميز تميييزا واضحا بين اليهود الفقراء وبين ممثلي الدوائر المالية العليا، وأن ك��ان
 عدد اليهود الثرياء في المنطقة التي كان يحيا فيها ماركس ضئيل، والحق يقال. فقد كانت الرستقراطية اليهودية متركزة ي��ومئذ ف�ي

هامبورغ وفرانكفورت.
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 تقع تريير، التي رأى فيها النور ماركس وعدد من أسلفه الذين كانوا من الحاخامات، في إقليم راينلند كما سبق أن ذك�رت.
 وكان هذا القليم يشهد حياة سياسية وصناعية مكثف�ة. وه��و ل ي�زال إل�ى الي��وم واح��دة م��ن أك�ثر من��اطق ألماني��ا تص�نيعا. ويض�م م��دنا
لبرفليد، مركزي الصناعة النسيجية. كانت تريير، التي gمن أشباه سولنجن ورمشايد المعروفتين بمصاهرهما الفولذية، وكذلك بارمن وا 
 ع��اش فيه��ا م��اركس، مدين��ة قروس��طية قديم��ة لعب��ت ف�ي الق�رن العاش��ر دورا مرموق��ا، وك��انت م��ع روم��ا واح��دة م��ن حواض��ر المس��يحية.
 وك��ان فيه��ا م��دابغ ومعام��ل نس��يج، لك��ن الص��ناعة المعملي��ة ك��انت واهي��ة التط��ور فيه��ا قياس��ا إل��ى الج��زاء الش��مالية م��ن راينلن��د حي��ث
 ك��انت تق��وم مراك��ز العدان��ة وص��ناعة القط��ن. وك��انت تريي��ر، الواقع��ة وس��ط منطق��ة مختص��ة بزراع��ة الك��روم ح��افظت عل��ى مخلف��ات
 المش��اعة القروي��ة القديم��ة وك��انت غالبي��ة الفلحي��ن فيه��ا م��ن الملك الص��غار وزراع الكرم��ة ال��ذين تطي��ب له��م حي��اة المس��رة والخم��رة
 الجيدة، أقول كانت تريير قد صانت إلى حد ما عادت مدينة من القرون الوس�طى. وك�ان م�اركس ي�ولي ف�ائق اهتم��امه ي��ومئذ لوض�ع
 الفلحين. وكان يقوم بجولت في القرى المجاورة، ويتزود بالمستندات والبيkنات بصدد حياتهم. وقد أظهرت المقالت التي نشرها بع��د
 بضع سنوات أنه مطلع ح�ق الطلع عل�ى تفاص�يل الحي�اة القروي�ة، وعل�ى نظ�ام ملكي��ة الرض، وعل�ى ط�رائق الزراع�ة ل�دى فلح�ي

الموزيل.

 في المدرسة الثانوية كان ماركس، كم�ا تثب��ت ذل�ك ب�وجه خ�اص ش�هادة واح�د م��ن أس��اتذته بص��دد موض�وع إنش�ائي كتب��ه، م�ن
 ألمع التلميذ. فبناء على تكليف من ذلك الستاذ بكتابة موضوع إنشاء عن اختيار مهنة للش��بان، بي��cن م��اركس أن الم��رء ل يس��تطيع
 اختي��ار مهنت��ه بحري��ة، وأن��ه يول��د ف��ي ش��روط تح��دد س��لفا مهنت��ه وتص��وره للع��الم. ويمكنن��ا، ل��و ش��ئنا، أن ن��رى ف��ي ذل��ك الب��ذرة الول��ى
 للتصور المادي للتاريخ. ولكن ل يجوز أن نرى فيه سوى الدليل على أن ماركس استوعب منذ ح�داثته، وتح�ت ت��أثير وال�ده، الفك�ار

الساسية للمادية الفرنسية. وكل ما هنالك أنه عبر تلك الفكار في شكل خاص.

 ، أي ف�ي زم�ن ك�انت ق��د1836ت�رك م�اركس المدرس�ة الثانوي�ة ف�ي السادس�ة عش�رة م�ن العم�ر. ودخ�ل إل�ى الجامع�ة ف�ي ع�ام 
سكنت فيه الضطرابات الثورية وران فيه قدر من الهدوء على الحياة الجماعية.

-1883وحتى تحسنوا فهم�ي، س�أرجع إل�ى حركتن�ا الثوري�ة الروس�ية. فاندفاع�ة الحرك�ة الثوري�ة ف�ي العق��د الث��امن دام�ت ح�تى 
 ، وعلى الخص بعد1889-1886] القديمة قد غلبت على أمرها. وكانت سنوتا 45، يوم صار واضحا أن نارودنايا فوليا [1884

  آذار، س�نوات رجعي�ة تمام�ا ف�ي الجامع�ات حي�ث ت�وقفت الحرك�ة الثوري�ة توقف�ا تام�ا. وق�د ش�رع1محاولة اغتيال الكس��ندر الث�الث ف�ي 
 أترابي في السن – أعني أولئك الذين لم يفقدوا الحس الثوري- يدرسون السباب التي آلت بفعله�ا تل�ك الحرك�ة السياس��ية الثوري�ة إل�ى

الفشل، وانكبوا مؤقتا على العلم.

 وأنن�ا لن�واجه تي�ارا م��ن ه�ذا الن�وع ف�ي ألماني�ا حي�ن دخ�ل م�اركس إل�ى الجامع�ة. انك�ب م�اركس عل�ى الدراس�ة بج�د. ول�دينا عن��ه
 وثيقة مهمة في ذلك العهد: رسالة وجهها إلى والده وخاطبه فيها مخاطبة الصديق الحميم، وعرض له بل لف أو دوران أفكاره. كان
 هنري ماركس يقدر ويفهم أحسن التقدير وألفهم ابنه، وحسبنا أن نقرأ رده لنحكم على ثقافته الرفيعة. وبموجب روح ذلك الزمان، ن��رى
 ماركس يبحث عن تصورات ومذاهب تسمح له بأن يعلل نظريا الحقد الذي كان يعتمل في نفسه تج�اه النظ��ام السياس��ي والجتم��اعي
 السائد. وسأدرس فيما بعد هذه المسألة بالتفصيل. سأقول لكم الن أن ماركس، عبر بحثه ذاك، اعتنق الفلس��فة الهيغيلي��ة ف��ي ش��كلها
 ال��ذي أعطاه��ا إي��اه الهيغيلي���ون الش��بان ال���ذين بت���وا ك��ل ص��لة له��م بت��ا مبرم��ا بجمي���ع الحك��ام المس��بقة واستخلص���وا م��ن تل��ك الفلس��فة

  أنهى ماركس دراسته الجامعي��ة1841الستنتاجات الكثر راديكالية في مضمار السياسة والعلقات المدنية والعلقات الدينية. وفي 
بدبلوم الدكتوراه.
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في ذلك الوقت بالضبط وقع انجلز بدوره تحت تأثير الهيغليين الشبان.

 رأى انجل�ز الن�ور ف�ي ب��ارمن، المدين��ة الواقع�ة ف�ي ش�مال الراينلن��د، ف�ي مرك�ز ص�ناعة القطني�ات والص�واف، غي�ر بعي��د ع�ن
] التي ستصبح فيما بعد مركز صناعة العدانة. وكان انجلز من أصل ألماني ومن أسرة ميسورة.46إيسن [

 ] التج��ار وأص��حاب المعام��ل ف��ي الراينلن��د. أس��رة انجل��ز تحت��ل فيه��ا مكان��ة كريم��ة. وله��ا فيه��ا ش��عارها47إن بي��ن ي��ديP غوت��ا [
ل�ى مي�وله الس�لمية، بملك م�ع gبي الخاص بها. وهذا الشعار مزدان، وك�أنه يش�ير إل�ى المج�رى الس�لمي لحي�اة انجل�ز المس�تقبلة وا dالنس 
 غص��ن زيت��ون. وب��ذلك الش��عار دخ��ل انجل��ز إل��ى الحي��اة. وأرج��ح الظ��ن أن أس��لفه اخت��اروه لن انجل��ز ينعن��ي ف��ي اللماني��ة «ملك».
 ويرجع أصل أسرة انجلز إلى القرن السادس عشر. كانت إذن أسرة ذات شأن. أما ف�ي يخ�ص م�اركس، ف�إن أس�رته ل�م تح�ظ باهتم�ام
 كثير، بل أنه لتصعب معرفة جده معرفة يقينية. المعروف فقط أن ماركس كان من أسرة حاخامات. وح��ول أص��ل أس��رة انجل��ز توج��د

 ]، البروتس��تنتي اللج��ئ إل��ى ألماني��ا. لك��ن أقرب��ائه48روايت��ان. فطبق��ا لبع��ض المعطي��ات يق��ال أن انجل��ز س��ليل بعي��د للفرنس��ي لن��ج [
 الح��اليين ينك��رون تل��ك الواقع��ة ويجه��دون لثب��ات أص��له اللم��اني الص��رف. وعل��ى ك��ل الح��وال، ك��انت أس��رة انجل��ز ابت��داء م��ن الق��رن
 الس�ابع عش�ر ق��د أمس�ت أس�رة عريق�ة م��ن أص�حاب معام�ل الج��وخ، وص�ار أحفاده�ا أص�حاب معام�ل قطني�ة وأناس�ا ف�ي منته��ى اليس�ر
 وذوي ميول أممية قوية. وقد أسس والد انجلز، مع صديقه إرمن، معمل للنسيج ف�ي وطن��ه، ومعمل آخ�ر ف�ي مانش��تر، وب��ذلك ص�ار

صناعيا إنكليزيا-ألمانيا.

 ك��ان انجل��ز الب يعتن��ق الديان��ة البروتس��تنتية وينتم��ي إل��ى الطائف��ة النجيلي��ة. وه��و يش��به ش��بها قوي��ا ق��دامى الك��الفينيين ال��ذين
 ك��انوا يجمع��ون بي��ن إيم��ان عمي��ق وبي��ن اقتن��اع ل يق��ل عمق��ا ب��أن دع��وة النس��ان أن يت��دبر لنفس��ه م��ال وأن يك��دس رأس��مال بالنت��اج
 والتج��ارة. ك��ان ف��ي حي��اته الخاص��ة رجل مت��دينا، متعص��با، يك��رس جمي��ع الس��اعات ال��تي تتركه��ا ل��ه قض��اياه المالي��ة لت��أملت ال��ورع
 والتق��ي. عل��ى ه��ذا النح��و ق��امت بي��ن انجل��ز ووال��ده علق��ات معاكس��ة تمام��ا لتل��ك ال��تي ك��انت قائم��ة بي��ن م��اركس وأبي��ه. فأفك��ار انجل��ز
 قادته، منذ وقت مبكر، إلى منازعات مع والده. فرغب�ة م�ن ه��ذا الخي�ر ف�ي أن يجع�ل م��ن ابن�ه ت�اجرا، أنش�اه التنش��ئة الموافق�ة. وحي�ن
 ناهز السابعة عشرة من العمر أرسله إلى بريمن، وهي من أش�هر الم��دن التجاري�ة ف�ي ألماني�ا. وهن�اك عم�ل انجل�ز الف�تى ثلث�ة أع�وام
 في مكتب تجاري. وتظهر لنا رسائله إلى زملئه في المدرسة كيف كان يبذل كل ما أوتي من طاقة لينجو بنفسه م��ن ت��أثير وس�طه.
 فقد قدم إلى بريمن متدينا، بيد أنه سرعان ما سقط تحت تأثير بيرن وهايني. وفي التاسعة عشرة من العمر ب��دأ يكت��ب، واحت��ل مك��انه
 بي��ن المفكري��ن الح��رار ال��ديموقراطيين اللم��ان. وتتض��من مق��الته الول��ى (الموقع��ة بالس��م المس��تعار «أوس��فالد»)، ال��تي لفت��ت إلي��ه
 النظار، نقدا لذعا للوسط الذي قضى فيه طفولته. وأثارت رسائله من فوبرتال (م��ن اس�م وادي ألف�وبر ال�ذي تق�ع في��ه م��دينتنا ب�ارمن
لبرفيلد) وقعا وديا. وظهر واضحا منه��ا أن كاتبه��ا ش�ب ع�ن الط�وق ف�ي تل�ك المنطق�ة وأن�ه يع�رف ك�ل م�ن فيه�ا من�م رج�ال ن�اهبين. gوا 

وفي بريمن انعتق انجلز من كل حكم مسبق ديني، وصار شبيها بيعقوبي فرنسي قديم.

  تطوع انجلز بصفته ابن صاحب معمل غن�ي –وك�ان ف��ي ح�والي العش�رين م��ن العم�ر- ف�ي مدفعي��ة الحراس��ة1841في عام 
 في برلين. وهناك شق طريقه إلى حلق�ة الش�بان الهيغيليي��ن ال�تي ك�ان م�اركس ي��تردد ه�و الخ�ر عليه�ا. وش�اركهم نض�الهم ض�د الراء
 المس��بقة القديم��ة، وانتم��ى، نظي��ر م��اركس، إل��ى التج��اه الك��ثر راديكالي��ة ف��ي الفلس��فة الهيغيلي��ة. ولك��ن فيم��ا بق��ي م��اركس، إذا ج��از

 ، ق��د احت�ل باس��مه1839التعبير، حبيس حجرة العمل والمطالعة يعد نفسه للحرفة الجامعية، كان انجلز، الذي بدأ بالكتاب��ة من��ذ ع�ام 
 المس���تعار مكان���ة مرموق���ة ف���ي الدب وش���ارك ب���أوفى قس���ط ف���ي الص���راع الي���ديولوجي الج���اري بي���ن أتب���اع النظم���ة الفلس���فية القديم���ة

والجديدة.
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 . فهم�ا العام�ان الل��ذان ك�انت فيهم��ا مجموع��ة كامل�ة م��ن ال�روس1842-1841إن�ي ألف�ت انتب��اهكم ب��وجه خ�اص إل�ى ع�امي 
 الموسكوفيين تحيا في ألمانيا. وكان في ع��دادهم ب��اكونين وأوغ�اريف وفرول�وف ال��ذين ك�انوا يعيش�ون ف�ي ش�روط ش��به متماثل��ة ويب�دون
 نحو الفلسفة عين الحماسة التي كان يبديها نحوها كل م��ن م��اركس وانجل�ز. وف�ي وس��عكم أن تحكم��وا عل�ى ذل��ك بأنفس��كم م�ن الواقع��ة

التالية:

  نق��دا عنيف��ا لفلس��فة خص��م هيغ��ل، ش��يلنغ. وك��ان ه��ذا الخي��ر ق��د دع��ي ي��ومئذ م��ن قب��ل الحكوم��ة1842كت��ب انجل��ز ف��ي ع��ام 
 البروسية للقدوم إلى برلين لمعارضة فلسفة هيغل بفلسفته التي كان يحاول التوفيق فيها بين النجي��ل والعل��م. وتش��به الراء ال��تي ك��ان
 انجلز يعتنقه�ا عه��دئذ ش�بها قوي�ا الراء ال�تي ع�بر عنه�ا بييلنس��كي وب�اكونين ف�ي مقالتهم��ا ف�ي ذل�ك الزم�ن، إل�ى ح��د أن كراس�ته ال�تي
 انتق��د فيه��ا «فلس��فة ال��وحي» لش��يلنغ ك��انت تع��زى ح��تى الون��ة الخي��رة إل��ى ب��اكونين. ونح��ن نع��رف الي��وم أن لي��س ب��اكونين ه��و ال��ذي
 كتبها، لكن الموضوع والتع��ابير وال��براهين المس��تخدمة لثب�ات تف�وق النظري��ة الهيغلي��ة تش�به غاي�ة الش��به تع�ابير ب�اكونين وبراهين��ه إل�ى

حد ل نستغرب معه أن يكون عدد من الروس قد اعتبروا –وما يزالون- أن ذلك المؤلف قد خطته يراعة باكونين.

  قد أدرك الثانية والعشرين من العم�ر. وهك��ذا يك��ون ق��د أض�حى ف�ي عه��د مبك��ر كاتب��ا ديموقراطي�ا،1842كان انجلز في عام 
 جذريا، ناجز التكوين. وكان، كما قال بنفسه في قصيدة ممتعة وصف فيها شخصه، يعقوبيا متحمسا. وه�و يش�به عظي�م الش��به، م�ن
 هذه الزاوية، اللمان القلئل الذين التزموا بالثورة الفرنسية. وبحسب تع��بيره، ك�ان نش��يد المارس�ييز ي��تردد باس�تمرار عل�ى ش�فتيه، وك�ان

 . وك�ان م�اركس ق��د وص�ل إل�ى الدرج�ة ذاته�ا م��ن التط�ور. وف�ي1842يطالب بالمقصلة، ل أكثر ول أقل. هكذا كان انجلز في ع�ام 
 أخيرا التقيا منة خلل عملهما المشترك.1842

 . وقد عقد الع��زم ف�ي ب�ادئ الم��ر عل�ى الهتم��ام1842كان ماركس قد أنهى دراسته وحصل على دبلوم الدكتوراه في نيسان 
 بالفلسفة والعلم، لكنه عدل عن هذا المشروع حين حرم معلمه وصديقه، برونو ب��اور، ال��ذي ك�ان م��ن زعم�اء الهيغليي��ن الش�بان وال��ذي
 كان ينتقد انتقادا حادا اللهوت الرسمي، من حق التدريس في الجامع�ة. وف�ي ذل�ك ال�وقت بالض�بط دع�ي م�اركس إل�ى المش�اركة ف�ي
 تحرير صحيفة جديدة. كان ممثلو البرجوازية التجارية والصناعية الراديكالية في الراينلند، كامبهاوزن وآخرون، قد عق��دوا الني��ة عل��ى

 ] ي��ومئذ49تأس�يس جري�دة سياس��ية خاص�ة به�م. وك�انت أك��ثر الص�حف نف�وذا ف�ي الراينالن��د ص�حيفة ك��ولنيش زايتون��غ، وك�انت ك��ولن [
 أك���بر مرك���ز ص���ناعي ف���ي المنطق���ة. وك���انت «ك���ولنيش زايتون���غ» تجث���و مس���تكينة أم���ام الحكوم���ة. وش���اءت البرجوازي���ة الراديكالي���ة أن
 تعارض��ها بص��حيفة خاص��ة به��ا، ح��تى ت��ذود ع��ن مص��الحها القتص��ادية ض��د القط��اع. وعلوة عل��ى كامب��اوزن، ك��ان ب��اني الس��كك
 الحديدية مغيسون يلعب يومئذ دورا هاما في المنطقة. وقد قام هو وكامبهاوزن بجم��ع الم�ال، لك��ن ك�ان ينقص��هما المح�ررون. وح��دث
 يومئذ ما حدث بعدئذ في روسيا. فقد س�قطت مجموع��ة م��ن ص�حفنا ال��تي أنش�أها الرأس��ماليون بي��ن أي�دي جماع�ة مح��ددة م��ن الدب�اء.

  وبعده، وحتى أثناء الح�رب. ص�ناعيون مس�تقلون ق��دموا أم��وال لجماع�ة معين��ة م��ن الدب�اء. وف�ي الراينلن��د1905هذا ما حصل قبل 
 أيضا تولت مجموعة من الفلسفة الشبان، من الدباء الشبان، توجيه الص�حيفة ال��تي أسس�ها أص�حاب المعام�ل ال��ذين تح��دثنا عنه��م.
 ومن بين أولئك الدباء لعب موس�ى ه�س ال�دور الرئيس�ي. ك�ان يتق�دم م�اركس وانجل�ز ف�ي الس�ن. وك�ان، مث�ل م�اركس، يهودي��ا، لكن�ه

  طف��ق ين��ادي1830ب��ت مبك��را ص��لته ب��أبيه ال��ذي ك��ان رجل عل��ى ق��در م��ن ال��ثراء. وك��ان ق��د انتم��ى إل��ى الحرك��ة التحريري��ة، وبع��د 
  ك��ان موس�ى ه�س ذاك ق��د1842بضرورة قي�ام التح�اد بي��ن الم�م المثقف��ة بغي��ة ض��مان الف�وز بالحري��ة السياس��ية والثقافي��ة. وف�ي ع�ام 

 أضحى، قبل ماركس وانجلز، وتحت تأثير الحركة الشيوعية الفرنسية، شيوعيا. ومع بعض من رفاقه، صار واحدا من ألمع محرري
الصحيفة الراينية.
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 كان ماركس يعي��ش آنئذ ف�ي ب�ون. ول�ردح م��ن الزم��ن، ل�م يك��ن إل مراس�ل يبع��ث بانتظ��ام بمق��الته إل�ى الص�حيفة. لكن��ه روي�دا
 رويدا احتل المكانة الولى في الصحيفة التي كان يوجهها سابقا هس واثنان من رفاقه، اوبنهايم وروتنبرغ. وكان هذا الخير ص��ديقا
 لم��اركس، وق��د زك��اه ل��دى هيئة التحري��ر. هك��ذا نج��د أن الص��حيفة الرايني��ة، وال��تي ك��انت تطب��ع عل��ى نفق��ة البرجوازي��ة الص��ناعية ف��ي
 المنطق��ة، ك��انت ف��ي ال��وقت نفس��ه الناطق��ة بلس��ان المجموع��ة البرليني��ة م��ن الكت��اب الش��بان والج��ذريين ال��ذين ك��ان ينتم��ي إليه��م م��اركس

وانجلز.

  ق��دم م��اركس إل��ى ك��ولن للس��تقرار فيه��ا، وأعط��ى الجري��دة للح��ال اتجاه��ا جدي��دا. فخلف��ا ل��رأي أص��دقائه1842ف��ي خري��ف 
 ال��برلينيين ول��رأي انجل��ز، أل��ح عل��ى خ��وض الكف��اح الك��ثر جذري��ة ض��د الش��روط السياس��ية والجتماعي��ة القائم��ة، ولك��ن ف��ي ش��كل ل
ن فيها كل من ماركس وانجلز، وعل��ى الخ��ص واق��ع أن م��اركس Pيتجاوز الحد في صخبه. وهنا تجلى أثر الشروط المختلفة التي تكو 
 لم يعرف الضطهاد الديني والنير الفكري اللذين عانى منهما انجلز في حداثته. لهذا كان ماركس ل يفيض حماس�ة وحمي��ة للنض�ال
ة تتعم��ق إل�ى ب�اطن �cلل�دين. ب�ل ك�ان يفض�ل، م��ن ه�ذه الزاوي��ة، محاج yالديني ول يرى من ضرورة لتكريس ق�واه كله�ا لنق��د عني�ف مع��اد 
ة تستسهل السطحية، مقدار أن ذلك ضروري للحفاظ على الصحيفة وللبقاء بالت�الي عليه��ا كمن��بر. أم�ا انجل�ز – cالمور على محاج
 وهذه سمة اتسم بها كل ما أنتجه في فتوته- فكان أقرب إلى المجموعة الخ�رى ال�تي ك�انت تبغ�ي أعن�ف كف�اح خ�ارجي ض�د ال�دين.

  وبداي�ة1917ولنقل بالمناسبة أن ذلك الخلف في التكتي��ك بي�ن م�اركس وانجل�ز يش�به الخلف التك��تيكي ال�ذي ك�ان قائم�ا ف�ي نهاي�ة 
  ف��ي وس��طنا، حي��ث ك��ان بع��ض الرف��اق يط��البون بنض��ال ف��وري وفاص��ل ض��د الكنيس��ة. وك��ان رف��اق آخ��رون يق��درون، عل��ى1918

 العكس، أن ذلك النضال ليس أعجل المهام، وأن أمامنا مهام تف�وقه أهمي�ة. وك�انت خلف�ات ف�ي وجه�ات النظ�ر م�ن ه��ذا الن��وع تق�وم
 بين ماركس وانجلز وسائر الصحفيين الشبان م�ن زملئهم�ا. وق��د وج��دت مج�ادلتهم تعبيره�ا ف�ي الرس�ائل ال�تي كتبه�ا م�اركس كمح�رر
 إل��ى رف��اقه الق��دامى ف��ي برلي��ن. وي��روي واض��عوا س��يرة م��اركس أن م��اركس وانجل��ز اس��تقبل اس��تقبال ف��اترا ف��ي هيئة تحري��ر الص��حيفة
 الراين��ة. وق��د ت��وجه انجل��ز، ال��ذي ك��ان واح��دا م��ن مراس��لي الص��حيفة ال��برلينيين، إل��ى ك��ولن قب��ل رحيل��ه إل��ى إنكل��ترا. وم��ن المحتم��ل أن
 تكون قد دارت يومئذ مصارحة بينه وبين ماركس الذي كان يدافع عن تكتيكه والذي ك�ان ق��د ط�رح بدق��ة ووض�وح مس�ألة الش�غيلة. إذ
 كان قد وجه لذع النقد إلى القوانين المن��اوئة لح�ق الحتط�اب، مبين��ا أن تل�ك الق�وانين مش��بعة ب�روح الملكي��ة الفردي��ة، وأنه��ا م�ن ص�نع
 الملك العق��اريين ال��ذين ك��انوا يس��عون قص��ارى ط��اقتهم إل��ى اس��تغلل الفلحي��ن الص��غار باستص��دارهم ق��رارات حكومي��ة تجع��ل منه��م
 مجرمين. وق�د نش�ر ي��ومئذ ف�ي الص�حيفة الرايني��ة سلس�لة م�ن المق�الت ع�ن وض�ع مع�ارفه الق�دامى، فلح�ي الموزي�ل. وق�د أث�ارت تل�ك

المقالت مجادلة حامية بينه وبين رئيسي إقليم الراينلند.

 عن��دئذ ض��غطت الس��لطات المحلي��ة عل��ى برلي��ن. فأخض��عت الص��حيفة لرقاب��ة مزدوج��ة. ولم��ا ك��ان م��اركس ه��و موجهه��ا، فق��د
 طولب برفته. وكان الرقيب الجديد يعجب أشد العجاب بذلك الصحفي اللمع والريب الذي يحت�ال ب��ذكاء عل�ى الرقاب�ة، ولك�ن ذل��ك
نما إلى مجموعة المساهمين الذين كانوا يمولون الصحيفة. وب��دأ القل��ق يأك��ل ه��ؤلء gلم يمنعه من الوشاية به، ل إلى هيئة التحرير، وا 
 الخيري��ن: فط��البوا م��اركس ب��أن يك��ون أك��ثر ح��ذرا وفطن��ة وأن يتحاش��ى المس��ائل الش��ائكة. لك��ن م��اركس أب��ى ذل��ك. وأثب��ت له��م أن ك��ل
 محاولة للعتدال لن تج�دي ف��تيل، وأن الحكوم�ة ل�ن يس�كن له�ا روع. وف�ي خاتم��ة المط�اف ق�دم اس�تقالته م�ن منص��به كم��دير تحري�ر،

وهجر الصحيفة. لكن ابتعاده لم ينقذ الجريدة التي صدر بعد فترة وجيزة أمر بإغلقها نهائيا.

 خ�رج م�اركس م�ن الص�حيفة وق��د تب��دل تمام�ا عم�ا ك�ان علي�ه ي�وم دخله�ا. فحي�ن دخله�ا ل�م يك�ن إل ديموقراطي�ا راديكالي��ا، لك�ن
 ديموقراطيا يهتم بالوضع الجتماعي والقتصادي للفلحين، وفي فترة لحقة بجمي��ع المس�ائل القتص��ادية الساس��ية المرتبط��ة بوض��ع
 أولئك الفلحين. وبعد ذلك وجد ماركس نفسه مكرها، وهو ال��ذي ل�م يش�غل نفس�ه ح��تى ذل��ك الي�وم إل بالفلس�فة وأحك�ام القض�اء، عل�ى

النكباب المتعاظم على المسائل القتصادية وعلى مسائل اجتماعية شتى.
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  إل��ى1842وقد دارت يومئذ مجادلة بينه وبين صحيفة محافظة بخصوص مقال لهس الذي كان قد هدى انجلز منذ خريف 
 الشيوعية. وكانت خلصة رده على تلك الصحيفة: ل حق لكم في مهاجمة الشيوعية. أنني ل أعرف الشيوعية، لكن الشيوعية التي
 ت��ولت ال��دفاع ع��ن المض��طهdدين ل يمك��ن أن ت��دان بخف��ة. ينبغ��ي امتلك معرف��ة دقيق��ة، تام��ة، ب��ذلك التي��ار قب��ل إدانت��ه. وحي��ن غ��ادر
 م��اركس الص��حيفة الرايني��ة ل��م يك��ن ق��د أض��حى ش��يوعيا بع��د، لكن��ه ك��ان رجل يهت��م بالش��يوعية كاتج��اه، كفلس��فة خاص��ة. وتوص��ل م��ع
 ص��ديقه أ. روج��ه إل��ى الس��تنتاج ب��أنه م��ن راب��ع المس��تحيلت خ�وض غم�ار الدعاي��ة السياس��ية والجتماعي��ة ف�ي ألماني��ا. له��ذا ق��ر ق�رار
 الرجلين على الذهاب إلى باريس ونشر مجلة الحوليات اللمانية-الفرنس��ية فيه�ا. وك�ان قص�دهما م�ن ه�ذه التس��مية، المعاكس�ة لمي�ول
 القوميين الفرنسيين واللمان، التوكيد على أن واحدا من شروط نجاح النضال ضد الرجعية هو التحالف السياسي الوثيق بي��ن ألماني��ا
 وفرنس��ا. وف��ي تل��ك الحولي��ات اللماني��ة-الفرنس��ية ص��اغ م��اركس لول م��رة النق��اط الساس��ية ف��ي فلس��فته المس��تقبلية، تل��ك النق��اط ال��تي

تحول معها من ديموقراطي راديكالي إلى شيوعي.
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المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة

 [الصلة بين الشتراكية العلمية والفلسفة –المادية – كانط – فيخته – هيغل -فيورباخ – مادية ماركس الجدلية –

الرسالة التاريخية للبروليتاريا].

 توقفنا عند الفترة التي هجر فيها م�اركس الحرف�ة الص��حفية ف�ي ألماني�ا ك�ي يش�د الرح�ال إل�ى الخ�ارج. وس�ألخص لك�م الن م�ا
 قلته لكم في المرة السابقة. فقد أخذت على عاتقي، كما ت��ذكرون، مهم��ة دراس�ة حي�اة م�اركس وانجل��ز عل�ى ض�وء منه��ج البح�ث ال�ذي

وضعاه بنفسيهما.

نك�م لت�ذكرون كي�ف أدرك�ا س�ن gرأينا أن ماركس وانجلز كانا، على الرغم من عبقريتهما، رجلين منتميي��ن إل�ى عص�ر مح�دد. وا 
 ال��وعي، أي كي��ف خرج��ا م��ن حقب��ة الطفول��ة ال��تي ت��أتي فيه��ا النطباع��ات والت��أثيرات الرئيس��ية م��ن الس��رة، وكي��ف س��قطا تح��ت ت��أثير
 المرحلة التاريخية التي كان طابعها يتحدد بصورة رئيسية بأثر ثورة تموز على ألمانيا، وبتطور الحركة الثورية في ذلك العص��ر. وق��د
 أضحت لكم أن ماركس وانجلز ما كانا من نتاج تلك الحقبة التاريخية المح��ددة فحس��ب، ب�ل كان�ا أيض�ا م��ن حي�ث أص�لهما م��ن أبن��اء
 منطق��ة معين��ة، الراينلن��د ال��ذي ك��ان ي��ومئذ أك��ثر أق�اليم ألماني��ا أممي��ة وتص��نيعا وال��ذي ت��أثر أك��ثر م��ن أي إقلي��م آخ�ر ب��الثورة الفرنس��ية.
 وأبن��ت لك��م أن م��اركس تع��رض، ف��ي الس��نوات الول��ى م��ن حي��اته، لم��ؤثرات مغ��ايرة لتل��ك ال��تي تع��رض له��ا انجل��ز، وأن أث��ر الفلس��فة
 الفرنسية في بيته كان قويا للغاية. أما انجلز فقد خض�ع، عل�ى العك��س، لت�أثير ال�دين ف�ي أس�رة تك��اد أن تك�ون متزمت�ة. وعلي�ه، ك�انت
 المسائل المتعلقة بالدين أشد إيلما على الدوام لنجلز منها لماركس. وفي ختام المطاف، وصل كل من م��اركس وانجل��ز، بطريق��تين

مختلفتين، وأحدهما بسهولة نسبية وثانيهما بصعوبة نسبية، إلى استنتاجات متماثلة.

 لقد تركناهما في الفترة التي صارا فيها ممثلي الفكر السياسي والفلس�في الك��ثر جذري��ة ف�ي ذل��ك الزم�ن. تركناهم��ا ف�ي اللحظ�ة
 التي همP فيه�ا م�اركس بالرحي�ل إل�ى ب�اريس ليص�وغ وجه�ة نظ�ره الجدي�دة. وح�تى ن�درك م�ا الجدي��د ال�ذي ص�اغه م�اركس حق�ا وه�و لم�ا

يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، سأحاول أن أبين لكم باقتضاب ما كان لقاه في مضمار الفلسفة.

 لقد سبق للرفيق ديبورين أن درس معكم مسائل الوعي والروح والمادة والكينونة الخ، وأعط��اكم ف�ي أرج��ح الظ��ن أس��ماء بع��ض
الفلسفة. وسأرجع إلى كلمات انجلز في مقدمة كراسته: تطور الشتراكية العلمية، فقد كتب يقول:

 «إننا لنفتخر، نحن الشتراكيين اللمان، بأننا نستمد أصلنا ل م�ن س�ان س�يمون وف��ورييه وأوي��ن فحس�ب، ب�ل أيض�ا م��ن ك�انط
 وفيخته وهيغل». ول يأتي انجلز بذكر اسم فيلس�وف ألم�اني راب�ع، فيورب�اخ ال�ذي ك�رس ل�ه فيم�ا بع��د مؤلcف�ا خاص�ا. وس�أعرض عليك�م

الن الصل الفلسفي للشتراكية العلمية.

ن لنفس��ي فك��رة ع��ن Pلس��ت اختصاص��يا، ش��أن الرفي��ق ديب��ورن، ف��ي الفلس��فة. لكنن��ي ب��ذلت م��ا بوس��عي ف��ي الماض��ي ك��ي أك��و 
المسائل الفلسفية الساسية، نظير ما فعل كل من يهتم بمسألة أصل التطور النساني.

 إن المسالة الرئيسية، كما يطرحها انجلز، هي أن نعرف هل يوجد مبدأ خلق سبق العالم، وبعبارة أخرى، هل هناك إله كما
 علمونا في طفولتنا. إن ذلك الخالق، ذلك الكائن الكلي القدرة، يمكن أن يتلبس أشكال مختلفة بحس�ب الدي�ان. يمك��ن أن يتجل�ى ف�ي
 شكل عاهل سماوي لمحدود القدرة، تعمل تحت إمرته جحافل ل يحصى لها عد من الملئكة. ويمكن��ه أن يح�ول س�لطاته إل�ى الباب�ا
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 والساقفة والكهنة. ويمكنه أخيرا، بصفته عاهل صالحا ومس��تنيرا، أن يس��ن لم�رة واح��دة ونهائي��ة دس��تورا وق��وانين أساس��ية تنظ��م ش�ؤون
 النس��انية قاطب��ة، وأن يكتف��ي، ف��ي حكمت��ه اللمتناهي��ة، بح��ب أولده واح��ترامهم م��ن دون أن يع��ود إل��ى الت��دخل ف��ي تص��ريف أم��ورهم.
 بكلمة واحدة، يمكنه أن يتجلى في الشكال الكثر تنوعا، ولكن القرار بوجود هذا الله يستتبع القرار بوجود كائن وجد من��ذ الزل،

قال للكون ذات يوم: كن، فكان، وصارت كلمته للحال واقعا.

 إذن، كانت فكرة خلق هذا العالم، نية خلقه، الرغبة في خلقه، موجودة في مك�ان م��ا خ�ارج ه�ذا الع�الم. أي��ن بالض��بط؟ ل أح��د
يدري. ولم يتمكن أي فيلسوف بعد، ول حتى فلسفتنا الجدد في بتروغراد، من فك ذلك اللغز.

 إن ذلك الكائن الزلي يخلق الوجود كله. وهك��ذا ف�إن ال�وعي والفك�ر يح��ددان ك�ل م��ا ه�و موج�ود. الفك�رة تخل�ق الم��ادة، ال��وعي
 يح��دد الكينون��ة. وف��ي الواق��ع، لي��س ه��ذا الش��كل الجدي��د م��ن تجل��ي «المب��دأ الول»، عل��ى الرغ��م م��ن غلف��ه الفلس��في، س��وى التص��ور

اللهوتي القديم للعالم.

 زبدة الق�ول، أنه�ا مس�ألة معرف�ة م�ا إذا ك�ان م�ن الممك��ن أن يط�رأ ش�يء م�ا ف�ي الك�ون ال�ذي نتح�رك في��ه، ف�ي م�ا ه�و موج�ود،
 ب��دون ت�دخل ك�ائن مجه�ول موج�ود فيم�ا وراء ح��دود ه�ذا الك�ون. ك�ائن يق�ع خ�ارج إدراكن�ا، ي��دعي يه��وه، أو الب، أو الب�ن، أو ال�روح
 القدس، أو حتى العقل. بل يمكننا أن نسميه، كما يفعل انجيل القديس يوحنا، الكلمة. «في الب��دء ك��ان الكلم��ة». وه��ذه الكلم��ة فط��رت

الوجود. فطرت العالم.

 هذه الفكرة عن الكلمة، مبدأ الشياء جميعا، كافحها في القرن الثامن عشر الماديون، ممثلو الفلسفة الجديدة للطبقة الجدي��دة،
 البرجوازية الثورية، وذلك في نطاق نقدهم للنظام الجتماعي القديم، النظام القطاعي. وك�ان التص�ور الق��ديم للع�الم يق�ف ع��اجزا ع��ن

أن يفسر لهم أصل ما جد من جديد في زمانهم، ما يميز عصرهم عن العصور السابقة.

 ك��ان ال��وعي والفك��رة والعق��ل، المنظ��ور إليه��ا عل��ى أنه��ا واح��دة وثابت��ة، تش��كو ف��ي نظره��م م��ن عي��ب ج��وهري. وبالفع��ل، ك��انت
 الملحظة تدلهم على أن كل ما هو أرضي يتغير. فالكائن يتلبس الش�كال الك�ثر تنوع�ا. وك�انت التجرب��ة ت�دلهم (م��ن دون أن نتكل�م

عن السفار والكتشافات التي كانت تقدم لهم في كل يوم مواد جديدة) على أن هناك أناسا شتى، ودول مختلفة، وأفكارا متباينة.

وكان مرامهم أن يعرفوا مصدر هذا التنوع، وكيف تظهر الفروق القائمة بين البشر والشياء.

 كان الفلسفة كلما تبحروا في دراسة الماضي، وج��دوا ش�عوبا مختلف��ة. وم�ن تل��ك الش�عوب م��ن ان��دثر وب��اد، ومنه�ا م��ن واص�ل
 الستمرار في الحياة. فالنكليز قد اجتازوا حقبا مختلفة، وكذلك حال الفرنسيين. فم��ن أي��ن ج�اء ذل��ك الختلف ف��ي الزم��ان والمك��ان،
 إذا كانت علة كل شيء تكمن في مبدأ أوحد، ف�ي إل�ه ف�اطر عل�ى س�بيل المث�ال؟ ول�م يك��ن هن�اك م�ن مخ�رج إل ب�الفتراض ب�أن ذل�ك
 الله يقرر، من دون أن تكون لدى النسان القدرة عل�ى فه�م الس�بب، أن توج��د الي�وم إنكل��ترا، وغ�دا ألماني�ا، وبع��د غ�د فرنس�ا. وحس�بما

يعن في باله، يسود آل ستيوارت اليوم في إنكلترا، وغدا يقطع رأس تشارلز الول ويتولى كرومويل زمام السلطة.

 بدءا م�ن الق�رن الث�امن عش�ر، ب�ل ب�دءا م��ن الق�رن الس�ابع عش�ر، وط�ردا م��ع التب��دلت العميق�ة ال�تي ك�انت تط�رأ عل�ى الوج�ود
 والعالم النساني والعلقات بين البشر تحت تأثير البش�ر بال�ذات، راح وج�ود اللوهي��ة، كمص��در لك�ل ش�يء، ي�ثير المزي��د فالمزي��د م�ن
 الشك. وبالفعل، أن ما يفسر كل شيء في تنوعه، في الزمان وفي المكان، ل يكون قد فس�ر ش�يئا بع��د م�ا دام اختلف الح�داث، ل
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 الجامع المشترك بينها، يجد تفسيره بكونها طرأت في شروط مختلفة، تحت تأثير علل مختلفة. فكل ف��ارق م��ن ه��ذه الف��وارق يج��ب أن
يفسر بالسباب الخاصة، وبالمؤثرات الخاصة التي أنتجته.

 كان الفلسفة النكليز، العائش�ون ف��ي ظ�ل رأس�مالية قي��د التح�ول الس�ريع والمعايش�ون لتجرب�ة ث�ورتين اثن��تين، ق��د س�بق له�م أن
 تساءلوا هل من وجود فعل لقوة تدبر كل شيء وتفعل كل شيء، بصرف النظر عن إرادة البشر. وكانت قد ساورتهم الشكوك أيض��ا
 في أن تكون جميع تلك الفكار المختلفة التي ظهرت وتصارعت في زمن الثورة النكليزية أفكارا فطري�ة. فتل��ك الفك�ار ك�انت تحم�ل

طابع الجدة، على الرغم من كل الجهود التي بذلت للتوفيق بينها وبين تعاليم الكتاب المقدس.

 وكان الماديون الفرنسيون، الذين ح��دثتكم عنه��م، ق��د طرح�وا المس�ألة بمزي��د م��ن الوض�وح. فف�ي نظره��م ل�م يك��ن ثم��ة م��ن وج�ود
 لتلك القوة التي يقال أنها توجد عالمنا، تلك القوة اللهية التي تهتم على الدوام بأوربا الجديدة، تفكر في كل شيء وتت��دبر ك��ل ش��يء.

فما الظاهرات طرا، وما التاريخ قاطبة، إل نتيجة فعل بني النسان بالذات.

 ما كان الماديون الفرنسيون يعرف�ون كي��ف يفس�رون م�ا يح��دد أفع�ال البش�ر، لكنه�م ك��انوا يعرف�ون أن ليس�ت الله�ة، ليس�ت ق�وة
نما البشر أنفسهم ه�م ال��ذين يص�نعون الح�داث. لك�ن هن�ا ك�انوا يقع�ون ف�ي تن�اقض. فق�د ك�انوا gخارجية ما هي التي تصنع التاريخ، وا 
 يعلم���ون أن البش���ر يختلف���ون ف���ي س���لوكهم لن له���م آراء ومص���الح مختلف���ة. لكنه���م م���ا ك���انوا يعرف���ون بع���د م���ا ي���ثير تل���ك الختلف���ات
 المص��لحية، م��ا ك��انوا يعرف��ون ت��أثير الش��روط المادي��ة عل��ى النس��ان ال��ذي يتك��ون فيه��ا. ب��ل ك��انوا يعتق��دون، عل��ى العك��س، أن تك��وين

البشر يتحدد بهذا المشرع أو ذاك من المشرعين الذين يتحكمون بهم ويحددون أفعالهم على غرار إله من اللهة.

 كان بعض الماديين الفرنسيين قد طرحوا مسألة أخ�رى أيض�ا. فق�د ك�ان خص�ومهم ق��د رددوا عليه�م ب�القول: ص�حيح أن ال ل
 يمكن أن يكون هو عينه يهوه اليهود الرهيب، كما ل يمكن أن يكون هو عينه الب أو البن أو الروح القدس في الديانة المس��يحية،
 لكن يوجد مبدأ روحي وضع في المادة إمكانية التفكير بالذات، وسبق بالتالي الطبيعة وتقدم عليها. فأج��اب الم��اديون الفرنس��يون ب��أن

ذلك أيضا ل يحتاج إلى قوة خارجية ما، لن القدرة على الحساس متضمنة من الساس في المادة بالذات.

 ك���ان العل���م ب���وجه ع���ام، والعل��وم الطبيعي���ة ب���وجه خ��اص، ل ت���زال ناقص���ة التط���ور ف���ي العص��ر ال���ذي انص��رف في���ه الم���اديون
الفرنسيون إلى إنشاء فلسفتهم، لكن العلوم كانت قد توصلت إلى تقرير تلك الفكرة الساسية.

 إن كل من يسمى نفسه مادي�ا أن يك�ون ال�وعي والفك�ر، ب�المعنى ال�ذي نفه�م ب�ه ه�اتين الكلم��تين، ق��د س�بقا الم�ادة وتق�دما عل�ى
 الطبيعة. فعلى مدى مئات اللوف من السنين ومليين السنين، لم يوجد على الرض أي كائن حي، متعضy ، وبناء علي��ه ل��م يوج��د

ما يسمى بالفكر، لم يوجد ما يدعي بالوعي. فالكينونة والطبيعة والمادة قد سبقت الوعي والروح والفكر.

 لك��ن ل ينبغ��ي لن��ا أن نتص��ور أن الم��ادة ه�ي بالض��رورة ش�يء م�ا ف��ج، ثقي��ل، ق��ذر، وأن الفك��ر ه��ي ش�يء م��ا رهي��ف، خفي��ف،
 طاهر. علما بأن الماديين المبتذلين، أو أحيانا بعض الماديين الصغار في السن، ين��دفعون ف�ي حمي�ا النق�اش، أو بغي��ة الس�خرية م�ن
 فريس���يي المثالي���ة ال���ذين ل يتوق���ف س���يل كلمه���م ع���ن «العظم���ة» و«الجم���ال» وال���ذين يرت���احون ك���ل الرتي���اح م���ع ذل���ك لق���ذارة ع���الم

البرجوازية ودناءته، يندفعون إلى التوكيد عن قصد وتصميم أحيانا بأن المادة شيء ثقيل وفج.
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 أما إذا تتبعنا، على العكس من ذل��ك، تط��ور العل�وم الفيزيائي��ة ف�ي المئة والخمس�ين س�نة الخي�رة، للحظن��ا أن الم��ادة أض�حت
 شيئا أثيري�ا وحركي�ا إل�ى ح��دود ل تتص�ور. فمن��ذ أن قلب�ت الث�ورة الص��ناعية قواع�د القتص��اد الط��بيعي الق�ديم، أخ�ذ ك�ل ش�يء يتح�رك.
 فك��ل م��ا ك��ان راق��دا اس��تيقظ، وك��ل م��ا ك��ان س��اكنا دخ��ل ف��ي م��دار الحرك��ة. وف��ي الم��ادة الكتمي��ة، الجام��دة، ت��م، عل��ى م��ا ب��دا ي��ومئذ،

اكتشاف قوى كانت ل تزال مجهولة، وأشكال جديدة من الحركة.

 إن الواقعة التالية ستبين لكم مدى النقص الذي كانت عليه مع�ارف الم��اديين الفرنس�يين. فحي��ن كت�ب هولب�اخ، وه�و م�ن أك��ثر
 الماديين الفرنسيين تماسك منطق، كتابه نظام الطبيعة، ما كان يعرف بعد ما يعرفه اليوم كل تلميذ مدرس��ة مجته��د ف�ي الس��نة الثاني��ة
 عش��رة م��ن العم��ر. ف��الهواء ك��ان ف��ي نظ��ره ش��يئا لمنظ��ورا، واح��دا م��ن العناص��ر الرئيس��ية المكون��ة للطبيع��ة، وبعب��ارة أخ��رى، م��ا ك��انت
 معرفته بالهواء أفضل من معرفة الغريق به قبل ألفي عام. وبعد بضع سنوات من نشر المؤلcف الرئيس�ي لهولب�اخ، أثبت��ت الكيمي��اء،
 التي طورها على الخص لفوازييه، أن الهواء مركب من الزوت والوكسجين اللذين يشوبهما بمقادير طفيفة للغاية عدد معي��ن م��ن
 عناصر أخرى. وبعد مئة سنة، وفي أواخر القرن التاس��ع عش�ر، اكتش�فت الكيمي��اء بي��ن تل�ك العناص�ر الخ�رى غ��ازات مث��ل الرغ�ون

والهيليوم، وهذه الغازات هي بدورها ضرب من المادة، ولكن بالغة الرهافة.

 إليك��م مث��ال آخ��ر. إن ال��برق اللس��لكي ك��ثير الس��تعمال ف��ي روس��يا الس��وفياتية. وق��د أدى لن��ا خ��دمات جل��ى أثن��اء الحص��ار
  عام�ا. فف�ي س�نة26والحرب الهلية. ولوله لكنا تهنا ف�ي دي�اميس الظلم�ات. والح�ال أن ال�برق اللس�لكي ل�م يك�ن ل�ه م��ن وج�ود قب�ل 

  اكتشفت في المادة الفجة، الخادمة، جواهر لمادية إلى أبعد ح�د، بحي�ث ل�م يك�ن هن�اك مف�ر، لوض�ع أس�ماء له�ا،1898 أو 1897
 من اللجوء إلى تسميات مقتبسة من اللهوت الهندوسي القديم. إن ال�برق اللس�لكي ينق�ل الص�وات. فف�ي مق�دورنا أن نس�مع هن�ا ف�ي
 موس��كو حفل��ة موس��يقية تق��ام عل��ى بع��د آلف الفراس��خ. وقب��ل زه��اء أس��بوعين علمن��ا أن ف��ي المك��ان إرس��ال برقي��ة ل تستنس��خ توقيع��ك
 الخطي فحسب، بل أيضا صورتك الشخصية. وتحقيقا لذلك يكفي أن يج��ري تع��ديل جه�از اخ��ترعه التقن��ي الفرنس��ي بيلن، وه��ذا كل��ه

نما بمساعدة مادة بالغة الدقة والرهافة، تقاس وتوجه من قبلنا. gيتم ل بمساعدة «الروح»، وا

 لقد ضربت لكم تلك المثلة كي أبين لكم مدى تخلف التصورات المألوفة عن المادية واللمادية. ولق��د ك��انت ه��ذه التص��ورات
 أشد تخلفا أيضا في القرن الث�امن عش�ر. ول�و ك�ان ف�ي متن�اول م�اديي ذل��ك العص�ر ه�ذه الوق�ائع الجدي��دة كاف�ة، لك�انوا أق�ل «فجاج�ة»

ولما كان «المرهفون» أشاحوا عنهم.

 كان الفلسفة اللمان المعاصرون لكانط يعتنقون وجه�ة النظ�ر التقليدي��ة «القويم�ة». فك�انوا ي��ردون الم��ذهب الم�ادي عل�ى أن�ه
 زنديق ول أخلقي. لكن كانط ما كان يكتفي بحل بمثل تل�ك البس�اطة. وك�ان ي��درك ح�ق الدراك ك�ل ته�افت الفك�ار الديني��ة القديم�ة.

لكن لم يكن يملك ل الجرأة ول المنطق اللزم ليبت صلته بصورة نهائية بتلك الفكار.

  نشر مؤلcفه الرئيسي نقد العقل الخالص. وقد أبان في��ه أن��ه ل وج�ود البت��ة لي بره�ان عل�ى وج�ود ال وعل�ى1781وفي عام 
 خل�ود النف�س وعل�ى أزلي��ة الفك��ار، وأن علمن�ا يق�وم عل�ى أس�اس التجرب��ة. عل�ى أن��ه أض�اف الق�ول أنن�ا ل نس��تطيع أن نع�رف الش�ياء
نما فقط الشكال التي تتجلى بها تل��ك الش��ياء فت�ؤثر عل�ى حواس�نا. وماهي��ة الش��ياء، gذاتها، ل نستطيع أن نعرف ماهيتها بالذات، وا 
 المختفية وراء الظاهرة، لن تكون أبدا في متناولنا. هكذا يكون كانط قد أقام نوعا من جسر بي��ن المادي��ة والمثالي��ة، بي��ن العل��م وال��دين.
 ما كان ينكر تقدم العلم، وما كان ينكر أن العلم يساعد على فهم الشياء، لكنه ترك في الوقت نفسه مخرجا للهوت بقبوله بإطلق

اسم ال على ماهية الشياء.
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 بي��د أن ك��انط أوغ��ل إل��ى أبع��د م��ن ذل��ك ف��ي محاس��بته المزدوج��ة، ف��ي رغبت��ه ف��ي التوفي��ق بي��ن العل��م واليم��ان. فق��د كت��ب مؤلcف��ا
 آخر، نقد العقل العملي. وقد أوضح فيه أنه إذا ك�ان م�ن الممك��ن الس�تغناء ف�ي النظري�ة ع�ن ال وخل�ود النف�س ال�خ، فل من�اص ف�ي

الممارسة من العتراف بتلك المبادئ جميعا، لنه بدونها يبقى النشاط بالذات مفتقرا إلى أساس أخلقي.

 يصف الشاعر اللماني هايني، الذي سبق لي أن حدثتكم عنه والذي كان الصديق الحمي��م لم�اركس وك�ان ل�ه علي�ه ف�ترة م�ن
 الف��ترات ت��أثير مرم��وق، يص��ف عل��ى نح��و ممت��ع للغاي��ة دواف��ع موق��ف ك��انط ذاك. فق��د ك��ان ل��دى ك��انط خ��ادم ط��اعن ف��ي الس��ن ي��دعى
 لمب، أقام لديه أربعين عاما وكان يحيطه بالرعاية الحنون. وكان لمب يجسد، في نظر كانط، العالم الع��ادي ال��ذي ل يس��تطيع أن
 يحيا بدون إيمان. وبعد أن يعرض هايني ببراعة كل الهمي��ة الثوري��ة ل� نق��د العق�ل الخ�الص بالنس��بة إل�ى النض�ال ض��د الله�وت، ب��ل
 حتى ضد اليمان بمبدأ إلهي بحث، يفسر لماذا احت�اج ك�انط إل�ى نق��د العق��ل العمل��ي ال�ذي رم�م في��ه ك��ل م�ا ك�ان ق��د ه�دمه. إليك�م م�ا

كتبه:

 «التراجيديا تعقبها الملهاة التهريجية. وعمانوئيل كانط لعب الن دور الفيلسوف المتصلب. فقد انقض يه�اجم يه�اجم الس�ماء،
 وأرغم حاميتها على وضع سلحها، سيد العالم ممدد يسبح في دمه، ل رحمة بعد اليوم، ول عناية أبوي��ة، ول مكاف�أة ف�ي الخ�رة ع�ن
 الفض��يلة ف��ي ه��ذه ال��دنيا، الخل��ود يحتض��ر، هن��ا أني��ن وهن��اك حش��رجة. لك��ن لم��ب العج��وز موج��ود هن��ا، المظل��ة تح��ت ذراع��ه، يتف��رج
 مكروب النفس، ووجهه يغطيه عرق بارد، وال�دموع تنس�ال من�ه. عن��دئذ ت�دلف الش�فقة إل�ى قل�ب ك�انط، فيظه�ر أن�ه لي�س فيلس�وفا ك�بيرا
نما رجل طيب القلب أيضا. فبعد هنيهة من التأمل، يقول بلهجة شبه متسامحة وشبه ساخرة معا: «لمب العجوز بحاجة gفحسب، وا 
ل فل��ن يع��رف للس��عادة طعم��ا. والح��ال أن النس��ان يج��ب أن يك��ون س��عيدا عل��ى ه��ذه الرض. هك��ذا يتكل��م العق��ل العمل��ي. gإل��ى إل��ه، وا 

حسنا! ليكن المر كذلك: فالعقل العملي يضمن وجود ال».

 لقد لعب كانط دورا عظيما أيضا في تاريخ العل�م. فق�د اثب��ت، م�ع ع�الم الفل�ك الفرنس�ي لبلس، أن أرض�نا ل�م يخلقه�ا ال ف�ي
 ي��وم واح��د، كم��ا ي��روي لن��ا ذل��ك الكت��اب المق��دس، وأنه��ا حص��يلة تط��ور طوي��ل الم��د، وأنه��ا تك��ونت م��ع جمي��ع الفلك الس��ماوية ع��ن

طريق تركز مادة عادة الشكل، ومتخلخلة للغاية.

 كان كانط في الواقع توفيقيا بين الفلسفتين القديم��ة والجدي��دة، وق��د بق�ي ك��ذلك ف�ي جمي�ع مض�امير الحي�اة العملي�ة. لكن�ه إن ل�م
 يعرف كيف يقطع أواصره بالماضي قطعا جازما، فقد خطأ مع ذلك خطوة هامة إلى المام، وج�اء تلمي��ذه المتماس�كو المنط�ق مم��ن
 فهم��وا، نظي��ر ه��ايني، الس��بب الحقيق��ي لمحاس��بته المزدوج��ة، ليطرح��وا جانب��ا نق��د العق��ل العمل��ي وليستخلص��وا م��ن نق��د العق��ل الخ��الص

الستنتاجات المتطرفة التي يتضمنها بين طياته.

 ل��ن أتوق��ف عن��د فيخت��ه ال��ذي أت��ى انجل��ز ب��ذكره. فت��أثير فيخت��ه ك��ان عل��ى لس��ال أك��ثر من��ه بك��ثير عل��ى م��اركس. لك��ن فلس��فته
 تشتمل على عنصر لم يتع�رض ل�ه البت��ة م�ذهب ك��انط، وك�ان ل�ه ب�الغ الث�ر ف�ي المثقفي�ن الث��وريين اللم�ان. فلئن ك�ان ك�انط فيلس�وفا
 مسالما لم يبارح على امتداد عشرات السنوات مدينته العزيزة كونيكسبرغ، فقد كان فيخت�ه رج�ل عم�ل ولي�س مج�رد فيلس�وف. وعنص�ر
نه فلس��فته. فق��د ع��ارض التص��ور الق��ديم ع��ن ق��وة خاص��ة تتحك��م ب��أمر الن��اس بتص��ور جدي��د يجع��ل م��ن cالنش��اط ه��ذا ه��و ال��ذي ض��م 

الشخصية النسانية ونشاطها المصدر الرئيسي لكل نظرية ولكل ممارسة.
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 لكن الفيلسوف الذي كان له أكبر الثر على ماركس وانجلز كان هيغل الذي يقوم نظامه كله على أس�اس نق��د م��ذهبي ك��انط
 ك�ان أس�تاذا جامعي�ا وموظف�ا بروس�يا1831wوفيخته. كان هيغل، في شبابه، قد تحمس للثورة الفرنسية، وحين حضرته الوفاة ف�ي ع�ام 

تحظى فلسفته باستحسان السلطات.

 كيف أصبحت فلسفة هيغل المعين الذي ك�ان م�اركس وانجل�ز ولس�ال ي�روون من�ه ظم�أهم إل�ى المع�ارف؟ م�اذا ك�ان ف�ي تل�ك
الفلسفة لتجتذب ل محالة نخبة الفكر الثوري والجتماعي؟

 كانت فلسفة كانط، في قسماتها الساسية، قد تكونت قبل الثورة الفرنسية الكبرى. وي�وم ان�دلعت ش�رارة تل��ك الث��ورة، ك�ان ك�انط
 قد ن�اهز الخامس�ة والس�بعين. ولئن أح�س بأثره�ا، ف�إنه ل�م يس�تخلص منه��ا اس�تنتاجات جذري�ة. بي��د أن�ه تمث��ل فك�رة التط�ور فيم�ا يتعل�ق

بالطبيعة وبتاريخ كوكبنا، وأن يكن نظامه كله يرتد إلى تفسير العالم كما هو كائن عليه.

 وعلى العكس من ذلك، سعي هيغ��ل، ال�ذي ك�ان ق�د ج�از تقلب�ات الحي�اة القتص��ادية والسياس�ية ف�ي نهاي��ة الق�رن الث�امن عش�ر
 وبداية القرن التاسع عشر، إلى تفسير العالم كما يتطور. فل شيء ثابت. وعقل العالم وفكرته الطلقة ل يعيش��ان ول يتجلي��ان إل ف��ي
 س�يرورة الحرك��ة والتط�ور المتص�ل. ك�ل ش�يء ي�دور، ك�ل ش�يء يتغي��ر، ك�ل ش�يء ين�دثر. والحرك�ة المتص�لة والتط�ور المتص�ل للفك�رة
 يحددان تطور عالمنا في الميادين كافة. ولفهم الظ�اهرات ال��تي تحي�ط بن�ا ل يكف�ي أن ندرس�ها كم��ا ه�ي موج�ودة، ب��ل ينبغ��ي أن نفه��م
 كيف تطورت، لن ك�ل م�ا حولن�ا ه�و نتيج�ة تط�ور س�ابق. ب�ل أك�ثر م�ن ذل�ك: فلئن ب��دا ه�ذا الش�يء أو ذاك للوهل�ة الول�ى ف�ي حال�ة
 سكون وجمود، فإننا نلحظ، عند تفحصه بانتباه، أن�ه يح�دث ف�ي داخل�ه حرك��ة، ص�راع، وأن�ه توج��د في��ه م�ؤثرات وق�وى تبق�ى علي�ه ف�ي
 المظه�ر ال�ذي نعرف�ه علي�ه، وم�ؤثرات أخ�رى وق�وى أخ�رى تجن�ح إل�ى تغيي�ره. ف�ي ك�ل ظ�اهرة، ف�ي ك�ل عل��ة، يح�دث ص�راع بي��ن ذين��ك
 المبدئين، الطروحة والنقيضة. أول ه��ذين المب��دئين يثب�ت ويص�ون، وثانيهم�ا يه��دم وي�دمر. وص�راع ه��ذين المب��دئين الموج�ود ف�ي ك�ل

ظاهرة يفضي إلى شيء ما وسيط، إلى اتحادهما.

 العق��ل والفك��ر ل تبق��ى ف��ي نظ��ر هيغ��ل س��اكنة، ل تجم��د ف��ي حال��ة واح��دة، ل تس��تقر ف��ي أطروح��ة. ب��ل عل��ى العك��س، فه��ذه
 الطروحة، هذه الفكرة التي تعارض نفسها بنفسها تنقسم إلى فكرتين معاكستين واحدتهما للخرى: الثبات والنفي، النع��م والل. وم��ن
 ص��راع ه��ذين العنص��رين المتعاكس��تين، المتض��منين ف��ي النقيض��ة، تتك��ون الحرك��ة ال��تي يس��ميها هيغ��ل بالج��دل للتوكي��د عل��ى عنص��ر
 الص��راع الموج��ود فيه��ا. ف��ي ه��ذا الص��راع، ف��ي ه��ذا الج��دل، يت��وازن الض��دان ويؤس��س ك��ل منهم��ا الخ��ر. ويتمخ��ض انص��هار ه��اتين
 الفكرتين المتناقضتين عن فكرة جديدة: تركيبهما. وتنقسم هذه الفكرة الجدية بدورها إل�ى فكرتي��ن متعارض��تين، فتتح�ول الطروح�ة إل�ى

نقيضة، وتذوب كلتاهما بدورهما في تركيب جديد.

 ك��ان هيغ��ل يع��د إذن ك��ل ظ��اهرة، ك��ل ش��يء، س��يرورة، ش��يئا قي��د تح��ول دائم وتط��ور متص��ل. فك��ل ظ��اهرة ليس��ت نتيج��ة تب��دل
 سابق فحسب، بل تحمل في ذاتها جرثومة تبدل جدي��د. وه�ي ل تتوق�ف أب��دا عن��د درج��ة معين�ة. ب�ل عل�ى العك��س، فم�ا أن ترتف�ع إل�ى
 درجة عليا حتى يبدأ بالنسبة إليها صراع تناقض�ات جدي�دة. وكم�ا يق�ول هيغ�ل ويحس�ن الق��ول، ف�إن ص�راع التناقض�ات ه��ذا ه�و نفس�ه

مصدر كل تطور.

 ذلكم هو كنه العنصر الثوري في فلسفة هيغل. فمع أن هيغل كان مثاليا، ومع أن المبدأ كان بالنسبة إليه الروح ل الطبيع��ة،
 الفكرة ل المادة، فقد مارس تأثيرا ضخما على العلوم التاريخية والجتماعية كافة، وحتى على العلوم الطبيعية. وقد حث عل��ى دراس��ة
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 الواق��ع، ودع�ا إل�ى البح�ث ع�ن جمي��ع أش�كال تط�ور الفك�رة المطلق��ة، وكلم�ا ك��انت تظ�اهرات ه�ذه الفك�رة متنوع��ة، ك�انت متنوع��ة أيض�ا
الظاهرات والسيرورات التي ينبغي درس تطورها.

 وحتى نحسن فهم ما كان يجذب ماركس وانجلز ولسال، وكذلك ثوريينا ال�روس بييلنس��كي وه��رزن وب��اكونين وتشيرنيشفس��كي،
إلى تلك الفلسفة الجافة للغاية في مظهرها الخارجي، بلغتها الضبابية، سأقرأ لكم ما قاله عنها تشيرنيشفسكي:

 «التغير البدي للشكل، التدمير البدي للشكل المتولد عن مضمون أو توق معين، بنتيجة اشتداد هذا التوق بالذات، بنتيج��ة
 التط��ور القص��ى للمض��مون عين��ه –أن م��ن فه��م ه��ذا الق��انون الب��دي والك��وني الك��بر، وم��ن تعل��م أن يطبق��ه عل��ى ك��ل ظ��اهرة، يلب��ث
 مطمئنا أم�ام المص�ادفات ال�تي تحت�ار له�ا الب�اب الخري�ن. فه�و إذ ي��ردد م�ع الش�اعر: «لق��د راهن�ت بك�ل م�ا ل�ديP عل�ى الع��دم، والع�الم

بأسره يخصني»، ل يتحسر على شيء مما فات أوانه ويقول: «ليكن ما سيكون، ولكننا نحن الذين سنظفر في خاتمة المطاف».

 لن أتوقف عن��د الج�وانب الخ�رى م��ن الفلس�فة الهيغيلي��ة، تل��ك الج�وانب ال�تي ت��بين لم�اذا ك�انت تل�ك الفلس�فة بمثاب��ة ح�افز ق�وي
 على دراسة الواقع. لكن كلما كان تلميذ هيغل يتبحرون في دراسة الواقع على ضوء المنه��ج الج��دلي ال��ذي ابتك��ره أس��تاذهم وبإرش��اده
 وهديه، كان يتضح لهم العيب الساس�ي ف�ي تل�ك الفلس�فة: كونه�ا فلس�فة مثالي�ة، لن المب�دأ المح�رك، الخ��الق، ف�ي نظره�ا، ه�و الفك�رة

المطلقة، الوعي المحدد للكينونة.

 كانت هذه النقطة الضعيفة في نظام هيغل تستدعي النقد. وكان من الممك��ن الق�ول أن فكرت��ه المطلق�ة ل تع��دو أن تك�ون ف�ي
 جوهره��ا طبع��ة جدي��دة م��ن الل��ه المس��يحي الق��ديم، أو الل��ه المص��فى، اللم��ادي، ال��ذي خلق��ه فلس��فة م��ن أمث��ال فول��تير لنفس��هم أو

للشعب.

نما م�ن وجه�ة النظ�ر تل�ك تن�اول واح��د م�ن أك��ثر تلم��ذة هيغ�ل موهب��ة، ل. فيورب��اخ، فلس�فة معلم�ه. ك�ان ق�د فه�م ح�ق الفه�م gوا 
 واستوعب كل الستيعاب الجانب الثوري من تلك الفلسفة. لكنه طرح السؤال التالي: هل يمكن لتلك الفكرة المطلقة أن تحدد حق��ا ف��ي
 تطوره�ا الكينون�ة كله�ا؟ عل�ى ه�ذا الس�ؤال، أج�اب فيورب�اخ ب�النفي. وق�د قل�ب الطروح�ة الساس�ية لهيغ�ل، وأوض�ح أن الكينون��ة، عل�ى
 العك��س م��ن ذل��ك، ه��ي ال��تي تح��دد ال��وعي، وأن��ه م��ر زم��ن ك��انت في��ه الكينون��ة موج��ودة بل وع��ي، وأن الفك��ر والفك��رة هم��ا نت��اج تل��ك
 الكينونة بالذات. وذهب إلى أن الفلس�فة الهيغيلي��ة ه�ي آخ�ر النظم�ة اللهوتي��ة، لنه��ا تح�ل مح�ل ال كائن��ا، عن��ه يص��در ك�ل ش�يء،
 الفك��رة المطلق��ة. وأوض��ح فيورب��اخ أن جمي��ع أفكارن��ا ع��ن ال ومختل��ف النظم��ة الديني��ة، بم��ا فيه��ا المس��يحية، ه��ي م��ن نت��اج النس��ان
نم��ا النس��ان ه��و ال��ذي يخل��ق ال عل��ى ص��ورته. وحس��بنا أن نقش��ع ع��الم الش��باح gعين��ه، وأن لي��س ال ه��و ال��ذي يخل��ق النس��ان، وا 
 والملئكة والساحرات وسائر تظاهرات الماهية اللهية حتى يظه�ر الع�الم النس�اني. وعل�ى ه��ذان يك��ون النس�ان المب��دأ الساس�ي ف��ي
نم��ا خي�ر النس�ان بال�ذات. وبعب��ارة أخ�رى، ع�ارض فيورب��اخ gك��ل فلس�فة فيورب�اخ. وأس��مى ش�رائع الع�الم النس�اني ليس�ت ش�ريعة ال، وا 

المبدأ اللهوتي اللهي القديم بمبدأ جديد، المبدأ النثربولوجي.

ينا وصحيفينا القديمين دوبروليوبوف وتشذيرنيشفسكي، ترون أن تصورهما ع��ن الع�الم يق�وم عل�ى أس�اس ذل�ك dإذا ما قرأتم ناقد 
 المب��دأ الن��ثربولوجي، وأن نقط��ة النطلق بالنس��بة إليهم��ا ه��ي النس��ان بحاج��اته. ولرس��اء أس��س المجتم��ع النس��اني الح��ق، ينبغ��ي
نما بالجسد أيضا، كما ينبغي النكباب على تلبية جميع حاجات النسان. ينبغي أن تخلق للحياة شروط gالهتمام ل بالروح وحده، وا 
 يمكن فيها للنسان أن يطور مواهبه كافة. وبفض�ل فيورب�اخ تحدي��دا توص�ل إل�ى تل�ك الس�تنتاجات ال�تي توص�ل إليه�ا أيض�ا م�اركس

وانجلز وسائر المثقفين المتقدمين عصرئذ.
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  م��ع مؤلف��ات1845إنه��ا لظ��اهرة م��ثيرة للهتم��ام إل��ى أقص��ى درج��ة. حس��بنا أن نق��ارن مؤلف��ات م��اركس وانجل��ز الس��ابقة لع��ام 
 هرزن وبييلنس�كي ودوبروليوب�وف وتشيرنيشفس�كي، ح�تى ن�درك تش�ابه الفك�ار ووجه�ات النظ�ر المعروض�ة فيه��ا، وه�و تش�ابه ل ي��زداد
 إل عمقا بقدر ما يبتع��د كتابن�ا ال�روس ع�ن هيغ��ل ليق��تربوا م�ن فيورب�اخ. والح�ال أنك�م تعلم�ون أن ل تشيرنيشفس�كي ول دوبروليوب�وف،
 وكم بالحرى ه��رزن، ك�انوا ماركس��يين أو ش��يوعيين، وان اعتنق��وا م�ذهب الش�تراكية. لق�د توقف�وا جميعه��م عن��د ط�ور معي��ن، بم��ن فيه�م

تشيرنيشفسكي نفسه الذي توغل أكثر مما توغل الخرون في الطريق الذي دفعت به إليه دراسة فيورباخ.

 ماركس وحده هو الذي ادخل شيئا جديدا كل الجدة على فلسفة فيورباخ باستخلصه منها استنتاجات جديدة. لكن حتى نفهم
الجديد الذي ادخله ماركس على الفلسفة اللمانية، ينبغي علينا أن نرجع إلى الوراء.

 حين حدثتكم عن ش�باب م�اركس، لف�تP أنظ�اركم إل�ى واقع��ة ص�غيرة له�ا دللته�ا. فق�د أوض�ح م�اركس ف�ي واح�د م�ن مواض��عيه
 النشائية في المرحلة الثانوية أنه توجد، حتى قبل ولدة كل إنسان، جملة من الشروط التي تحدد تحديدا حتميا مهنته ف�ي المس�تقبل.
 كان ماركس يعرف إذن، هو ل يزال على مقاعد الدراسة الثانوية، الفكرة التي تفرض نفس��ها بوص�فها النتيج��ة المنطقي��ة لفلس��فة الق�رن
 الث��امن عش��ر المادي��ة. الفك��رة ال��تي تق��ول أن النس��ان نت��اج ال��بيئة والظ��روف، وله��ذا ل يس��عه أن يك��ون ح��را كام��ل الحري��ة ف��ي اختي��اره
 لمهنت��ه، ول يمكن��ه أن يك�ون ص�انع س�عادته. ولي�س ف�ي ه�ذه الطروح��ة، كم�ا قل�ت، ش�يء جدي��د، لي�س فيه��ا ش�يء يع�ود إل�ى م�اركس
 وحده دون غيره. وكل ما هنالك أن هذا الخير ص�اغ ص�ياغة مبتك��رة إل�ى ح��د بعي��د م�ا ك��ان ق�رأه م�رارا وتك�رارا ف�ي مؤلف�ات الفلس�فة
 ال��ذين ك��ان وال��ده مولع�ا به��م. وحي��ن دخ��ل إل�ى الجامع��ة ووج��د نفس��ه ف��ي ذل��ك الوس��ط الفك��ري الجدي��د ال��ذي ك��انت الهيمن��ة في��ه للفلس��فة
 اللمانية الكلس��كية، ع�ارض م�ن ف�وره مثالي��ة ه�ذه الفلس�فة بتص�ور أك�ثر مادي�ة. له��ذا اس�تخلص بف�ائق الس�رعة م��ن الفلس�فة الهيغيلي��ة
 جميع الستنتاجات الجذرية التي تنطوي عليها وهل�ل لمؤل�ف فيورب�اخ ماهي��ة المس�يحية. وك�ان ه�ذا الخي�ر ق��د توص�ل إليه�ا الم�اديون
 المتطرفون في القرن الثامن عشر، مع فارق واحد وهو أن فيورباخ، تلميذ هيغل، رأى في ما ل�م ي��ر في��ه أولئك الم��اديون س��وى خ��داع
 وخرافة طورا ضروريا من أطوار الحضارة النسانية. لك��ن النس�ان بق�ي ل��ديه، كم�ا ل��دى الم��اديين الفرنس��يين ف�ي الق�رن الث��امن عش�ر،

صورة مجردة إلى حد بعيد.

 ك�ان يكف�ي المض�ي ق�دما إل�ى الم�ام ف�ي تحلي�ل النس�ان وال��بيئة ح�تى يتض�ح أن ه��ذا النس�ان يش�كل ب��ذاته تنوع�ا بالغ�ا، وأن�ه
 يوجد في أشكال فائقة التنوع، ويكتسي بملبس شديدة التفاوت. فملك بروسيا ورئي�س إقلي�م الراينلن��د كان�ا إنس�انيين مثلم��ا ك�ان إنس�ان
ياهم�ا ف�ي بلده. فق��د ك�ان له��م جميع�ا العض�اء ذاته��ا، وال�رأس ذاته��ا، gفلح الموزي��ل وعام�ل المعام�ل الل��ذين ك��ان م�اركس يتع��اطى وا 
 والسيقان ذاتها، والذرع ذاتها. لم يكن ثمة فارق أساسي من وجهة النظ�ر الفيزيولوجي�ة والتش�ريحية بي��ن فلح الموزي�ل والنبي��ل الريف�ي

البروسي، ولكن كان بينهما مع ذلك فارق هائل منة منظور وضعهما الجتماعي.

 لك��ن الن��اس يختلف��ون ع��ن بعض��هم بعض��ا ل ف��ي المك��ان فحس��ب، ب��ل ف��ي الزم��ان أيض��ا. فق��د ك��ان أه��ل الق��رن الس��ابع عش��ر
ذا ل��م يك��ن إل نت��اج gيتمي��زون ع��ن أه��ل الق��رن الث��اني عش��ر. فم��ن أي��ن ج��اءت تل��ك الختلف��ات إذا ك��ان النس��ان ذات��ه ل يتغي��ر، وا 

الطبيعة؟

ن النس��ان. Pف��ي ه��ذا التج��اه تحدي��دا ش��رع ذه��ن م��اركس بالعم��ل. فل يكف��ي أن يق��ال أن النس��ان نت��اج ال��بيئة، وأن ال��بيئة تك��و 
 فلتكوين أناس على ذلك القدر من الختلف، ل بد أن تكون البيئة نفسها مختلفة وأن تحتوي عل��ى عناص��ر متناقض��ة. وبالفع��ل، أن
نم�ا ه�ي وس�ط اجتم�اعي يرتب�ط الن�اس في��ه فيم�ا بينه��م بوش�ائج مح��ددة، وينتم�ون إل�ى gهذه ال��بيئة ليس�ت مح�ض محتش��د م�ن الن�اس، وا 

فئات اجتماعية مختلفة.

28



 لهذا م�ا ك�ان يمك��ن لم�اركس أن يكتف�ي بنق��د فيورب�اخ لل�دين. فق��د فس�ر ه��ذا الخي�ر ماهي��ة ال��دين بماهي��ة النس�ان، لك�ن ماهي�ة
نم��ا يمث��ل النس��ان بنفس��ه جمل��ة، منظوم��ة م��ن علق��ات اجتماعي��ة مح��دد، ول gالنس��ان بش��يء مج��رد، بش��يء يخ��ص النس��ان كف��رد. وا 
 وجود لنسان منعزل. لكن الروابط الطبيعية القائمة بين الناس تق�ل أهمي��ة ع�ن الرواب�ط الجتماعي��ة ال�تي تق�وم فيم�ا بينه��م ف�ي مج�رى

نما هو نتاج اجتماعي. gالتطور التاريخي. لهذا لم يكن الشعور الديني شيئا طبيعيا، وا

 ترتيب��ا عل��ى م��ا تق��دم، ل يكف��ي الق��ول ب��أن النس��ان ه��و نقط��ة النطلق لفلس��فة جدي��دة. ب��ل ينبغ��ي أن يض��اف الق��ول أن ذل��ك
 النسان الجتماعي، الذي هو نتاج تطور اجتماعي محدد، يتكون ويتطور عل�ى أرض��ية مجتم��ع مح��دد، متم��ايز تم��ايزا مح��ددا. وف�ي
نم��ا نت��اج تط��ور ت��اريخي gبلي��ا، طبيعي��ا، واdح�ال تعمي��ق التحلي�ل، نلح�ظ أن تم�ايز الوس�ط الجتم��اعي إل�ى طبق�ات متباين��ة لي��س ش�يئا ق 
 طويل. ولو درسنا الكيفية التي ت�م به�ا ذل��ك التط�ور، لرأين��ا أن�ه ك�ان عل�ى ال�دوام نتيج��ة ص�راع تناقض�ات وتعارض�ات ت�برز إل�ى حي�ز

الوجود في مرحلة معينة من التطور الجتماعي.

 لم يتوقف ماركس عند هذا الحد، بل أخضع لنقده سائر اطروح�ات فيورب�اخ الفلس�فية. وأدخ�ل عل�ى الفلس�فة النظري��ة، التأملي��ة
المحض، عنصرا جديدا: النشاط العملي الثوري القائم على أساس نقد الواقع.

 كان فيورباخ، نظير الم��اديين الفرنس��يين، يق�ول أن البش�ر نت�اج الظ�روف والتربي��ة، نت�اج رد فع��ل الكينون��ة عل�ى ال�وعي. وك�ان
 يظه��ر للعي��ان عل��ى ه��ذا النح��و أن النس��ان، بم��ا ه��و علي��ه م���ن ح��ال، برأس��ه وذراعي��ه وس���اقيه، لي��س، وأن تمي���ز ع��ن س��ائر الع��الم
 الحيواني، سوى جهاز حسي محدد تعرض لتأثير الطبيعة المحيطة. فأفكاره جميع�ا وخط�رات ذهن��ه كاف��ة ه�ي انعك��اس تل�ك الطبيع�ة.

وعليه، ما النسان في نظر فيورباخ إل عنصر سلبي يسجل بكل دعة جميع النطباعات التي يتلقاها من الطبيعة.

 وق��د ع��ارض م��اركس ه��ذا التوكي��د بتوكي��د آخ��ر: فك��ل م��ا يت��م ف��ي النس��ان، ك��ل تب��دلت النس��ان بال��ذات، ليس��ت نتيج��ة فع��ل
ل�ى ح�د بعي��د، نتيج�ة فعل��ه ه�و ف�ي الطبيع�ة. أن ك�ل تط�ور النس�انية إنم�ا يكم��ن ف�ي أن الحي�وان gنم��ا أيض�ا، وا gالطبيعة فيه فحسب، وا 
 البدائي، النساني الشكل، ل يكتفي، في صراعه المتصل من أجل البقاء، بأن يتعرض سلبا لتأثير الطبيعة، بل يفع�ل ه�و نفس��ه ف�ي

الطبيعة، وبتحويله إياها يحول شروط وجوده، ويحول ذاته بذاته في الوقت نفسه.

 عل��ى ه���ذا النح���و أدخ��ل م��اركس عل��ى فلس��فة فيورب��اخ الس���لبية العنص��ر الث���وري، عنص��ر العم���ل والنش��اط. وق���د ق��ال، خلف��ا
 لفيورباخ، أن دور الفلسفة ليس تفسير هذا العالم فحسب، بل تحويله أيض�ا. فالنظري�ة تكتم��ل بالممارس��ة، ونق��د الواق�ع والع�الم المحي��ط
 ونفيه��ا يكتملن بالعم��ل اليج��ابي، بالنش��اط العمل��ي. عل��ى ه��ذا النح��و أدخ��ل م��اركس عل��ى الفلس��فة المادي��ة المب��دأ الث��وري، عل��ى ه��ذا
ل فلس��فة فيورب��اخ التأملي��ة إل��ى فلس��فة للعم��ل والنش��اط. فعل��ى النس��ان أن يثب��ت بممارس��ته كله��ا، بعمل��ه كل��ه، ص��حة فك��ره Pالنح��و ح��و 
 وبرنامجه. وكلما أحسن تطبيق هذا البرنامج في الممارسة، وكلما جسcده في الواقع على نح�و أس�رع، أثب�ت عل�ى نح�و أفض�ل أن ه�ذا
الواقع ذاته يحتوي من الساس على جميع العناصر اللزمة لنجاز المهمة التي أخذها على عاتقه ولتحقيقه البرنامج الذي وضعه.

 لقد صاغ ماركس ف�ي وق�ت مبك��ر للغاي�ة نق��د فيورب�اخ ه�ذا ف�ي خط�وطه الك�برى. ول�و تتبعن��ا بعناي�ة وانتب��اه مس�ار فك�ره، س�هل
علينا أن نفهم بأي طريقة وصل إلى فكرته الساسية التي قاده إنشاؤها إلى الشيوعية العلمية.

 كان ماركس ينتم��ي بأص�وله إل�ى الوس�ط الفك��ري اللم��اني، وم��ع المثقفي��ن خ�اض النق�اش وأدار دفت��ه ليقنعه��م بته��افت مب��ادئهم
القديمة.
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 قال: إننا جميعا متفقون على القرار بأن ألمانيا الراهنة، بروسيا التي تعسر فيها الحي�اة للغاي�ة وال�تي ل وج�ود فيه�ا ل لحري��ة
 الفكر ول لحرية التعليم، متفقون على القرار ب�أن ذل�ك الع�الم كل�ه ش�يء قلي�ل الغ�راء والجاذبي�ة. ول يس�اورنا ري�ب ف�ي وج�وب تغيي�ره

إذا كنا ل نريد أن يغرق الشعب اللماني نهائيا في حماة ذلك المستنقع الكريه.

 لكن –يتساءل ماركس- بأي صورة يمكن تغييره؟ أنه ل�ن يتغي��ر م�ا ل�م توج��د ف�ي المجتم��ع اللم�اني مجموع��ة، فئة م�ن الن�اس
المعنيين، بحكم شروط حياتهم بالذات، بتغييره.

 ويحلل ماركس على التوالي جميع الفئات الموجودة ف�ي المجتم��ع اللم�اني: النبال��ة، س�لك الم��وظفين، البرجوازي��ة. ويص�ل إل�ى
 الس��تنتاج ب��أن ه��ذه الخي��رة، بعك��س البرجوازي��ة الفرنس��ية ال��تي لعب��ت دورا ثوري��ا مرموق��ا، ليس��ت ف��ي حال��ة تؤهله��ا للقي��ام بعبء دور

الطبقة المحررة القادرة على تغيير النظام الجتماعي بأسره.

 لك�ن أي طبق�ة أخ�رى تس��تطيع القي��ام، والحال�ة ه��ذه، بعبء ذل��ك ال�دور؟ هن�ا يخل�ص م�اركس، ال��ذي ك�ان ي��درس بعناي��ة ي��ومئذ
تاريخ إنكلترا وفرنسا ووضعهما، إلى الستنتاج بأن تلك الطبقة ل يمكن أن تكون غير البروليتاريا.

  ه��ذه الطروح��ة الساس��ية: أن الطبق��ة ال��تي تس��تطيع ويت��وجب عليه��ا أن تت��ولى مهم��ة تحري��ر1844هك��ذا ط��رح م��اركس من��ذ 
 الشعب اللماني قاطبة وتحويل النظام الجتماعي ل يمكن أن تك�ون غي�ر البروليتاري�ا. لم�اذا؟ لنه�ا الطبق�ة ال�تي يتجس��د ف�ي ش�روط
 حياته��ا ك��ل ش��ر المجتم��ع ال��برجوازي المعاص��ر. فلي��س ثم��ة م��ن طبق��ة أخ��رى تحت��ل ف��ي الس��لم الجتم��اعي مرتب��ة أدن��ى م��ن تل��ك ال��تي
 تحتلها البروليتاريا، وليس ثمة من طبقة أخرى تتحمل مثلها وطأة كل المجتمع الباقي. وفي حين يقوم وج�ود س�ائر الطبق�ات الخ�رى
 على الملكية الفردية، تجد البروليتاريا نفس�ها محروم�ة م�ن تل��ك الملكي�ة ول مص�لحة له�ا البت�ة ف�ي بق�اء المجتم�ع الق�ائم. إنه�ا ل تفتق�ر
 إل إلى وعي رسالتها، أي إلى العلم، إلى الفلسفة. ولسوف تغدو مرتكز الحركة التحريري��ة قاطب��ة ومحوره�ا إذا تش��عبت ب��ذلك ال��وعي،

ذا استوعبت الدور العظيم الذي يؤول إليها. gذا فهمت جميع شروط تحررها، وا gبتلك الفلسفة، وا

تلك هي وجهة نظر ماركس الساسية، وجهة النظر التي كان هو أول القائلين بها.

 ك��ان الطوب��اويون الكب��ار: س��ان س��يمون وف��ورييه وأوي��ن، وعل��ى الخ��ص ه��ذا الخي��ر، ق��د وجه��وا اهتم��امهم آنف��ا إل��ى «الطبق��ة
 الكثر تع��دادا والك��ثر حرمان��ا»، إل�ى البروليت��اريين، لكنه��م انطلق��وا جميعه��م م��ن فك�رة أن البروليتاري�ا ليس�ت إل الطبق�ة الك��ثر إدقاع�ا
با وتألما، وأنه من الواجب بالتالي الهتم�ام بوض��عها، وأن ه�ذه المهم��ة تق�ع عل�ى ع�اتق الطبق�ات العلي�ا، الطبق�ات dوبؤسا، والشد نص 
 المستنيرة. في بؤس البروليتاريا لم يروا غير البؤس، ولم يلحظوا العامل الثوري الذي ينطوي عليه ذل��ك الب�ؤس، نت�اج تفس��خ المجتم��ع

البرجوازي.

 ك���ان م���اركس أول م���ن أظه���ر أن البروليتاري���ا ليس���ت طبق���ة متألم���ة فحس���ب، ب���ل ه���ي أيض���ا مص���ارع فع���ال ض���د المجتم���ع
البرجوازي، وأنها الطبقة التي تتحول حتما، بحكم شروط وجودها، إلى الطبقة الثورية الوحيدة في المجتمع البرجوازي.

 ، ع��اد إل��ى تطويره��ا ف��ي مؤل��cف كتب��ه بالتع��اون م��ع انجل��ز، وه��ذا1844ه��ذه الفك��رة، ال��تي ك��انت ق��د عرض��ها لول ف��ي ع��ام 
 المؤلcف المعنون باسم السرة المقدسة، مكرس لرفيقي�ه الق��ديمين ف�ي الس�لح الخ�وين ب�اور. ولق�د ش�اخ ه�ذا المؤل�cف الي�وم (ظه�ر ف�ي

 )، لكنه لم يشخ أكثر بكثير مما شاخت بعض مؤلفات بليخانوف أو حتى لينين. لنأخذ كراسة م�ا لبليخ�انوف ظه�رت ف�ي1845عام 
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 ، ولس��وف ن��رى أن الق��ارئ الش��اب ل��ن يفق��ه منه��ا ش��يئا البت��ة تقريب��ا إذا ل��م ترف��ق بش��رح1903، أو ح��تى لليني��ن ف��ي ع��ام 1883ع��ام 
 ، ويعرف�ون ع�ن ظه�ر قل�ب جمي�ع ممثل��ي التي�ارات الدبي��ة والثوري��ة، ح�تى1890وتعليق. إن الشيوخ م��ن أمث�الي يت��ذكرون تمام�ا ف�ترة 

 أقلهم شأنا، في تلك الحقبة. لكنكم، أنتم، تجهلون أو تكادون تلك الس��ماء كله��ا، والنض�ال ال��ذي خاض�ه الماركس�يون الوائل مجه�ول
منكم تماما، وأنكم لتقرؤون بلمبالة، بل بسأم أحيانا، الصفحات التي تهز أوتارنا العميقة.

نما بهذا المعنى شاخ كتاب السرة المقدسة ال�ذي كتب��ه م�اركس بص�ورة رئيس�ية. لكن�ه كت�اب يتفج�ر حيوي�ة بالنس�بة إل�ى ك�ل gوا 
  وعم��ا دار فيه��ا م��ن ص��راع مس��تعر بي��ن مختل��ف التي��ارات1850 و1840م��ن يمل��ك فك��رة واض��حة ع��ن ألماني��ا ف��ي الف��ترة م��ا بي��ن 

 الفكري��ة والجتماعي��ة. وف��ي ذل��ك الكت��اب يس��خر م��اركس م��ن جمي��ع مح��اولت المثقفي��ن اللم��ان للش��احة ع��ن البروليتراي��ا أو للكتف��اء
 بجمعيات البر والحسان الرامية إلى إسعاد تلك البروليترايا عينها. ويش�رح للمثقفي��ن الهمي��ة الثوري��ة للبروليتاري��ا ال��تي أظه�رت للعي��ان

قبل بضعة أشهر، في شخص الحاكة السيليزيين، أنها ل تتراجع أمام شهر راية العصيان ذودا عن مصالحها الساسية.

 في ذلك المؤلcف مهد ماركس السبيل للتطور اللحق لفلسفته الجديدة. فالبروليتاريا طبقة على حدة، لن المجتم��ع ال��ذي تحي�ا
 في���ه مجتم���ع طبق���ات. والبروليتاري���ا تقابله���ا البرجوازي���ة، فالعام���ل يس���تغله الرأس���مالي. وهن���ا يط���رح س���ؤال جدي���د نفس���ه. م���ن أي���ن ي���أتي
 الرأسماليون؟ ما الس�باب ال�تي تمخ�ض عنه�ا ذل�ك الس��تغلل للعم��ل الجي�ر م�ن قب�ل الرأس�مال؟ ك�انت هن�اك حاج�ة إل�ى دراس�ة ه��ذا
 المجتمع والقوانين الساسية لوجوده وتطوره. وم�ن ه�ذه الزاوي�ة أيض�ا خل�ف م�اركس بعي��دا وراءه فيورب�اخ ال�ذي م�ا ك�ان أب�دى اهتمام�ا
 يذكر بتطور العلقات الجتماعية والذي بقي، في هذا المضمار، دون مستوى معلمه هيغل بكثير، إذ أن هذا الخير ك��ان ق��د درس

بعناية قوانين تطور المجتمع البرجوازي، وأن من وجهة نظر مثالية.

 في ذلك الكتاب أشار ماركس إلى أنه من المستحيل أن يفهم المرء شيئا من تاريخ عصره إذا لم يكن يعرف حالة الص��ناعة،
والشروط المباشرة للنتاج، والشروط المادية لحياة النسان، والعلقات التي تقوم بين البشر في سيرورة تلبية حاجاتهم المادية.

 وقد انكب ماركس عندئذ على دراس�ة تل�ك المس�ألة بش�غف. وس�وف ن�رى فيم�ا بع��د م�ا سيتوص�ل إلي�ه م�ن نت��ائج إب�ان الس��نتين
 . فق��د انص��رف إل��ى دراس��ة القتص��اد السياس��ي ح��تى يفه��م فهم��ا أفض��ل أوالي��ة العلق��ات القتص��ادية ف��ي1848الت��اليتين وقب��ل ث��ورة 
المجتمع المعاصر.

 لكن ماركس لم يكن مجرد فيلسوف يرغب ف�ي تفس�ير الع�الم، ب�ل ك�ان ثوري�ا يبغ�ي تغيي�ره. وك�ان العم�ل النظ�ري عن��ده ي�واكب
العمل العملي.

 في المرة القادمة سأعرض عليكم كيف أسس مع انجلز خلل سنتين ونصف سنة، وعبر صراع فئوي شرس، منظم��ة رابط��ة
الشيوعيين التي كلفته بكتابة البيان الشيوعي.
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المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة

 [نقد وجهات النظر الشائعة عن تاريخ «رابطة الشيوعيين» - ماركس منظما – الصراع ضد فيتلنغ – تأسيس

«رابطة الشيوعيين» -«البيان الشيوعي» - المساجلة مع برودون].

 صاغ ماركس، كما رأينا، وجهة نظر جدي��دة ك�ل الج��دة ف�ي تاري�خ الفك�ر الجتم�اعي والسياس�ي ف�ي الق�رن التاس�ع عش�ر. وق�د
 استفاد في ذلك من كل علم عص�ره وم��ن ك�ل فلس�فته. أم�ا ع�ن ت�أثير الفك��ر الش�تراكي علي�ه فل�م أتح��دث البت��ة تقريب��ا، وه��ذا لن ذل��ك
 التأثير لم يبدأ إل في زمن لحق. وسوف أعالج اليوم مس�ألة مغ�ايرة تمام�ا. لق�د وع��دتكم ف�ي الم�رة الخي�رة ب�أن أع�رض لك�م مس�اهمة
 ماركس ف�ي إنش�اء رابط�ة الش�يوعيين. وكن�ت ق��د وع��دتكم س�ابقا بع�رض س�يرة حي�اة م�اركس وانجل�ز بالعتم��اد عل�ى منهجهم�ا بال�ذات.
 وهأن��ذا أج��د نفس�ي مكره�ا عل�ى أن ألح��ظ، بع��د تمحي��ص جمي��ع المعطي�ات ال�تي تتض��منها كتاب��ات م��اركس وانجل�ز ع��ن تاري��خ رابط��ة
 الشيوعيين، أن هذه المعطيات ل تصمد لنقد جاد. لم يتطرق ماركس إل�ى ذل��ك التاري�خ إل م�رة واح��دة ف�ي حي��اته، وذل�ك ف�ي ن�ص ل�م

 . وق�د ارتك�ب م�اركس في�ه جمل�ة م�ن الخط�اء. بي��د أن نب��ذة كتبه��ا انجل�ز1860تكتب له الشهرة وهو السيد فوغت الص�ادر ف�ي ع�ام 
ليكم بصورة تقريبية كيف يصور انجلز المر:1885في عام  gعتمد عادة للستعلم عن تاريخ رابطة الشيوعيين. واmهي التي ت 

 كان، يا ما كان، فيلسوفان وسياسيان ألمانيان، ماركس وانجلز، وكانا قد اضطرا إلى مبارح��ة ألماني��ا. عاش��ا ف��ي فرنس��ا، وزارا
 بلجيكا، وكتبا مؤلفات ذات طابع علمي جذبت انتباه المثقفين، ووقعت بعد ذلك بين أيدي العمال. وذات يوم من اليام توجه العمال
 إل��ى ذين��ك الع��المين الل��ذين كان��ا ملزمي��ن بك��ل طمأنين��ة ج��دران مكتبهم��ا، متحاش��ين النش��اط العمل��ي الف��ظ، منتظري��ن بإب��اء وأنف��ة ف��ي
 حجرتهما قدوم العمال للقائهما. والحال أن تلك الساعة المبارك�ة أزف�ت: فق��د ق�دم العم�ال ودع��وا م�اركس وانجل�ز إل�ى اتح�ادهم. وأعل�ن
 ماركس وانجلز أنهما لن يدخل إليه ما لم يتم أول قبول برنامجهم��ا. فواف��ق العم��ال، ونظم��وا رابط��ة الش��يوعيين، وكلف�وا للح�ال م��اركس
 وانجلز بكتابة بيان الحزب الشيوعي. كان أولئك العمال ينتمون إلى «اتحاد العادلين» الذي حدثتكم عنه في محاض�رتي الول�ى ع��ن
نكل��ترا. وكم�ا قل��ت لك��م، تأسس��ت تل��ك المنظم��ة ف�ي ب��اريس وع��انت م��ن محن��ة ش��ديدة بع��د محاول��ة gتاري��خ الحرك��ة العمالي��ة ف��ي فرنس��ا وا 

 . فبعد تلك الهزيمة شد أعضاؤها الرح�ال إل�ى لن�دن. وك�ان ف�ي ع��دادهم ش�ابر ال�ذي1839 أيار 12البلنكيين النقلبية الفاشلة في 
 جمعية التثقيف العمالي.1840نظم في شباط 

حتى يكون لديكم فكرة أوضح عن الكيفية التي يmسرد بها ذلك التاريخ عادة، سأقرأ عليكم من كتيب ستكلوف عن ماركس:

 «أثن��اء إقام��ة م��اركس ف��ي ب��اريس، ك��ان عل��ى ص��لت شخص��ية بق��ادة إتح��اد الع��ادلين المؤل��ف م��ن مه��اجرين سياس��يين وم��ن
 حرفيين، لكه لم ينتسب إليه لن برنامج هذا التحاد، وهو برنامج مشبع بالروح المثالية والتهييجية، ما كان من الممكن أن يلقي ف��ي
 نفسه قبول. لكن شيئا فشيئا حدث في التحاد تطور قرPب الشقة بينه وبين ماركس وانجل�ز الل��ذين كان�ا ي�ؤثران بأح��داثيهما ورس�ائلهما،
 وع��ن طري��ق الص��حافة أيض��ا، عل��ى الراء السياس��ية لعض��ائه. وف��ي ح��الت ن��ادرة ك��ان الص��ديقان ينقلن آراءهم��ا إل��ى مراس��يلهما
 بواس��طة نش��رات مطبوع��ة عل��ى الحج��ر. وبع��د القطيع��ة م��ع المهي��ج فيتلن��غ و«النق��د الص��ارم للمنظkري��ن المتقل��بين»، تهي��أ الج��و ل��دخول
 م��اركس وانجل�ز إل�ى «الرابط�ة». وحض�ر الم��ؤتمر الول للرابط��ة، ال�تي تس��مت باس�م رابط��ة الش��يوعيين، انجل�ز وفلهل�م وول�ف، وانعق��د

  بمشاركة م�اركس شخص�يا. وبع�د الس��تماع إل�ى الخط�اب ال�ذي ع�رض في��ه م�اركس فلس�فته1847المؤتمر الثاني في تشرين الثاني 
 الش��تراكية الجدي��دة، كل��ف الم��ؤتمر ه��ذا الخي��ر ب��أن يض��ع م��ع انجل��ز برنام��ج الرابط��ة. وعل��ى ه��ذا النح��و رأى الن��ور البي��ان الش��يوعي

الشهير».
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 ل يفعل ستكلوف شيئا سوى ترداد ما كتبه مهرينغ الذي يردد هو نفسه ما يرويه لنا انجلز. والحال، كيف لنا أل نصدق هذا
 الخي��ر؟ وبالفع��ل، ه��ل هن��اك لرواي��ة تاري��خ مش��روع م��ا أو قض��ية م��ا رواي��ة أفض��ل م��ن ذاك ال��ذي ش��ارك بنفس��ه ف��ي تنظيم��ه؟ بي��د أن��ه
 يتوجب علينا مع ذلك أن نخضع للتمحيص النقدي كلمات انجلز، وكلمات أي مؤرخ آخر، ولسيما أنه حرر نبذته بعد زه��اء أربعي��ن
 عاما من وقوع الح�داث ال�تي يص�فها فيه�ا. فف�ي مث�ل ه��ذا ال�ردح الطوي�ل م�ن الزم�ن يك�ون م�ن الس�هل نس�يان ش�يء م�ا، ولس�يما إذا

كتب المرء ما كتبه في شروط وحالة معنوية مختلفة كل الختلف.

 إن ل��دينا وق��ائع أخ��رى ل تتف��ق البت��ة وتل��ك الرواي��ة. فم��اركس وانجل�ز م�ا كان��ا بمنظkري��ن مجردي��ن كم��ا يص��ورهما س��تكلوف. ب��ل
 على العكس، فما أن فه�م م�اركس أن جمي�ع أولئك ال��ذين يقول�ون بض�رورة تحوي�ل النظ�ام الجتم�اعي الق�ائم تح�ويل ج�ذريا ل يمكنه��م
 العتماد إل على الطبقة العاملة، على البروليتاريا التي تج��د ف�ي وجوده�ا بال�ذات جمي��ع ح�وافز كفاحه�ا ض�د ذل��ك النظ�ام، ح�تى ش�ق
 طريقه إلى الوسط العمالي وسعى مع ص�ديقه إل�ى دخ�ول جمي�ع الم��اكن وجمي��ع المنظم�ات ال�تي ك��ان أولئك العم�ال يتعرض�ون فيه��ا

لمؤثرات مغايرة. والحال أن أشباه تلك المنظمات كانت قائمة. فلنتفحصها.

  ك�ف اتح�اد الع�ادلين ع��ن الوج�ود1839 تقريبا. فبعد هزيمة أيار 1840في سردي لتاريخ الحركة العمالية، توقفت عند عام 
نم��ا ك��ل م�ا تبق�ى1840كتنظيم مركزي. وعلى كل حال، وابتداء من  gل نعود نعثر على أثر لوجوده أو لنش�اطه كتنظي��م مرك��زي. وا ، 

 منه حلقات منعزلة كان ينظمها العضاء القدامى في اتحاد العادلين. وقد تكلمن��ا ع��ن واح��دة م��ن تل��ك الحلق�ات رأت اتح��اد الع��ادلين.
وقد تكلمنا عن واحدة من تلك الحلقات رأت النور في لندن.

أما العضاء الخرون في اتحاد العادلين فقد لذوا بالفرار إلى سويسرا، وكان أعظمهم نفوذا وتأثيرا فلهلم فيتلنغ.

 كان فيتلنغ، الخياط مهنة واحد أوائل الحرفيي��ن اللم�ان الث��وريين، ينتق�ل ش�أن الك��ثير م�ن الحرفيي��ن ف�ي ذل��ك الزم�ن م�ن مدين��ة
 ، بيد أنه لم يمكث فيها لفترة طويلة من الزمن إل بعد أن ق��دم إليه�ا1835إلى أخرى، وكان قد قدم إلى باريس للمرة الولى في عام 

 . وقد انتسب فيها إلى اتحاد العادلين ودرس نظريات لمينه، ممثل الشتراكية المس��يحية، وس�ان س�يمون1837للمرة الثانية في عام 
ياهم أطراف الحديث. وف�ي أواخ�ر ع�ام  gكت�ب ، بن�اء عل�ى طل�ب1838وفورييه. وفي باريس أيضا التقى ببلنكي وأتباعه وتبادل وا ، 

من رفاقه، كراسة النسانية كما هي وكما ينبغي أن تكون، وقد ذاد في هذه الكراسة عن افكار الشيوعية.

 بع��د محاول��ة فاش��لة لل��دعوة ف��ي سويس�را الفرنس��ية، ث��م ف��ي سويس��را اللماني��ة، ب��ادر م��ع بع��ض رف��اق ل��ه إل��ى تنظي��م حلق��ات ف��ي
  نش�ر م�ؤلcفه الرئيس�ي ض��مانات الت��آلف والحري��ة ال�ذي ع�رض في��ه بإس�هاب وجه��ات1842أوس�اط العم�ال والمه��اجرين اللم�ان. وف�ي 
.1838النظر التي سبق له التعبير عنها في عام 

 لن أعرض عليكم تفاصيل وجهات النظر تلك. إنما كان فيتلنغ يتميز عن سائر طوباويي عصره بكونه ما كان يؤمن (تحت
 تأثير بلنكي جزئيا) بإمكانية الوصول إل�ى الش��يوعية بالقن�اع. والمجتم��ع الجدي��د ال�ذي وض�ع مخطط��ه ف�ي جمي��ع تفاص�يله ل يمك��ن
 أن يتحقق بغير العنف. وكلما ت�م القض�اء عل�ى المجتم��ع الق�ائم بس�رعة أك�بر، تح�رر بس�رعة أك�بر أيض�ا الش�عب. وخي�ر وس�يلة ل�ذلك
 ه���ي دف���ع الفوض���ى والختلل الجتم���اعي الق���ائم إل���ى أقص���ى ح���د ممك���ن. فكلم���ا ت���ردت الح���وال، تع���اظمت الم���ال. وك���ان أض���من
 العناصر القادرة على الطاحة بذلك المجتمع وأكثرها ثورية في نظر فيتلنغ البروليتاريا المتشردة، اللومبن –بروليتاري�ا، بل�ه بروليتاري�ا

اللصوص وقطاع الطرق.
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 ف��ي سويس��را التق��ى ب��اكونين –وك��ان يعتن��ق بعض��ا م��ن الفك��ار ال��واردة أعله- بفيتلن��غ وأطلع��ه عل��ى نظري��اته، وحينم��ا اعتق��ل
  ف���ي زوري���خ وفت���ح ض���ده أتب���اعه تحقي���ق قض���ائي، وج���د ب���اكونين نفس���ه متورط���ا ف���ي القض���ية، فاض���طر إل���ى1843فيتلن���غ ف���ي ربي���ع 

المهاجرة.

  إل�ى ألماني�ا. وبع��د ط�ول عن�اء أفل�ح ف�ي مغ�ادرة ه�امبورغ إل�ى لن��دن1844بعد أن مضى فيتلن��غ م��دة عق�وبته، أعي��د ف�ي أي�ار 
حيث استقبل بحفاوة عظيمة.

 ونظم على شرفه اجتماع حاشد حضره، علوة عل�ى الش��تراكيين والميث��اقيين النكلي��ز، المه�اجرون الفرنس��يون واللم�ان. ك��ان
 ، جمعية أممية تسمت1844ذلك الجتماع أول اجتماع أممي كبير في لندن. وقد أتاح لشابر الفرصة كي ينظم، في تشرين الول 

 باسم جمعية الص�دقاء ال��ديموقراطيين للش�عوب كاف�ة. أم�ا اله��دف ال��ذي وض�عته نص�ب عينيه��ا فك�ان تقري�ب الش�قة بي��ن الث��وريين م�ن
 جمي��ع القومي��ات، وتم��تين رواب��ط الخ��اء بي��ن مختل��ف الش��عوب، وان��تزاع الحق��وق الجتماعي��ة والسياس��ية. وق��د قاده��ا ش��ابر وأص��دقاؤه

القربون.

 كان فيتلنغ، الذي مك�ث ف�ي لن�دن قراب�ة ع�ام ونص�ف ع�ام، يتمت��ع ف�ي البداي��ة بنف�وذ واس�ع ف�ي الجمعي��ة العمالي�ة اللندني��ة ال�تي
 كانت تدور فيها مناقشات حامية الوطيس حول مختلف المواضيع المرتبطة ب�«الساعة الراهنة»، لكنه س��رعان م��ا اص��طدم بمعارض��ة
 قوية. فقد ك�ان رف�اقه الق�دامى م�ن أمث�ال ش�ابر وب�اور وم�ول ق�د ت�آلفوا، أثن�اء فراقه�م، م�ع الحرك�ة العمالي�ة النكليزي��ة ووج��دت م�ذاهب

أوين طريقها إلى عقولهم.

 لم تكن البروليتاريا، كما رأينا، طبقة خاصة وذات مصالح خاصة في نظر فيتلن�غ. ل�م تك��ن س�وى ش�طر م��ن الس�كان الفق�راء،
 ] . ك��ان فيتلن��غ يزع��م أن اللص��وص40المض��طهdدين، وك��ان العنص��ر الك��ثر ثوري��ة بي��ن ه��ذه العناص��ر الفقي��رة الل��ومبن-بروليتاري��ا [

 وقطاع الطرق يمثلون واحدا من العناصر الكثر موثوقية في الكفاح ضد المجتم��ع الق�ائم. ول��م يك��ن يع��زو أي أهمي��ة للدعاي��ة. وك��ان
 يتصور مجتمع الغد في شكل مجتمع شيوعي تتولى قيادته حفنة قليلة من حكماء الناس. وكان يرى أنه من الضروري، ك�ي يجت��ذب
 الجماهير إلي��ه، أن يس�تغل الش�عور ال�ديني: فجع�ل م�ن المس�يح رائدا للش��يوعية، ال�تي ص�ورها مس��يحية مطه�رة م��ن ك�ل الش�وائب ال�تي

شابتها على مر الجيال.

 وحتى نحسن فهم الخلفات التي ق�امت فيم�ا بع��د بين��ه وبي��ن م�اركس وانجل�ز، ينبغ�ي أن نت��ذكر أن فيتلن��غ ك�ان ع�امل موهوب�ا
 ج��دا، ثق��ف نفس��ه بنفس��ه، وك��ان ذا موهب��ة أدبي��ة مرموق��ة، لكن��ه ك��ان يش��كو م��ن جمي��ع عي��وب العص��اميين م��ن الن��اس. وعدي��دون ه��م

العصاميون في روسيا من أشباه فيتلنغ، ول شك في أنكم قابلتم منهم الكثيرين.

 إن العصامي يتدرب، بوجه عام، على استخلص شيء م�ا ب�الغ الج��دة م�ن تلفي��ف دم�اغه، يبتك�ر جه�ازا م�ا ين�م ع�ن براع�ة
 عظيم��ة، لك��ن يتض��ح عن��د التجرب��ة أن��ه انف��ق طاق��ة وزمن��ا ه��ائلين كيل يكتش��ف ف��ي خاتم��ة المط��اف س��وى أمريك��ا. وق��د يح��دث ل��ه أن

يبحث عن مبدأ دائم ما، أن يبتكر وسيلة لسعاد النسان أو لتحويله إلى عالم بمثل لمح البصر.

 والحال أن فيتلنغ كان ينتمي إلى تلك الفئة من العصاميين. فقد كان يريد أن يكتشف وسيلة تسمح للبشر بأن يتمثلوا بص��ورة
 شبه فورية أي علم كان. وكان يريد ابتكار لغ��ة عالمي��ة. وم��ن الوق�ائع ال��تي له�ا دللته��ا أن عص�اميا آخ�ر وع��امل، وه��و ب�رودون، ق��د
 شرع بدوره بتنفيذ تلك المهمة. ويصعب أحيانا أن نميز ما كان فيتلنغ يحبذه ويقدمه في المعزة: أشيوعيته أم لغته العالمية. ك��ان يع��د
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 نفسه نبيا حقيقيا، فما كان يطيق نقدا، وكان يضمر شكا وريبة تجاه الناس المتعلمين بوجه خاص لنهم لم يحملوا على محمل الج��د
فكرته الراسخة عن لغة عالمية.

  واحدا من أشهر الن�اس وأك�ثرهم ش��عبية ل ف�ي أوس�اط العم�ال فحس�ب، ب�ل ف�ي أوس�اط1844والحال أن فيتلنغ كان في عام 
المثقفين اللمان أيضا. وقد ترك لنا الشاعر الشهير هايني وصفا بليغ الدللة للقائه بالخياط الشهير:

 «كان أكثر ما جرح كبريائي عدم تهذيب ذلك الغلم تجاهي أثن��اء محادثتن�ا. فق��د بق�ي معتم��را قبعت��ه، وفيم��ا لبث��ت واقف�ا جل�س
 على مقعد ورفع ركبته اليمنى إلى علو ذقنه، وما توقف عن حك ركبته تلك بيده الطليقة. وقد خي��ل إل��ي ف��ي البداي��ة أن ذل��ك الوض��ع
 اللمحتش��م ع��ادة اكتس��بها أثن��اء مزاولت��ه لمهنت��ه كخي��اط، لكن��ه س��رعان م��ا ب��دد وهم��ي. فحي��ن س��ألته لم��اذا ل يك��ف ع��ن ح��ك ركبت��ه،
 أجابني بلهجة لأبالية، وكان المر في منتهى الطبيعة، أنه في مختلف السجون اللمانية التي سجن فيها كان يوضع في الغلل،
wلك��ن نظ�را إل�ى أن القي��د الحدي��دي ال��ذي ك��ان يض��رب ح��ول ركبت��ه ك��ان ف��ي الك��ثير م��ن الحي�ان أض��يق مم��ا ينبغ��ي، فق��د أورث��ه أكلن��ا 
 يرغم��ه عل��ى ح��ك ركبت��ه.. وأنن��ي لق��ر ب��أنني تراجع��ت بض��ع خط��وات إل��ى ال��وراء حي��ن س��رد ذل��ك الخي��اط عل��ى مس��امعي، وه��و يرف��ع
 الكلفة فيما بيننا على ذلك النحو المنفر، أشباه تلك القصص عن القيود في السجون... أل ما أغربها من نقائض في قلب النس��ان!

 ]»، والغلل ال��تي حمله�ا، والكلب��ات ال��تي ع�ذب41فأنا الذي قبلت ذات يوم بكل خشوع في مونستر ذخي�رة الخي��اط حن�ا اللي��دني [
 بها، أنا الذي تأججت حماسة لخياط ميت، أحسست بالمقابل باشمئزاز ل دفع له من ذلك الخياط الحي، م�ن ذل�ك الرج�ل ال�ذي ك�ان

مع ذلك رسول وشهيدا لنفس القضية التي قاسى من أجلها العذاب حنا الليدني الماجد».

 وبالرغم من أن هذا الوصف ل يشرف هايني كثيرا، فإنه يظه�ر للعي��ان أي انطب��اع عمي��ق خلف�ه ف��ي ذل��ك الش�اعر ال�ذي ك��ان
ن بق��در gيعزه ويتزلف إليه عدد ل حصر ل�ه م��ن المعج�بين. ويب��دو ه�ايني هن�ا وك�أنه رب الفك��ر والف��ن الك��بير ال��ذي ينظ��ر بفض�ول، وا 
 م��ن الش�مئزاز، إل�ى ذل�ك النم�وذج م�ن المك�افحين ال�ذي ل عه��د ل�ه بع�د. وب��ذلك الفض�ول الباط�ل عين��ه ك�ان ش�عراؤنا الق�دامى يقلب�ون
 النظ��ر ف��ي النس��ان البلش��في. وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك، ك��ان مثق��ف كم��اركس يس��لك غي��ر ذل��ك المس��لك حي��ال فيتلن��غ. فف��ي نظ��ره ك��ان
 فيتلنغ الناطق الموهوب بلسان صبوات تلك البروليتاريا عينها التي قام بصياغة رسالتها التاريخية. إليكم ما كتب��ه ع��ن فيتلن��غ قب��ل أن

يتعرف إليه:

 «ما الملcف الذي يستطيع البرجوازية [اللماني��ة]، بم��ن فيه��ا فلس�فتها وأدباؤه�ا، أن تع�ارض ب�ه كت��اب فيتلن��غ ض��مانات الت��آلف
 والحرية بصدد مسألة انعتاقها السياسي؟ أل فلنقارن بين التفاهة الجافة والرعديدية للدب السياسي اللماني وبين تلك البداي��ة الب��اهرة

 ] للبروليتاري�ا الطفل�ة وبي��ن النع�ال الض��يقة للبرجوازي��ة، فنكش��ف42للعمال اللمان، لنقارن بين هذه الجزمة التي بطول س��بعة فراس�خ [
في البروليتاريا التي تنوء بآلمها جبار الغد بجثته الهائلة».

 كان من المحتم بالطبع أن يسعى كل من ماركس وانجلز إلى التعرف إلى فيتلنغ. وكان الصديقان، كما رأينا، قد تعرفا أثن��اء
ل�ى المه�اجرين اللم�ان. فه�ل التقي�ا بفيتلن�غ ال�ذي ك�ان يعي��ش آنئذ1845إقامتهما القصيرة في إنكلترا في عام  gإل�ى ميث��اقيين إنكل�ترا وا  

  حين قدم فيتلنغ إلى بروكس��يل حي��ث1846في لندن؟ هذا ما ل يمكن الجزم به. ولم تقم بينهما وبينه علقات وثيقة إل في مستهل 
 على إثر إبعاده من فرنسا.1845كان المقام قد استقر بماركس منذ عام 

 كان ماركس قد غط�س من��ذ ذل��ك الحي�ن ف�ي المعم�ل التنظيم��ي، وك�انت بروكس�يل تق�دم تس��هيلت ك�بيرة م�ن ه��ذه الزاوي�ة. فق��د
 كانت بلجيكا أشبه بمحطة وسيطة بين فرنسا وألمانيا. وكان العمال والمثقف�ون اللم�ان المتوجه�ون إل�ى ب�اريس يمض�ون ع�ادة بض�عة
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 أي��ام ف��ي بروكس��يل، وم��ن هن��اك ك��ان الدب اللمش��روع يس��رب إل��ى جمي��ع أنح��اء ألماني��ا. وك��ان بي��ن العم��ال ال��ذين اخت��اروا القام��ة
المؤقتة في بروكسيل عدد ل يستهان به من أصحاب المواهب الكيدة.

 لهذا سرعان ما طرح ماركس فكرة دعوة مؤتمر لجميع الشيوعيين بغي��ة إنش�اء أول تنظي�م ش�يوعي ع�ام. وك�ان م��ن المف�روض
 أن ينعقد ذلك المؤتمر في فيرفييه، وهي مدينة تقع على الحدود اللمانية، بحيث يسهل على الشيوعيين اللمان الحضور إليها. وم��ا
 أمكنني أن أتأكد بشكل قاطع مما إذا كان ذلك المؤتمر قد انعقد فعل، لكن جميع الستعدادات له كانت قد تمت عل��ى ي��دي م��اركس

قبل فترة طويلة من قدوم مندوبي اتحاد العادلين من لندن لدعوته إلى النتساب إليه.

 ص�حيح أن م�اركس وانجل�ز كان�ا يري�ان أن�ه م�ن الهمي��ة بمك�ان الوص�ول إل�ى الحلق�ات الواقع�ة تح�ت نف�وذ فيتلن��غ، وله��ذا ب��ذل
 جه��ودا ك��ثيرة للتف��اق معه��ا عل��ى برنام��ج أساس��ي مش��ترك. بي��د أن محاولتهم��ا ل��م تتمخ��ض إل ع��ن قطيع��ة. وق��د روى لن��ا قص��ة تل��ك
 القطيعة واحد من مواطنينا، وكان قد توقف في بروكسيل ي��ومئذ ف�ي طريق��ه إل�ى فرنس�ا. أقص��د ب��ه الناق��د الروس�ي ب. أنينك��وف ال��ذي

كان لحين من الزمن من المعجبين بماركس، قبل أن يقلع بعد ذلك عن اعتناق قضية الثورة.

 ، وص��فا ينط��وي عل��ى ق��در ل ب��أس ب��ه م��ن1846لق��د ت��رك لن��ا وص��فا م��ثيرا للهتم��ام ع��ن إق��امته ف��ي بروكس��يل ف��ي ربي��ع 
الكاذيب، ولكن على قسط من الحقيقة أيضا. وقد ترك لنا فيما ترك تقريرا عن جلسة دار فيها نقاش حاد بين ماركس وفيتلنغ.

 ضرب ماركس بقبضته على الطاولة وصاح بفيتلنغ: «الجهل لم يساعد أحدا قط وما أجدى نفعا قط». وكلمات ماركس هذه
 تب��دو مش��اكلة للواق��ع. وبالفع��ل، ك��ان فيتلن��غ يع��ارض، ش��أن ب��اكونين، العم��ل ال��دعائي التحض��يري بحج��ة أن الفق��راء يقف��ون عل�ى ال��دوام

على أهبة الثورة، وأن هذه الثورة يمكن بالتالي أن تتم في أي لحظة شرط أن يتوفر لها قادة يمتلكون العزم والتصميم.

 وبم���وجب فح���وى رس���الة لفيتلن���غ نفس���ه ن���ادى م���اركس ف���ي ذل���ك الجتم���اع بض���رورة تطهي���ر ص���فوف الش���يوعيين ونق���د جمي���ع
 المنظkرين المتقلبين، وقد أعلن وجوب نفض اليد من كل اش�تراكية تعتم��د عل�ى طي�ب الرادة ل غي��ر، وص�رح ب�أنه م��ن الض�روري أن

تسبق تحقيق الشيوعية حقبة تمسك البرجوازية أثناءها بزمام السلطة.

 هكذا نرى أن الخلفات في وجهات النظر بي��ن م�اركس وانجل�ز م�ن جه�ة وبي�ن فيتلن��غ م�ن الجه�ة الثاني�ة ك�انت مماثل�ة تقريب�ا
للخلفات التي برزت في صفوف الثوريين الروس بعد أربعين عاما.

  وقع��ت القطيع��ة النهائي��ة. وعل��ى الث��ر س��افر فيتلن��غ إل��ى لن��دن، ومنه��ا إل��ى أمريك��ا ال��تي أق��ام فيه��ا إل��ى حي��ن1846ف��ي أي��ار 
.1848اندلع ثورة 

 تابع ماركس وانجلز، بمس�اعدة رف�اق آخري�ن وط�دا الواص�ر معه��م عص��رئذ، عملهم�ا التنظيم�ي. وف�ي بروكس�يل أنش�آ جمعي��ة
 التثقيف العمالي التي ألقى فيها ماركس على العمال محاضرات في القتصاد السياسي. وكان في بروكسيل، علوة على عدد معين
 من المثقفين الذين كان من أبرزهم ف. وولف (الذي أهداه ماركس فيما بعد الكتاب الول من الرأسمال) وويدماير، عمال من أمث��ال

اسطفان بورن وفالو وسيلر وآخرون.
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 سعى م�اركس وانجل�ز، بالعتم��اد عل�ى ذل�ك التنظي�م وبمس�اعدة م�ن رح�ل م�ن رفاقهم��ا م�ن بروكس�يل، إل�ى عق��د الواص�ر م�ع
 حلق�ات ألماني��ا ولن��دن وب�اريس وسويس�را. وروي��دا روي��دا، راح يتزاي��د ع��دد أتب��اع م�اركس وانجل�ز. ووض�ع م�اركس ي��ومئذ الخط�ة التالي��ة
 بغية تجميع العناص�ر الش��يوعية قاطب�ة. فق�د فك�ر بتحوي�ل ذل��ك التنظي�م الق�ومي اللم�اني الص�رف إل�ى تنظي�م أمم�ي. وك�ان ل ب��د ف�ي
 البداية من أن تmنشأ في بروكسيل وباريس ولندن مجموعة أو نواة م�ن الش��يوعيين المتف�اهمين فيم�ا بينه��م أكم�ل التف�اهم. ث�م ك�ان عل�ى
 تلك المجموعات أن تعين لجانا مكلفة بعقد الصلت مع المنظمات الشيوعية الخرى. وعلى هذا النحو تكون ق��د ق��امت رواب��ط أوث��ق
 م��ع القط��ار الخ��رى، ويك��ون ق��د مه��د الس��بيل أم��ام اجتم��اع أمم��ي لتل��ك اللج��ان. وبن��اء عل��ى اق��تراح م��اركس، س��ميت اللج��ان الخي��رة

بلجان التراسل الشيوعي.

 لما كان تاريخ الشتراكية اللمانية والحركة العمالية قد كتب��ه أدب�اء وص�حفيون له��م ب�اع طويل�ة ف�ي مض��مار التراس�ل أو ك��انوا
أعضاء في مكاتب المراسلة والصحافة، فقد تصور أولئك المؤرخون أن لجان التراسل لم تكن سوى مكاتب عادية للمراسلة.

 وزب��دة الق��ول، خي��ل إليه��م أن م��اركس وانجل��ز ق��د عق��دا الع��زم عل��ى تأس��يس مكت��ب مراس��لة ف��ي بروكس��يل ليرس��ل من��ه رس��ائل
مطبوعة على الحجر، أو كما كتب مهرينغ في آخر مؤلفاته عن ماركس:

 «نظ��را إل��ى افتق��ار م��اركس ورف��اقه إل��ى جري��دة خاص��ة به��م، فق��د س��عوا جه��دهم بق��در المس��تطاع إل��ى س��د تل��ك الثغ��رة بنش��رات
 مطبوع��ة طباع��ة عادي��ة أو حجري��ة. وف��ي ال��وقت نفس��ه س��عوا إل��ى ت��أمين مراس��لين نظ��اميين له��م ف��ي المراك��ز الك��برى ال��تي يحي��ا فيه��ا
 الشيوعيون. وكانت أشباه مك�اتب المراس��لين تل�ك موج�ودة ف�ي بروكس�يل ولن��دن، وق�د اتجه�ت الني�ات نح�و تأس�يس مكت�ب ف�ي ب�اريس.

وقد كتب ماركس إلى برودون يسأله تعاونه».

 والحال أنه يكفينا أن نقرأ بعناية وانتباه جواب برودون كي ندرك أن الهدف ك�ان مؤسس��ة ل تش��به إل أق�ل الش�به مكتب��ا عادي��ا
 ، لم��ا وج��دنا مناص�ا م��ن الس��تنتاج ب��أنه قب��ل زم��ن طوي��ل م��ن1846للمراس��لة. ول�و ت��ذكرنا أن تب��ادل الرس��ائل ذاك ق��د ت��م ف��ي ص��يف 

 وصول مندوب من لندن ليقترح عل�ى م�اركس النتس�اب إل�ى اتح�اد الع��ادلين، ال�ذي ك�ان ق�د زال م��ن الوج�ود أساس�ا، ك�انت توج��د ف�ي
لندن وبروكسيل وباريس منظمات تعود بادرة إنشائها إلى ماركس بل مراء.

  توم�اس ه�اردي. وك�انت لج�ان التراس�ل ال�تي نظمه�ا1792تذكروا ما قلته لكم ع��ن جمعي�ة التراس�ل اللندني��ة ال�تي نظمه�ا ف�ي 
ظ�ر علي�ه تنظي�م ف�روع مرتبط�ة ب��ه ف�ي الق�اليم تمث��ل تنظيم�ا مش�ابها لتنظي�م م�اركس. وبع��د دراس�ة تل��ك الوق�ائع mن�ادي اليعاقب�ة حي��ن ح 
 والمقارنة فيما بينها خلصت إلى الستنتاج، قبل زهاء عشر س��نوات، ب�أن م�اركس، عن��د تأسيس�ه جمعي��اته، ك�ان عاق�دا الني��ة بالض�بط

على أن يجعل منها لجان مراسلين.

  لجن��ة مراس��لين مكتمل��ة التنظي��م، تلع��ب دور الص��حيفة1846وبالفع��ل، وج��دت ف��ي بروكس��يل ف��ي النص��ف الث��اني م��ن س��نة 
ليها ترسل التقارير. وقد ضمت عددا ل يستهان به من العضاء، وفي عدادهم عمال كثيرون. ووجدت ف�ي ب�اريس لجن��ة gالمركزية وا 
 نظمها انجلز، وكانت تقوم بدعاية مكثفة في أوساط الحرفيي��ن اللم��ان، كم�ا وج��دت ف�ي لن��دن لجن��ة يقوده�ا ش�ابر وب�اور وم�ول (وه�و
 م��ول عين��ه ال��ذي قي��ل أن��ه ق��دم بع��د س��تة ش��هور إل��ى بروكس��يل لي��دعو م��اركس إل��ى النتس��اب إل��ى اتح��اد الع��ادلين). وكم��ا يتض��ح م��ن

نم��ا1847 ك��انون الث��اني 20رس��الة مؤرخ��ة ف��ي  gنقله��ا إل��ى مهرين��غ، ق��دم م��ول إل��ى بروكس��يل ل بص��فته من��دوب اتح��اد الع��ادلين، وا  
بصفته مندوب لجنة المراسلين الشيوعيين في لندن، ليقدم تقريرا عن الوضع في الجمعية اللندنية.
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 هكذا توصلت إلى القتناع بأن قصة تأس�يس رابط�ة الش��يوعيين، كم�ا رواه�ا انجل�ز وكم�ا تناقلته�ا فيم�ا بع��د مؤلف�ات ش�تى، م�ا
 هي إل قصة خرافي�ة ل تص��مد للنق�د. فالعم�ل التحض�يري الض�خم ال�ذي ق�ام ب�ه بص�ورة رئيس�ية م�اركس ي�ذكرنا إل�ى ح�د ك��بير بالعم��ل
 التحضيري الذي أنجزه الشتراكيون-الديموقراطيون الروس الوائل بعد زهاء خمس�ين س�نة حي�ن س�عوا إل�ى توحي��د المنظم�ات القائم�ة.
 ك��ل م��ا هنال��ك أن تنظي��م اليس��كرا ه��و ال��ذي ن��اب من��اب لج��ان المراس��لين، كم��ا أن مختل��ف الجمعي��ات العمالي��ة ال��تي ك��ان ينش��ط فيه��ا

عملء الشيوعيين قد نابت منابها لجانب واتحادات كان عملء المركز يبذلون قصارى جهدهم للتغلغل فيها ولكتسابها لقضيتهم.

 ل�م ينتب��ه المؤرخ��ون ل��ذلك العم��ل التنظيم��ي ال��ذي أنج�زه م��اركس، لنه��م م��ا ك��انوا ي��رون ف��ي ه��ذا الخي��ر س��وى مفك��ر م��ن وراء
ذا ل�م نفه�م ال�دور gمكتب. وعلى هذا النحو لم يروا دور م�اركس كمنظ��م، ل�م ي�روا واح�دا م��ن أك�ثر ج�وانب شخص�يته إث�ارة للهتم�ام. وا 

  كم��وجه ومله�م لك�ل ذل�ك العم�ل التنظيم��ي،1847-1846الذي كان يؤديه ماركس (أشدد فأقول: ماركس ولي�س انجل�ز) ف�ي ع�امي 
 وفي عهد الممية الولى.1849-1848يتعذر علينا أن ندرك الدور الكبير الذي أداه فيما بعد كمنظم في عامي 

نما بعد سفر مول إلى بروكسيل، وحين اقتنع م�اركس ب�أن معظ�م اللن��دنيين ق�د انعتق��وا م�ن ت�أثير فيتلن��غ، تق�رر، بمب�ادرة م��ن gوا 
 لجنة بروكسيل في أرجح الظن، دعوة المؤتمر إلى النعقاد في لندن باعتبارها المدينة التي يتوفر فيها القدر الكبر من التس��هيلت.
 وعندئذ بدأ نقاش وص�راع بي�ن المي�ول المتباين�ة. وف�ي ب�اريس ب�وجه خ�اص، حي�ث ك�ان يعم��ل انجل�ز، ك�ان ذل��ك الص�راع ب�الغ الح�دة.
 وحين نقرأ رسائله، يساورنا الظن بأننا قد انتقلنا إلى أوساطنا الروسية لبضع سنوات خلت. فصراع الجنح�ة ال�ذي يص�فه ي��ذكرنا إل�ى
 حد يبعث على الدهشة بمناقشاتنا حول مختلف البرامج. فثمة تيار يمثله غرون الذي كان يذود عن الش��يوعية اللماني��ة أو الش��يوعية
 «الحق��ة» ال��تي نج��د وص��فا س��اخرا له��ا ف��ي البي��ان الش��يوعي. وك��ان انجل��ز يتبن��ى برنامج��ا أساس��يا آخ��ر. وط��بيعي أن ك��ل واح��د م��ن
 الخصوم كان يسعى إلى اكتساب تأييد أكبر عدد ممكن من الصوات. وك�ثيرا م�ا ك�ان يخي�ل لنجل�ز أن�ه ان��تزع النص�ر ل لن��ه أفل�ح
 ف�ي إقن�اع الم��ترددين فحس�ب، كم�ا كت�ب يبل�غ لجن�ة بروكس��يل، ب�ل أيض�ا لن��ه أش��د مك�را م�ن خص�ومه أو لن�ه أحرجه�م وجع�ل الم�ر

يسقط في أيديهم.

  انعق���د الم��ؤتمر ف��ي لن���دن ول��م يحض��ره م��اركس. وك��ان ممث���ل بروكس��يل ف. وول��ف. وك��ان انجل��ز يمث��ل1847ف��ي ص��يف 
  أيض�ا، حي�ن تأس�س1898شيوعيي باريس. وما كان عدد المندوبين ب��الكبير، لك�ن ل�م ينفع�ل أح��د ل�ذلك أك�ثر م��ن الل�زوم. وف�ي ع�ام 

 الح��زب الش��تراكي-ال��ديموقراطي العم��الي الروس��ي، ل��م يض��م م��ؤتمر مينس��ك س��وى ثماني��ة أو تس��عة أش��خاص يمثل��ون ثلث أو أرب��ع
منظمات.

 وقر قرار المؤتمرين على التجمع في إطار «رابطة الشيوعيين». وتم إقرار نظام أساسي صاغت فقرته الولى بوض��وح ودق��ة
الفكرة الجوهرية للشيوعية الثورية:

لغ�اء المجتم��ع ال��برجوازي الق��ديم، الق�ائم عل�ى أس�اس تط�احن gهدف الرابطة هو الطاحة بالبرجوازية، وس�يطرة البروليتاري��ا، وا» 
الطبقات، وتأسيس مجتمع جديد بل طبقات ول ملكية فردية».

 وتم إقرار دستور تنظيمي بشرط إخضاعه للدراسة من قبل اللجان المختلفة، على أن يتم تبنيه نهائيا ف��ي الم��ؤتمر الت��الي م��ع
التعديلت التي يكون قد قر الرأي على ضرورة إدخالها عليه.
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 كان مبدأ «المركزية الديموقراطية» في أساس التنظيم. كان على كل عضو من العضاء أن يجاهر باعتن��اقه للش��يوعية وأن
 يحيا حياة تتفق وأهداف الرابطة. وكانت مجموعة مح��ددة م��ن العض�اء تش�كل الن�واة الساس��ية للتنظي�م. وك�ان اس�مها المتح�د. وك�ان
 هن��اك لج��ان إقليمي��ة. وك��انت ش��تى أق��اليم القط��ر الواح��د تتح��د تح��ت قي��ادة مرك��ز تش��مل س��لطاته القط��ر بأس��ره. وك��انت تل��ك المراك��ز

مسؤولة أمم اللجنة المركزية.

 غ��دا ذل��ك التنظي��م فيم��ا بع��د نموذج��ا يحت��ذى بالنس��بة إل��ى جمي��ع الح��زاب الش��يوعية للطبق��ة العامل��ة ف��ي مس��تهل تطوره��ا. لك��ن
 .1860ك��انت ل��ه مي��زة خاص��ة م��ا لبث��ت أن اختف��ت ف��ي زم��ن لح��ق، وان يك��ن ف��ي المك��ان العث��ور عليه��ا ل��دى اللم��ان ح��تى ع��ام 

 فاللجن��ة المركزي��ة ل�«رابط��ة الش��يوعيين» ل��م تك��ن تنتخ��ب شخص��يا ف��ي الم��ؤتمر. وك��انت س��لطاتها المطلق��ة كمرك��ز تنق��ل إل��ى اللجن��ة
 القليمية للمدينة التي يقع عليها اختيار المؤتمر كمكان إقامة للجنة المركزية. وعلى هذا النحو، إذا وقع اختيار المؤتمر على لندن،
 ف��إن تنظي��م ه��ذه المنطق��ة ينتخ��ب لجن��ة مركزي��ة م��ن خمس��ة أعض��اء عل��ى الق��ل. وك��ان ذل��ك ه��و الس��بيل لت��أمين اتص��الها الوثي��ق م��ع
 التنظيم القومي الكبير. وهذا النمط التنظيمي هو الذي نلتقيه فيما بعد لدى اللمان في ألماني�ا ذاته��ا وف�ي سويس�را. فلجنته�م المركزي��ة

كانت ترتبط على الدوام بمدينة محددة يسميها المؤتمر وتحمل اسم المدينة الطليعية.

 في المؤتمر، قر الرأي أيضا على وضع مشروع ل�«قانون إيمان» ش�يوعي يك�ون بمثاب��ة أول برنام��ج ل�«الرابط�ة». وك�ان عل�ى
 مختلف القاليم أن تقدم برنامجها إل�ى الم�ؤتمر الت�الي. وتق��رر، فض�ل ع��ن ذل�ك، المباش�رة بطب��ع مجل�ة ش�عبية. وتل�ك ه�ي أول مجل�ة

 ]، جه�ارا اس��م الش��يوعي. وف��ي الص��فحة الول�ى م��ن تل��ك المجل��ة،43عمالي��ة أمك��ن لن��ا أن نع��رف بوجوده��ا، وق��د حمل��ت، كم��ا ت��رون [
التي صدرت قبل سنة واحدة من نشر البيان الشيوعي، يمثل الشعار القائل: «يا بروليتاري جميع القطار، اتحدوا!».

  عل�ى1912إن تلك المجلة تحفة نادرة للغاية من تحف المكتب��ات. ولس�ت أع�رف له�ا إل نس�خا ثلث�ا. وق�د ع�ثرت ف�بي ع�ام 
 . وق���د ت���م فيم���ا بع���د العث���ور عل���ى نس���خة ثاني���ة ف���ي1914النس���خة ال���تي ه���ي بي���ن ي���ديP الن، ووص���فهتا ف���ي مق���ال يرج���ع إل���ى ع���ام 

 . ووج��د م��ؤخرا الس��تاذ غرون��برغ نس��خة ثالث��ة1919محفوظ��ات الش��رطة البرليني��ة، وم��اير ه��و ال��ذي ع��ثر عليه��ا ووص��فها ف��ي ع��ام 
ونشرها في كراسة خاصة.

 لم تصدر المجلة إل مرة واحدة يتيمة. وقد كتب مقالت العدد الول واليتيم ممثلو رابطة الشيوعيين المقيمة في لندن بص��ورة
 رئيسية، وتولوا بأنفسهم تنضيدها طباعيا. وقد كتب��ت الفتتاحي�ة بأس�لوب ش�عبي ج�دا. وبلغ��ة بس�يطة عرض�ت الخص�ائص ال�تي تمي�ز
 التنظيم الش�يوعي الجدي��د ع�ن تنظي�م فيتلن��غ والتنظيم�ات الفرنس�ية. ول�م ت�رد فيه�ا كلم�ة واح��دة ع�ن اتح�اد الع�ادلين. وأف�رد مق�ال خ�اص

  بدعاية مكثفة بغي��ة تجمي��ع1847للشيوعي الفرنسي كابيه، مؤلف اليوتوبيا المشهورة رحلة إلى ايكاريا. وكان هذا الخير قد قام في 
نش��اء مس��توطنة ش��يوعية ف�ي الرض البك��ر عل�ى ط�راز المس��توطنة ال�تي وص�فها ف�ي gالناس العاقدي العزم عل�ى الهج�رة إل�ى أمريك�ا وا 
 روايته ايكاريا. بل أنه قصد لن��دن خصيص�ا ليكس�ب فيه�ا تأيي��د ش��يوعيي تل�ك المدين��ة لقض�يته. وق�د أخض�ع المق�ال الن�ف ال�ذكر تل��ك
 الخطة لنقد مفصل وأوصى العمال بأل يغادروا القارة الوربية لن الشيوعية لن تقوم له�ا قائم��ة إل ف��ي أورب�ا. وض��مت المجل��ة أيض�ا
 مقال ط�ويل كتب��ه، ف�ي رأي�ي، انجل�ز. وتنته��ي المجل�ة بع�رض سياس�ي واجتم�اعي ك�ان واض�عه بل م�راء من�دوب لجن��ة بروكس�يل إل�ى

المؤتمر، ف. وولف.

 ، انعقد المؤتمر الثاني في لندن، وحضره هذه المرة ماركس. وقبل انعقاد ذل��ك الم��ؤتمر، كت��ب1847في نهاية تشرين الثاني 
 إليه انجلز من باريس يبلغه أنه وضع مشروعا أوليا لتعليم ديني أو قانون إيمان شيوعي، ولكن��ه ي�رتئي أن��ه م��ن الق�رب إل�ى المنط��ق
 عنونته باسم البيان الشيوعي. وأرجح الظن أن ماركس حمل بدوره إلى المؤتمر الطروح��ات ال��تي ك��ان ق��د ص��اغها. والش��يء الج��دير
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 بالذكر أن المور هناك لم تسر على ما يرام كما يصور لنا ستكلوف. فقد كان المؤتمر مسرحا لمناقشات حامية. ودام��ت الم��داولت
 ع��دة أي�ام، ووج��د م��اركس مش��قة ك��بيرة ف��ي إقن��اع الغالبي��ة بص�حة البرنام��ج الجدي��د. وق��د ت��م تبن��ي ه��ذا البرنام��ج ف��ي مع��المه الساس��ية،
 وكلف المؤتمر ماركس بصورة خاصة بأن يكتب باسم رابطة الشيوعيين ل قانون إيمان بل بيانا كما كان اقترح انجل��ز. وص��حيح أن
 م��اركس، وق��د س��ماه الم��ؤتمر لنش��اء البي��ان، ق��د اس��تفاد م��ن المش��روع ال��ذي وض��عه انجل��ز، لكن��ه ه��و وح��ده ال��ذي تحم��ل المس��ؤولية
ذا ك��ان البي��ان يعط��ي انطباع��ا قوي��ا بوح��دته، ف��ذلك يرج��ع عل��ى وج��ه التحدي��د إل��ى أن م��اركس كتب��ه gالسياس��ية للبي��ان أم��ام الرابط��ة. وا 
 بمفرده. صحيح أن يحتوي أفكارا ص�اغها م�اركس وانجل�ز ص�ياغة مش��تركة، لك�ن فكرت�ه الساس��ية، كم�ا ن��وه ب�ذلك عل�ى ال�دوام انجل�ز

نفسه، ترجع إلى ماركس وحده:

 «إن الفكرة الساسية في البيان، وأعني أن النتاج القتصادي والبنية الجتماعية المتحددة ب�ه جبري�ا يش�كلن أس�اس التاري�خ
 السياسي والفكري لحقبة تاريخية بعينها، وأن التاريخ كله بالتالي، منذ انحلل المشاعة القروية البدائية، كان تاري��خ الص��راع الطبق��ي،
لين، بين الجم�اهير الخاض�عة والطبق�ات الس��ائدة ف�ي ش�تى درج�ات التط�ور الجتم�اعي، وأن ذل�ك  أي الصراع بين المستغdلين والمستغ}
لة والمض���طهدة [البروليتاري���ا] أن تنعت���ق م���ن ني���ر الطبق���ة ال���تي تس���تغلها dالص���راع ق���د بل���غ الن درج���ة ل يمك���ن معه���ا للطبق���ة المس���تغ 
ل���ى الب���د المجتم���ع قاطب���ة م���ن الس���تغلل، أق���ول: أن تل���ك الفك���رة gوتض���طهدها [البرجوازي���ة] م���ن دون أن تح���رر ف���ي ال���وقت نفس���ه وا 

الساسية ترجع إلى ماركس وحده دون غيره».

 لقد أكدت على هذه النقطة ح�تى تعرف�وا، كم�ا ك�ان يع�رف انجل�ز و«رابط�ة الش��يوعيين»، أن وض�ع البرنام�ج الجدي��د ك�ان إل�ى
 حد كبير من صنع ماركس، وأن هذا الخير هو الذي عهد إليه بمهمة إنشاء البيان. وبحوزتنا رسالة هامة تؤكد تلك الحقيقة كم��ا ل
 يؤك��دها أي ش��يء آخ��ر. وفض��ل ع��ن ذل��ك، تلق��ى تل��ك الرس��الة ض��وءا م��ثيرا للهتم��ام عل��ى العلق��ات بي��ن م��اركس والتنظي��م العم��الي
 الخالص الذي كان يمي��ل إل�ى اعتب�ار «المثق�ف» رجل يص�لح فق�ط لن يص�وغ أدبي��ا م�ا يفك�ر ويش�عر ب�ه العام�ل. وح�تى نحس�ن فه�م
 م��دلول تل��ك الرس��الة، سأض��يف الق��ول أن الم��ؤتمر س��مي، بم��وجب النظ��ام الساس��ي، لن��دن كمك��ان لقام��ة اللجن��ة المركزي��ة، وأن ه��ذه

اللجنة المركزية انتخبت من قبل تنظيم لندن.

  آذار من قبل اللجنة المركزية إلى لجنة بروكسيل القليمية ك��ي تنقله��ا إل��ى26إن الرسالة التي سأقرأها عليكم قد أرسلت في 
 كانون الثاني اللجنة المركزية.24ماركس. وهي تشتمل على القرار الذي اتخذته في 

 «إن اللجنة المركزية تكلف، بموجبه طيا، لجنة بروكسيل القليمية بأن تبلغ الم��واطن م�اركس ب�أنه إذا ل�م يص�ل بي��ان الح�زب
 الش��يوعي ال��ذي تعه��د بإنش��ائه ف��ي الم��ؤتمر الخي��ر إل��ى لن��دن قب��ل الول م��ن ش��باط م��ن الس��نة الجاري��ة، ف��إن إج��راءات س��تتخذ بحق��ه
 حسب المقتضى. وفي حال عدم إنجاز المواطن م�اركس لعمل��ه، س��تطلب اللجن��ة المركزي��ة الع�ادة الفوري��ة للوث�ائق الموض��وعة تح�ت

تصرف ماركس.

باسم اللجنة المركزية

وبتفويض منها:

شابر، باور، مول».
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 كما يتضح من هذه الرسالة ذات اللهجة المرة، لم يكن م�اركس ف�ي نهاي�ة ك�انون الث�اني ق��د أنج�ز بع��د العم�ل ال�ذي كل�ف ب��ه
 في كانون الول. وهذه واحدة من السمات المميزة لماركس: فعلى الرغم من كل موهبته الدبية، كان يفتقر إل��ى الس��هولة واليس��ر ف��ي
 العمل. كان يشتغل على الدوام مطول في نصوصه، ولسيما إذا تعلق المر بوثيق�ة هام�ة. وك�ان يري��د أن تح�رر ه��ذه الوثيق�ة بص�ورة

مثلى حتى تقاوم هجمة الزمن. وبحوزتنا صفحة من واحدة من مسوداته تظهر مدى عنايته بكل جملة من جمله.

 ول��م تض�طر اللجن��ة المركزي��ة إل�ى اتخ��اذ إج�راءات معاقب��ة. فق��د نج��ح م�اركس ف�ي إنج��از عمل��ه ف�ي مطل��ع ش��باط. وه��ذا تاري��خ
 ينبغي التنويه به. فقد صدر «البيان» في النصف الثاني من شباط، أي قبل بض��عة أي�ام م�ن ث��ورة ش��باط. وعلي��ه، م�ا أمك��ن ل�ه ب��ذاته

 ، يترتب على1848أن يلعب أي دور في التحضير لتلك الثورة، ونظرا إلى أن النسخ الولى لم تصل إلى ألمانيا قبل أيار-حزيران 
 ذلك أنه لم يك�ن ل�ه أيض�ا م�ن ت�أثير ك��بير عل�ى الث�ورة اللماني�ة. فف�ي ذل��ك الزم�ن ل�م يعرف�ه ول�م يس��توعبه س�وى مجموع�ة ص�غيرة م�ن

الشيوعيين البروكسيليين واللندنيين.

 دعوني أحدثكم الن قليل عن مض�مون البي�ان. أن�ه برنام��ج رابط��ة الش��يوعيين الممي��ة. وبحوزتن��ا الي�وم بع��ض معلوم�ات ع��ن
 تركيب تلك الرابطة. فقد كانت تضم بلجيكيين، وبعض الميثاقيين النكليز الميالين إلى الشيوعية، وكذلك وعلى الخ�ص ألمان�اw. وق�د
نما الع��الم ال�برجوازي بأس�ره ال�ذي يع��رض علي��ه الش��يوعيون، لول م�رة، gكان على البيان أن يأخذ باعتباره ل قطرا واحدا دون غيره، وا 

أهدافهم جهرا وعلنية.

 يزودن��ا الفص��ل الول بص��ورة ب��اهرة وواض��حة ودقيق��ة ع��ن المجتم��ع الرأس��مالي ال��برجوازي، ع��ن ص��راع الطبق��ات ال��ذي أوج��ده
 وال��ذي يواص��ل تط��وره عل��ى أس��اس ذل��ك المجتم��ع. وف�ي تل��ك الص��ورة ن��رى كي��ف تك��ونت البرجوازي��ة جبري��ا ف��ي رح��م النظ�ام القط��اعي
 الق��ديم، وكي��ف تغي��رت ش��روط وجوده��ا ت��دريجيا غ��ب تح��ول العلق��ات القتص��ادية، وم��ا ال��دور الث��وري ال��ذي لعبت��ه ف��ي كفاحه��ا ض��د
لى أي درجة منقطعة النظي�ر ط�ورت ق�وى المجتم��ع النتاجي�ة، وكي�ف أوج�دت للم�رة الول�ى ف�ي التاري�خ إمكاني�ة النعت�اق gالقطاع، وا 

المادي للبشرية قاطبة.

 تلي ذلك لمحة تاريخية عن تطور البروليتاريا. وفيما نرى أن البروليتاريا تتط��ور وف�ق ق��وانين جبري��ة، ش�أنها ش�أن البرجوازي��ة،
 وأنها تقفو في تطورها أثر هذه البرجوازية وكأنها ظلها. ون�رى فيه�ا أيض�ا كي�ف تتك�ون البروليتاري�ا ت�دريجيا ف�ي طبق�ة خاص�ة، وكي�ف

وبأي أشكال تخوض نضالها ضد البرجوازية إلى أن تخلق تنظيمها الطبقي الخاص بها.

 ث��م يع��رض «البي��ان» بع��د ذل��ك وي��دحض جمي��ع العتراض��ات ال��تي يش��هرها الي��ديولوجيون ال��برجوازيون ض��د الش��يوعية. ول��ن
أتوقف عند هذه النقطة، لنكم جميعكم، أنا متيقن من ذلك، قد قرأتم أو ستقرؤون عما قريب البيان.

 ثم يعرض ماركس بعد ذل��ك، بالس��تناد إل�ى انجل�ز، وان عل�ى نط��اق أض�يق مم��ا ك�ان يس��ود العتق�اد آنف�ا، تكتي��ك الش��يوعيين
 قياس��ا إل��ى س��ائر الح��زاب العمالي��ة الخ��رى. وهن��ا يخل��ق بن��ا أن نلح��ظ س��مة خاص��ة م��ثيرة للهتم��ام. يق��ول البي��ان أن الش��يوعيين ل
 يمثل��ون حزب��ا خاص��ا يق��ف موق��ف المعارض��ة م��ن الح��زاب العمالي��ة الخ��رى، وأنه��م يتمي��زون ع��ن ه��ذه الح��زاب بك��ونهم فق��ط يمثل��ون

طليعة العمال، الطليعة التي تمتاز على سواد البروليتاريا بفهمها لشروط الحركة العمالية ومسارها ونتائجها العامة.

 سيكون من اليس�ر عليك�م م�ن الن فص�اعدا، وق�د بت�م تعرف�ون التاري��خ الحقيق�ي ل�«رابط�ة الش�يوعيين»، أن تفهم��وا س�بب تل�ك
 الصياغة لمهام الشيوعيين. فقد أملها وضع الحركة العمالية عصرئذ، وبخاصة في إنكلترا. فالقلئل من الميثاقيين الذين دخلوا إلى
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 الرابطة لم يقبلوا بفعل ذلك إل بشرط حفاظهم على ارتباطهم بحزبهم. ولم يلتزموا إل بتنظيم ضرب من نواة شيوعية في قلب الحركة
الميثاقية بهدف نشر برنامج الشيوعيين وأهدافهم فيها.

 يحل��ل «البي��ان» التي��ارات العدي���دة ال��تي ك��انت تناض��ل ي���ومئذ ف��ي س���بيل ترجي��ح كفته��ا ف��ي أوس��اط الش���تراكيين والش��يوعيين.
 وينتقدها بعنف ويردها ردا قاسيا، ما خل الطوباويين الكبار سان سيمون وف�ورييه وأوي�ن ال��ذين ك�ان م�اركس وانجل�ز ق�د قبل إل�ى ح�د
 م��ا بم��ذاهبهم، ولس��يما م��ذاهب الثني��ن الخيري��ن منه��م، وأع��ادا س��بكها ثاني��ة. لك��ن بينم��ا يتبن��ى البي��ان انتق��اداتهم الموجه��ة إل��ى النظ��ام
 ال��برجوازي، يع��ارض الش��تراكية المس��المة، الطوباوي��ة، المتحاش��ية للكف��اح السياس��ي، بالبرنام��ج الث��وري للش��يوعية النقدي��ة البروليتاري��ة

الجديدة.

 في الختام، يمحص البيان تكتيك الشيوعيين إبان الثورة، وبخاصة حيال الحزاب البرجوازية. فقواعد هذا التكتيك تختلف م��ن
 بلد إلى آخر بدالة الشروط التاريخي�ة. فحيثم��ا تك�ن البرجوازي�ة ق��د أمس�ت ه�ي الطبق�ة الس�ائدة، ت�وجه البروليتاري�ا كفاحه�ا كل�ه ض�دها.
 أما في القطار التي ل تزال البرجوازية فيها طبقة تصبو إل�ى الس��لطة السياس��ية، كم��ا ف�ي ألماني��ا، ف�إن الح�زب الش��يوعي يس��ندها ف�ي

نضالها الثوري ضد النظام الملكي والنبالة.

 بيد أن الشيوعيين ل يتهاونون لحظة واح�دة ف�ي ب�ث ال�وعي الص�افي بتع�ارض المص�الح الطبقي�ة بي��ن البرجوازي�ة والبروليتاري�ا
 وفي ترسيخه في أذهان العم�ال. وه�م يعط�ون عل�ى ال�دوام مكان�ة الص�دراة لمس�ألة الملكي�ة الفردي��ة بوص�فها المس�ألة الساس��ية للحرك�ة

 . وس�وف ن�رى، ف�ي المحاض�رة التالي��ة،1848كلها. تلك هي القواعد التكتيكية التي صاغها م�اركس وانجل�ز عش�ية ث�ورة ش�باط-آذار 
كيف طبقها واضعاها في الممارسة، وما التعديلت التي أدخلتها عليها تجربة الثورة.

 لقد عرضت عليكم الخطوط الكبرى ل�«البيان». وهذه الوثيقة تحوي جميع نت��ائج النش��اط العلم��ي ال��ذي أنج�زه م��اركس وانجل��ز،
 . ففي إبان ذلك، كان انجلز قد هيأ الم��واد ال�تي جمعه�ا ف�ي إنكل�ترا ع�ن وض�ع الطبق�ة العامل�ة1847 و1845وبخاصة الول، بين 

 ف�ي إنكل�ترا، أم�ا م��اركس فق��د انك�ب عل�ى تاري�خ الم��ذاهب السياس��ية والقتص�ادية. فالتص��ور الم�ادي للتاري��خ، ال��ذي أت�اح لهم�ا إمكاني��ة
 التحليل الس��ديد للعلق�ات المادي��ة ولش�روط النت�اج والتوزي�ع ال�تي تتح��دد به�ا العلق�ات الجتماعي��ة كاف�ة، ق��د تم�ت ص�ياغتهما ل�ه ف�ي

إبان تينك السنتين في معرض كفاحهما ضد شتى المذاهب المثالية.

ة ل�ه ض�د ب�رودون. وه�ذا م��ع أن �cكان ماركس، حتى قبل البيان، قد عرض الم�ذهب الجدي��د ف�ي أكم�ل ش�كل وأبه�ره ف�ي محاج 
ماركس كان ل يزال يدلل في مؤلفه السرة المقدسة على تقدير كبير لبرودون. ففيمd يكمن سبب القطيعة بين الحليفين السابقين؟

 ك��ان ب��رودون ع��امل ف��ي أص��له وعص��اميا نظي��ر فيتلن���غ، لكن��ه أك��ثر موهب��ة ح��تى م��ن ه��ذا الخي��ر، وك��ان واح��دا م��ن الم��ع
 ، ي�وجه نق�دا عنيف�ا إل�ى الملكي��ة البرجوازي��ة ويخل�ص إل�ى1841الصحفيين الفرنسيين. وف�ي م�ؤلفه «م�ا الملكي�ة؟»، الص�ادر ف�ي ع�ام 

 الستنتاج الجريء بأن الملكية إن هي في ختام التحليل إل سرقة. لكن سرعان ما اتضح أن برودون، بإدانته الملكية، لم يكن يض��ع
 نصب عينيه سوى واحد من أشكالها فقط، الملكية الرأسمالية الخاصة القائمة على اس�تغلل الرأس�مالي للمنت��ج الص�غير. وف�ي ال�وقت
 ال��ذي ك�ان ب�رودون يط�الب في��ه بإلغ�اء الملكي��ة الرأس��مالية الخاص��ة، ك�ان يخاص�م الش�يوعية. وك�ان ي��رى ف��ي ص�يانة الملكي��ة الخاص��ة
 للفلح والحرف���ي وتعزيزه���ا الض���مانة الوحي���دة لزده���ار أح���وال ه���ذين الخيري���ن. وك���ان يعتق���د أن وض���ع العام���ل يمك���ن أن يتحس���ن ل
نم��ا ع��ن طري��ق تحوي��ل العام��ل إل�ى مال��ك. وق��د تبن��ى ب�رودون بص��ورة نهائي��ة gبواسطة الضرابات، ل بواس�طة النض�ال القتص�ادي، وا 
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 ، وهي الفترة التي خيل فيها المخطط الذي يمكن بموجبه، على حد زعم��ه، وقاي�ة الحرفيي�ن م�ن1846-1845وجهة النظر تلك في 
شر الفلس وتحويل العمال إلى منتجين مستقلين.

 س��بق أن ح��دثتكم ع��ن ال��دور ال��ذي ك��ان انجل��ز يلعب��ه ف��ي ب��اريس عه��دئذ. قل��ت أن خص��مه الرئيس��ي ف��ي النق��اش ال��دائر ي��ومئذ
 ح��ول مختل��ف البرام��ج الساس��ية ك��ان ك��ارل غ��رون، ممث��ل «الش��تراكية الحق��ة». ك��ان ك��ارل غ��رون عل��ى ص��لة وثيق��ة ب��برودون، وق��د
 عرض نظرياته على العم�ال اللم�ان المقيمي��ن ف�ي ب�اريس. وقب�ل أن ينش�ر ب�رودون م�ؤلفه الجدي��د ال�ذي أراد أن يزي�ح في��ه القن�اع ع�ن
 جمي��ع «التطاحن��ات القتص��ادية» ف��ي المجتم��ع المعاص��ر وأن يفس��ر م��ن أي��ن ي��أتي الب��ؤس وأن ينش��ئ فلس��فة الب��ؤس، نق��ل مخطط��ه
ته ض��د الش�يوعيين. وب�ادر انجل�ز م��ن ف�وره إل�ى نق�ل ذل�ك المخط�ط إل�ى لجن��ة بروكس�يل، cلغرون، فسارع هذا إلى اس�تعماله ف�ي مح�اج 

حسب ما جاء في قول غرون نفسه. وقد كتب يقول:

 «ما ذا نرى فيه؟ ل أكثر ول أقل من «بازارات العم�ل» المعروف�ة من��ذ عه�د بعي��د ف�ي إنكل��ترا، جمعي�ات الحرفيي��ن م�ن مختل�ف
 المه��ن، الجمعي��ات ال��تي أثبت��ت س��ابقا فش��لها م��رارا وتك��رارا، ومس��تودع ك��بير، وجمي��ع المنتج��ات المقدم��ة إل��ى أعض��اء الجمعي��ات تق��در
ن��ة بالطريق��ة نفس��ها. وك��ل كمي��ة cحس��ب كلف��ة الم��ادة الولي��ة ومجم��وع العم��ل المنف��ق ف��ي ص��نعها، وت��دفع قيمته��ا بمنتج��ات أخ��رى مثم 
 المنتجات المجاوزة لحاجات الجمعية والمباعة في السوق يذهب إيرادها لصالح المنتجين. على هذا النحو يخي�ل للم�اكر ب�رودون أن�ه

مستطيع إلغاء الربح الذي يحققه الوسيط التجاري».

 ف��ي رس��الة أخ��رى، ينق��ل انجل��ز تفاص��يل جدي��دة ع��ن مخط��ط ب��رودون، ويع��رب ع��ن س��خطه م��ن أن العم��ال ل ت��زال تجت��ذبهم
الوهام القائلة على سبيل المثال بتحويل العمال إلى ملكين عن طريق شرائهم المشاغل بمدخراتهم.

 لهذا ما أن ظهر كتاب برودون، حتى انكب ماركس على العمل ورد على فلسفة البؤس بمؤل�cف جع��ل عن��وانه ب��ؤس الفلس��فة،
 وفيه يدحض أفكار برودون واحدة واحدة. لكنه ل يكتفي بالنقد: فهو يعارض نظرات ب�رودون بأس�س الش��يوعية النقدي��ة ال�تي س��بق ل�ه

صوغها.

 كان ذلك المؤلف، يلمعان القريحة ودقة الفكر ووضوحه فيه، بمثابة مدخل لئق إلى البيان الش��يوعي، وه�و ل يق�ل وزن�ا ع��ن
 ، برس���م العم���ال الطلي���ان. أن ذل���ك المق���ال المعن���ون1874آخ���ر مق���ال لم���اركس ض���د ب���رودون، وق���د كت���ب بع���د ثلثي���ن عام���ا، ف���ي 

  ف���ي بروسفييستش���ينيه)، ل يختل��ف البت���ة ع���ن ب���ؤس الفلس���فة –مم���ا يظه���ر أن1913ب�«اللمب���الة السياس���ية» (نش���رته بالروس���ية ف��ي 
.1847صياغة وجهة نظر ماركس كانت قد اكتملت نهائيا منذ عام 

 ، ولك�ن ف�ي ش�كل أق�ل وض�وحا. وق��د اقتض�ته كتاب��ة ب�ؤس1845أكرر فأقول أن ماركس كان قد ص�اغ وجه�ة نظ�ره ف�ي ع�ام 
 الفلسفة سنتين من العمل المكثف. وبدراسته شروط تكوين البروليتاريا وتطورها في المجتم��ع ال�برجوازي، ك�ان يتبح��ر أك��ثر ف�أكثر ف�ي
 دراسة قوانين النظام الرأسمالي، القوانين التي تحكم إنتاج المجتمع الرأسمالي وتوزيعه. وق��د مح�ص م��ذاهب القتص��اديين ال��برجوازيين
 على ضوء المنهج الجدلي، وأبان أن جميع المقولت الساس�ية وجمي��ع الظ�اهرات ف�ي المجتم��ع ال��برجوازي، م��ن البض�اعة إل�ى القيم��ة
 إل��ى الم��ال إل��ى الرأس��مال، تمث��ل ش��يئا م��ا ع��ابرا. وف��ي ب��ؤس الفلس��فة يح��اول، لول م��رة، أن يح��دد المراح��ل الرئيس��ية لتط��ور النت��اج
 الرأسمالي. صحيح أن�ه ل�م يتع��د ف�ي ذل�ك المع�الم الول�ى والعريض�ة، لك��ن ذل�ك الكت�اب يظه�ر أن م�اركس ه�و ف�ي الطري�ق الص�حيح،
 وأن��ه امتل��ك المنه��ج الموث�وق، بوص��لة أمين��ة ل تخط�ئ يت��وجه بواس��طتها ف�ي متاه�ة القتص�اد ال�برجوازي. بي��د أن ذل��ك المؤل�cف يظه��ر
 للعي��ان أيض��ا أن��ه ل يكف��ي امتلك المنه��ج المي��ن، وأن��ه ل يج��وز الكتف��اء باس��تنتاجات عام��ة، وأن��ه م��ن الض��روري دراس��ة الرأس��مالية
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 بدقة وعناية لمعرفة جميع خفايا تلك الوالية المعقدة. وكان ل يزال على ماركس أن ينج��ز عمل ه��ائل ك�ي يح�ول إل��ى ص�رح عظي�م
 ونظام متكامل ذلك الرسم الولي العبقري المتمثل ب�«بؤس الفلسفة» فيما يتعلق بدراسة المسائل القتصادية الرئيسية. وقبل أن يحوز
ن يك��ن الثم��ن الض��روري ل��ذلك امتنع��اه ع��ن الهتم��ام gم��اركس، عل��ى عظي��م الس��ف م��ن ج��انبه، عل��ى إمكاني��ة إنج��از تل��ك المهم��ة –وا 

  ال�تي ك�ان ه�و وانجل�ز ينتظرانه�ا بف�ارغ الص�بر، وال�تي كان�ا ق��د تنب�آ به��ا، وال�تي1848بالنشاط العملي- كان عليه أول أن يم�ر بث�ورة 
كانا يستعدان لها ويتهيئان، والتي صاغا برسمها الطروحات الساسية المعروضة في البيان الشيوعي.
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المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة

  اللمانية – ماركس وانجلز في الراينلند –إ نشاء «الصحيفة الراينية الجديدة» -غوتشالك وفيليش1848 [ثورة 

 – اتحاد كولن العمالي – سياسة «الصحيفة الراينية الجديدة» وتكتيكها – ايتيين بورن – انعطاف في تكتيك

ماركس – هزيمة الثورة وخلفات في الراء في «رابطة الشيوعيين» - النشقاق].

 هنا نحنذا وصلنا الن إلى ثورة شباط. وكنا قد بيcنا أن البيان الشيوعي طبع قبل بضعة أيام من ثورة ش�باط. ول�م يك��ن تنظي�م
 . وك�ان ه�ذا التنظي�م يض�م الحلق�ات الجنبي��ة ف�ي ب�اريس وبروكس�يل ولن�دن،1847رابطة الشيوعيين قد اكتم��ل إل ف�ي تش�رين الث�اني 

ولم يكن على صلة إل ببضع مجموعات ألمانية صغيرة.

 كانت القوى المنظمة التي يمكن للفرع اللماني م��ن رابط�ة الش��يوعيين أن يعتم��د عليه��ا غي�ر ذات وزن ك��بير إذن. والح�ال أن
  آذار، ف��ي ك��ولن، ك��برى م��دن الراينلن��د،3 ف��ي ب��اريس، وس��رعان م��ا امت��دت إل��ى ألماني��ا. فف��ي 1848 ش��باط 24الث��ورة ان��دلعت من��ذ 

 حدث ض�رب م�ن ث�ورة ش�عبية. واض�طر القيkم�ون عل�ى ش�ؤون المدين��ة أن يوجه��وا عريض�ة إل�ى مل�ك بروس�يا يس�ألونه فيه�ا أن يحس�ب
 1848 آذار 3حساب الغليان الشعبي وأن يقدم بعض تنازلت. وكان ذلك الغليان، أو إذا شئتم ذلك التمرد الشعبي الذي ح��دث ف�ي 

 ف��ي ك��ولن، يق��وده رجلن: غوتش��الك، وه��و ط��بيب ذو ش��عبية واس��عة ف��ي أوس��اط العم��ال وفق��راء س��كان ك��ولن، وفيلي��ش، وه��و ض��ابط
 آذار، انتقلت شرارتها إلى برلين، عاصمة بروسيا.18سابق. ولم تندلع الثورة في فيينا، عاصمة النمسا، إل بعد عشرة أيام. وفي 

 كان ماركس آنئذ في بروكسيل. وقد سددت الحكومة البلجيكية، تحاش�يا منه��ا لمص�ير الحك�م الملك�ي الفرنس�ي، ض�رباتها إل�ى
 المهاجرين المقيمين في بروكسيل، واعتقلت ماركس وطردت�ه م��ن بلجيك�ا. وت�وجه م�اركس إل�ى ب�اريس حي�ث ك�انت ال��دعوة ق�د وجه�ت
 إليه للقدوم إليها. وقد بعث واحد من أعضاء الحكومة المؤقتة، فلوكون، وهو مدير تحرير صحيفة كان انجلز يتع��اون معه��ا، برس��الة

فورية إلى ماركس يعلن فيها أن جميع قرارات الحكومة السابقة قد باتت لغية المفعول على مجمل الرض الفرنسية الحرة.

 وب��ادرت اللجن��ة القليمي��ة البروكس��يلية، ال��تي ك��انت لجن��ة لن��دن ق��د نقل��ت إليه��ا كام��ل ص��لحيتها غ��ب انفج��ار الث��ورة ف��ي ال��بر
 الوربي، إلى نقل هذه الصلحيات بدورها إلى ماركس. وقد برزت في أوساط العمال اللمان، الذين تجمعوا يومئذ بأع��داد ك��بيرة ف��ي
 باريس، خلفات وحدثت انشقاقات وتنظمت مجموعات متابينة. وقد انتسبت إلى واحدة من تلك المجموعات ابن بلدنا ب��اكونين ال��ذي

وضع، مع الشاعر اللماني هرفيغ، مشروع تشكيل تنظيم مسلح واقتحام ألمانيا.

 بذل ماركس ما بوسعه لصرفهم ع�ن خطته�م، واق�ترح عليه�م الت�وجه ف�رادى إل�ى ألماني�ا والمش�اركة ف�ي الح�داث الثوري�ة فيه�ا.
 وأص��ر ب��اكونين وهرفي��غ عل��ى مش��روعهما. ونظ��م هرفي��غ فرق��ة ثوري��ة، ونص��ب نفس��ه ق��ائدا عليه��ا، وت��وجه نح��و الح��دود اللماني��ة حي��ث
 دح��ر. وأفل��ح م��اركس ورف��اق آخ��رون ف��ي العب��ور إل��ى ألماني��ا حي��ث أق��اموا ف��ي أم��اكن ش��تى. واس��تقر المط��اف بم��اركس وانجل��ز ف��ي

الراينلند.

 كان على ماركس وانجلز أن يأخذا في اعتبارهما أن الفرع اللماني من رابطة الش��يوعيين يفتق��ر إل��ى أي تنظي��م. ول�م يك��ن ل��ه
 إل مناصرون قلئل. فماذا كان على ماركس وانجلز ورفاقهما القربين أن يفعلوا؟ لقد ح��اول انجل��ز، بع��د تص��رم زه�اء أربعي��ن عام��ا،

  في ألماني�ا. ف�ردا عل�ى س�ؤال وجه��ه إلي��ه رف�اق ص�غار الس�ن، أعط�ى1848أن يشرح التكتيك الذي سارا عليه هو وماركس في عام 
 جواب��ا واض��حا. س��ئل لم��اذا آث��ر م��ع م��اركس البق��اء ف��ي الراينلن���د، ف��ي ك��ولن، عل��ى ال��ذهاب إل��ى برلي��ن. فق��ال: وق��ع اختيارن��ا عل��ى
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 الراينلن���د لن���ه ك���ان القلي���م الك���ثر تط���ورا م���ن الناحي���ة الص���ناعية، ولن ق���انون ن���ابليون، إرث الث���ورة الفرنس���ية، ك���ان ل ي���زال س���اري
 المفعول في��ه، ولن�ه ك�ان بوس�عنا بالت�الي العتم��اد عل�ى ه�امش أك�بر م��ن حري�ة العم�ل والتحري�ض. وفض�ل ع�ن ذل��ك، ك�ان الراينلن��د
 يضم بروليتريا كثيرة التعداد. صحيح أن كولن ل�م تك��ن المدين��ة الك�ثر تط�ورا م�ن وجه�ة النظ�ر الص�ناعية، لكنه��ا ك�انت مق�ر الس�لطة
 الدارية ومرك�ز الراينلن��د. ك��ذلك ك�انت ك�ولن، بتع��داد س�كانها، م��ن أه�م م��دن الراينلن��د، م�ع أن ع��دد قاطنيه�ا م�ا ك�ان يتج�اوز ي��ومئذ

ن تكن نس��بة العم�ال المس��تخدمين ف�ي الص�ناعة الك�بيرة ض��ئيلة. وك�ان8000 gنسمة. وكان سكانها من البرليتاريين كثيري التعداد، وا  
 المعامل الرئيسية تتمثل يومئذ بالمصافي. فق��د ك�انت ك�ولن مش�هورة عص�رئذ بإنت�اج م�اء الكولوني�ا، لك�ن ل�م يك��ن فيه�ا وج�ود لص�ناعة
 آلية كبيرة. وكان تطور الص�ناعة النس��يجية فيه�ا أوه�ى ش�أنا بك��ثير م�ن تطوره�ا ف�ي ايبرفيل�د وب�ارمن. وعل�ى ك�ل ح�ال، ك�ان لم�اركس
 وانجلز أسباب وجيهة لختيار كولن مكانا لقامتها. فقد كانا يرغبان في التأثير على ألمانيا كله�ا، وف�ي تأس��يس ص�حيفة ك��بيرة تك��ون
 منبرا للبلد قاطبة، وكانت كولن في نظرهما أنسب الم�اكن ل�ذلك. وبالفع�ل، ك�انت أول جري�دة سياس�ية ك�بيرة للبرجوازي�ة اللماني�ة ق��د

 . وفي وقت وصولهما كانت الستعدادات لصدار جريدة قد قطعت ش��وطا بعي��دا، بحي��ث أفلح�ا ف��ي1842طبعت في كولن في عام 
وضع اليد عليها وفرا.

 لكن����ت تل�����ك الجري�����دة ك����انت جري�����دة الديموقراطي����ة. ه����اكم كي�����ف ح����اول انجل����ز أن يفس����ر لم����اذا اخت����ارا تس�����ميتها ب�«جري�����دة
 الديموقراطية». يقول أنه لم يكن ثمة وجود يومئذ لي تنظيم بروليتاري وأنه لم يكن من سبيل للختيار إل بين طريقين: إما الش��روع
ما استخدام المنظمات الديموقراطية القائمة وتجميعها في تنظيم واحد والقيام في إطار هذا gمن اليام الولى بتنظيم حزب شيوعي، وا 
 التنظي��م بالدعاي��ة الض��رورية واجت��ذاب مختل��ف الجمعي��ات العمالي��ة إلي��ه. وق��د اخت��ار م��اركس وانجل��ز الطري��ق الث��اني: فق��د عزف��ا ع��ن
 تشكيل منظمات بروليتارية خاصة في الراينلند ودخل إلى التحاد ال�ديموقراطي ال�ذي ك�ان قائم�ا ف�ي ك�ولن. وعل�ى ه�ذا النح�و وج�دا

  آذار3نفس��يهما م��ن البداي��ة ف��ي وض��ع مغل��وط إل��ى ح��د م��ا إزاء اتح��اد ك��ولن العم��الي ال��ذي ك��ان غوتش��الك وفيلي��ش ق��د أسس��اه بع��د 
مباشرة.

 كان غوتشالك، كما أخبرتكم، طبيبا، وواسع الشعبية في أوساط الطبق�ة الش��د إملق�ا ف�ي ك�ولن. ل�م يك��ن، بنظري��اته، ش�يوعيا.
 وك��ان، قب��ل تأس��يس رابط��ة الش��يوعيين، قريب��ا ف��ي أفك��اره م��ن فيتلن��غ وأنص��اره. ك��ان ثوري��ا جي��دا، لكن��ه ك��ان يت��أثر بس��هولة بالتي��ارات
 المختلفة. كان بشخصه رجل ل يؤخذ عليه مأخذ، لم يكن لديه برنامج راسخ، لكنه كان يدرك جيدا ما كن��ه الديموقراطي��ة لن��ه ص�رح
 م��ن أول مداخل��ة ل��ه ف��ي المجل��س البل��دي: «إنن��ي ل أتكل��م باس��م الش��عب، لن جمي��ع ه��ؤلء المستش��ارين البل��ديين ينتم��ون أيض��ا إل��ى
 الش��عب، كل، إنم��ا أخ��اطبكم باس��م الطبق��ة العامل��ة فحس��ب». ك��ان يمي��ز إذن الطبق��ة العامل��ة، الش��غيلة، ع��ن الم��ة ب��وجه ع��ام. وك��ان
 يحبذ الجراءات الثورية، لكنه كان يطالب في الوقت نفسه، وهو الجمهوري، باتحاد بين الجمهوريات اللمانية. وقد ك��انت ه��ذه، كم��ا
 س��نرى، واح��دة م��ن النق��اط الساس��ية لخلف��ه م��ع م��اركس. وس��رعان م��ا ض��مت الجمعي��ة ال��تي أسس��ها، اتح��اد ك��ولن العم��الي، جمي��ع

 نسمة.80000 عضو، وهذا رقم كبير بالنسبة إلى مدينة من 7000العناصر البروليترية في المدينة تقريبا. وقد بلغ عدد هؤلء 

 وس��رعان م��ا نش��ب ن��زاع بي��ن ه��ذه الجمعي��ة العمالي��ة وبي��ن التنظي��م ال��ذي ك��ان م��اركس وانجل��ز ينتس��بان إلي��ه. وق��د ك��انت تض��م
 أيض���ا عناص���ر ل تش���اطر غوتش���لك وجه���ات نظ���ره. وك���ان م���ول، ال���ذي أرس���لته كم���ا ت���ذكرون اللجن���ة الش���يوعية اللندني���ة إل���ى لجن���ة
 بروكس��يل للمداول��ة ف��ي أم��ر تنظي��م الم��ؤتمر، واح��دا م��ن العض��اء الرئيس��يين ف��ي التح��اد العم��الي، وك��ان ب��الطبع عل��ى ص��لة وثيق��ة

.1830بماركس وانجلز. وكان ينتسب إلى ذلك التحاد أيضا شابر الذي يساهم في الحركة العمالية منذ عام 

 وعل��ى ه��ذا النح��و، ل�م يلب��ث أن تنظ��cم جناح�ان داخ��ل التح��اد العم��الي ال��ذي ك��انت تنش��ط ف��ي م��واجهته الجمعي��ة الديموقراطي��ة
التي ينتسب إليها كل من ماركس وانجلز.
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 تل��ك ك��انت نتيج��ة الخط��ة ال��تي عرض��ها انجل��ز، بع��د انقض��اء حقب��ة مدي��دة، ف��ي مق��اله ع��ن الص��حيفة الرايني��ة الجدي��دة. ك��ان
 ، مرك�زا لللتق�اء والتجم��ع1848ماركس وانجلز يأملن أن تصير جريدتهما، التي شرعت بالصدور في كولن في الول من حزي�ران 

 يضم، في مجرى الكفاح الثوري، جميع التنظيمات الشيوعية المقبلة. ول يجوز لحد أن يتصور أن ماركس وانجلز دخل إل��ى جري��دة
نما دخل إليها بصفتهما شيوعيين يصنفان نفس��يهما إل�ى أقص��ى يس�ار الديموقراطي��ة. وم��ا gالديموقراطية تلك بصفتهما ديموقراطيين، وا 
 توانا عن توجيه أعنف النقد ل إلى أخطاء الحزب الليبرالي اللماني فحسب، بل أيضا إلى أخطاء الديموقراطية، بحيث أنهما خسرا،
 م��ن الش��هر الول��ى، جمي��ع المس��اهمين ف��ي جري��دتهما. وق��د انتق��د م��اركس الديموقراطي��ة بقس��وة، ف��ي أول مق��ال ص��دcره ف��ي الص��حيفة
 الرايني��ة الجدي�دة. وحي�ن ورد نب�أ س�حق البروليتاري�ا الباريس��ية ف�ي أي�ام حزي��ران، والمج�زرة ال�تي تس�بب فيه�ا كافيني��اك بمس�اندة الح�زاب
 البرجوازي��ة كاف��ة وال��تي قض��ى فيه��ا ع��دة آلف م��ن البروليت��اريين الباريس��يين، نش��رت الص��حيفة الرايني��ة الجدي��دة، جري��دة الديموقراطي��ة،

مقال مشبوب العاطفة نددت فيه بالجلدين البرجوازيين وبمشايعيهم من الديموقراطيين. وهاكم مقطعا قصيرا من ذلك المقال:

حق العم��ال الباريس��يون م��ن قب��ل ع��دو متف��وق ب��القوة، لكنه��م ل��م يبي��دوا. لق��د دح��روا، لك��ن أع��داءهم هزم��وا. لق��د ب���دد ��mلق��د س» 
 النتصار المؤقت للقوة الوحشية جميع أوهام ثورة ش�باط، أظه�ر للعي�ان انحلل ك�ل الح�زب الجمه�وري الق��ديم وانقس�ام الم�ة الفرنس�ية
 إلى قسمين: أمة المالكين وأمة العمال. ومن الن فصاعدا لم يبق للجمهورية المثلثة اللوان سوى ل��ون واح��د، ل��ون المهزومي��ن، ل��ون

الدم. لقد أصبحت الجمهورية الحمراء.

 «لقد ك�انت ث�ورة ش�باط ث�ورة عظيم��ة، ث�ورة التع�اطف الع�ام، إذن أن التناقض�ات ال�تي ب�رزت فيه�ا فيم�ا بع��د ك�انت ل ت�زال ف�ي
 حالة الكمون، كما أن الصراع الجتماعي الذي كان ف�ي أساس�ها ل�م يك��ن بع��د إل لفظي�ا. أم�ا ث�ورة حزي�ران فق�د ك�انت، عل�ى العك��س،

ثورة مثيرة للنفور، لن الفعل حل محل القول، ولن الجمهورية ذاتها كشفت رأس المسخ بنزعها عنه التاج الذي كان يحجبه.

 «هل يجوز لنا، نحن الديموقراطيين، أن ننخدع بالهوة العميقة التي تفغر فاها أمام أعيننا، وأن نحسب أن النضال في س�بيل
أشكال الدولة وهمي ل يفضي إلى نتيجة؟

 «إن النف��وس الض��عيفة، الرعدي��دة، ه��ي وح��دها ال��تي يمك��ن أن تط��رح ذل��ك الس��ؤال. إن��ه لم��ن واجبن��ا النتص��ار بالنض��ال ف��ي
 الصراعات التي تنشأ عن شروط المجتمع البرجوازي بالذات، وال��تي ل س��بيل إل��ى تس�ويتها بالتوهم�ات الخيالي��ة. فأفض��ل ش�كل للدول��ة
 هو الشكل الذي ل تستتر فيه التطاحنات الجتماعية، ول تضغط بالقوة، أي بصورة مصطنعة وسطحية. إن أفضل شكل للدولة هو

الشكل الذي تتصادم فيه تلك التطاحنات بحرية في مجرى الصراع، وتجد بالتالي عن هذا السبيل حلها.

 «لكن قد يسألنا سائل: ألن نذرف دمعة واحدة، ألن نزفر زفرة واحدة، ألن ننبس ببنت ش�فة م�ن أج�ل ض�حايا الحن�ق الش�عبي،
من أجل الحرس القومي، والدرك، والحرس الجمهوري، والقوات المقاتلة؟

 «س��تهتم الدول��ة ب�أراملهم وأيت��امهم، وس�ترفعهم إل�ى الوج مراس��يم، وس�تقام له�م جن�ازات عظيم��ة، وس��تطوبهم الص�حافة الرس��مية
من الخالدين، ومن الرشق إلى الغرب ستمجد الرجعية الوربية أسماءهم.

 «لك���ن عام���ة الش���عب، ال���ذين عض���هم الج���وع بن���ابه، وغش���تهم الص���حافة، وهجره���م الطب���اء، ونعته���م المواطن���ون «الش���رفاء»
 باللص��وص ومض��رمي الح��رائق والش��قياء، ونس��اؤهم وأولده��م ال��ذين قض��ي عليه��م ب��البؤس الس��ود، وممثل��وهم الن��اجون م��ن المذبح��ة

والمنفيون إلى ما وراء البحار... إنه لمتياز للصحافة الديموقراطية وحق لها أن تضفر حول جباههم القاتمة أكليل الغار».
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 . وم��ن غي�ر الممك��ن أن يك�ون ق��د كت��ب بريش�ة ديم��وقراطي. إن ش��يوعيا، ول أح��د1848 حزيران 28لقد كتب هذا المقال في 
 غير الشيوعي، يمكن أن يكون مؤلفه، وما كان لماركس وانجلز أن يخدعها أحدا بتكتيكهما. فتوقفت صحيفتهما ع��ن تلق��ي أي ع��ون

مالي من البرجوازية الديموقراطية، وصارت حقا وفعل جريدة عمال كولن، جريدة العمال اللمان.

 في أثناء ذلك، كان العضاء الخرون في رابطة الشيوعيين، المشتتون في جميع أنحاء ألماني�ا، يوال�ون عمله�م. ويخي�ل إل�ي
 أنه يتوجب عليP أن اخص بالذكر واحدا منهم: ايتيين بورن، عامل الطباعة. يصدر انجلز عليه حكم�ا ف�ي غي�ر ص�الحه ف�ي مقدم��ة
 لكراسة لماركس. فقد اختار بورن تكتيكا آخر. فمنذ وصوله إلى ألمانيا استقر في برلين، المركز العمالي الهام، وجعل ه��دفه تأس�يس
 تنظي��م عم��الي ك��بير. وبمس��اعدة بع��ض رف��اق ل��ه، أس��س ص��حيفة ص��غيرة الخ��اء العم��الي، وق��ام بتحري��ض منظ��م بي��ن مختل��ف فئات
نم�ا ش�رع بتنظي�م جمعي�ات ش�تى بغي��ة gالعمال. ولم يكتف، كم�ا فع�ل غوتش��لك وفيلي�ش ف�ي ك�ولن، بتنظي��م جمعي�ة مح�ض سياس�ية. وا 
 الدفاع عن المصالح القتصادية للعمال، وانصرف بكل طاقته إلى العمل والنشاط، فإذا بتنظيمه يمتد إلى جملة م��ن الم��دن المج�اورة
ل��ى من��اطق أخ��رى م��ن ألماني��ا. لك��ن ه��ذا التنظي��م ك��ان يش��كو م��ن ثغ��رة. فق��د ك��ان عمالي��ا ص��رفا، وك��ان يل��ح، ش��أن «القتص��ادوية» gوا 
 الروس��ية قيم�ا بع��د، إلحاح�ا مج�اوز الح��د عل�ى المه�ام القتص�ادية الص�رف للطبق�ة العامل�ة. وهك��ذا، وفيم�ا ك�ان بع�ض أعض�اء رابط�ة
 الش��يوعيين م��ن أمث��ال ب��ورن، وه��و رج��ل موه��وب، ينش��ئون تل��ك التنظيم��ات العمالي��ة الص��رف، ك��ان غيره��م، وم��ن ض��منهم م��اركس،
 يب��ذلون ك�ل م�ا بمس��تطاعهم، ف�ي جن�وب ألماني�ا، لتحوي�ل الح�زب ال�ديموقراطي بحي�ث تك�ون الطبق�ة العامل��ة ن�واته وبحي�ث يك�ون عل�ى
 أقص�ى ح��د م�ن الديموقراطي�ة. وف�ي ه��ذا التج�اه ك��ان م�اركس ي��والي عمل�ه. وك�انت الص��حيفة الرايني��ة الجدي��دة تعال�ج المس�ائل الهام�ة
 قاطبة، وهي تبقى إلى اليوم نموذجا للجريدة الثورية. وما من جريدة روسية أو أوربية وصلت إلى مستوى الصحيفة الرايني��ة الجدي��دة.
 وعل��ى الرغ��م م��ن مض��ي م��ا ين��اهز خمس��ة وس��بعين عام��ا عل��ى كتاب��ة مقالته��ا، ف��إن ه��ذه المق��الت ل��م تفق��د ش��يئا م��ن نض��ارتها، م��ن
 حميتها الثورية، ومن نفاذ تحليلها للحداث. وعند قراءتها، وعلى الخص مقالت ماركس منها، يخي��ل للم��رء أن��ه يس��مع تاري��خ الث��ورة

اللمانية والثورة الفرنسية يسرد نفسه من تلقاء نفسه، وذلك لما في أسلوبها من حيوية، ومن مضمونها من عمق.

 ماذا كانت النقطة المركزية في السياسية الداخلية والخارجية للصحيفة الراينية الجديدة؟ قب��ل النتق�ال إل��ى ه��ذا الس��ؤال، ب�ودي
 أن ألف��ت انتبه��اكم إل��ى أن م��اركس وانجل��ز م��ا ك��انت لهم��ا م��ن تجرب��ة ب��الثورة غي��ر تجرب��ة الث��ورة الفرنس��ية الك��برى. فق��د درس م��اركس
 تاريخه��ا بعناي��ة، وب��ذل م��ا بمس��تطاعه ك��ي يس��تخلص منه��ا المب��ادئ التكتيكي��ة ال��واجب اتبعاه��ا ف��ي زم��ن الث��ورة المقبل��ة ال��تي تنب��أ به��ا،

 . وق��د دام�ت عق��دا1789بخلف برودون، بس��داد وص�واب. والح�ال، م�اذا تعلمن�ا تجرب�ة الث�ورة الفرنس�ية؟ لق�د ان��دلعت تل�ك الث�ورة ف�ي 
 ، أي إل��ى ع��ام قي��ام ن��ابليون ب��انقلبه. وك��انت تجرب��ة الث��ورة النكليزي��ة ف��ي الق��رن الس��ابع1799 إل��ى 1789ك��امل م��ن الزم��ن، وم��ن 

 عشر تشير أيضا إلى أن الثورة المقبلة ستكون بدورها طويلة المد على الرجح. كانت الثورة قد اندلعت شرارتها الولى وسط الف��رح
نم�ا بع��د انتص�ارها gوالحماسة العامة، وكانت البرجوازي�ة ق��د ترأس�ت الش�عب ال�رازح تح�ن ني�ر الض�طهاد، وأط�احت ب�الحكم المطل�ق، وا 
 فحسب تطور صراعها، وفي إبان هذا الصراع، هذه الثورة الكثر جذرية، انتقلت السلطة أكثر فأكثر إلى الح�زاب المتطرف��ة. وعل��ى
 مدى ثلث سنين دارت رحى ذلك الصراع حتى استولى اليعاقبة في خاتمة المطاف عل��ى مقالي��د الس��لطة. وق��د خي��ل لم��اركس، ال��ذي
 درس بعناية تنظيم حزب اليعاقبة السياسي، أنه إنما أثناء التطور الطويل المد للثورة يتم التوصل إل�ى تنظي��م ق��وة تك��ون ت�دريجيا ف�ي

إبان العمل والنشاط.

 ه�ذه المقدم�ة النظري�ة ه�ي ال�تي تفس�ر خط�أه. وق��د تمس�ك ب��ذلك ال�رأي ردح�ا ط�ويل م��ن الزم�ن، ول�م يقل�ع عن�ه إل بع��د تع�اقب
 أحداث عديدة. وقد كانت الهزيمة الحزيرانية للبروليتاريا الباريس��ية أول ض�ربة تس��دد إل�ى الث�ورة ف�ي الغ�رب. وق��د أت�احت ف�ورا للرجعي��ة
 أن ترف��ع رأس��ها ف��ي بروس��يا والنمس��ا. والح�ال أن��ه ك��انت تق��ف خل��ف بروس��يا والنمس�ا روس��يا وقيص��رها نيق��ول الول ال��ذي ع��رض، من��ذ
 البداي��ة، مس��اعدته عل�ى مل��ك بروس��يا. وف�ي ب�ادئ الم��ر ردت بروس��يا عرض�ه فيم��ا يتعل��ق ب�القوة المس��لحة، لكنه�ا قبل�ت الم�ال. وك�ان
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 نيق��ول الول يمل��ك ي��ومئذ أعظ��م احتي��اطي لل��ذهب ف��ي أورب��ا. ووض��ع الم��ال تح��ت تص��رف الحكوم��ة البروس��ية. وع��رض نيق��ول الول
كتائب روسية على الحكومة النمساوية التي كانت هنغاريا قد شهرت راية العصيان ضدها. وتم قبول القتراح.

 بالس��تناد مج��دد إل��ى تجرب��ة الث��ورة الفرنس��ية، ق��الت الص��حيفة الرايني��ة الجدي��دة بالتكتي��ك الت��الي. إن الح��زب ض��د روس��يا ه��ي
 وسيلة الخلص الوحيدة لثورة أوربا الغربية ال�تي آذاه�ا ان�دحار البروليتاري�ا الباريس�ية. ويظه�ر تاري��خ الث�ورة الفرنس��ية للعي�ان أن هج�وم
 الئتلف الرجعي على فرنسا قد أعطى الحركة الثورية دفعا جديدا. فالحزاب المعتدلة وجدت نفسها وق�د نحي�ت جانب�ا. وت�ولت قي��ادة
 الحرك���ة الح��زاب ال���تي عرف���ت كي���ف ت���رد بأص���لب ع���زم الع���دوان الخ���ارجي. وق���د أدى هج���وم الئتلف عل��ى فرنس��ا إل���ى إعلن قي���ام

 . وك��ان م��اركس وانجل��ز ي��أملن أن تتمخ��ض ح��رب الرجعي��ة عل��ى الث��ورة الجدي��دة ع��ن النت��ائج عينه��ا.1792 آب 10الجمهوري��ة ف��ي 
 لهذا كانت الصحيفة الراينية الجدي��دة تنتق��د روس�يا بعن��ف، فتص�ورها ق�وة تق�ف دائم�ا عل�ى أهب��ة الس��تعداد لمس�اندة الرجعي�ة النمس�اوية
 واللمانية. وكان كل مقال يبين أن الحرب ضد روسيا هي الوسيلة الوحيدة لنق��اد الث�ورة. وك�انت الص�حيفة تس�عى جه�دها إل�ى تهيئة
 الديموقراطية لتلك الحرب بوصفها المخرج المعقول الوحيد. وكان ماركس وانجلز، أكرر ذل�ك، مث��ابرين بك�ل م�ا أوتي�ا م��ن جه�د ليثبت��ا
 أن الحرب ضد روسيا ستعطي الثورة دفعا جديدا، وستعزز الصبوات الثورية لدى الشعب اللم�اني. له��ذا كان�ا ي��دافعان ف�ي جري��دتهما
 عن كل حركة معارضة موجهة ضد النظام القائم. فكانا المدافعين الكثر حماسة عن الثورة المجرية، وأيدا البولونيين الذين كانوا ق��د
 قاموا قبل مدة وجيزة بمحاولة تمرد جديد. وكانا يطالبان بإحياء بولونيا المستقلة، ويطالبان بأن تعيد ألمانيا والنمسا إلى بولونيا جميع
 الق��اليم ال��تي انتزعتاه��ا منه��ا، وب��أن تح��ذو روس��يا ح��ذوهما. ولم��ا كان��ا يحب��ذان اتح��اد ألماني��ا برمته��ا ف��ي جمهوري��ة واح��دة، فق��د طالب��ا
 الدانمرك بإعادة بعض المناطق اللمانية، خل الجزاء التي يغلب عليها العنص��ر ال�دانمركي م��ن تل��ك المن�اطق. وبكلم��ة واح��دة، لبث�ا
 وفيين في كل مكان للطروحة الساسية في «البيان الشيوعي»، ومحضا تأييدهما لك�ل حرك�ة ثوري�ة تع�ارض النظ�ام الق�ائم. بي��د أنن�ا
 ل نستطيع أن نكتم عن أنفسنا (وستلحظون ذلك بأنفسكم حين ستتاح لك��م، بع��د بض��عة أش�هر، إمكاني��ة ق�راءة المق�الت ال�تي نش�رها
 ماركس وانجلز في الصحيفة الراينية الجديدة بالروسية) أن الجانب السياسي هو الغالب ف�ي تل�ك المق�الت الب�اهرة. ففيه�ا ي�وجه النق��د
 بص���ورة متواص���لة إل���ى الفع���ال السياس���ية للبرجوازي���ة وللبيروقراطي���ة. وتك���رس الص���حيفة الرايني���ة الجدي���دة مكان���ا قليل نس���بيا للمس���الة
 العمالي��ة. وم��ن المفي��د، م��ن ه��ذه الزاوي��ة، أن نق��ارن بي��ن جري��دتي م��اركس وب��ورن. فجري��دة ه��ذا الخي��ر تش��به ص��حيفة حرفي��ة تعاوني��ة.
 وأكبر اهتمامها توليه للمسألة العمالية. وليس ك��ذلك ح�ال الص�حيفة الرايني��ة الجدي�دة. فه�ي ل تك��اد تتع�رض له��ذه المس�الة. إنه�ا تنتق��د
 بعنف بيان الحقوق الساسية للشعب اللماني. وتنتقد كل التش�ريع المتش�رب ب�روح النزع�ة الليبرالي�ة القومي�ة. وت�ذود بق�وة ع��ن حي�اض
 الفلحي��ن. وت��برهن للبرجوازي��ة أن عليه��ا أن تط��الب بتحري��ر الفلحي��ن. لكنه��ا قليل��ة للغاي��ة المق��الت المكرس��ة لمط��الب الطبق��ة العامل��ة

 . ول نقع على أثر لهذه المط�الب ف�ي أي موض�ع م�ن الص�حيفة الرايني��ة الجدي��دة ال�تي ك�انت غارق�ة بتمامه��ا تقريب�ا1848حتى نهاية 
 ف��ي مهمته��ا السياس��ية الساس��ية، أي ف��ي ش��حذ اله��واء السياس��ية وتأجيجه��ا وال��دعوة إل��ى تك��وين ق��وى ثوري��ة ديموقراطي��ة ق��ادرة عل��ى

تحرير ألمانيا دفعة واحدة من جميع مخلفات العهد القطاعي.

  تغي��ر الوض��ع. فالرجعي��ة، ال��تي ك��انت ق��د ب��دأت تع��زز مواقعه��ا بع��د هزيم��ة البروليتاري��ا الباريس��ية ف��ي1848لك��ن ف��ي أواخ��ر 
 . وس��اهم س��حق البروليتاري��ا المجري��ة بمس��اعدة ال��روس ف��ي دح��ر الحرك��ة ف��ي1848حزي��ران، ش��مخت بأنفه��ا أك��ثر ف��ي تش��رين الول 

  حل��ت الجمعي��ة الوطني��ة وفرض��ت عل��ى1848برلي��ن. واس��تعادت الحكوم��ة البروس��ية رباط��ة جأش��ها وش��جاعتها: فف��ي ك��انون الول 
 البلد دس��تورا ت��ولت وض��عه بنفس��ها. والح��ال أن البرجوازي��ة البروس��ية، ب��دل م��ن أن تقاب��ل ف��ي ذل��ك الحي��ن الس��لطة الملكي��ة بمقاوم��ة

صلبة، بذلت قصارى جهدها لتحقيق التفاق بين هذه السلطة وبين الشعب.

  وأن��ه ل مج��ال لتف��اق1848أم��ا م��اركس فك��ان ي��برهن، عل��ى العك��س، أن الس��لطة الملكي��ة ق��د كاب��دت م��ن هزيم��ة ف��ي آذار 
نم��ا يت�وجب عل�ى الش�عب أن يض�ع لنفس�ه دس��توره م��ن دون أن يقي��م وزن�ا للس��لطة الملكي��ة، وأن يعل��ن ألماني�ا جمهوري�ة واح��دة gمعها. وا 
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 وغير قابلة للقسمة. لكن الجمعية الوطنية، التي كانت الغلبة فيها للبرجوازية الليبرالي�ة الديموقراطي��ة، ك�انت تت�وجس خيف�ة م��ن قطيع�ة
نهائية بينها وبين الحكم الملكي. ولهذا واصلت انتهاج سياستها التوفيقية إلى أن جرى حلها.

 وأمس��ى واض��حا عن���دئذ لم��اركس أن��ه م��ن المس��تحيل العتم��اد ح��تى عل��ى القس��م الك��ثر راديكالي��ة م��ن البرجوازي��ة اللماني��ة.
 فالشطر الديموقراطي من البرجوازية، الذي كان م�ن الممك��ن عق��د الم�ال عل�ى ق��درته عل�ى ان�تزاع حري�ات سياس�ية تفس�ح ف�ي المج�ال

ليكم وصف م�اركس لتل�ك البرجوازي��ة ف�ي ك�انون الول  gبع��د1848أمام تطور الطبقة العاملة، أثبت عجزه عن إنجاز تلك المهمة. وا  
التجربة المحزنة لجمعيتي برلين وفرانكفورت:

  ق��د راهن��وا بش��رفهم عل��ى أن يكون��وا م��ن1848 بأنهم��ا قادت��ا عمل إب��داعيا، ف��إن برليني��ي 1789 و1648«لئن تب��اهت ثورت��ا 
 آبدات التاريخ. كان نورهم أشبه بنور النجوم الواصل إلى سكان الرض بعد عشرة آلف سنة من انطفاء الكوكب الذي صدر عن��ه.
 ولقد كانت الثورة البروسية في آذار صورة مصغرة لكوكب من ذلك النوع بالنسبة إلى أوربا. وكان نورها نور جثة اجتماعية مر عهد

طويل على تحللها.

 «لقد تط�ورت البرجوازي��ة اللماني��ة برخ�اوة وخ�وف وبطء ب�الغ إل�ى ح�د أنه�ا رأت نفس�ها، لحظ�ة انتص�ابها ض�د القط�اع والحك�م
 المطل���ق، تق���ف موق���ف الع���داء م���ن البروليتاري���ا وم���ن جمي���ع ش���رائح الس���كان الم���دنيين ال���ذين تتف���ق مص���الحهم وأفك���ارهم م���ع مص���الح
نما ف�ي أورب�ا كله�ا أمامه�ا. وبعك�س البرجوازي�ة الفرنس�ية gالبروليتاريا وأفكارها. لقد رأت أنها تواجه عدوا ل في طبقة وراءها فحسب، وا 

 ، لم تك�ن ه�ي الطبق�ة ال�تي ت��ذود ع�ن المجتم�ع الح��ديث قاطب��ة ض�د ممثل�ي المجتم�ع الق�ديم والملdكي��ة والنبال�ة. لق��د انحط�ت1789في 
 إلى مستوى فئة اجتماعية معارضة للملdكية والشعب معا، مترددة إزاء كل خصم من خصومها، إذ أنها كانت تجدهم على ال��دوام ف��ي
لى عقد تسوية مع الممثل المت��وج للمجتم��ع الق��ديم، gما وراءها، ومن البداية كانت تميل إلى خيانة الشعب وا gمرمى نظرها إما أمامها وا 
نم��ا تمث��ل مص�الح متج��ددة ف��ي gلنها تنتمي هي نفسها إلى ذلك المجتمع القديم، فهي ل تمثل مصالح المجتمع الجديد ض�د الق��ديم، وا 
نم�ا لن الش�عب ك�ان ي��دفع به�ا أم�امه، وقف�ت عل�ى gداخل مجتمع شائخ، ولئن أمسكت بدفة الث�ورة فلي�س لن الش�عب يق�ف وراءه�ا، وا 
 الرأس ل لنها تمثل مبادرة عص�ر اجتم�اعي جدي��د، فه�ي ش�ريحة م�ن الدول�ة القديم��ة، ش�ريحة ل�م تش�ق لنفس�ها الطري�ق، لكنه��ا دفع�ت
 بقوة النقلب إلى سطح الدولة الجديدة، ل ثقة لها في نفسها ول إيمان لها بالشعب، تدمدم ضد الكب�ار، ترتع��د أم�ام الص�غار، أناني��ة
 تج��اه ه��ؤلء وأولئك وواعي��ة لنانيته��ا، ثوري��ة قياس��ا إل��ى المح��افظين ومحافظ��ة قياس��ا إل��ى الث��وريين، ل ثق��ة له��ا ف��ي ش��عاراتها بال��ذات،
 عن��دها جم��ل ب��دل م��ن أفك��ار، م��ذعورة م��ن العاص��فة العالمي��ة ومس��تغلة له��ذه العاص��فة، ل ح��ول له��ا ول ق��وة وتلج��أ إل��ى النتح��ال ف��ي
 جميع التجاهات، ل تدلل على ابتكار إل بدناوتها، ل ثق�ة له�ا ف��ي ذاته��ا ول إيم��ان له�ا بالش�عب، بل دع��وة تاريخي��ة عالمي��ة، عج�وز
 مقعد، ملع�ون م�ن الجمي�ع وي�رى نفس�ه ف�ي ش�يخوخته مكره�ا عل�ى ت��وجيه الص�بوات الفتوي�ة لش�عب ق�وي وعل�ى تنحيته��ا جانب�ا، عج�وز

]: تلك هي البرجوازية البروسية كما وجدت نفسها، بعد ثورة آذار، عندما تسلمت دفة قيادة الدولة».40أعمى، أصم، أدرد [

. وهو ينطبق، كما ترون، على البرجوازية الروسية حرفيا.1848هذا وصف سديد للغاية لبرجوازية 

ن بتحف�ظ ك��بير، عل�ى البرجوازي�ة التقدمي��ة ل�م gلقد رأى ماركس البرجوازية وه�ي تعم�ل. والم�ال ال�تي ك�ان علقه�ا ف�ي البي��ان، وا 
 ، عدل ماركس وانجلز تكتيكهما في كولن بالذات وفي الص�حيفة الرايني��ة الجدي�دة. فق�د نق�ل1848تتحقق. وعليه، وابتداء من خريف 

 ماركس مرك�ز ثق�ل عمل�ه إل�ى الوس�اط البروليتاري��ة، وه�ذا م��ن دون أن يمتن��ع ع�ن تأيي��د الديموقراطي��ة البرجوازي��ة، وم��ن دون أن يب�ت
 صلته عضويا بالحزب الديموقراطي. وبالتعاون مع مول وشابر، عزز الدعاية في جمعية كولن العمالية التي ك��ان له��ا ممثله��ا أيض��ا
 في اللجنة القليمية للجمعيات الديموقراطية. وبعد اعتقال غوتش�الك، انتخ�ب م�ول رئيس�ا للجمعي��ة العمالي�ة، مم�ا يظه�ر للعي�ان تع�زز
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 مواقع الشيوعيين. وآل التيار التحادي، الذي كان يتزعمه غوتشالك، رويدا رويدا إلى أقلية. وحي��ن اض�طر م�ول إل�ى اله�رب بص�ورة
 مؤقتة من كولن، انتخب ماركس مكانه رغما عن رفضه المتكرر. وفي شباط، في موع��د انتخاب�ات البرلم�ان الجدي��د، وقع�ت خلف�ات
 في وجهات النظر. فقد ألح ماركس ومجموعته على أن يصوت العمال لل��ديموقراطيين، حيثم�ا يعج��زون ع��ن إنج�اح مرش�حيهم، وه��ذا

ما احتجت عليه القلية.

 لكن الخلفات في وجه�ات النظ�ر، ف�ي آذار ونيس�ان، بي�ن العم�ال وال��ديموقراطيين، المتح��دين ف�ي اللجن�ة القليمي��ة للجمعي�ات
 الديموقراطية، أخذت حدة بالغة لم يعد معها من النشقاق مفر. وخرج ماركس ورفاقه م�ن اللجن�ة. وس�حبت الجمعي��ة العمالي��ة ممثله��ا
 وسعت إلى الرتباط بالجمعيات العمالية التي نظمها بورن في شرق ألمانيا. ثم أعيد تنظيمها وحولت إلى نادy مركزي له تس��عة ف��روع
 أو نواد عمالية. وفي آخر نيسان، نشر ماركس وشابر ن��داء دع��وا في��ه جمي��ع الجمعي��ات العمالي��ة ف�ي الراينلن��د ووس��تفاليا إل�ى م�ؤتمر

إقليمي كيما تنظم نفسها وتنتخب نوابا إلى المؤتمر العمالي العام الذي يفترض فيه أن ينعقد في حزيران في ليبزغ.

 لك��ن فيم��ا انص��رف م��اركس ورف��اقه إل��ى تنظي��م ح��زب الطبق��ة العامل��ة، س��ددت ض��ربة جدي��دة إل��ى الث��ورة. فق��د ق��ررت الحكوم��ة
 البروسية، التي كانت أقدمت على حل الجمعية الوطنية البروسية، أن تتلخص أيضا من الجمعية الوطنية اللمانية. ويومئذ بدا، في

جنوب ألمانيا، ما سمي بالنضال في سبيل دستور المبراطورية.

 كان على ماركس في كولن أن يل�زم ج�انب الح�ذر الش��ديد بس�بب وض�عه. ص�حيح أن��ه ل�م يك��ن مكره�ا عل�ى العم�ل س�را، لك�ن
 كان من الممكن طرده من كولن بمحض أمر حكومي. وبالفعل، كان ماركس قد حزم أمره، تح�ت ض��غط الملحق��ات المتواص��لة م��ن
 قبل الحكومة البروسية، وبعد إبعاده عن باريس بناء على طلب هذه الخيرة، وتحسبا من إبع��اده ع��ن بلجيك��ا أيض��ا، عل��ى أن يتخل�ى
 عن جنسيته البروسية، ولكن من جون أن يتجنس بجنسية أخرى. وعليه، حين عاد أدراجه إلى كولن، اعترفت ب��ه الس�لطات المحلي��ة
 مواطنا في الراينلند، لكنها طلبت موافقة سلطات برلين البروسية التي قررت أن ماركس خسر الحقوق المتربة على صفة المواطني��ة
 البروس��ية. له��ذا اض��طر م��اركس، ف��ي ال��وقت ال��ذي ك��ان يب��ذل في��ه مس��اعي ع��دة ك��ي يس��تعيد حق��وقه كم��واطن بروس��ي، إل��ى تجن��ب

 . فحين كان الم��د الث��وري يرتف�ع، والوض��ع يتحس��ن، ك�ان يق�وم بم��داخلته علن��ا،1848المداخلت العامة في النصف الثاني من عام 
 لكن ما أن كانت كفة الرجعية ترجح وتتصاعد موجة القم��ع ف�ي ك�ولن، ح�تى ك�ان يت�وارى ع�ن النظ��ار، ويقص�ر عمل�ه عل�ى الدب،

أي على توجيه الصحيفة الراينية الجديدة. لهذا لم يقبل إل مكرها برئاسة جمعية كولن العمالية.

نما بعد ذلك التعديل ظهرت المق��الت الول�ى ع��ن العم��ل gترتبت على تعديل التكتيك تغيرات في الصحيفة الراينية الجديدة. وا 
 الم��أجور والرأس��مال. وق��د ق��دم م��اركس لمق��الته بم��دخل طوي��ل ش��رح في��ه لم��اذا ل��م تتط��رق الص��حيفة الرايني��ة الجدي��دة بع��د إل��ى مس��الة
 تناحر العمل والرأسمال. وينطوي ذل��ك الم��دخل عل�ى ف��ائدة ك�برى لن��ه يش��ير إل��ى تغيي��ر ف�ي التكتي��ك، لك��ن ه��ذا التغي��ر، أك�رر الق�ول،
 جاء بعد فوات الوان. فقد حصل في شباط، وفي أيار ك�انت الث��ورة اللماني��ة ق��د س�حقت بص�ورة نهائي�ة. وأرس��لت الحكوم��ة البروس��ية

  أي�ار ص�در الم�ر بإغلقه�ا. وبي�ن ي�دي19Pقواتها إلى جنوب شرقي ألمانيا. وك�انت الص�حيفة الرايني��ة الجدي��دة أول�ى الض�حايا. فف�ي 
 ، ذل�ك الع��دد الحم�ر المش�هور ال�ذي يب��دأ بقص��يدة ش�عر لفريليغ�راث، يعقبه��ا بي�ان جدي��د301العدد الخير من تل��ك الص�حيفة، الع��دد 

 يح��ذر في��ه م�اركس العم��ال ويط�البهم ب��أل ينس�اقوا وراء الس��تفزاز. وغ�ادر م�اركس بع��د ذل��ك الراينلن��د. واض�طر، بص�فته أجنبي��ا، إل�ى
مغادرة ألمانيا، أما سائر المحررين فقد تبعثروا شتاتا وأقاموا في أماكن مختلف. وتوجه انجلز ومول وفيليش نحو متمردي الجنوب.

 بعد بضعة أسابيع من مقاومة بطولية، لك�ن رديئة التنظي�م، للق�وات البروس�ية، اض�طر المتم�ردون إل�ى اللتج�اء إل�ى سويس�را.
 وانتقل العضاء السابقون في هيئة تحرير الصحيفة الراينية الجديدة وجمعي��ة ك�ولن العمالي��ة بس�كناهم إل�ى ب�اريس، لكنه�م لوحق�وا بع��د
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  ك�ان جمي��ع أف�راد الرعي��ل الول م��ن رابط��ة1850 المجهضة، واضطروا إلى مغ�ادرة فرنس�ا. وف�ي مطل��ع 1849 حزيران 13مظاهرة 
 الشيوعيين تقريبا قد اجتمعوا من جديد في لندن. وك�ان م�ول ق�د لق�ي مص�رعه أثن�اء التم�رد ف�ي جن�وب ألماني�ا. وق�دم ك�ل م�ن م�اركس

وانجلز وشابر وفيليش ووولف إلى لندن.

 في بادئ المر لم يقطع ماركس وانجلز، كما نتبين من مقالتهما، حبل الرجاء: فقد كانا يحس�بان أن الحرك�ة أص�ابها توق�ف
ل�ى gعارض ول مفر م��ن أن تعقب�ه اندفاع��ة ثوري��ة جدي�دة. وح�تى ل تفاجئهم�ا الح�داث عل�ى حي�ن غ�رة، س�عيا إل�ى تعزي�ز تنظيمهم��ا وا 
 ربط��ه بألماني��ا ب��أوثق الرواب��ط الممكن��ة. وأعي��د تنظي��م رابط��ة الش��يوعيين القديم��ة: فض��مت العض��اء الق��دامى وعناص��ر جدي��دة ج��رى

تجنيدها من سيليزيا وفروكلف والراينلند.

 بيد أنه لم تتصرم أشهر قليل�ة ح�تى ب�رزت خلف�ات ف�ي وجه�ات النظ�ر ف�ي «الرابط�ة» بي��ن الش��يوعيين اليس��اريين والش��يوعيين
اليمينيين. وسوف أعرض عليكم موضوع الخلف.

  ك�ان م�اركس وانجل�ز يؤمن�ان ب�أنه ل�ن يط�ول بهم��ا انتظ�ار انطلق�ة جدي��دة للث�ورة. وف�ي ذل�ك الزم��ن وجه�ت1850ف�ي مطل�ع 
 رابط���ة الش���يوعيين نش���رتيها المش���هورتين الل���تين كتبهم���ا م���اركس بص���ورة رئيس���ية. وليني���ن يحفظهم���ا ع���ن ظه���ر قل���ب، إذا ج���از الق���ول

ويستشهد بهما باستمرار.

 . تظه���ر1848ح���تى نفه���م تين���ك النش���رتين حق��ا الفه���م، يج���ب أن نت���ذكر الخط���اء ال���تي ارتكبه���ا م���اركس وانجل���ز أثن���اء ث���ورة 
 النشرتان للعيان أنه من الواجب توجيه النتقاد الصارم ل إلى الليبرالية البرجوزاية فحسب، بل أيضا إلى الديموقراطية. وم��ن ال��واجب
 تركي��ز الجه��ود كاف��ة لمعارض��ة التنظي��م ال��ديموقراطي بتنظي��م عم��الي، وم��ن ال��واجب ف��ي المق��ام الول إنش��اء ح��زب عم��الي. ول يج��وز
 التوق���ف ع���ن ض���رب ظه���ور ال���ديموقراطيين بالس���ياط. فك���ل مطل���ب م���ن مط���البهم ينبغ���ي ال���رد علي���ه بمطل���ب أك���ثر جذري���ة. يط���الب
 الديموقراطيون بيوم عمل للعمال من تسع ساعات، فنطالب بيوم عمل من ثماني ساعات. يطالبون بمصادرة الملكية العقارية الكبيرة
 مع تعويض، فنطالب بمص�ادرتها بل قي��د ول ش�رط. يت�وجب علين��ا، بجمي�ع الوس�ائل، أن ن��دفع ب�الثورة إل�ى الم�ام، أن نجعله�ا دائم��ة،
 أن نطرحها باستمرار على جدول العمال. وليس لنا أن ننام على أمجادنا، وأن نكتفي بالنتصارات التي يتم انتزاعه�ا. فك�ل مكس�ب
. والعلن عن انتهاء الثورة يعني خيانتها. ومن الواجب العمل على نحو يتق��وض مع��ه النظ��ام yيجب أن يكون مرقاة إلى مكسب تال 
 الجتم��اعي والسياس��ي م��ن ج��وانبه كاف��ة، ويتفت��ت ش��يئا فش��يئا، وذل��ك م��ا دمن��ا لم��ا نطه��ره بع��د م��ن جمي��ع مخلف��ات التط��احن الطبق��ي

القديم.

 بصدد تقييم «الموقف الراهن» بدأت الخلفات. فماركس، الوفي لمنهجه، ك�ان ينطل��ق، بعك��س خص�ومه ال��ذين يق�ودهم ش��ابر
  ق��د س��بقتها1848وفيليش، من واقع أن كل ثورة سياسية هي نتيجة بعض الشروط القتص��ادية، نتيج��ة ث�ورة اقتص��ادية معين��ة. فث��ورة 

  ال��تي ط��الت أورب���ا بأس��رها تقريبه���ا، ع���دا أمص��ار الش��رق النائي���ة. والح��ال أن م���اركس، عن���د تحليل���ه ف��ي لن���دن الموق��ف1844أزم��ة 
 القتص��ادي الجدي��د ووض�ع الس�وق العالمي��ة، اقتن��ع ب��أن الموق��ف لي��س موائم��ا لنفج�ار ث��وري، وأن غي��اب ذل��ك النه��وض الث��وري ال��ذي

  ق��اده1850كان ينتظره مع رفاق آخرين ل يكمن تفسيره الوحد في انعدام المبادرة ونقص العزم والقتدار لدى الثوريين. وفي نهاية 
 التحليل المفصل للموقف الني إلى الستنتاج ب��أن ك�ل محاول�ة لعتن��اق الث�ورة والتعجي��ل به��ا وتنظي�م انتفاض��ة ثوري��ة س��تنتهي، بحك��م
 الزده�ار القتص�ادي الس�ائد ي��ومئذ، إل�ى هزيم�ة محتم��ة بق�در م�ا ه�ي لمجدي�ة. فق��د ك�ان الرأس�مال الورب�ي ي��ومئذ ف�ي ش�روط تط�ور
 مناسبة للغاية. وكان قد تم اكتشاف مناجم ذهب فائقة الغنى في كاليفورنيا واستراليا حيث كان العم��ال يت��دفقون بأع��داد ك��بيرة. وعل�ت

.1848 موجة الهجرة الوربية التي كانت قد بدأت في النصف الثاني من عام 1850في 
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 إن تحليل الشروط القتصادية هو الذي افهم ماركس إذن أن الثورة في تراجع وتقهقر، وأنه ل بد من انتظار أزمة اقتص��ادية
 جديدة تخلق شروطا مناسبة لتجديد الحركة الثورية. لكن أعضاء رابطة الش��يوعيين م�ا ك��انوا جميعه��م يش�اطرون م�اركس وجه��ة نظ�ره
 تلك. وكان أكثر من يماري فيها العناصر التي لم يكن لديها ثقافة ماركس وعلمه القتصادي، وال�تي ك�انت تع�زو أهمي��ة مس�رفة إل�ى

  آذار ش�رارة الث�ورة ف�ي3المبادهة الثورية لبعض الشخصيات القوية الشكيمة. وتضافر فيليش، الذي كان قد أشعل مع غوتشالك ف�ي 
 كولن ولعب دورا كبيرا في انتفاضة جنوب ألمانيا، تضافر مع شابر وعدد من أعضاء رابط��ة الش��يوعيين المنتس��بين إل��ى اتح��اد ك��ولن
 العمالي والمحازبين القدامى لفيتلنغ، ودعوا إلى تنظيم انتفاضة. وكان يكفي في رأيه�م ت�وفير الكمي��ة اللزم�ة م��ن الم�ال وحش��د بع�ض
 الرجال من أهل العزم والتصميم حتى يشتعل فتيل انتفاضة ف�ي ألماني�ا. وص��بوا جه�ودهم ي��ومئذ عل�ى ت��دبر الم�ال. وح�اولوا الحص�ول
 عل�ى ق�رض م��ن أمريك�ا لض�رام ن��ار الث��ورة ف�ي ألماني�ا. ورف�ض م�اركس وانجل�ز وبع��ض م��ن رفاقهم��ا القربي��ن ف�ي تل��ك الحمل�ة. وف�ي

نهاية المر وقع انشقاق، فانقسمت رابطة الشيوعيين إلى قسمين: جماعة ماركس وانجلز وجماعة فيليش وشابر.

 ، وف�ي أثن�اء1850في تلك الفترة، مني الفرع اللم��اني م�ن «رابط��ة الش��يوعيين» بفش�ل. وك�ان م�اركس وانجل�ز ق��د ح�اول من��ذ 
 إع�ادة تنظي�م رابط�ة الش��يوعيين ف�ي لن��دن، أن يعي��دا تنظي�م تل��ك الرابط�ة ف�ي ألماني�ا وأن يعززاه�ا ويقوياه�ا. وق�د ج�رى إرس�ال ع��دد م�ن
 العملء إل��ى ذل��ك القط��ر ليتب��ادلوا ال��رأي م��ع الش��يوعيين اللم��ان. وت��م اعتق��ال واح��د منه��م. ووج��دت مع��ه أوراق س��محت للم��ن الع��ام
 البروسي، بقيادة ستايبر المشهور، بأن يكتشف رفاقه. وأوقف عدد كبير من الش�يوعيين. وح�تى تظه��ر الحكوم�ة البروس��ية للبرجوازي��ة

 ، عق��دت الع��زم عل��ى1850البروس��ية أن��ه لي��س له��ا أن تتب��اكى وتتحس��ر عل��ى الحري��ات القليل��ة ال��تي ك��انت ق��د ج��ردت منه��ا ف��ي ع��ام 
 تنظي��م محاكم��ة ك��برى للش��يوعيين ف��ي ك��ولن. وحك�م عل��ى العدي��د م��ن الش��يوعيين، وبينه��م لس��نر وبيك��ر، بعقوب�ات س�جن طويل��ة الم��د.
 وأماطت المحاكمة اللثام عن مشاركة عدد من الجواسيس في المشروع، وأتاحت الفرصة لكتش�اف م�ا لج�أ إلي��ه س��تايبر وعملؤه م�ن
 تزوير لمحاضر ضبط الجلسات وشتى ضروب شهادات الزور. وبناء على ق�رار مجموع��ة الش��يوعيين ال��ذين بق�وا م��ع م�اركس، كت��ب
 هذا الخير حول موضوع محاكمات رابطة الشيوعيين كراسة فضح فيها ش�تى أحابي��ل الش�رطة البروس�ية ومكائده�ا. لك��ن المحك��ومين
 لم يجنوا ك��بير ف�ائدة م��ن ذل�ك. ولم�ا انته��ت المحاكم�ة خل�ص م�اركس وانجل�ز ورفاقهم�ا إل�ى الس�تنتاج ب�أن رابط�ة الش��يوعيين ع�اجزة،
ل��ى انقط��اع ك��ل ص��لة بألماني��ا، ع��ن إتي��ان أي عم��ل ك��ان، وأن��ه ل من��اص م��ن انتظ��ار زم��ن أنس��ب، وف��ي نهاي��ة gنظ��را إل��ى الوض��ع وا 

  أعلن��وا رس��ميا ح��ل تل��ك الرابط��ة. أم��ا القس��م الخ��ر م��ن رابط��ة الش��يوعيين، أعن��ي مجموع��ة ش��ابر وفيلي��ش، فق��د بق��ي عل��ى قي��د1852
 الحياة الخاملة عاما آخر من الزمن. ورحل بعض من أعضائه إلى أمريكا. وبقي شابر في لندن. وبعد بضع سنوات فهم أنه اقترف

 ، وتصالح مع ماركس وانجلز. وسأعرض عليكم في الم�رة القادم��ة م�ا فعل�ه م�اركس وانجل�ز أثن�اء الف�ترة ال�تي حرم�ا1852غلطة في 
فيها من إمكانية العمل الثوري المباشر.
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المحاضرة السادسةالمحاضرة السادسة

  -«تريبيون» النيويوركية – حرب القرم – آراء ماركس وانجلز – المسألة1862 إلى 1852 [الردة من عام 

اليطالية – مناقشة ماركس وانجلز مع لسال – المناظرة مع فوغت – موقف ماركس من لسال]

  أدت بماركس وانجلز إلى وقف كل نش��اط سياس��ي مباش��ر1852قلت لكم في المرة السابقة أن تصفية رابطة الشيوعيين في 
  إلى حين تأسيس الممية الولى، وأن1852طوال سنوات عديدة. وسأحاول الن أن أسلط الضوء على الحقبة المنصرمة من عام 

أشرح لكم لماذا لم يكن أمام ماركس وانجلز من خيار، أثناء تلك الحقبة، غير المتناع عن العمل والنشاط.

 . فق��د ألغي��ت الحري��ات السياس��ية1854، وال��ت تعزي��ز مواقعه��ا. وأدرك��ت أوجه��ا ف��ي ع��ام 1849إن ال��ردة، ال��تي ب��دأت ف��ي 
 . وح��افظت بروس��يا1849قاطبة. وحmظرت التحادات العمالية جميعا. وكانت حرية الصحافة قد ألغيت في النصف الثاني من ع��ام 

على مجلس للنواب، لكنه كان مجلسا مغرقا في رجعيته.

 كان على ماركس وانجلز آنئذ أن يتدبرا حل لمس�ألة ش�ائكة للغاي�ة ه�ي مس�ألة حياتهم�ا المادي��ة، ك�ان واجب�ا عليهم��ا أن يت�دبرا
 خبزهم��ا الي��ومي، لن العبق��ري النابغ��ة بحاج��ة، نظي��ر أي إنس��ان آخ��ر، إل��ى أن يأك��ل. وم��ن الص��عب أن نتص��ور ك��م ك��ان وض��عهما
نكل��ترا، ق��د اختل�ف اختلف��ا عنيف�ا م��ع وال��ده، وم�ا ك�ان يري��د gيومئذ عسيرا. كان انجلز، ابن صناعي غني صاحب معامل في ألماني��ا وا 
 أن يذهب ليتذلل إليه. وقد سعى هو وم�اركس إل�ى ت��دبر عم�ل فك�ري م�ا، لك�ن الب�واب ف�ي ألماني��ا ك�انت مس�دودة ف�ي وجهيهم�ا. وم�ا

كان متاحا لهما، في أمريكا، أن يعمل إل في جرائد عمالية، لكن التعاون مع أشباه تلك الجرائد ما كان يدر شيئا.

  برومي�ر ل�ويس بون�ابرت. إن�ه تاري��خ ث�ورة ش�باط.18عندئذ كتب ماركس لحساب مجلة أمريكي��ة أث�ره الت�اريخي الك��ثر نبوغ�ا: 
 وفي��ه ي��بيkن م��اركس كي��ف ح��دد ص��راع الطبق��ات مص��ير تل��ك الث��ورة، وكي��ف خ��انت ش��تى أح��زاب البرجوازي��ة، بم��ا فيه��ا طرفه��ا الك��ثر
 ديموقراطي���ة، ع���ن طواعي���ة واغتب���اط، أو ب���دون إرادته���ا وه���ي ت���ذرف الع���برات، كي���ف خ���انت جميعه���ا البروليتاري���ا وأباحته���ا للجن���رالت

والجلدين، وكيف تهيأت تدريجيا الشروط التي أتاحت لرجل عادم الهلية مثل نابليون الثالث أن يستولي على السلطة.

 ك�ان وض�ع م�اركس الم�ادي ق��د زاد س�وءا عل�ى س�وء. وأثن�اء الس�نوات الول�ى م�ن إق�امته ف�ي لن��دن، فق�د اثني��ن م�ن أولده، ابن�ا
وبنتا. وحين قضت هذه الخيرة نحبها، ما كان عنده مال حتى لدفنها.

 وق��رر انجل��ز عن��دئذ مكره��ا أن يع��ود إل��ى «مهنت��ه الخسيس��ة»، كم��ا ك��ان يس��مي التج�ارة، وأن يقب��ل بوظيف��ة مس��تخدم ف��ي الف��رع
 النكلي��زي م��ن معم��ل وال�ده. فقص��د مانشس�تر. وف�ي الب��دء، ل�م يك��ن إل مس��تخدما بس�يطا. وك�ان علي��ه أن يكس�ب ثق��ة وال��ده وثق�ة إدارة

الفرع، وأن يظهر أنه يعرف كيف يكون تاجرا جيدا.

 لبث ماركس في لندن. ولم يكن قد بقي من رابطة الشيوعيين سوى عدد صغير من العمال المتجمعين ح�ول جمعي��ة التثقي�ف
  اتيح�ت لم�اركس، عل�ى نح�و لمتوق�ع، إمكاني��ة1851الشيوعي والمتعيشين من مزاولة مهنهم كخياطين وعمال طباع�ة. وف�ي أواخ�ر 

 العمل في صحيفة أمريكية، تريبيون النيويوركية التي كانت عهدئذ واحدة من أوسع الصحف نفوذا. وقد س�أله واح�د م��ن محرريه�ا أن
  وتع�رف فيه��ا1848يكتب سلسلة من المقالت عن ألمانيا. وكان ذلك المحرر، ويدعى تش�ارلز دان��ا، ق��د ق��دم إل�ى ألماني��ا أثن��اء ث��ورة 

 إلى ماركس. وكان قد أقام في كولن وعرف مواهب ماركس الصحفية. ولما كانت هجرة اللمان إل�ى أمريك�ا ق��د تزاي��دت نس��بتها ك��ثيرا
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 فإبان الثورة، فقد ارتأى أنه من الضروري توسيع الباب المخصص لشؤون أوربا الغربية برسم تلك الفئة من القراء. وقد سبب ع��رض
 التع�اون ال�ذي عرض�ه عل�ى م�اركس حرج�ا ك�ثيرا له��ذا الخي�ر، إذ ك�ان ي��ومئذ ع�اجزا ع��ن الكتاب��ة بالنكليزي�ة. وقص�د م�اركس انجل�ز،
 وقام عندئذ بينهما تعاون غربي للغاية. كما ذكرت لكم، ك�ان م�اركس ق�د كت�ب بمف�رده تقريب�ا البي�ان الش�يوعي، بي��د أن «البي�ان» مه�ر
 بإمضاء ماركس وانجلز، بالرغم من أن هذا الخير لم يشارك في إنشائه أكثر مما شارك في إنشاء السرة المقدسة. عل��ى أن انجل��ز
 ق��ام عه��دئذ بعم��ل ك��بير. وق��د نس��بت مق��الته، ال��تي جمع��ت فيم��ا بع��د ف��ي مجل��د واح��د بعن��وان الث��ورة والث��ورة المض��ادة ف��ي ألماني��ا، إل��ى
 ماركس. لكننا نعرف اليوم، من مراسلت ماركس مع انجلز، أنها من وضع هذا الخير. بيد أنه ينبغي لنا أن نح��ذر المغ��الة. فه��ي
 في الواقع من تأليف ماركس وانجل�ز المش��ترك، لك�ن انجل�ز ه�و ال�ذي حرره�ا اعتم�ادا عل�ى إرش�ادات ع��دة م�ن م��اركس، وك��ذلك عل�ى
 مختل��ف المق��الت ال��تي نش��رها ه��و وص��ديقه ف��ي الص��حيفة الرايني��ة الجدي��دة. وعل��ى ذل��ك ب��دأ تع��اون م��اركس م��ع تري��بيون النيويوركي��ة.

وبعد زهاء عام من الزمن كان ماركس قد استوعب النكليزية إلى حد مكنه من الشروع مقالته مباشرة بتلك اللغة.

  إذن، ب�ات ف�ي متن�اول م�اركس من��بر للتع��بير ع��ن آرائه. وم�ن س�وء الح�ظ أن ذل�ك المن�بر ل�م يك��ن ف�ي أورب�ا،1853في عام 
نم��ا ف��ي أمريك��ا. وك��ان ق��راء الص��حيفة يبحث��ون في��ه ع��ن ج��واب لس��ئلتهم. وك��انت أمريك��ا ت��ولي ي��ومئذ اهتمام��ا ك��بيرا لح��داث أورب��ا gوا 
 الغربية، ولكن فقط بقدر ما تؤثر على أحداث أمريكا. كانت المسالة الجوهرية بالنسبة إلى الوليات المتحدة يومئذ هي مسألة تحري��ر

لغاء الرق. وكان ل يزال بين وليات الشمال ووليات الجنوب مسألة أخرى مختلف عليها، هي مسألة حرية التجارة. gالزنوج وا

 في مسألة الرق، كانت تريبيون النيويوركي��ة ال�تي يكت��ب فيه�ا م�اركس تق�ف إل�ى أقص�ى اليس�ار. وك�انت تؤي��د إلغ�اء ال�رق. أم�ا
 ف��ي مس��ألة حري��ة التج��ارة، فك��انت تأخ��ذ بوجه��ة نظ��ر أنص��ار م��ذهب الحماي��ة. وب��ديهي أن م��اركس ك��ان متفق��ا معه��ا بص��دد النقط��ة

الولى، لكن ليس بصدد النقطة الثانية. ومن حسن الحظ أن أوربا كانت تقدم مواد كافية لمواضيع أخرى.

  تسارعت الحداث ف�ي أورب�ا، لك��ن م�ا ينبغ��ي أن نلحظ�ه أن ذل��ك التس�ارع ل�م يك��ن بنتيج��ة ض�غط الجم�اهير1853في ربيع 
نكلترا، وجميعها معنية على قدر س�واء باس�تتباب النظ�ام، ق��د طفق�ت عل�ى gالشعبية. كانت عدة دول كبرى، من أمثال روسيا وفرنسا وا 
 حين بغتة تتخاصم. وتلك هي السمة المميزة للطبقات الس�ائدة والم��م الس�ائدة: فم�ا أن تنعت��ق م�ن خ�وف الحرك��ة الثوري�ة ح�تى تنش�ب

 ، وال�ذي ك�ان ق��د1848الخلفات فيما بينها. وهك��ذا انفج�ر م�ن جدي�د التن�افس ال�ذي ك�ان قائم��ا بي�ن إنكل�ترا وفرنس�ا وروس�يا قب�ل ث�ورة 
 أخلى مك��انه، انحن�اء أم�ام الض�رورة، لتح�الف من�اهض للث�ورة. فق�د ب��دأ وك�أن روس�يا، ال�تي س�اهمت ف�ي اس�تتباب «النظ�ام» ف�ي أورب�ا
 الغربية، تطالب بمكافأة على تلك الخدمة. وق��د ارت�أت أن�ه آن الوان لتنش�ب مخالبه�ا ف�ي ش�به جزي�رة البلق�ان، ولتج�رد تركي�ا م�ن قس�م
 م��ن أملكه��ا. وت��دعمت مواق��ع ح��زب الح��رب ف��ي بلد نيق��ول الول. وك��ان معق��د رج��ائه أن فرنس��ا ل��ن تك��ون ف��ي حال��ة تؤهله��ا لب��داء
 مقاومة ما، وان إنكلترا بحكومتها المحافظة لن تنقض التفاق ال�ودي الق�ائم بينه��ا وبي�ن روس�يا. ونش�ب ف�ي ب�ادئ الم�ر خلف ح�ول

مفاتيح قبر السيد المسيح، وفي الواقع حول السيطرة على مضائق الدردنيل.

نكل��ترا نفس��يهما مض��طرتين إل��ى إعلن الح��رب عل��ى gتص��رمت بض��عة ش��هور. وتف��اقم الموق��ف إل��ى درج��ة رأت معه��ا فرنس��ا وا 
 روس��يا، ب��الرغم م��ن رغبتهم��ا ف��ي تجن��ب مواجه��ة مس��لحة ت��دركان أنه��ا ل��ن تج��دي ف��تيل. وطرح��ت ح��رب الق��رم المس��ألة الش��رقية بك��ل
 وساعتها. وأتيحت عندئذ لماركس وانجلز، وأن في أمريكا وليس في أوربا، إمكانية العمل في المادة المهمة التي تقدمها لهما أح��داث
 الس���اعة. وتج���در الش���ارة عل���ى اغتباطهم���ا كليهم���ا بتل���ك الح���رب. وبالفع���ل، ك���انت ال���دول الرئيس���ية الثلث ف���ي أورب���ا وحص���ن الث���ورة
 المضادة فيها في سبيلها إلى التقاتل والتمازق، والحال أن�ه عن�دما يتص�ارع اللص�وص فيم�ا بينه��م فل�ن يك�ون الكاس�ب إل الش�رفاء م�ن
 الناس. ومن هذا المنظور كان ماركس وانجلز يريان إلى تلك الحرب. وكان عليهما بعد ذل��ك أن يح��ددا الموق��ف ال��واجب اتخ�اذه م��ن

كل بلد من البلدان المتحاربة على حدة.
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 أرى ض�رورة للتوق��ف عن��د ه��ذه النقط��ة، لنن��ا رجعن�ا عل��ى ال��دوام ف��ي مس�ائل التكتي��ك تج��اه الط�راف المتحارب��ة، تل��ك المس��ائل
 ال��تي لعب��ت دورا ب��الغ الهمي��ة أثن��اء ثورتين��ا الثن��تين، وبخاص��ة أثن��اء الخي��رة منهم��ا، إل��ى التكتي��ك ال��ذي انتهج��ه م��اركس وانجل��ز ف��ي

 . ولق��د ك��ان يس��ود العتق��اد ف��ي أوس��اطنا بش��كل ع��ام أن م��اركس وانجل��ز انح��ازا ف��ورا ف��ي ح��رب الق��رم إل��ى ج��انب تركي��ا ض��د1853
 روسيا. وبالفعل، ك�ان م�اركس وانجل�ز يع��زوان أهمي�ة ض�خمة إل�ى القيص�رية الروس��ية، عم�اد الرجعي�ة الوربي�ة، يع�زوان أهمي�ة ك�برى
 إل��ى الح��رب ض��د روس��يا لنهم��ا كان��ا يري��ان ف��ي ح��رب كتل��ك ع��امل قمين��ا بتط��وير الطاق��ة الثوري��ة ف��ي ألماني��ا بال��ذات. له��ذا ك��ان م��ن
 المحتم أن يصفقا لحرب ضد روسيا. وفي المقالت التي كتباه�ا مع�ا متقاس�مين العم�ل (ت�ولى انجل�ز كتاب�ة المق�الت العس�كرية ب�وجه

خاص، وماركس المقالت الدبلوماسية والقتصادية)، نالت روسيا نصيبا موفورا من نقد عديم الشفقة.

 هل يترتب على ذلك أن ماركس وانجلز أخذا بناصر المدنية والنوار والتقدم ض��د روس�يا، وأنهم��ا ث��ارا عل�ى ه��ذه الخي�رة ك�ي
 يصطفا إلى ج�انب النكلي��ز والفرنس��يين المس��تنيرين والمتم��دنين؟ خط�أ ف�ادح أن نتص�ور ذل�ك. فالص�ديقان انتق��دا ف�ي مقالتهم�ا فرنس�ا
نكل��ترا بق��در م��ا انتق��دا روس��يا. وفض��حا بل ش��فقة جمي��ع مح��اولت ن��ابليون وبالمرس��تون لتص��وير تل��ك الح��رب وكأنه��ا ح��رب المدني��ة gوا 
 والتقدم ضد الهمجية السيوية. أما فيما يتعل��ق بتركي��ا، ال��تي ل�م تك��ن إل ذريع��ة تل��ك الح�رب، فم��ن الخط�أ العتق��اد، كم��ا يفع�ل غالبي��ة
 الن��اس، أن م��اركس ك��ان م��ن أنص��ار تركي��ا. فل م��اركس ول انجل��ز نس��يا أن تركي��ا بل��د أش��د همجي��ة وأك��ثر آس��يوية ح��تى م��ن روس��يا.
 والحق أن انتقاداتها لم توفر أحدا من المتحاربين. وفي نظرهما لم يكن هناك سوى معيار واحد. فقد كانا يقلبان النظر في كل حدث
 بدالcة تأثيره على تسارع الثورة وعلى اشتداد ساعد الندفاعة الثورية. ومن جهة النظر هذه انتقدا مسلك إنكل��ترا وفرنس�ا الل��تين خاض�تا
 غم��ار الح��رب عل��ى ك��ره منهم��ا كم��ا س��بق أن ذك��رت لك��م، إذ غص��بهما عليه��ا عن��اد نيق��ول الول ال��ذي أش��اح بل أخ��ذ ول رد ع��ن ك��ل

  ول�م تنت��ه إل1853تسوية. وقد كان لتخوف الطبقات الحاكمة ما ي��برره، ف�الحرب ط�ال أم��دها مم�ا ك��ان متوقع�ا. فق��د ب��دأت ف�ي ع�ام 
  بعقد صلح باريس. وقد أثارت في إنكلترا وفرنسا غليانا شديدا بين الجماهير العمالية والفلحية. وأرغمت نابليون والحكام1856في 

نكلترا وتركيا. أما بالنسبة إل��ى روس��يا فك��انت بمثاب��ة gالنكليز على بذل جملة من الوعود والتنازلت. وانتهت الحرب بانتصار فرنسا وا 
 ح��افز عل��ى تحقي��ق «الص��لحات الك��برى». فق��د أظه��رت للعي��ان م��دى ع��دم أهلي��ة بل��د يس��وده نظ��ام القنان��ة لمقارع��ة بل��دان رأس��مالية.

وصار من الواجب أن تطرح مسألة تحرير الفلحين على جدول العمال.

  م��ن س�باتها1849-1848لكن ك�انت ل ت�زال هن��اك حاج�ة إل�ى ص��دمة ك�ي تخ�رج أورب�ا الهاجع��ة بع��د النفج�ار الث�وري ف�ي 
 خروجا نهائيا. فحين انفصل م�اركس وانجل�ز ع��ن جماع��ة فيلي��ش وش�ابر، كان�ا ق��د أعلن�ا أن ث�ورة جدي��دة ل يمك��ن أن تك��ون إل نتيج��ة

  فل مناص من أن تكون الث�ورة الجدي��ة حص�يلة أزم�ة1847 نتيجة أزمة 1848انقلب اقتصادي جديد عنيف، وأنه كما كانت ثورة 
 ، ق��د تق�دم بق�وة فائق�ة ف�ي الس�نوات التالي�ات ح�تى أن ح�رب الق�رم1849اقتصادية جديدة. وكان الزده�ار القتص�ادي، ال�ذي ب��دأ ف�ي 

نفسها عجزت عن تسديد ضربة محسوسة إليه.

 بل كانت الظواهر تشير إلى أن الزدهار س�يدوم إل�ى م��ا لنهاي�ة. وه��ذا م��ع أن م��اركس وانجل�ز كان�ا راس�خي اليقي��ن ف�ي ع��ام
  عل��ى أبع��د تق��دير. وك��انت أبحاثهم��ا القديم��ة (وبخاص��ة أبح��اث انجل��ز) ق��د أدخل��ت ف��ي1853 ب��أن الزم��ة التالي��ة س��تقع ف��ي 1851

  س�نوات. وعل�ى أس�اس7-5ذهنيهما أن الزمات، تلك الطفرات، تلك النقطاعات الدوري��ة ف�ي تط�ور النت�اج الرأس��مالي، تتك�رر ك�ل 
 . لك�ن م�اركس وانجل�ز أخط�آ. فمرحل�ة التط�ور1843 أن تح�دث ف�ي 1847هذا الحس�اب ك�ان م�ن المف�روض بالزم�ة التالي��ة لزم��ة 

 . وف��ي ذل��ك الع��ام فق��ط انفج��رت1857المتواص��ل للنت��اج الرأس��مالي، مقرون��ة بذب��ذبات ص��عود وهب��وط غي��ر ذات ش��أن، دام��ت ح��تى 
الزمة. لكنها كانت أزمة ذات أبعاد منقطعة النظير قوة واتساعا.
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 اس��تقبل م��اركس بحماس��ة تل��ك الزم��ة، ب��الرغم م��ن أن��ه ترتب��ت عليه��ا ع��واقب مزعج��ة للغاي��ة بالنس��بة إلي��ه. ل��م يك��ن كس��به م��ن
 تعاونه مع تريبيون النيويوركية مرتفعا. فقد كان يتقاضى في البداية عن كل مقال ما يعادل عشرة روبلت ذهبية، وهي تعرفة رفع��ت

  روبل. بيد أن هذا الكسب كان يسمح له بأن يعيش، ولو عشية الكف�اف، ف��ي الس��نوات الول�ى م��ن حي�اته كمه��اجر15فيما بعد إلى 
 إل��ى لن��دن، وه��ذا بمس��اعدة انجل��ز ال��ذي ك��ان يت��ولى العبء الك��بر م��ن العم��ل لحس��اب الص��حف المريكي��ة. فض��ل ع��ن ذل��ك، ك��ان
ماركس يعمل بمثابرة في مؤلفه القتصادي الكبير ويجد الوقت أيضا للكتابة مجانا للصحيفة الميثاقية المركزية، الصحيفة الشعبية.

  ت��ردى الوض��ع م��ن جدي��د. فق��د ك��انت الولي��ات المتح��دة م��ن أك��ثر ال��دول ت��أثرا بالزم��ة، واض��طرت تري��بيون1857بع��د أزم��ة 
 النيويوركي��ة إل��ى ض��غط نفقاته��ا، وفعل��ت ذل��ك عل��ى حس��اب مراس��ليها الج��انب. وغ��رق م��اركس م��ن جدي��د ف��ي ال��ديون، واض��طر إل��ى

 . ثم عاد إلى التعاون مع تريبيون النيويوركية ال��تي ل��م1859البحث عن أي عمل ظرفي. ولبث على هذا الوضع المحرج حتى عام 
.1862يتركها نهائيا إل عام 

  بالس��عادة كث�وري. وكم�ا1857لكن لئن عانى ماركس في حياته الشخصية من مضايقات كثيرة، فإنه أح�س ابت�داء م��ن ع�ام 
 توقع، كانت الزمة الجديدة العلة الرئيسية لسلسة من حركات ثورية ف�ي ع��دد ك��بير م��ن القط�ار. فف�ي أمريك��ا انطرح�ت مس�ألة إلغ�اء
 الرق بصورة ملحة، وفي روسيا بات إلغاء القنانة مطروحا على ج�دول العم�ال، واض�طرت إنكل�ترا البرجوازي�ة إل�ى تع��بئة قواه�ا كاف�ة

لمواجهة انتفاضة واسعة النطاق في الهند الشرقية، كذلك أمست أوربا الغربية في حالة غليان.

  قد تركت جملة من المس�ائل بل ح�ل. فإيطالي�ا بقي�ت مقس�مة. وك�انت أقاليمه��ا الش�مالية تق�ع تح�ت س�لطان1848كانت ثورة 
 النمسا. وكانت المجر قد سحقت بمساعدة القوات الروس�ية، وربط�ت م��ن جدي��د بالنمس�ا. وك�انت ألماني�ا، كم�ا ف�ي الس�ابق، حش�دا م��ن
 إم�ارات ودول ش��ديدة التف�اوت فيم�ا بينه��ا، وك�انت تتق��دمها جميع�ا بروس�يا والنمس�ا الطامح�ة ك�ل واح�دة منه��ا إل�ى ف�رض هيمنته��ا عل�ى

التحاد الكونفدرالي اللماني.

  برزت في جمي��ع دول أورب�ا الغربي�ة حرك�ة معارض�ة ثوري��ة طرح�ت عل�ى ج�دول العم�ال م��ن جدي��د المس�ائل1858منذ عام 
 القديم��ة المعلق��ة. فف��ي ألماني��ا اش��تد س��اعد التي��ار المؤي��د للتوحي��د. واحت��دم الص�راع بي��ن الح��زب الوح��دوي الجرم��اني الطام��ح إل��ى وح��دة
 ألمانيا قاطبة وبين الحزب اللماني المعتدل الذي يبوئ بروسيا مكانة الزعامة ويرى أنه يتوجب على جمي��ع ال��دول اللماني��ة باس��تثناء

النمسا، أن تتحد حولها.

  إل�ى انهي�ار مش�اريع عدي��دة وج�رت أوخ�م1857في إيطاليا أيضا تيقظت الصبوات القومية. أما في فرنس�ا، حي�ث أدت أزم�ة 
 عواقبها على الصناعة النسيجية، فقد نم��ت وتط�ورت المعارض��ة البرجوازي��ة الص��غيرة وب��در ع��ن المنظم��ات الثوري�ة الس�رية، وبخاص�ة
 الجماعات البلنكية، نشاط جديد. ودبت الحياة ثانية في أوصال الحركة العمالية، وبخاصة في مجال البناء والنجارة، بع��د أن ك��انت
 خمدت تماما عقب هزيمة حزيران. وفي روسيا أخيرا حصلت سلسلة من افلسات البيوتات التجاري��ة، وطرق��ت الحكوم��ة روي��دا روي��دا

باب الصلحات الليبرالية.

 سعت الحكومات الوربية، وفي المقام الول الحكومة الفرنسية، إلى تحويل انتباه الشعب نحو السياسة الخارجية تملص��ا م��ن
  أن1858المصاعب الداخلية. واضطر نابليون، الذي ذكرته محاول�ة اغتي�اله عل�ى ي��د الث�وري اليط�الي أورس�يني ف�ي ك�انون الث�اني 

 شرطته ليست كلي��ة الق��درة والق��وة، اض�طر أن يقي�م اعتب��ارا للغلي��ان المتع��اظم. والتفاف�ا من��ه ح�ول ت��ذمر الجم�اهير العمالي��ة، رف�ع ش��عار
 تحرير إيطاليا من النير النمساوي. وف�ي تل��ك الس�نة نفس�ها عق��د اتفاق�ا س�ريا م�ع ك��افور، وزي�ر مل�ك س�ردينيا. فكم�ا ك�انت بروس�يا ه�ي
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 الدولة القوى بين دول ألمانيا المقسمة، كذلك كانت مملكة سردينيا ه�ي الق�وى ف��ي إيطالي��ا، وق��د غ��دت المح��ور ال��ذي توح�دت ح�وله
البلد قاطبة.

 ك��انت الص��حافة الرس��مية تن��ادي علن��ا وجه��ارا بض��رورة توحي��د إيطالي��ا، لك��ن التف��اق ال��ذي ك��ان ن��ابليون وع��د بم��وجبه س��ردينيا
نم�ا توس�يع ممتلك�ات س�ردينيا ال�تي وع�دت gبمساعدته كان له ف�ي الواق�ع مرم�ى مغ�اير تمام�ا. فل�م يك��ن بي�ت القص��يد توحي��د إيطالي�ا، وا 
 بمقاطعتي لومبارديا وفينيسيا. ومقابل ذلك يتلقى نابليون، فضل عن الوعد بعدم المس��اس بممتلك��ات الباب��ا، مق��اطعتي ني��س والس�افوا.
 والواقع أن نابليون، الذي كان يتخبط بي��ن المعارض�ة اليس��ارية والح�زب الكليريك��ي، م�ا ك�انت ل��ه رغب��ة ف�ي خص�ام الباب�ا، وله��ذا ك�ان
ل، ع��ن طري�ق وض�ع الي��د عل�ى إقليمي��ن جدي��دين، أن ين�ال رض�ى ال��وطنيين �kضد التوحيد الحقيقي ليطاليا. ومن جهة أخرى كان يؤم 

الفرنسيين.

 على ه��ذا النح�و ب�رزت إل�ى حي�ز الوج�ود مس�ألة سياس�ية ه�ي م�ن أه�م المس�ائل إطلق�ا، مس�ألة ك�انت ته��تز له�ا أورب�ا قاطب��ة،
 وينفعل لها بخاصة الثوريون في شتى القطار. فما الموقف الذي كان يتوجب على الثوريين والشتراكيين اتخاذه؟ ه�ل ينبغ��ي عليه��م
 أن يص��طفوا إل�ى ج�انب ن�ابليون ال�ذي ك�ان يلع�ب تقريب�ا دور الث�وري ب�إطلقه ش�عار ح�ق إيطالي�ا ف�ي تقري�ر مص�يرها بنفس��ها، أم إل�ى
 جانب النمسا التي كانت تمثل الس��تبداد وتض�طهد إيطالي�ا والمج�ر، إنه�ا، كم�ا ن�رى، مس�ألة بالغ��ة الهمي�ة وتس�تدعي تكتيك��ا مح��ددا،

. لهذا سأعرض عليكم تكتيك ماركس وانجلز وموقفهما، وكذلك تكتيك لسال وموقفه.1914وتعيد إلى أذهاننا الوضع في 

 . ل��ن1848ل��م أج��د ح��تى الن داعي��ا للكلم ع��ن لس��ال، م��ع أن��ه ك��ان واح��دا م��ن أوائل أتب��اع م��اركس وش��ارك ف��ي أح��داث 
 أتوقف عند سيرة حياته، لن ذلك يشط بنا ع�ن موض�وعنا. فبع��د ف�ترة اعتق�ال قص�يرة مك�ث لس�ال ف�ي ألماني�ا حي�ث ص�رف اهتم��امه
 إل��ى أبح��اث علمي��ة، وث��ابر عل�ى اتص�اله بم��اركس وانجل�ز. وتس��ببت المس�ألة اليطالي��ة ف��ي مجادل��ة بالغ��ة الهمي��ة بين��ه وبي��ن م�اركس
 وانجلز، لن الخلف إنما كان، والحق يقال، خلفا بين طرفين في حزب واحد. فإلمd يرتد الختلف في وجهات النظ��ر بينه��م؟ ه��ذا

ما سنراه الن.

 كان نابليون الثالث ومحازبوه يعرفون حق المعرفة كيف يتلعبون بالرأي العم. فكما في أثناء حرب القرم، أغرقت فرنس��ا ف��ي
  في بحر من الكراسات واله�اجي ال�تي ترم�ي، بجمي�ع الوس�ائل الممكن��ة وبك�ل الس�اليب الممك��ن تخيله�ا، إل�ى إثب�ات1858-1859

 ليبرالي��ة ن��ابليون وعدال��ة قض��ية إيطالي��ا. وق��د ش��ارك ف��ي تل��ك الحمل��ة ع��دد غفي��ر م��ن الص��حفيين المتط��وعين أو المرش��وين م��ن قب��ل
 الحكومة. وكان الصحفيون المتطوعون يمثلهم بصورة رئيسية المهاجرون المجريون والبولونيون. فكما كان هؤلء المه��اجرون ق��د رأوا
 ف��ي ح��رب الق��رم قب���ل بض���ع س��نوات حرب��ا للتق��دم والمدني���ة عل��ى الس���تبداد الس���يوي، وجن���دوا لحس��اب ن���ابليون وبالمرس���تون فق��را م���ن
 المتط��وعين، ك��ذلك راح��وا يته��افتون الن عل��ى إثب��ات أن ن��ابليون يقات��ل ف��ي س��بيل التق��دم وح��ق الش��عوب ف��ي تقري��ر مص��ائرها بنفس��ها
 وعلى وجوب قيام الجميع لنجدته وتق��ديم الع�ون ل�ه. وانخ�رط أولئك المه�اجرون، ال��ذين م��ا ك�ان بعض��هم يت�أبى ع��ن م�ال ن��ابليون، ف�ي

سلك الجيش اليطالي-الفرنسي.

 بيد أن النمسا لم تمكث هي الخرى مكتوفة الي�دين. فق��د ك�انت تم�ول ص��حفيين ل ه�م له�م غي�ر أن يثبت��وا أنه�ا ت��ذود ف�ي تل�ك
 الحرب عن مصالح ألمانيا قاطب��ة، وأن�ه إذا انتص�ر ن�ابليون عل�ى النمس�ا فسيس�تولى أيض�ا عل�ى الراي��ن، وأن الم�ر بالت�الي لي�س أم�ر
نم��ا أم��ر ألماني��ا، وأن النمس��ا بإبقائه��ا إيطالي��ا الش��مالية تح��ت س��لطانها ت��ذود ف��ي الواق��ع ع��ن حي��اض ألماني��ا. وك��انوا يقول��ون: gإيطالي��ا وا 

لحماية الراين ل مناص من السيطرة على البو (نهر في لومبارديا).
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 هذا ما كانه التياران الرئيسيان في الصحافة الوربية عهدئذ. وفي ألماني��ا بال��ذات، ك�انت المس�الة ت��زداد تعقي��دا بحك�م الخلف
 الناش��ب بي��ن الح��زب الجرم��اني الوح��دوي والح��زب اللم��اني المعت��دل. وط��بيعي أن الجرم��انيين الوح��دويين، ال��ذين ك��انوا يري��دون اتح��اد
 ألماني�ا جمع��اء بم��ا فيه�ا النمس��ا، ك�انوا يقف�ون بج�انب ه��ذه الخي��رة. أم�ا المعت��دلون، ال��ذين ك��انوا يرن�ون بأبص�ارهم إل�ى بروس��يا، فك��انوا
 يعلنون عل�ى العك�س أن�ه ينبغ��ي أن ت�ترك النمس�ا تت��دبر ش�أنها بمفرده�ا. ص�حيح أن�ه ك�ان بي��ن ذين��ك النقيض�ين ف�روق وتلوي��ن ش��تى،

لكن ذلك ما كان يغير اللوحة العامة.

 م��ا الموق��ف ال��ذي تبن��اه ف��ي ه��ذه المس��ألة م��اركس وانجل��ز م��ن جه��ة، ولس��ال م��ن الجه��ة الخ��رى؟ ك��ان ثلثته��م يقف��ون عل��ى
  ف�ي س�بيل تك��وين جمهوري�ة ألماني�ة تض�م المن�اطق اللماني��ة م�ن1848أرضية البيان الشيوعي، وك�ان ثلثته��م ق�د ك�افحوا أثن�اء ث�ورة 

 النمسا. وعليه، ما كان يبدو أنه من الممكن أن ينش�ب بينه��م أي خلف ف�ي وجه�ات النظ�ر. أم�ا ف�ي الواق�ع فق��د ك�انت اختلف�اتهم ل
 تقل عمقا عن تلك التي قس��مت، ف�ي بداي��ة الح�رب المبريالي�ة، ص�فوف الش�تراكيين-ال��ديموقراطيين ال��ذين ك�انوا متح��دين ح�ول الراي��ة

الماركسية.

 أظهر ماركس وانجلز في مقالتهما وكراساتهما أن ألمانيا ل تحتاج إل�ى إيطالي�ا الش��مالية لل��دفاع ع��ن الراي��ن، وأنه��ا تس��تطيع،
 أك��ثر م��ن ذل��ك، أن تقب��ل بل خط��ر ب��أن تعي��د النمس��ا إل��ى إيطالي��ا الموح��دة جمي��ع أقاليمه��ا اليطالي��ة، وأعلن��ا أن ك��ل محاول��ة للخ��ذ

بناصر النمسا بحجة الذود عن صالح ألمانيا أن هي أل تواطؤ مع الستبداد النمساوي.

 لكن ماركس وانجلز انتقدا من جانب آخر –وهذه واحدة من الس�مات الممي�زة لموقفهم�ا- ن�ابليون بمث�ل العن�ف ال�ذي انتق�دا ب�ه
 الرجعية النمساوية والبروسية. كان خطر انتصار كام�ل لن�ابليون يب��دو لهم�ا أوه�ى ش�أنا م�ن خط�ر انتص�ار تن�تزعه النمس�ا. وق��د أب�ان
 انجل��ز أن ن��ابليون س��يهاجم ول ب��د ألماني��ا بع��د انتص��اره عل��ى النمس��ا، وله��ذا ق��ال بالطروح��ة التالي��ة: عل��ى إيطالي��ا وألماني��ا أن تحقق��ا
 اتحادهم��ا بقواهم��ا الذاتي��ة. وبن��اء علي��ه، ل يج��وز للث��وريين أن يأخ��ذوا ل بناص��ر ن��ابليون ول بناص��ر النمس��ا ف��ي المس��ألة اليطالي��ة.
 والشيء الوحيد الذي يجب أن يضعوه نصب أعينهم هو صالح الثورة البروليتارية. ول يجوز لهم أن ينسوا أن ثمة عامل آخر ل��ه م�ا
 له من الهمية. وقد نوه انجلز بس��داد ب�أن ن�ابليون م�ا ك�ان ليج�رؤ عل�ى إعلن الح�رب عل�ى النمس�ا ل�و ل�م يطمئن إل�ى موافق�ة روس�يا
 الض��منية، ول��و ل��م ي��تيقن م��ن أن ه��ذه الخي��رة ل��ن ته��ب لمس��اعدة النمس��ا. وك��ان يق��در أن��ه م��ن المحتم��ل للغاي��ة أن يك��ون هن��اك وج��ود
 لتفاق ما بهذا الخصوص بين فرنسا وروس�يا. فف�ي إب�ان ح�رب الق�رم ردت النمس�ا، كم�ا ك�ان يعل��ن أبن�اء جل��دتنا، بجح�ود منك��ر عل�ى
 جميل روسيا التي كانت قد ساعدتها، بتفانy وتجرد منقطعي النظير عل�ى م�ا يقول��ون، عل�ى س�حق الث�ورة المجري�ة. وم�ا ك�ان لروس�يا،
ذا ك�ان هن�اك فعل اتف�اق بي��ن فرنس�ا وروس�يا، gكما تدل الظواهر، إل أن تغتبط بمشاهدة النمسا وهي تنال عقابها عل�ى ي��د ن�ابليون. وا 
ذا هب��ت ه��ذه الخي��رة لمعون��ة فرنس��ا، فعل��ى ألماني��ا جمع��اء ف�ي ه��ذه الح�ال أن ته��ب لنج��دة النمس��ا، لك��ن ألماني��ا ه��ذه س��تكون ألماني��ة gوا 

.1848ثورية. وعندئذ يتحقق الوضع الذي كان ماركس وانجلز يعقدان عليه الرجاء في أيام ثورة 

 إنها ستكون حرب الثورة ضد الرجعية، حربا تحل فيها بالتع��اقب مح��ل جمي�ع الح�زاب البرجوازي��ة ال��تي س�تعجز ع��ن اكتس�اب
 تأيي���د الطبق���ات ال���دنيا أح���زاب أك���ثر ف���أكثر جذري���ة، وتمه���د الس���بيل بالت���الي لنتص���ار الح���زب الك���ثر تطرف���ا، الك���ثر ثوري���ة، ح���زب

البروليتاريا.

 تل��ك ه�ي وجه�ة نظ��ر م�اركس وانجل�ز. ومغ��ايرة له�ا ك��انت وجه��ة نظ�ر لس�ال. واختلف آرائه��م يج��د بع��ض تفس��يره ف�ي تب��اين
 الش��روط الموض��وعية ال��تي ك��انوا يحي��ون ف��ي ظله��ا. فلس��ال، ال��ذي ك��ان يعي��ش ف��ي بروس��يا، ك��ان مرتبط��ا ومش��دودا بع��رى وثيق��ة إل��ى
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 الوسط البروسي. أما ماركس وانجلز فكانا يقطنان إنكلترا، فكانا، لتحررهما من الت��أثير المباش�ر للوس�ط اللم�اني، يحاكم�ان الح��داث
الوربية من منظور مصالح الثورة الممية، وليس فقط من منظور المصالح اللمانية أو البروسية.

 كان أخط�ر أع�داء ألماني�ا ف�ي نظ�ر لس�ال ع�دوها ال��داخلي، النمس�ا. فه��ذه الخي�رة ك�انت أده�ى خط�را م�ن فرنس�ا الليبرالي��ة أو
 روس��يا ال��تي ك��انت ق��د طفق��ت تس��ير عل��ى طري��ق الص��لحات. وك��انت ه��ي العل��ة الرئيس��ية لل��ردة القاس��ية ال��تي أثقل��ت بوطأته��ا عل��ى
ن يكن غاصبا تسنم سدة الس��لطة ع�ن طري�ق انقلب، ممث��ل الليبرالي��ة والتق�دم والمدني��ة. له��ذا ك�انت مهم��ة gألمانيا. أما نابليون فإنه، وا 

الديموقراطية البروسية في الحرب التي كانت تدور رحاها أن تترك النمسا لمصيرها وأن تتمنى اندحارها.

 حين نقرأ كراسات لسال الذي يكيل المديح لن��ابليون وروس�يا ويح�ابي الحكوم��ة البروس��ية، ينبغ��ي ح�تى نفه�م م�وقفه أن نت��ذكر
 ]، إن��ه ل يناس��بها أن ته��ب40أن��ه ك��ان يجه��د للتكل��م بص��فة ديم��وقراطي بروس��ي يس��عى إل��ى البره��ان للطبق��ات الس��ائدة، أي للي��ونكر [

 لمعاونة النمسا. لكن لسال كان يعبر ف�ي دوره ذاك ع��ن أفك�ار تتن�اقض ج�وهري التن�اقض م��ع أفك�ار م�اركس وانجل�ز. وق�د ب�رز من��ذ
 ذلك الحين بين أولئك الرجال خلف أخذ فيما بع��د ش�كل أك�ثر ح�دة. ومن��ذ ذل�ك الحي�ن أيض�ا أنج�ز لس�ال وراء رغبت��ه ف�ي الحص�ول
 فورا على نجاح ملموس وتطلعه إلى أن يك��ون «سياس��يا واقعي�ا» ل متم��ذهبا، فأب�اح لنفس��ه حجج�ا تلزم��ه ب�الوقوف إل�ى ج�انب الح�زب
 الح��اكم وتق��وده إل��ى أن يحي��ط بهال��ة مناس��بة أولئك ال��ذين يس��عى إل��ى إقن��اعهم ب��أل يهب��وا لمعاون��ة النمس��ا. وق��د ك��ان م��ن الممك��ن عن��د
 القتضاء اعتبار الشتائم الموجهة إلى النمسا والموقف المتساهل حيال الحكومتين البروسية والروسية مجرد تع��بير ع��ن آراء ص��حفي
 ل ينط�ق باس�م الح�زب ذات�ه. لك��ن التكتي��ك ال��ذي دع��ا إل��ى انته�اجه ف�ي النض�ال العمل��ي المباش�ر للح�زب ك��ان، كم��ا أثب�ت ذل��ك نش�اط

لسال فيما بعد، محشوا بالغلط والخطاء.

 انتهت الحرب بين فرنسا والنمسا بغير النهاية التي كان يتوقعها الطرفان المتعاديان. فف�ي الب��دء س��جلت النمس��ا انتص�ارات إذ
 كانت ل تواجه سوى الطليان وحدهم، بيد أنها هزمت فيما بعد أمام القوات اليطالية والفرنسية المتحالفة. لكن ما أن ش��رعت الح��رب
 تتحول إلى حرب شعبية، وما إن أدرك نابليون أن إيطاليا جمعاء ستحقق وحدتها الثورية، وأن الدول التابع��ة لس�لطان الح�بر العظ�م
 ستض��م إل��ى ب��اقي إيطالي��ا، ح��تى تراج��ع القهق��ري وأس��رع يس��تغل تحكي��م روس��يا لك��ي ينه��ي الح��رب. واض��طرت س��ردينيا إل��ى الكتف��اء
 بلومباردي��ا، أم��ا فينيس��يا فبقي��ت بي��ن ي��دي النمس��ا. ووض��ع ن��ابليون ي��ده، تعويض��ا ع��ن خس��ائره بالرج��ال والم��ال، عل��ى مقاطع��ة الس��افوا
 بكاملها، وطن ملوك ساردينيا، وحتى يبين بحسب ظاهر الحق للثوري اليطالي الشهير غاريبالدي أن عليه ف��ي المس��تقبل أن يرت��اب
 في وعود الملوك ضم مسقط رأس غاريبالدي بالذات، مدينة نيس مع الراضي المحيطة بها. على هذا النحو ذاد نابليون عن حقوق
 إيطاليا وسط تهليل اللي��براليين الغبي�اء والث��وريين المخ��دوعين ب�ه وتص�فيقهم، ول�م يج�د لس�ال نفس�ه مناص�ا م��ن القتن�اع ب�أن ن�ابليون
 ليس أقل ش�را م�ن النمس�اويين. وبقي�ت إيطالي�ا مقس�مة كم�ا ف�ي الس�ابق. وس�ردينيا ه�ي وح�دها ال�تي زادت ممتلكاته��ا الواس�عة اتس�اعا.
 لك��ن ح��دثت عن��دئذ ظ��اهرة «غريب��ة ولمفهوم��ة»، كم��ا يق��ول دوبروليوب��وف، لمفهوم��ة بالنس��بة عل��ى أولئك ال��ذين يؤمن��ون ب��أن مص��ير
 الشعب يتقرر على الطاولة التي يجل�س إليه��ا الدبلوماس�يون. فق��د أث�ارت الخيب��ة والنقم��ة اللت�ان نجمت�ا ع��ن سياس�ة ن�ابليون ف�ي إيطالي�ا

  ك��انت1861حرك��ة ثوري��ة واس��عة. وق��اد تل��ك الحرك��ة غاريبال��دي، الث��وري الس��خي الكري��م، لك��ن السياس��ي الرديء للغاي��ة، وف��ي ع��ام 
 إيطالي��ا بكامله��ا، خل فينيس��يا، ق��د اتح��دت تح��ت ص��ولجان مل��ك س��ردينيا. وت��ولى بع��دئذ مغ��امرون برجوازي��ون وجاح��دون للغاريبالدي��ة

التحقيق النهائي لوحد إيطاليا.

 أرغمت الحرب الفرنسية-النمساوية ماركس على الخوض مرة أخرى في مناظرة. فكما قلت لكم، كانت الديموقراطية اللمانية
 برمتها قد أخ�ذت موقف�ا مح��ددا ف�ي الن�زاع بي��ن ن�ابليون والنمس�ا. وك�ان أب�رز ال��ديموقراطيين اللم�ان وأوس�عهم نف�وذا ه�و ك�ارل ف��وغت،

  إلى الهجرة إلى سويسرا. لم يكن فوغت رجل سياسيا فحسب، بل كان أيضا عالم��ا1849الثوري القديم، الذي كان اضطر في عام 
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 ذائع الش��هرة ف��ي جمي��ع أرج��اء أورب��ا. ك��ان واح��دا م��ن الممثلي��ن الرئيس��يين للمادي��ة الطبيعي��ة ال��تي غالب��ا م��ا يخل��ط العلم��اء ال��برجوازيون
 ، وك��ان ل��ه ت��أثير مرم��وق عل��ى التط��ور1860بينه��ا وبي��ن مادي��ة م��اركس وانجل��ز. وك��ان واس��ع الش��عبية ف��ي روس��يا ف��ي ح��والي الع��ام 

الفلسفي للعديد من المفكرين الروس. كان الصديق الحميم لهرزن الذي وصفه بأنه أشرف الرجال وأصدقهم وأكثرهم استقامة.

 وبالفع��ل ك��ان ف��وغت يحظ��ى بنف��وذ ه��ائل ل بي��ن ال��ديموقراطيين اللم��ان فحس��ب، ب��ل أيض��ا ف��ي أوس��اط المه��اجرين الث��وريين
 المميين، وعلى الخص في الجالي�ات البولوني��ة واليطالي��ة والمجري��ة. وك�ان بيت��ه ف�ي جني�ف مق�را سياس��يا حقيق�ا. وك�ان م�ن الهمي��ة
 بمك��ان بالنس��بة إل��ى ن��ابليون أن يكس��ب لقض��يته تأيي��د ذل��ك الع��الم الش��هير ال��ذي ك��ان ف��ي ال��وقت نفس��ه زعي��م ال��ديموقراطيين اللم��ان.
 وبفض��ل زه��و الس��تاذ الس��ابق وخيلئه، أص��اب ن��ابليون نجاح��ا س��هل ف��ي غرض��ه. وك��ان ف��وغته عل��ى ص��لة وثيق��ة بش��قيق ن��ابليون،
 المعروف باسم المير بلون-بلون، الذي كان يتظاهر بالليبرالية وينصب نفسه حاميا للعلم. ومنه تلقى فوغت المال كي يوزعه عل��ى

ممثلي مختلف جاليات المهاجرين.

يطالي��ا، أح��دثت فعلت��ه ف��ي أوس��اط المه��اجرين الث��وريين أث��را قوي��ا ش��بيها ب��ذاك gحي��ن ت��دخل ف��وغت بع��زم وق��وة لص��الح ن��ابليون وا 
 الذي أحدثه فيما بعد تدخل بليخانوف لصالح الحلفاء. وكما يحدث دوما في مث��ل ه��ذه الح�ال، ك�ان يوج��د بي��ن المه��اجرين المرتبطي��ن
 بوثيق العرى بماركس وانجلز رجال لهم اتصال بالوساط المهجرية الجمهورية. وصرح واح�د م�ن ممثل�ي ه��ذه الوس�اط، ك�ارل بلين��د،
 على مسمع من بعض الشيوعيين أن فوغت تلقى مال من نابليون. ونشر هذا التهام في صحيفة تصدر في لندن. وحين نقل فلهل�م
 ليبكنخت، مراسل صحيفة اوسبورغ، نبأ تلك الشائعة إلى صحيفته التي بادرت إلى نش��ره، ادع�ى ف�وغت أن�ه وق�ع ض�حية اف�تراء ورف�ع

القضية إلى المحاكم وكسب الدعوى، لعجز الخصم عن تقديم أي دليل.

 ونش��ر ف��وغت عن��دئذ، تحي��ط ب��ه هال��ة الظف��ر، كراس��ة خاص��ة ع��ن تل��ك ال��دعوى، واقتناع��ا من��ه ب��أن ليبكنخ��ت ل ي��أتي أم��را ول
 يكتب سطرا واحدا بدون توجيهات من ماركس، سدد ضرباته جميعا ضد هذا الخي�ر. وعل�ى أس�اس معطي��ات ثابت��ة، كم�ا زع�م، اته��م
 ذل��ك الرج��ل «الش��ريف» م��اركس ب��الوقوف عل��ى رأس عص��ابة م��ن المص��ادرين ومزيف��ي النق��ود ال��ذين ل ي��تراجعون أم��ام أي ش��يء ول
 يردعهم رادع. ووجه أقذع الفتراءات ضد الشيوعيين. واتهم فوغت، المعروف بحبه لرغد العيش، اتهم م�اركس ب�أنه يحي�ا حي�اة ت�رف

على حساب العمال.

 أث���ارت كراس���ة ف���وغت، بفض���ل اس���م مؤلفه���ا وش���هرة م���ن ته���اجمه (ك���ان م���اركس ق���د نش���ر الطبع���ة الول���ى م���ن نق���د القتص���اد
 السياسي)، ض�جة ك�بيرة، ولق�ت كم�ا ه�و متوق�ع ترحيب�ا عظيم�ا م�ن قب��ل الص�حافة. واغتب��ط جمي�ع الص�حفيين ال��برجوازيين، وبخاص�ة

جاحدوا الشتراكية الذين عرفوا ماركس معرفة شخصية، واهتبلوا الفرصة، وصبوا دفقا من الشتائم على خصمهم.

 كان ماركس يقدر شخصيا أنه يحق للصحافة أن تهاجم وتشتم كل رجل سياسة. فمن امتياز كل من يتع�اطى النش�اط الع�ام،
ذا رم�وك بحج�ارة أو بطاط�ا فاس�دة، gمن ساسة وبرلمانيين وممثلي��ن وس�واهم، كم�ا كت�ب يق�ول، أن يك�ال له�م المدي��ح أو الس�تهجان. وا 
 فما عليك إل أن تذود عن حياضك وترد بالمثل. وما كان ماركس يرد على الهانات الشخصية التي كان سيلها ينهال عليه بص��ورة
 متواصلة. لكن حين ك�انت مص�الح الح��زب، مص�الح القض�ية، ه�ي ال�تي تتع�رض للخط�ر، ك�ان ي�رد، وك�ان رده ي�أتي ف�ي ه�ذه الح�ال

عنيفا شرسا.

 حين ظهرت أهجي��ة ف�وغت، تس�اءل المتس�ائلون عم�ا إذا ك�ان م�ن المناس�ب ال�رد عليه�ا. وارت�أى لس�ال وبع�ض م�ن أص�دقائه
نما لنهم كانوا يرون بأم أعينهم هالة الحظوة الكبيرة التي أحاطت gوجوب التزام الصمت، ل تصديقا منهم لي كلمة كتبها فوغت، وا 
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 بفوغت بنتيجة الدعوى التي كسبها. وك�ان رأيه�م أن ليبكنخ��ت طع�ن ع�ن طي�ش وع�دم روي�ة ال�ديموقراطي الك��بير ف�ي الص�ميم، فس�قط
 ه��ذا الخي��ر ب��دوره، وه��و يح��امي ع��ن ش��رفه، ف��ي ش��رك التط��رف والمغ��الة. وأي دع��وى جدي��دة س��تكون ف��ي ه��ذه الح��ال بمثاب��ة تأكي��د

لنتصاره، إذ ل وجود لي دليل ضده. وعليه، فإن العقل والحكمة يقضيان بأن يترك الرأي العام يهدأ ويسكن.

 م��ا ك��ان لحج��ج مبتذل��ة كه��ذه أن ت��ؤثر، بالتأكي��د، عل��ى م��اركس وأص��دقائه. فم��ن الممك��ن أن ت��ترك بل رد التهجم��ات الموجه��ة
 ضد ماركس، ولكن ليس الفتراءات الموجهة ضد الحزب. بيد أن ماركس وأصدقاءه القربين كانوا في موقف حرج، على الرغ�م م��ن

يقينهم بأن فوغت مأجور، وذلك لن بليند ومهاجرا آخر سحبا يومئذ كلمهما وظهر ف. ليبكنخت بمظهر المفتري الدنيء.

 وفي آخر المطاف قر الرأي على وجوب الرد. ونظرا إلى فشل المحاولة ال�تي ب�ذلت لس�وق ف�وغت أم�ام المح�اكم بحك�م تحي�ز
 القض�اء البروس�ي، ل�م يك��ن هن�اك مف�ر م��ن ال�رد بمنش�ور مكت�وب. وأخ��ذ م�اركس عل�ى ع�اتقه تل�ك المهم��ة الص�عبة. وهن�ا نتط�رق إل�ى
 نقطة ل اتفق البتة بصددها مع المرحوم مهرينغ. فقد ذهب هذا الخي�ر إل�ى أن�ه ك�ان ف�ي وس�ع م�اركس أن يح�رر نفس�ه بس�هولة م�ن
 الجهود والمتاعب التي ل يحصى لها عد وأن يتحاشى إضاعة وقت ثمين م�ن دون أي نف�ع للقض��ية، ل�و أب�ى، ل أك�ثر، الت�دخل ف�ي

الخصومة بين ليبكنخت وفوغت. لكن ذلك كان يعدل مطالبة ماركس بأل يكون ماركس.

 تكمن علة خطأ مهرينغ في كونه ل�م يش�ارك ق�ط ف�ي العم�ل الس�ري ول�م يتص�ل بع�ض التص�ال بالنض�ال الث�وري المباش�ر إل
 في السنوات الخيرة من حياته. ولقد كان تقييمه لحادث فوغت تقييم رجل أدب. وقد ق��ال: ه��ل ك��ان ثم��ة م��ن داعy لض��اعة ك��ل ذل��ك
 ال��وقت ف��ي من��اظرة م��ع ف��وغت ال��ذي م��ا ك��ان يتمت��ع عه��دئذ (أي ف��ي ال��وقت ال��ذي ك��ان في��ه مهرين��غ ق��د ب��دأ حي��اته الدبي��ة) ب��أي نف��وذ
 سياسي؟ أضف إلى ذلك أن الظروف ك�انت تقض�ي بطب��ع الكت��اب الم��وجه ض��د ف�وغت ف�ي الخ�ارج، فم��ا وص�لت من��ه إل�ى ألماني��ا إل

كمية زهيدة من النسخ.

 بيد أن كمية النسخ ليست الجانب الهم في القضية. ولو أخذنا به��ذا العتب�ار لت�وجب أن نق�ول أن�ه ل�م يك��ن م�ن المج�دي أن
 يطبع بليخانوف مؤلفه خلفاتنا في وجهات النظر الذي لم تص�ل من�ه إل�ى روس�يا ف�ي الع�وام الول�ى س�وى ح�والي عش�ر نس�خ عل�ى

أبعد تقدير.

 لقد ترك مهرينغ النقاش الساسي الذي كان يدور في أوس�اط المه��اجرين يم�ر م�ن دون أن ي��راه. فل�م يلح��ظ أن ذل��ك الح�ادث،
 الشخصي زعم�ا، يخف�ي وراءه خلف�ات تكتيكي��ة عميق��ة نش�بت بي��ن الح�زب البروليت��اري وبي��ن س�ائر الح�زاب البرجوازي��ة الخ��رى، وأن
 تقلبات خطرة ظهرت، كما يبين ذلك مثال لسال، ف�ي ص�فوف الح�زب البروليت��اري نفس��ه. ك��ذلك ل�م يلح��ظ أن الكراس��ة الموجه�ة ض�د

فوغت انتقدت أيضا جميع حجج لسال وأصدقائه.

 إن الكتاب مقتضب: فهو يتألف من خمس عشرة ملزمة فقط. وهو من وجهة النظر الدبية خير ما كتبه ماركس إطلقا ف��ي
 أدب المناظرات. وليس في الدب العالمي كله نظير لذلك المؤلcف. وثمة أهجية مشهورة لباس��كال ض��د اليس��وعيين. ول��دينا ف��ي الق�رن
 الث��امن عش��ر أه��اجي ليس��نغ ض��د خص��ومه ف��ي الدب، لك��ن تل��ك اله��اجي، ش��أن س��ائر اله��اجي ال��تي نعرفه��ا، ل تنش��د غي��ر ه��دف

أدبي.

 في السيد فوغت لم يأخذ ماركس على عاتقه مهمة التقويض السياسي والمعنوي لع�ال}م ورج�ل سياس�ي ت�وقره البرجوازي��ة قاطب��ة
 فحس��ب. والح��ق أن���ه وف��ى بتل���ك المهم���ة عل��ى نح���و س��اطع وب��اهر. م��ا ك���ان يمل���ك ض���د ف��وغت س��وى وث��ائق مطبوع���ة. أم��ا الش���هود
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 الرئيسيون فقد ت�واروا أو س�حبوا كلمه��م. له�ذا يتن�اول م�اركس جمي��ع مؤلف�ات ف�وغت السياس��ية وي�برهن عل�ى أن ذل��ك الرج�ل بون�ابرتي
 النزعة، وأن�ه ل يفع�ل س�وى ال��ترداد الحرف�ي لجمي�ع الحج�ج المت�واترة ف�ي المؤلف�ات السياس�ية لعملء ن�ابليون، ويخل�ص إل�ى الس�تنتاج

بأن فوغت ببغاء ذليل يردد بغباء جميع حجج البونابرتيين، أو عميل مأجور مثله مثل سائر الصحفيين البونابرتيين.

 بي��د أن م��اركس ل يكتف��ي بالتندي��د بف��وغت سياس��يا. فم��ا أهجيت��ه بمح��ض أهجي��ة ق��دح وذم. إنم��ا يس��تخدم م��اركس ض��د ف��وغت
 سلحا يتقن كل التقان استعماله: سلح التهكم والسخرية. فكلما تق�دم الق�ارئ ف�ي مطالع�ة الكت��اب، ارتس�مت أم�ام ن�اظريه الشخص��ية
 الهزلية لفوغت ال�ذي يتح�ول م��ن ع�الم ك��بير ورج�ل سياس�ي عظي�م عل�ى فالس�تاف (بط�ل شكس�بير) متبج��ح، مه��ذار، تحل�و ل�ه أط�ايب
 الحياة على حساب الخرين. وليس ثمة اثر أدبي كلسيكي في أقطار العالم قاطبة لم يدل فيه ماركس بدلوه لكي يغ�ترف من��ه قطع�ا

يساهم، على ما يبدو، في إضافة قسمة جديدة إلى قسمات وجه فالستاف الحديث ذاك.

 لك��ن ف��وغت ك��ان يحظ��ى بتأيي��د القس��م الناف��ذ م��ن الديموقراطي��ة البرجوازي��ة اللماني��ة. له��ذا يزي��ح م��اركس النق��اب ع��ن الخس��ة
 السياس��ية لتل��ك الديموقراطي��ة وي��وجه ف�ي درب��ه ض�ربات إل��ى الش��تراكيين ال��ذين ل يس��تطيعون أن ي��دفعوا ع��ن أنفس��هم ش��عورا ب��الحترام

تجاه «الطبقات المستنيرة».

ملق��ا م��ن المه��اجرين الث��وريين تتي��ح gإن محاول��ة ف��وغت الف��تراء عل��ى القس��م الك��ثر جذري��ة وف��ي ال��وقت نفس��ه الك��ثر ع��وزا وا 
 لم��اركس المناس��بة لرس��م ص��ورة الح��زاب البرجوازي��ة المتربع��ة عل��ى س��دة الس��لطة أو العامل��ة ف��ي ص��فوف المعارض��ة، وعل��ى الخ��ص
 لتسليط الضوء على قابلية الصحافة البرجوازية للرتشاء والشراء بالمال، تل��ك الص�حافة ال��تي أض�حت مؤسس�ة رأس��مالية تجن��ي الرب��ح

من بيع الكلمات، مثلها مثل مؤسسات أخرى متخصصة في بيع الزبل.

  يؤك���دون، ح���تى حي���ن ك���ان1859 عل���ى 1849لق���د ك���ان الش���خاص المطلع���ون عمي���ق الطلع عل���ى الحقب���ة الممت���دة م���ن 
 ماركس ما يزال على قيد الحياة، أنه ليس من كتاب ككتابه عن ف�وغت يق�دم ذل�ك الق��در اله�ائل م��ن المعلوم�ات ع��ن طبيع�ة الح�زاب
 ف��ي ذل��ك الزم��ن. ص��حيح أن الق��ارئ المعاص��ر بحاج��ة إل��ى ش��رح وتعلي��ق ليفه��م تفاص��يله كاف��ة، لك��ن س��هل علي��ه أن ي��درك الهمي��ة

السياسية لتلك الهجية.

 لقد اضطر لسال نفسه إلى القرار، لدى ظهور الكتاب، بأن ماركس كتب أثرا عظيما، وأن مخاوفه لم يك�ن له�ا م��ن م��برر،
 وأن ف��وغت ق��د انته��ى أم��ره إل��ى الب��د كرج��ل سياس��ي. تص��وروا، عل��ى س��بيل المث��ال، ال��دوي ال��ذي س��يخلفه أث��ر أدب��ي ف��ي عش��ية ث��ورة

  الروسية يحول ميليوكوف، الذي ك�ان ه�و الخ�ر عالم�ا م�برزا وزعيم�ا لح�زب الك��اديت، إل�ى شخص�ية مض�حكة، إل�ى سياس�ي1905
إمعة.

 ، أي في الزمن الذي كانت قد بدأت فيه حركة جديدة في أوس��اط1860والحال أنه كان من الهمية بمكان في حوالي العام 
 البرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة والذي كان فيه كل حزب يسعى إلى كسب تأييد طبق��ة فق�راء الم��دن، أن يت��بين الجمي��ع أن ممثل��ي
 الديموقراطي��ة البروليتاري��ة ل يتس��اوون فكري��ا م��ع أب��رز ممثل��ي الديموقراطي��ة البرجوازي��ة وأك��ثرهم ش��عبية فحس��ب، ب��ل ي��بزونهم ويتفق��ون
 عليهم بل جدال. ولقد ك�انت الض�ربة المس�ددة إل�ى ف�وغت ض�ربة قاض�ية لحظ�وة واح�د م�ن أش�هر ق�ادة الديموقراطي�ة البرجوازي�ة. وم�ا

] من أجل بسط النفوذ على العمال اللمان.41كان للسال أل أن يكون ممتنا لماركس الذي سهل عليه الصراع ضد التقدميين [
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 في هذا كانت تكم��ن الهمي�ة السياس��ية لكت�اب م�اركس ذاك. وق�د غ�ابت ه�ذه الهمي��ة ع�ن انتب�اه مهرين��غ تمام�ا. فه��ذا الخي�ر
ن بقدر أقل من الجزم عما ك�ان يفع��ل قب��ل  gتقيي��م تل��ك الف��ترة م��ن وجه��ة1914يواصل في السيرة التي وضعها عن حياة ماركس، وا ، 

 النظ��ر الدبي��ة الخالص��ة، وه��و الي��وم يخف��ف قليل م��ن ش��دة الحك��م الص��ادر عن��ه ويعل��ن أن ذل��ك الكت��اب «ك��ان عقب��ة أك��ثر من��ه عون��ا
 بالنسبة إلى عمل حياته الكبير». صحيح أن ماركس ل�و ك�ان مج�رد رج�ل أدب وعل�م لك�ان أج�دى ل�ه أل يش�غل وقت��ه إل ف�ي كتاب�ات

  برومير والرأسمال. وعلى أساس هذا العتبار أيضا، يسعنا القول أنه ك��ان أج��دى لبليخ�انوف، ب��دل م��ن التج��ادل عل�ى18من أشباه 
 م��دى ثلثمئة ص��فحة م��ع ش��خص ت��افه مث��ل المرت��د المقب��ل تيخ��وميروف، ل��و اس��تغل وقت��ه ف��ي تق��ديم ع��رض ش��عبي ع��ن الرأس��مال أو

كتابة وجيز في الماركسية.

 لن��رd الن إل��ى الموق��ف ال��ذي وقف��ه م��اركس وانجل��ز م��ن نش��اط لس��ال التحريض��ي. لق��د ب��دأ لس��ال نش��اطه التحريض��ي، كم��ا
 ، حين انقس�مت الديموقراطي�ة البرجوازي�ة البروس�ية بص��دد مس�ألة التكتي��ك ال�واجب انته�اجه ف�ي النض�ال ض�د1862تعلمون، في عام 

 ، ق��د ج�ن بص�ورة نهائي��ة. وف�ي1848 كان ملك بروسيا السابق، الذي طبقت شهرة «مآثره» الف�اق أثن�اء ث�ورة 1858الحكومة. ففي 
 .1850-1849بادئ المر عmين وصي على العرش، ث�م تس�نم الع�رش المي��ر غلي�وم ال�ذي ك�ان ق�د أم�ر بإع�دام ال��ديموقراطيين ف�ي 

 وفي الونة الولى تنكر في زي الليبرالية، لكن سرعان ما نشب نزاع بينه وبين مجلس النواب حول مسألة تنظيم الجيش. فقد رغبت
 الحكومة في تعزيز القوات العسكرية وطلب�ت ف�رض ض�رائب جدي��دة، لك�ن البرجوازي�ة الليبرالي�ة ط�البت بض�مانات وبرقاب�ة. وأث�ار ذل�ك
 النزاع مناقشات حول التكتيك. فلسال، الذي كان يوالي اتصالته الوثيقة بالوساط الديموقراطية والتقدمية البرجوازية، طالب بتكتيك
 أش�د حزم�ا. ولم�ا ك�انت تركيب��ة ك�ل نظ�ام ه�ي مح�ض تع��بير ع�ن العلق�ة الفعلي��ة للق�وى ف�ي مجتم�ع معط�ى، فق��د ك�ان م�ن الض�روري

إطلق قوة اجتماعية جديدة ضد الحكومة التي كان يقف على رأسها آنئذ بسمارك، الرجعي الذكي والحازم.

 في تقرير خاص كتب برسم العمال، أبان لسال ما تل�ك الق�وة الجتماعي��ة الجدي�دة. وذل�ك التقري��ر، المك�رس لع�رض «ارتب�اط
 العص���ر الحاض���ر بفك���رة الطبق���ة العامل���ة»، مع���روف بعام���ة باس���م برنام���ج العم���ال. ولق���د ك���ان بالجم���ال عرض���ا للفك���ار الساس���ية
 المتضمنة في البيان الشيوعي، بعد تخفيف حدتها وتكييفها مع شروط الشرعية. بي��د أن��ه ك�ان ف�ي ال�وقت نفس��ه أول بي��ان علن�ي، من��ذ

 ، عن ضرورة تجميع الطبقة العاملة في تنظيم سياسي مس��تقل، منفص�ل بل لب�س ع�ن جمي�ع الح�زاب البرجوازي�ة، بم�ا1848هزيمة 
فيها أكثرها ديموقراطية.

 كانت مداخلة لسال تلك تتفق مع الحركة العمالية المستقلة التي كانت تنمو وتتطور بقوة خاصة في مقاطعة الساكس حيث
  العمالي��ة. وك��ان1848ك��ان ي��دور الص��راع ف��ي أوس��اط العم��ال بي��ن ال��ديموقراطيين وبي��ن بع��ض ممثل��ي «الرعي��ل الول» م��ن حرك��ة 

 مطروحا عل�ى بس�اط البح�ث ي��ومئذ مش��روع دع�وة م�ؤتمر للعم�ال اللم�ان قاطب�ة. وق��د نظم�ت له�ذا الغ�رض لجن�ة خاص�ة ف�ي لي�بزغ.
 ولم��ا دع��ي لس��ال إل��ى إب��داء رأي��ه بص��دد أه��داف الحرك��ة العمالي��ة ومهامه��ا، ع��رض برن��امجه ف��ي رس��الة مفتوح��ة موجه��ة إل��ى لجن��ة

ليبزغ.

 بعد أن ينتقد لسال بعنف برنامج حزب التقدميين البرجوازيين والوسائل التي يقترحها هذا الحزب لمداواة بؤس العم��ال، يؤك��د
 على ضرورة تنظيم حزب مستقل للطبقة العاملة. والمطلب السياسي الرئيسي الذي ينبغي حشد الق�وى كاف��ة وتركيزه�ا م��ن أج�ل الف�وز

 ]، ي��بين أن��ه42ب��ه ه��و ح��ق النتخ��اب الع��ام. أم��ا ع��ن البرنام��ج القتص��ادي ف��إن لس��ال، بالس��تناد إل��ى «ق��انون الج��ور الحدي��دي» [
يستحيل رفع الجور إلى ما فوق حد أدنى معين. لهذا يوصي بتنظيم شركات إنتاجية بمساعدة اعتمادات ممنوحة من الدولة.
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 ب��ديهي أن م��ا ك��ان لم��اركس أن يواف��ق عل��ى خط��ة كتل��ك. وق��د س��عى لس��ال، بل ج��دوى، إل��ى اكتس��اب تأيي��ده لبرن��امجه. وق��د
 قامت بينهما أسباب أخرى للخلف، لم تتجل تماما إل بعد بضعة أشهر حين تحمس لسال، الراغب في الحصول ف��ورا عل��ى نج��اح
 عملي ملموس، ل�«السياسية الواقعية» ولم يحج�م، ف�ي مع�رض ص�راعه ض�د الح�زب التق��دمي، ع�ن الش�طط والمغ�الة إل�ى ح��د مغازل�ة

الحكومة والتلف إليها.

 على كل حال، ل مجال للشك –وماركس نفسه يقر بذلك- في أن لسال هو ال�ذي رف�ع م�ن جدي��د، بع��د حقب�ة ال�ردة الرجعي��ة
 ، الراي��ة العمالي��ة ف��ي ألماني��ان وف��ي أن��ه ك��ان أول منظ��م للح��زب العم��الي اللم��اني. ذل��ك ه��و1862 إل��ى 1849الطويل��ة الممت��دة م��ن 

فضل لسال الذي ل مرية فيه.

 لك��ن النش��اط المكث��ف، وأن القص��ير الم��د (أق��ل م��ن ع��امين)، ال��ذي ق��ام ب��ه لس��ال ف��ي مي��دان التنظي��م والسياس��ة ك��ان ينط��وي
على عيوب جوهرية كان ل بد أن تؤدي –متجاوزة في ذلك برنامج لسال الناقص- إلى ابتعاد ماركس وانجلز عن هذا الخير.

 لقد كان من الواضح، بادئ ذي بدء، أن لسال، بدل من التوكيد على ارتباط «التحاد العمالي العام اللماني» ال��ذي أسس��ه
 بالحركة الشيوعية القديمة، يحرص على نفي هذه الصلة نفي�ا جازم�ا. وف�ي ال�وقت ال��ذي اقتب�س في��ه أفك��اره الساس��ية كاف��ة م��ن البي�ان
 الشيوعي، كان يحاذر بعناية الشارة إليه كمرجع. وهو لم يستشهد بماركس إل في واحد من آخر مؤلفاته، ولم يستشهد ب��ه كش��يوعي

نما كاقتصادي. gأو كثوري وا

 كان لسال يفسر مسلكه باعتبارات تكتيكي��ة. فم�ا ك�ان يري��د أن ي��ثير ف�زع الجم�اهير ال�تي ل�م يكتم��ل وعيه�ا بع��د وال�تي يت�وجب
تحريرها من الوصاية الفكرية للتقدميين الذين يلوحون باستمرار بشبح الشيوعية المخيف.

 ك��ان لس��ال مغ��رورا ومعجب��ا ب��ذاته إل��ى ح��د بعي��د، وك��ان يه��وى البه��ة والفخفخ��ة والقرقع��ة والش��هرة ال��تي ت��ترك أث��را عميق��ا ف��ي
 الجم��اهير غي��ر المكتمل��ة التط��ور وت��ثير نف��ور العم��ال ال��واعين واش��مئزازهم. ك��ان يحل��و ل��ه أن يتص��وره الن��اس خ��الق الحرك��ة العمالي��ة
 اللمانية. لكن هذا بالتحديد م�ا ك�ان يبع��د عن�ه ل م�اركس وانجل�ز فحس�ب، ب�ل جمي�ع مخض�رمي الحرك�ة الثوري�ة القديم�ة. ول�م ينض�م
 إليه من هؤلء جميعا سوى أنصار فيتلنغ القدامى وخصوم ماركس. ولقد احتاج المر إلى سنوات ع��دة ك�ي يفه�م العم�ال اللم�ان أن
 حركته��م ل��م تب��دأ م��ع لس��ال فق��ط. وم��ا ل يفهم��ه مهرين��غ ه��و أن م��اركس وأص��دقاؤه ك��انوا يحتج��ون عل��ى تل��ك الرغب��ة ف��ي تص��فية ك��ل
 ارتباط بالحركة الثورية والسرية القديمة. وهذه الرغبة في عدم التورط بصلة بالحزب اللشرعي القديم تجد تفسيرها ف��ي ان��دفاع لس��ال

المسرف نحو «السياسة الواقعية».

 لن��رd الن إل��ى نقط��ة الخلف الثاني��ة: مس��ألة النتخ��اب الع��ام. فه��ذا المطل��ب ك��ان س��بق للميث��اقيين أن طرح��وه. وق��د ن��ادى ب��ه
 أيضا كل من ماركس وانجل�ز. لك�ن م��ا ك�ان يس��عهما الق�رار بالهمي��ة المس�رفة ال��تي يعزوه�ا إلي�ه لس�ال والموافق��ة عل�ى الطروح�ات
 ال��تي ك��ان يق��ول به��ا. فق��د ك��ان النتخ��اب الع��ام ف��ي نظ��ر لس��ال بمثاب��ة وس��يلة عجائبي��ة تكف��ي، م��ن دون أي تغيي��ر آخ��ر ف��ي النظ��ام
 السياسي والقتصادي، لتس�ليم زم�ام الس�لطة ف�ورا إل�ى الطبق�ة العامل�ة. ك�ان لس�ال يؤك��د بس�ذاجة ف�ي كراس�اته أن العم�ال سيحص�لون

  ب��المئة م��ن المقاع��د ف��ور الف��وز بح��ق النتخ��اب الع��ام. ك��ذلك ك��ان الن��ارودنيون ال��روس يعتق��دون أن90ف��ي البرلم��ان عل��ى م��ا يق��ارب 
 الفلحي���ن، المش���كلين للغالبي���ة الس���احقة م���ن الس���كان، سيحص���لون ف���ي الجمعي���ة التأسيس���ية ال���تي تس���تدعى للنعق���اد بع���د سلس���لة م���ن
 العملي��ات الرهابي��ة الناجح��ة عل��ى الغالبي��ة الس��احقة أيض��ا. وم��ا ك��ان لس��ال ي��درك أن��ه ل ب��د أن تت��وفر جمل��ة ش��روط أخ��رى وبالغ��ة

الهمية حتى ينقلب النتخاب العام من وسيلة خداع للجماهير الشعبية إلى أداة تربيتها الطبقية.
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 لم يكن أقل عمقا من ذلك الخلف بصدد الروابط النتاجية. فهذه الروابط لم تكن بعد في نظر ماركس وانجل�ز عه��دئذ س�وى
 وسيلة ثانوية ذات أهمية محدودة للغاية، تفيد بوجه خ�اص ف��ي بي�ان أن المق�اول أو الرأس��مالي لي�س ع��امل ض�روريا مطل��ق الض�رورة
yمن عوامل النتاج. أما التصور بأن الروابط النتاجية هي الوسيلة لوض�ع الي��د ت��دريجيا عل�ى وس�ائل النت��اج الجتماعي��ة ففي��ه تن�اس 
 لض���رورة الس���تيلء أول عل���ى الس���لطة السياس���ية ح���تى يت���م فيم���ا بع���د تحقي���ق سلس���لة م���ن الج���راءات المناس���بة، كم���ا ورد ف���ي البي���ان

الشيوعي.

 ك��ذلك ك��ان تص��ور م��اركس وانجل��ز مغ��ايرا تمام��ا لتص��ور لس��ال ع��ن دور النقاب��ات. فق��د ك��ان لس��ال، المغ��الي ف��ي الهمي��ة
 الفائق��ة للرواب��ط النتاجي��ة، ي��رتئي أن تنظي��م النقاب��ات مجه��ود ض��ائع ول مج��دy ب��المرة، وك��ان يتبن��ى م��ن ه��ذا المنظ��ور آراء الطوب��اويين

القدامى التي سبق لماركس أن أخضعها لنقد نهائي في بؤس الفلسفة.

 ولم تكن الخلفة بصدد مسألة التكتي��ك أق�ل عمق�ا، ه�ذا إن ل�م تك�ن أك��ثر أهمي�ة. ولس�نا نمل��ك أي مس�وغ لته�ام م��اركس، كم�ا
 يفعل مهرينغ، بأنه غالى في أهمية التقدميين وعلق آمل أكبر مما ينبغي على البرجوازية. لقد سبق لي، في محاضرتي الخي��رة، أن

 . ولق��د رأين��ا عن��ف النق��د ال��ذي وجه��ه إل��ى الديموقراطي��ة1848تل��وت عليك��م وص��ف م��اركس للبرجوازي��ة البروس��ية بدال��cة تجرب��ة ث��ورة 
 البرجوازي�ة ف�ي من�اظرته م��ع ف�وغت. وعلي��ه، ل يس��تطيع أح��د أن يق�ول أن م��اركس، المف�ترق ع�ن وطن��ه، ك�ان م�ا ي��زال ي��ؤمن بالط��ابع
 التق��دمي للبرجوازي��ة البروس��ية، بينم��ا ك��انت أوه��ام لس��ال ع��ن ه��ذه الخي��رة، وه��و الع��رف به��ا من��ه، ق��د تب��ددت وانقش��عت. إنم��ا ك��ان
 الخلف يكمن في التكتيك الواجب انتهاجه حيال تلك البرجوازية. فكما كانت الحال في إبان الحرب بي��ن ال�دول الرأس�مالية، ك�ان م�ن
 الواجب في الصراع بين البرجوازي��ة التقدمي��ة وبس��مارك اكتش�اف أو إنش�اء تكتي��ك ل يح�ول الش��تراكية إل�ى خ�ادم لط�رف أو آخ�ر م��ن
 الط���راف المتحارب���ة. وك���انت هن���اك حاج���ة إل���ى ح���زم خ���اص وح���ذر ب���الغ. والح���ال أن لس���ال ك���ان ينس���ى، ف���ي مج���رى ص���راعه م���ع
 التقدميين البروسيين، أنه ما تزال هناك إقطاعية بروسية، طبقة مغلقة من اليونكر، ل تقل عن البرجوازية عداء للعم��ال. ك��ان يه��اجم
 التق��دميين وين��دد به��م ع��ن ح��ق، لكن��ه ك��ان يع��رف كي��ف ل يتع��دى الح��دود الض��رورية، كم��ا أن��ه ك��ان ل يفع��ل ش��يئا غي��ر الس��اءة إل��ى
 قضيته بكيله الثناء والمديح للسلطات. بل ما كان لسال يتحرج من اللجوء إل��ى تس�ويات غي��ر مقبول��ة ول ج�ائزة. م��ن ذل��ك أن عم��ال
 اعتقلوا في واحدة من المدن، فأوصاهم برفع طلب عفو إلى بسمارك الذي لن يتوانى، كما قال، عن إص��دار الم��ر ب�إطلق س��راحهم
 نكاية بالليبراليين. بيد أن العمال أبوا الخذ بنص��يحة لس�ال. ول�و رجعن�ا إل�ى خطاب�ات ه��ذا الخي��ر، وبخاص�ة خطاب��اته ف�ي النص�ف

 ، لوج��دناها تحت��وي عل��ى الك��ثير م��ن أش��باه تل��ك الع��ثرات. ل��ن أتكل��م ع��ن المفاوض��ات ال��تي أجراه��ا لس��ال م��ع1864الول م��ن ع��ام 
نما أيضا بالقضية gبسمارك من غير علم التنظيم العمالي، مجازفا على هذا النحو بإنزال ضرر فادح ل بسمعته السياسية فحسب، وا 
ذا أردنا أن نأخذ مثال من الحياة الروسية، نقول أنه كان في المستطاع توجيه نقد ع�ديم الش�فقة إل�ى ميليك�وف، لك�ن gالتي يخدمها. وا 

مغازلة ستوليبين وغوريمويكين وأضرابهما ما كانت لتكون إل غلطة ل تغتفر، أو بالحرى جريمة.

 تلك هي الختلفات التي منعت ماركس وانجل�ز م�ن دع��م نش�اط لس�ال التحريض�ي بهال�ة اس�مهما. لك�ن م�ا تج�در ملحظت�ه
 أن ماركس وانجلز، في الوقت الذي امتنعا فيه عن تأييد لسال. رفضا أيضا التدخل علنا ضده، وضغطا بهذا التجاه على رفاقهما
 العاملين في ألمانيا من أشباه ليبكنخ��ت عل�ى س��بيل المث�ال. بي��د أن لس�ال، ال�ذي ك��ان يق�در عالي�ا حيادهم��ا، ك�ان ينزل�ق أك��ثر ف�أكثر
 على المنحدر الخطر. وقد راح ليبكنخت والرفاق الخرون في برلين والقاليم الراينية يحثون ماركس على التدخل ضد تكتيك لس��ال

 . والح�ال أن�ه بع��د أربع�ة1863 آب 30الخاطئ. وأرجح الظن أن المر كان سينتهي إلى قطيعة سافرة لو ل�م يل�ق لس�ال حتف�ه ف�ي 
 ، تأسست الممية الول�ى ال�تي أت�احت لم�اركس إمكاني��ة الع�ودة إل�ى العم�ل الث�وري المباش�ر،1864 أيلول 28أسابيع من وفاته، في 

 عل��ى النط��اق المم��ي ه��ذه الم��رة. ونظ��را إل��ى الهمي��ة الك��بيرة لتاري��خ الممي��ة الول��ى وال��دور الب��ارز ال��ذي لعب��ه فيه��ا م��اركس، أران��ي
مضطرا إلى تخصيص محاضرتين لها. 
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المحاضرة السابعةالمحاضرة السابعة

  الكوني في لندن –1862 – نمو الحركة العمالية في إنكلترا وفرنسا وألمانيا –معرض 1858-1857 [أزمة 

 الحرب الهلية في أمريكا – أزمة الصناعة القطنية – النتفاضة البولونية – تأسيس الممية الولى – دور

ماركس -«الخطاب الفتتاحي»].

-1848كما ذكرتم لكم، احتاجت الحركة الثورية، الحركة العمالية، إلى زهاء عشر سنوات حتى تقيل نفسها من عثرتها ف�ي 
  ال��تي أخ��ذت طابع��ا عالمي��ا وض��ربت بق��وة ح��تى روس��يا. ولق��د أوض��حت لك��م1858-1857. وق��د ارتب��ط ه��ذا النه��وض بأزم��ة 1849

 كيف أن أوربا، التي ك�انت ق��د ح�افظت ح�تى ذل�ك الحي�ن عل�ى طمأنين��ة الخارجي��ة، ق�د وج�دت نفس�ها مض��طرة، ف�ي ش�خص الطبق�ات
  وال�تي بقي�ت معلق�ة. لق��د1848الحاكمة، إلى الشروع على طريقتها الخاصة بح�ل المس�ائل ال�تي طرحته�ا عل�ى ج�دول العم�ال ث�ورة 

-1848ك��انت هن��اك حاج��ة، ف��ي المق��ام الول، إل��ى الهتم��ام بالمس��ألة القومي��ة، مس��ألة توحي��د ألماني��ا. وك��انت الحرك��ة الثوري��ة ف��ي 
  قد انحدPت بأوربا الغربية، ولم تشمل إنكلترا بتمامها، وعلى كل حال لم يكن لها انعكاس قوي على ذلك القطر، كما ل��م تم��س1849

 ، انج��رت روس��يا والولي��ات المتح��دة إل��ى1856أوس��ع أمص��ار أورب��ا، أعن��ي روس��يا، ول الولي��ات المتح��دة ك��ذلك. وف��ي ح��والي الع��ام 
 الدوامة. ففي روسيا انطرح�ت عل�ى ج�دول العم�ال مس�ألة إلغ�اء القنان�ة. فك�ان ي��ومئذ عص�ر «الص�لحات الك�برى»، العص�ر ال�ذي

 ].40، إل�ى تش��كيل جمعي�ات س�رية، ك�انت أش�هرها أوله�ا زملي�ا إي فولي�ا [1860رأت فيه النور حركة ثورية م�ا لبث�ت أن أدت، بع��د 
 وفي الوليات المتحدة انطرحت مسألة إلغاء الرق. وقد أظهرت هذه المسألة، حتى أك�ثر م�ن المس�ألة الروس��ية، إل�ى ح�د ص�ار الع�الم
 عالميا، بعد أن كان يقتصر فيما غبر على شطر من أوربا. وقد أتضح أن مسألة إلغاء الرق، التي ما كانت تعني في الظاهر غي��ر
 الوليات المتحدة، مسألة بالغة الهمية بالنسبة إلى أورب�ا ذاته��ا، بحي�ث وج��د م�اركس مس�وغا للتص�ريح، ف�ي مقدم��ة المجل��د الول م��ن
 «الرأس�مال»، ب�أن الح�رب ف�ي س�بيل إلغ�اء ال�رق ف�ي أمريك�ا ق�د أعط�ت الش�ارة لنه�وض حرك�ة عمالي�ة جدي��دة ف�ي أورب�ا الغربي�ة. وق�د
 ألمحت في المرة السابقة إلى الحداث السياسية الرئيسية التي تمخضت عنها تلك القلقلة القتصادية الجامح��ة. والي�وم س��أتوقف عن��د

الحركة العمالية.

  ل�م يك��ن ق��د بق�ي أث�ر ف�ي إنكل�ترا م�ن الحرك�ة الميثاقي��ة الثوري�ة1863سأبدو ب�أول أقط�ار الحرك��ة العمالي��ة، إنكل�ترا. فف�ي ع�ام 
 . وف�ي الواق�ع،1848القديمة. بل يؤك�د بع�ض الم�ؤرخين أن الميثاقي�ة قض�ت نحبه�ا من��ذ التجرب�ة المش�هورة للمظ�اهرة المجهض�ة ع�ام 

 عرفت الميثاقية فترة ازدهار أخرى في زمن ح�رب الق�رم. فق��د اس��تطاعت، بقي��ادة ارنس�ت ج�ونز، الخطي��ب المف��وه والص�حافي اللمع�ي
 ال���ذي أس��س بمس���اعدة م��اركس وأص���دقائه أحس���ن ص��حيفة اش���تراكية ف��ي ذل���ك العه���د، أن تس��تغل أثن��اء ح��رب الق��رم ت���ذمر الجم��اهير
 الشعبية، ذلك التذمر الذي تصاعد مده حين أتضح للعيان أن تلك الحرب قد ط�ال أم�دها بخلف م�ا ك�ان متوقع�ا. وق��د م�رت ش�هور
 ك����انت فيه���ا الص���حيفة الش����عبية، اللس���ان المرك����زي للميث����اقيين، م����ن أوس���ع الص���حف نف���وذا. وك���انت مق���الت م���اركس الرائع����ة ض���د
 غلدستون، وعلى الخص ضد بالمرستون، تجذب ف�ائق النتب�اه. لكنه�ا ك�انت مح�ض طف�رة مؤقت�ة. فم�ا أن وض�عت الح�رب أوزاره�ا
نم�ا ك�انت هن�اك gحتى فقد الميثاقيون صحيفتهم. ول ترجع العلة الوحيدة في ذل��ك إل�ى الخلف�ات ال�تي نش�بت بي�ن ج�ونر وخص�ومه. وا 

أسباب أهم.

 . صحيح أن بعض الفروع عرفت أزم��ات1849يكمن السبب الول في النهضة المعجزة للصناعة النكليزية منذ نهاية سنة 
 عابرة، بيد أن الصناعة ك�انت ف�ي مجمله�ا ف�ي أوج الزده�ار. وق��د اختف�ى ك�ل أث�ر للبطال�ة. فل�م يس�بق ق�ط للص�ناعة النكليزي��ة، من��ذ
 نحو من مئة سنة، أن احتاجت تلك الحاجة الشديدة إلى اليد العاملة. ويكمن السبب الثاني في تيار الهجرة الج��ارف ال��ذي حم��ل م��ن

  العمال النكليز إلى الوليات المتحدة حيث اكتشفت مناجم ذهب ثرة. ففي غضون سنوات قلئل ه�اجر مليون�ان1855 إلى 1851
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 من العمال من إنكلترا بصورة نهائي��ة، وك�ان ه�ؤلء العم��ال، كم�ا يح�دث عل�ى ال�دوام ف�ي أش�باه ه��ذه الح��الت، يمثل�ون أق�وى العناص�ر
 وأصلبها وأعظمها طاقة. على هذا النحو خسرت الحركة العمالية، ومعها الحركة الميثاقية، القسم العظم من قواها. وينبغي بعد أن

نضيف إلى ذينك السببين الجوهرين جملة أسباب أخرى ثانوية.

 طردا مع الضعف المتعاظم الط�ارئ عل�ى التنظي��م الميث��اقي، ك��ان ي�تراخى الرب��اط ال��ذي ك�ان يرب��ط بي��ن ش��تى أش�كال الحرك�ة.
  كانت الحركة الميثاقية قد اصطدمت بالحركة المهنية. لكن الشكال الخرى للحركة العمالية كانت تنزع ه��ي1850 و1840فبين 

 أيض��ا إل��ى أن تتخص��ص وتنفص��ل ع��ن الج��ذع الص��يلة. وه��ذه واح��دة م��ن خص��ائص الحرك��ة العمالي��ة النكليزي��ة عص��رئذ. فغالب��ا م��ا
 يرينا تاريخها تنظيمات خاصة شتى، تشرع على حي�ن بغت��ة ب��النمو والتط��ور، فتص�ل س�ريعا ف�ي بع��ض الحي�ان إل�ى ض�م ع��دة مئات
 م��ن آلف العض��اء. وق��د جعل��ت واح��دة م��ن تل��ك المنظم��ات ه��دفها النض��ال ض��د الدم��ان عل��ى الكح��ول. عل��ى س��بيل المث��ال. ك��ان
 التنظي��م الميث��اقي يتب��ع خ��ط الح��د الدن��ى م��ن المقاوم��ة. فق��د ك��ان ح��اول ف��ي الماض��ي أن يكاف��ح الدم��ان عل��ى الكح��ول ف��ي ص��فوف
 أعض���ائه. وه���ا ه���وذا الن يض���ع نص���ب عيني���ه ه���دفا خاص���ا، وه���و أن يؤس���س ف���ي جمي���ع أرج���اء إنكل���ترا جمعي���ات لمكافح���ة تع���اطي
 الكحول، وعلى هذا النحو حول انتباه ع��دد ك��بير م�ن العناص�ر ع�ن الحرك�ة العمالي�ة العام�ة وأبع��دهم عنه�ا. وق�د وج�دت أيض�ا حرك�ة
 أخرى، الحركة التعاونية بقيادة الشتراكيين المسيحيين. وقد سبق أن رأيناها كهنة في ص�فوف الحرك��ة الميثاقي��ة. وق��د ذك��رت لك�م ف�ي

 . وف�ي زم�ن لح�ق م�ا1845أحد الحاديث اسم ثوري، هو الراعي ستيفنس. كان واح�دا م��ن أك�ثر الخطب�اء ش��عبية ف�ي ح�والي الع�ام 
 ميل ك��ثيرا نح��و اليمي��ن. وق��د جم��ع ح��وله مجموع��ة م��ن مح��بي الخي��ر والحس��ان ال��ذين قص��دوا الوس��اط العمالي��ة ليعظوه��ا بالمس��يحية
 العملية، وليؤكدوا الفلس السياسي للحركة الميثاقية، وليقدموا تنظيم جمعيات تعاونية على كل شيء آخر. ولما ك��انت ه��ذه الحرك��ة
 ل تهدد الطبقات الحاكمة بأي خطر، فقد لقيت عونا ومساعدة حتى من قبل أعضاء الحزب الحاكم. وق��د انض�م إليه��ا بع��ض ممثل��ي
المثقفين المتعاطفين مع آلم الطبقة العاملة وأوجاعها. وعلى هذا المنوال، انفصل عن الحركة العمالية فرع جديد ينشد هدفا خاصا.

 لن أع��دد جمي�ع الش�كال الخاص�ة للحرك�ة العمالي��ة، ول�ن أتوق�ف إل عن��د الحرك�ة المهني�ة. ص�حيح أن ه�ذه الحرك�ة ل�م تلق،
 ، شروط موائمة كتلك التي لقتها الحركة التعاونية أو حركة مكافحة الدمان على الكح�ول. بي��د أنه�ا1850في السنوات التالية لعام 

  تأس��س ف��ي إنكل��ترا أول اتح��اد ق��ومي1851اص��طدمت بمقاوم��ة أوه��ى م��ن تل��ك ال��تي اص��طدمت به��ا الحرك��ة الميثاقي��ة القديم��ة. فف��ي 
 م��تين لعم��ال البن��اء الميك��انيكي. وت��ولى قي��ادته ع��املن عزوم��ان ونش��يطان، افلح��ا ف��ي التغل��ب عل��ى ال��روح الحرفي��ة الص��رف للحرك��ة
 المهني��ة النكليزي��ة، وعل��ى المي��ل إل��ى تنظي��م اتح��ادات محلي��ة لمقاطع��ة أو مق��اطعتين فق��ط. ول ينبغ��ي أن ننس��ى أن الش��روط الخاص��ة
 للص��ناعة النكليزي��ة ك��انت تعي��ق إل��ى ح��د ل يس��تهان ب��ه تنظي��م التح�ادات الش��املة النط�اق. م��ن ذل��ك أن الص��ناعة النس��يجية م��تركزة
يف�انوفو –فوزنسنس�ك وان تك�ن مس�احة ك�ل واح��دة gبرمتها تقريبا في مقاطعتين، مثلم�ا ه�ي م�تركزة ف�ي روس�يا ف�ي مح�افظتي موس�كو وا 
 منهما تزيد بكثير ع�ن مس�احة المقاطع�ة النكليزي�ة. بي��د أن العي�ب الج�وهري ف�ي النقاب�ات النكليزي��ة م�ا ك�ان يكم��ن ف�ي ض�يق نط�اق
نما في ضيقها الحرفي. فقد كانت كل مهنة في حدود الصناعة الواحدة تنظ�م نفس�ها ف�ي اتح��اد خ�اص. له��ذا ل�م gنشاطها الجغرافي، وا 

ن شرعت بالتطور الحثيث بعد  gلخلق أش�كال تنظيمي��ة تفس�ح ف�ي المج�ال للنض�ال عل�ى نط�اق1850تكن الحركة المهنية مؤهلة، وا ، 
 واسع ضد أرباب العمل. فما دامت الصناعة في ازده��ار، ك�ان يس�هل عل�ى غالبي�ة العم�ال الحص�ول عل�ى علوات ف�ي الج�ور. ب�ل
 أكثر من ذلك: فقد كان أرباب العمل المتزاحمون فيم��ا بينه��م يس��عون، ع��ن طري�ق رف��ع الج�ور وتحس��ين ش�روط العم��ل، إل�ى اجت��ذاب
 العمال الذين كان عددهم دون المطلوب لس��د حاج�ات الف�روع الص��ناعية الجدي��دة ال�تي ك�ان يت�والى ظهوره�ا. وف�ي إب�ان تل�ك الس�نوات

سعت الرأسمالية إلى اجتذاب عمال البر الوربي، من ألمان وفرنسيين وبلجيكيين، إلى إنكلترا.
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 بيد أن الحركة المهنية بقيت في تلك الشروط، على الرغم من تطوره�ا الت�درجي، ف�ي مس�توى مت��دنy للغاي�ة. فش�تى التح�ادات
 ال�تي ك��انت تتش��كل ف�ي ف�روع ص�ناعة واح��دة ك�انت تبق�ى عل�ى انقس�امها ل عل�ى نط�اق القط�ر فحس�ب، ب��ل ك��ذلك ف�ي ح��دود المدين��ة

الواحدة. ولم تكن حتى المجالس المحلية قد ظهرت بعد إلى حيز الوجود.

  تغيرات ملموس�ة عل��ى الوض��ع. وكم�ا س�بق أن ذك��رت لك�م، ك�انت أحس��ن النقاب�ات تنظيم��ا نقاب�ة1858-1857أدخلت أزمة 
 عمال البناء الميكانيكي المؤلفة من خيرة العمال اختصاصا. وما كانت تلك الصناعة، مثلها مثل الصناعة النسيجية، تعمل لحس��اب

  امت��ازت هات��ان الص��ناعتان عل��ى غيرهم��ا م��ن الص��ناعات، وفازت��ا بوض��ع احتك��اري ف��ي1850الس��وق الداخلي��ة وح��دها. فب��دءا م��ن 
 السوق العالمية. أما العمال المختصون والعاملون فيهما، فق�د حص�لوا بيس�ر عل�ى تن�ازلت م��ن قب�ل أرب�اب العم�ل ال�ذين ك�انوا يجن�ون
 طائل الرباح. وعلى هذا النح�و، ب��دأ يتوط��د «الس��لم الم�دني» بي��ن أرب�اب العم�ل والعم��ال. وم�ر أث�ر الزم��ة، عل�ى الرغ�م م��ن ح��دتها،
 م���رورا س���ريعا. واتس���عت أك���ثر ف���أكثر المس���افة بي���ن العم���ال المختص���ين والعم���ال غي���ر المختص���ين، وس���اهمت ف���ي إض���عاف الحرك���ة

الضرابية في تلك الفروع من الصناعة.

 لكن ما كان جميع العم�ال يتمتع�ون بمث�ل ذل��ك الق�در م��ن الطمأنين�ة. فق�د ك�ان للزم�ة انعك�اس ب�الغ الش�دة عل�ى عم�ال البن�اء
 1840السكاني الذين تزعموا منذ ذلك الحي�ن نض�ال الطبق�ة العامل�ة النكليزي��ة، مثلم�ا ك�ان تزعم�ه م��ن قب�ل عم�ال النس��يج ف�ي ع�ام 

.1850وعمال البناء الميكانيكي في عام 

 لقد أدى تطور الرأسمالية إلى زيادة خارقة للم�ألوف ف�ي تع��داد س�كان أورب�ا، وم�ن ث�م إل�ى تع�اظم الحاج�ة إل�ى المس�اكن. وم�ن
  ك��انت إنكل��ترا ق��د ان��دفعت ان��دفاعا محموم��ا ف��ي م��د الس��كك الحديدي��ة، وف��ي1840هن��ا ك��ان ازده��ار ص��ناعة البن��اء الس��كاني. فف��ي 

  مرت بما يشبه حمى البناء السكاني، وارتفعت المنازل الجديدة باللف. وص��ارت بض��اعة، مثله��ا مث��ل القط��ن أو الص�وف.1850
 وكانت صناعة البناء السكاني، بتنظيمه��ا التقن�ي، م�ا ت�زال ف�ي الط�ور المعمل��ي، لكنه�ا ك�انت ق��د س�قطت من��ذ ذل��ك الحي��ن بي�ن أي�دي

الرأسماليين الكبار.

 كان مقاول البناء يكتري أرضا ويشيد عليها مئات المن�ازل ال�تي ك�ان يؤجره�ا أو يبيعه�ا. والمن�ازل النكليزي��ة ل تش�به المن�ازل
 الروسية، فهي عادة عبارة عن منازل صغيرة من القرمدي مشيدة على نس�ق واح��د، وق��د ل تزي��د أحيان�ا ع��ن ش�قتين أو ثلث ش�قق ل
 تتج���اوز مس���احتها الجمالي���ة مس���احة ش���قة م���ن أرب���ع أو خم���س غ��رف ف���ي موس���كو، لك���ن ب���دل م���ن أن تك���ون الغ���رف متج��اوزة نراه��ا
 متناضدة بعضها فوق بعض. وهذا م��ا جع��ل بع��ض اقتص�اديي ال�بر الورب�ي ي�روون الس�اطير ع��ن العم��ال النكلي��ز ال��ذين يش��غلون،

على حد زعم أولئك القتصاديين، بيوتا بكاملها. وفي الواقع، تغص المنازل النكليزية بقاطنيها، كما لو أنها ملجأ ليلي.

 جذب تطور صناعة البناء السكاني إلى الم�دن ع��ددا ك��بيرا م�ن عم�ال الري�ف. وه��ذه الص�ناعة، كم�ا تعلم��ون، بالغ��ة التعقي�د.
 وه��ي تحت��اج إل��ى مختل��ف ض��روب العم��ال. فه��ي تس��تخدم عم��ال احتط��اب ونج��ارين وجصاص��ين وبن��ائين ونج��ادين، وبكلم��ة واح��دة،
 جمي��ع العم��ال ال��ذين ل يش��اركون ف��ي البن��اء فحس��ب، ب��ل أيض��ا ف��ي ت��أثيث المن��زل وزخرفت��ه. ويرتب��ط تط��ور البن��اء الس��كاني وثي��ق
 الرتب��اط بتط��ور ص��ناعة المفروش��ات والس��جاد والص��ناعة الفني��ة. وق��د أدت أيض��ا الزي��ادة الك��بيرة ف��ي تع��داد س��كان الم��دن إل��ى تط��ور

الصناعة الكبيرة في مضمار الحذية والملبس.
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  ك�ان له�ا انعك�اس ب�الغ الش��دة عل�ى تل��ك الف�روع الجدي��دة م�ن النت�اج الرأس�مالي. فق�د حرم�ت1858-1857والح�ال أن أزم�ة 
 من العمل أعدادا ل تقع تحت الحصر من العمال، وخلقت جيشا من العاطلين راح يزاح�م العم�ال الخري�ن. وق�رر المق�اولون وأرب�اب
 العمل انتهاز السانحة للضغط على عمالهم، ولتخفيض أجورهم، ولزيادة مدة يوم العمل. وعل��ى دهش��ة عظيم��ة منه��م، رد العم��ال ف��ي

  بإض��راب جم��اهيري. ك��ان واح��دا م��ن أعظ��م إض��رابات لن��دن. ب��ل أك��ثر م��ن ذل��ك، فق��د حظ��ي إض��راب عم��ال البن��اء الس��كاني1859
 بتأيي��د عم��ال الف��روع الجدي��دة م��ن الص��ناعة. واس��ترعى انتب��اه أورب��ا بق��در م��ا اس��ترعته الح��داث السياس��ية الك��برى عص��رئذ. وح��تى ف��ي
 الص�حف والمجلت الموس�كوفية وج��دت مراس�لت ع��ن ذل��ك الض�راب تزي��د ط�ول وحجم�ا ع��ن تل�ك ال��تي نقرؤه�ا أحيان�ا ف�ي الص�حف
 السوفياتية عن بعض الضرابات في أوربا الغربية. وقد تولد عن ذلك الضراب عدد جم من الهيئات والمهرجانات الخطابية. وك��ثيرا
 ما كان يتردد في عداد الخطباء اسم كريمر. ففي مهرجان هايد بارك الخط�ابي أعل�ن أن إض�راب عم�ال البن�اء ه��و أول مناوش�ة بي��ن
 اقتصاد العمل واقتصاد الرأسمال. وقام عمال آخرون، من أمثال أوجر، بنشاط تحريضي مكثف. وصدرت بيانات. ولنشر بالمناس��بة
 إل��ى أن المحادث��ة المش��هورة بي��ن العام��ل والرأس��مالي، وه��ي واح��دة م��ع ألم��ع ص��فحات الرأس��مال، تك��اد أن تك��ون ف��ي بع��ض مواض��عها

.1859-1858نسخة طبق الصل عن البيان الذي أصدره العمال أثناء إضراب 

 إن ذلك الضراب، الذي انتهى بعد ردح من الزمن بتسوية، أدى إلى تنظيم أول مجلس للتح��ادات المهني��ة ف�ي لن��دن. وك��ان
 القادة الرئيسيون الثلثة لذلك المجلس أوجر وكريمر وهويل، وثلثتهم من العمال ال��ذين ص�اروا فيم�ا بع��د أعض�اء ف�ي المجل�س الع�ام

  كان ذلك المجلس قد أضحى من أوسع المنظم��ات نف��وذا. وق��د تح��ول أيض��ا، ش�أن مجالس��نا1861الول للممية الولى. ومنذ عام 
 السوفياتية الولى، إلى منظمة سياسية. وق��د س�عى جه�ده للس��تجابة وال�رد عل�ى جمي��ع الح�داث ال�تي ته�م العم�ال. وعل�ى غ�رار ذل�ك

 1862المجل��س، ق��امت مج��الس أخ��رى ف��ي أنح��اء مختلف��ة م��ن إنكل��ترا واس��كوتلندا، بحي��ث ب��اتت إنكل��ترا مجه��زة م��ن جدي��د ف��ي ع��ام 
بتنظيمات عمالية طبقية. وكانت المراكز السياسية والقتصادية لتلك التنظيمات مجالس التحادات المهنية (التريديونيونات).

 لن��رd الن إل��ى فرنس��ا. فق��د ع��اثت الزم��ة ف��ي ه��ذا القط��ر فس��ادا ض��اهى م��ا ع��اثته ف��ي انكل��ترا. وك��ان له��ا انعك��اس ش��ديد عل��ى
  وس��يلة1859الص��ناعة النس��يجية، وك��ذلك عل��ى ك��ل ص��ناعة الكمالي��ات. وكم��ا قل��ت لك��م، ك��انت الح��رب ال��تي ش��رع به��ا ن��ابليون ف��ي 

  ض�ربت الزم��ة ب�وجه خ�اص الص��ناعة الفني��ة الباريس�ية. لك��ن ب�اريس ك�انت أيض�ا1860لتحوي�ل اتج�اه ت��ذمر العم�ال. وف�ي مس��تهل 
 ، وازده�رت فيه�ا ص�ناعة البن�اء. وك�ان واح�دا م�ن أه�م إص�لحات1850مدين��ة مكتظ�ة بالس�كان، وق��د ش�هدت تط�ورا حثيث�ا ب�دءا م��ن 

زال��ة الزق��ة القديم��ة الض��يقة وتحويله��ا إل��ى ش��وارع عريض��ة gن��ابليون الث��الث إع��ادة تعمي��ر مجموع��ة بكامله��ا م��ن الحي��اء الباريس��ية، وا 
 وجادات فسيحة يتعذر نصب المتاريس فيها. وعلى مدى سنوات عديدة اهتم عمدة باريس هوسمان بإعادة تعمي��ر المدين��ة عل�ى نح��و
 منهج��ي منظ��م. وهك��ذا اجتم��ع ف�ي ب��اريس، مثلم��ا ف��ي لن��دن، ع��دد غفي��ر م��ن عم��ال البن��اء. وه�ؤلء العم��ال، ابت��داء م��ن المي��اومين إل��ى
 المه��رة والرفيع��ي الختص��اص منه��م، ه��م ال��ذين ق��دموا الك��وادر الرئيس��ية للحرك��ة العمالي��ة الجماهيري��ة الجدي��دة ال��تي تط��ورت ب��دءا م��ن

 . وحين ستطلعون عل�ى تفاص�يل تاري�خ الممي��ة الول�ى ف�ي فرنس�ا، فس�تلحظون أن غالبي�ة أعض�ائها، والب�ارزين منه��م، ك�انوا1860
من العمال المهرة في صناعة البناء والصناعة الفنية.

  عادت إلى الظهور المجموعات الشتراكية القديم��ة ال��تي ينبغ��ي أن نخ�ص بال��ذكر منه��ا1860بنهوض الحركة العمالية بعد 
 في المقام الول مجموعة البرودونيين. ف�ي ذل��ك العه��د ك�ان ب��رودون نفس�ه م�ا ي�زال عل�ى قي��د الحي�اة. ك�ان، بع��د اعتق�اله وحبس�ه لف�ترة
 من الزمن، قد هاجر إلى بلجيكا، ومارس مباشرة أو عن طري�ق أتب��اعه، بع��ض الت��أثير عل�ى الحرك�ة العمالي�ة. بي��د أن الم��ذهب ال��ذي

 كان يختلف بعض الشيء عن المذهب الذي عرضه أثناء مناظرته النفة الذكر مع ماركس.1860كان يدعو إليه بعد 
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 كان مذهبه عهدئذ عبارة عن نظرية مسالمة تماما، متكيفة مع الحركة العمالية الشرعية. وك�ان ال�برودونيون ق��د جعل�وا ه�دفهم
 تحسين وضع العمال، وكانت الوسائل ال�تي يقترحونه�ا له�ذا الغ�رض متلئم��ة م�ع ش�روط حي�اة الحرفيي��ن ف�ي المق�ام الول. وك�ان ف�ي
 طليع���ة تل���ك الوس���ائل العتم���اد الرخي���ص، ب���ل المج���اني إذا أمك���ن. وق���د أوص���وا، له���ذا الغ���رض، بتنظي���م جمعي���ات تس���ليف يتض���افر
 أعضاؤها ويتعاونون على خدمة بعضهم بعضا بالتعاضد. ومن هنا جاء اسم التعاضدية. جمعيات تضافر ومعونة متبادل��ة، ع��زوف
 عن الضرابات، شرعية الجمعيات العمالية، اعتماد مج��اني، ع�زوف ع��ن النض�ال السياس�ي المباش��ر، تحس�ين الوض�اع ع��ن طري�ق
 النضال القتصادي وحده الذي ل يجوز بالصل توجيهه ضد أسس النظ�ام الرأس��مالي: تل��ك ه�ي عص�ارة برنام��ج التعاض��ديين ال��ذين

كانوا، من بعض الجوانب، أكثر اعتدال من معلمهم.

 ب�التوازي م�ع تل��ك المجموع��ة، ك�انت توج��د مجموع�ة أخ�رى أك�ثر انحراف�ا إل�ى اليمي��ن، بقي�ادة الص�حفي آرم�ان ليف�ي ال�ذي ك�ان
 عل��ى ص��لة وثيق��ة فيم��ا س��بق بالمه��اجرين البول��ونيين وم��ؤدب أولد الش��اعر البول��وني ميكييفت��ش. وق��د ك��انت ل��ه اتص��الت وثيق��ة أيض��ا

بالمير بلون-بلون الذي سبق لنا أن عرفناه حاميا للسيد فوغت.

 أما المجموعة الثالثة –وق�د كن��ت اق�ل تع��دادا ومؤلف�ة م�ن ث��وريين فق�ط- فه�ي مجموع��ة البلنكيي��ن ال��ذين اس�تأنفوا دع��ايتهم ف�ي
 أوساط العمال والمثقفين والطلبة والدباء. وك�ان ينتم�ي إل�ى تل�ك المجموع��ة، ف�ي م��ن ينتم��ي إليه��ا، ب�ول لف�ارغ وش�ارل ل�ونغيه الل�ذان

صاهرا فيما بعد ماركس.

 كان كليمنصو أيض�ا ي��تردد عل�ى تل��ك الوس�اط. وك�ان جمي��ع أولئك الش�بان والعم�ال واقعيي��ن تح�ت ت��أثير بلنك�ي ال�ذي ك�ان،
 عل��ى الرغ��م م��ن قب��وعه ف��ي الس��جن، عل��ى ص��لت مس���تديمة بالخ��ارج، وال��ذي م��ا ك��انت مق��ابلت أص��دقائه بالممنوع��ة عن��ه. وك��ان

البلنكيون ألد أعداء المبراطورية النابوليونية وكانوا يتعاطون النشاط السري.

 ، ي�وم ت�والت سلس�لة م�ن الح�داث ال�تي تمخض�ت ع�ن1862هك�ذا ك�انت حال�ة الحرك�ة العمالي�ة ف�ي إنكل�ترا وفرنس�ا ف�ي ع�ام 
 تق��ارب أوث��ق بي��ن العم��ال الفرنس��يين والنكلي��ز. وس��نحت فرص��ة ذل��ك التق�ارب بافتت��اح مع��رض لن��دن الك��وني. فق��د ج��اء ذل��ك المع��رض
 تتويجا لطور جديد ف�ي النت�اج الرأس�مالي والص�ناعة الك�بيرة تح�ول مع�ه ك�ل قط�ر مف�رد إل�ى ج�زء م��ن القتص�اد الع�المي. وك�ان أول

 ، ث�م أقي�م الث�الث1855، كم�ا نظ�م المع�رض الث�اني ف�ي ب�اريس ف�ي ع�ام 1852معرض قد نظم عقب ثورة شباط ف�ي لن��دن ف�ي ع�ام 
من جديد في لندن.

 أتاح ذلك المعرض الفرصة في باريس للقيام بحملة تحري�ض بي��ن العم��ال. وت��وجهت مجموع��ة آرم�ان ليف�ي إل�ى رئي�س اللجن��ة
 المكلف��ة بتنظي��م الجن��اح الفرنس��ي ف��ي مع��رض لن��دن. وك��ان ذل��ك الرئي��س ه��و المي��ر بل��ون-بل��ون، وق��د أم��ر بتخص��يص معون��ة مالي��ة

لرسال وفد عمالي إلى معرض لندن.

 أث��ار ه��ذا الك��رم مناقش��ات محموم��ة ف��ي جمي��ع المش��اغل والورش��ات الباريس��ية. وبي��دهي أن البلنكيي���ن عارض��وا بح��زم قب��ول
 الصدقة الحكومية. لكن مجموعة أخرى، كان الغلبة فيها للتعاضديين، أخذت ب��رأي مخ�الف. فق��د ارت�أت أن�ه م��ن ال��واجب انته�از تل��ك
 الس��انحة الش��رعية. وق��الت أن الم��ال مق��دم لرس��ال من��دوبين عم��اليين. وعلي��ه، تنبغ��ي المطالب��ة ب��أن ينتخ��ب الوف��د م��ن قب��ل الورش��ات
والمشاغل، ل أن يسمى من قبل السلطات. وستكون تلك النتخابات فرصة ممتازة للدعاية، وسيسعى العمال إلى إنجاح مرشحيهم.
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 توصلت تل�ك المجموع��ة، بقي��ادة ع��املين هم�ا ت��ولن وبيراش��ون، إل��ى ترجي��ح كف�ة وجه��ة نظره�ا. ووافق�ت الس��لطات عل��ى إج�راء
 انتخابات في الورشات والمشاغل، وتم انتخاب مرشحي المجموعة الثانية برمتهم تقريبا. وقاطع البلنكيون النتخابات. أم��ا مجموع��ة
 ليفي فلم يفز لها أي مرشح. على هذا النحو جرى تنظيم وفد باريس العمالي. ومن ألمانيا أيضا أرسل إلى لندن وفد كان على صلة

بمجموعة العمال التي أخذت على عاتقها تنظيم المؤتمر العمالي وقصدت لهذا الغرض لسال.

 عل��ى ه��ذا النح��و أت��اح مع��رض لن��دن الك��وني الفرص��ة للق��اء العم��ال الفرنس��يين والنكلي��ز واللم��ان. وق��د اجتم��ع أولئك العم��ال
ل�ى ذل��ك الجتم�اع يرج�ع بع��ض الم��ؤرخين تاري�خ تأس�يس الممي�ة. لق�د س�بق ل�ي أن زكي�ت لك�م كت�اب س�تكلوف ع�ن تاري��خ gبالفع��ل، وا 

الممية. فلنرd ما يقوله عن ذلك اللقاء:

  آب5 الكوني الذريعة للعمال النكليز ولرفاقهم من البر الوربي ليتقاربوا ويتفاهموا. ففي لندن...، ف��ي 1862«قدم معرض 
 ، ك��ان الس��تقبال الحف��ي لس��بعين من��دوبا ع��ن العم��ال الفرنس��يين م��ن قب��ل رف��اقهم النكلي��ز. وف��ي الخط��ب ال��تي ألقي��ت ف��ي تل��ك1862

 المناس��بة، ج��رى التوكي��د عل��ى ض��رورة إقام��ة اتص��ال أمم��ي بي��ن البروليت��ارين ال��ذين يش��تركون كبش��ر وم��واطنين وش��غيلة ف��ي مص��الح
واحدة وصبوات واحدة».

 ما هذه، ويا للسف، إل خرافة. وفي الواقع كان لذلك الجتماع، كما برهن�ت عل�ى ذل��ك من��ذ زم�ن بعي��د، ط�ابع مغ�اير تمام�ا.
 فقد انعقد بمشاركة ممثل��ي البرجوازي�ة والطبق�ات الحاكم�ة ومب�اركتهم. والخط�ب ال�تي ألقي�ت في�ه ل�م تج�رح أي رب عم�ل ول�م تقل�ق ب�ال
 أي شرطي، لن الرأسماليين النكليز، الذين كانوا أثناء إضراب عمال البناء زعماء المقاولين، شاركوا في الجتماع. ومما ل��ه دللت��ه
 به��ذا الص��دد أن التري��ديونيونيين النكلي�ز أب��وا المش�اركة ف�ي ذل��ك المهرج�ان الخط�ابي. ذل��ك ه�و الس�بب ال�ذي يمنعن��ا م�ن اعتب�ار ذل��ك

الجتماع بداية الممية.

 الش��يء الص��حيح الوحي��د أن��ه م��ا دام ق��د ق��دم إل��ى لن��دن عم��ال م��ن فرنس��ا وألماني��ا، فل ب��د أنه��م التق��وا فيه��ا العم��ال الفرنس��يين
  ك�ان جمعي��ة التثقي��ف1850. والحال أن المك�ان ال�ذي ك�ان يلتق�ي في�ه عم�ال مختل�ف القومي�ات بع��د 1848واللمان المهاجرين بعد 

  ش��ابر ورف��اقه. وك��ان مطع��م تل���ك الجمعي���ة ومقهاه��ا يقع��ان ف��ي الح��ي ال���ذي ك��ان يقي��م في���ه ي���ومئذ1840العم��الي ال��تي أسس��ها ف��ي 
 الج��انب. وق��د لب��ث ذل��ك الح��ي مرك��ز تجم��ع الج��انب إل��ى زم��ن الح��رب المبريالي��ة ال��تي ك��ان م��ن أول ض��حاياها الجمعي��ة العمالي��ة

 1909 عاما. وهذا ما أمكن لي أن ألحظه شخصيا عند إقامتي في لندن يوم ق��دمت إليه�ا ف�ي 74اللمانية التي بات لها من العمر 
  للعمل في المتحف البريطاني. ولم يكن هناك يومئذ مك��ان آخ�ر واح��د يمك��ن في�ه التق�اء مث�ل ذل��ك الع��دد الك��بير م��ن العم�ال1910و

الجانب. وقد بادرت الحكومة النكليزية إلى إغلق النادي اللماني غب إعلن الحرب.

 وم��ن المؤك��د أن بع��ض أعض��اء الوف��د الفرنس��ي تعرف��وا إل��ى المه��اجرين الفرنس��يين الق��دامى، مثلم��ا تج��دد التع��ارف بي��ن عم��ال
 لي��بزغ اللم�ان وبي��ن رف�اقهم الق��دامى. لك��ن مث��ل تل��ك التص�الت ك�انت ب�الطبع عارض��ة، وم�ا ك�انت أهل لن ت�ؤدي ل إل�ى تأس��يس

 آب الذي يعزو إليه ستكلوف، مقتفيا بذلك مؤرخين آخرين، أهمية فائقة.5الممية ول إلى تنظيم اجتماع 

 على أنه وقع وقتئذ حدثان بالغ�ا الهمي�ة. ك��ان الول الح�رب الهلي��ة ف�ي الولي��ات المتح��دة. فق��د ك�انت مس�ألة إلغ�اء ال�رق ق��د
 طرح��ت من��ذ بع��ض ال�وقت عل�ى ج��دول العم��ال، كم��ا س��بق ل�ي الق��ول. وق��د اكتس��بت تل��ك المس�ألة ح��دة بالغ��ة وفج��رت ص��راعا ش��ديد
 العن��ف بي��ن ولي��ات الجن��وب وولي��ات الش��مال ق��ررت مع��ه الولي��ات الول��ى، ك��ي تبق��ي عل��ى ال��رق، النفص��ال ع��ن التح��اد وتأس��يس
 جمهورية مستقلة. وعلى الثر اندلعت حرب تمخضت عن نتائج لمتوقعة ومزعجة للغاية بالنسبة إلى الع�الم الرأس�مالي قاطب�ة. فف�ي
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 ذلك العهد كانت الوليات الجنوبية تحتكر بمفردها تقريبا إنت�اج القط�ن وتم�ون الص�ناعة القطني�ة ف�ي الع�الم قاطب�ة. وم�ا ك�انت مص�ر
 تنتج وقتئذ غير كمية ضئيلة للغاية من القط�ن، وم�ا ك�انت الهن��د الش�رقية وتركس�تان تق�دمان ش�يئا للس�وق الوربي�ة. وعل�ى ه�ذا النح�و

-1857وجدت أوربا نفسها محرومة على حين غرة من القطن. وفيما تمكنت الصناعة في مجمله�ا م��ن مع�اودة النه�وض م�ن أزم�ة 
 ، حلت بالصناعة القطنية أزمة ل سابق لها أصابت ل إنكلترا فحسب، ب��ل أيض�ا فرنس�ا وألماني��ا، وح�تى روس��يا حي�ث تع��رض1858

 معم��ل بروخ��وروف لخس��ائر فادح��ة. وأدى نق��ص القط��ن إل��ى ارتف��اع ك��بير ف��ي أس��عار س��ائر الم��واد الولي��ة المس��تخدمة ف��ي الص��ناعة
 النس��يجية. ص��حيح أن الرأس��ماليين الكب��ار ع��انوا أق��ل مم��ا ع��انى غيره��م، لك��ن الص��غار والمتوس��طين س��ارعوا إل��ى إغلق مش��اريعهم.

وهكذا قضي بالجوع على مئات اللوف من العمال الوربيين.

 اقتص��ر دور الحكوم��ات عل��ى ص��دقات تافه��ة. وش��رع العم��ال النكلي��ز، ال��ذين ك��انوا قبي��ل ذل��ك بقلي��ل ق��د ض��ربوا المث��ل ف��ي
 التض��امن أثن��اء إض��راب عم��ال البن��اء، بتنظي��م أعم��ال المس��اعفة والنج��دة. وت��ولى المب��ادرة إل��ى ذل��ك المجل��س اللن��دني للتري��ديونيونات.
 وتألفت لذلك الغرض لجنة خاصة. وكذلك في فرنسا، حيث تولى قي�ادة تل��ك اللجن�ة ممثل��و المجموع��ة ال�تي ك�انت ق��د نظم�ت انتخ�اب
 الوف��د العم��الي إل��ى مع��رض لن��دن. وج��رت اتص��الت بي��ن اللجن��تين. وب��ذلك ق��ام ل��دى العم��ال النكلي��ز والفرنس��يين بره��ان جدي��د عل��ى
 الرتباط الوثيق في المصالح بين عمال مختلف القطار. وهكذا تكون الحرب الهلية في الوليات المتح�دة ق��د أح��دثت انقلب�ا عميق�ا
 في حياة أوربا القتصادية، وضربت على السواء العمال النكليز والفرنس��يين واللم��ان، وح�تى العم�ال ال�روس ف�ي مح�افظتي موس��كو
 وفلديمي��ر. له��ذا كت��ب م��اركس، ف��ي مقدم��ة المجل��د الول م��ن الرأس��مال، أن ح��رب النفص��ال ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر قرع��ت ن��اقوس
 الخطر للطبقة العامل�ة، تمام�ا كم�ا ك�انت ح�رب اس�تقلل الولي�ات المتح��دة ض�د إنكل�ترا ق��د قرع�ت ن�اقوس الخط�ر للبرجوازي�ة الفرنس�ية

قبل الثورة.

 وقد وقع عصرئذ حدث آخر كان له أث�ره أيض�ا عل�ى عم�ال مختل�ف القط�ار. فق�د ألغي�ت القنان��ة ف�ي روس�يا. ودع�ت الحاج�ة
 إلى تحقيق سلسلة من الصلحات في سائر فروع الدارة والحياة القتصادية. وفي الوقت نفسه كانت الحركة الثورية تتعزز وتطرح
 مط�الب أك�ثر جذري�ة. وأخ�ذت من�اطق الح��دود، بم�ا فيه�ا بولوني��ا، تض�طرب. واغتنم�ت الحكوم��ة القيص�رية الس�انحة لتض�ع ح�دا دفع��ة
واحدة للعصيان الخارجي والداخلي. فقد حرضت بولونيا على شهر راية التمرد، وشحذت في ال�وقت نفس�ه النزع�ة الوطني��ة الروس�ية-

الكبرى بمساعدة كاتكوف وغيره من الكتاب المرتشين. وكلف مورافييف وزبانيته بقمع النتفاضة البولونية.

 لقت النتفاضة البولونية في أوربا الغربي��ة، حي�ث ك�انت القيص�رية الروس�ية موض�ع كراهي�ة عام�ة، تعاطف�ا حماس�يا. وأب�احت
 حكوم��ات ش��تى، ومنه��ا الحكومت��ان الفرنس��ية والنكليزي��ة، حري��ة العم��ل كامل��ة للم��دافعين ع��ن النتفاض��ة البولوني��ة، محاول��ة ب��ذلك أن
 تعط�ي متنفس�ا للت�ذمر ال�ذي ك�انت ن�ذره ت�تراكم ف�ي أوس�اط العم�ل. ونظم�ت ف�ي فرنس�ا سلس�لة م��ن الجتماع�ات، ونظم�ت ك��ذلك لجن�ة
 كان على رأسها تولن وبيراشون. وفي إنكلترا تولى قيادة الحركة المناصرة للبولونيين كريمر وأوجر ع��ن العم��ال والس��تاذ بيس��لي ع��ن

المثقفين الراديكاليين.

  أقي���م ف���ي لن���دن مهرج���ان خط���ابي ض���خم برئاس���ة الس���تاذ بيس���لي وألق���ى في���ه كريم���ر خطاب���ا لل���دفاع ع���ن1863ف���ي نيس���ان 
 البول��ونيين. واتخ��ذ الجتم��اع ق��رارا ب��دعوة العم��ال الفرنس��يين والنكلي��ز إل��ى ممارس��ة الض��غط عل��ى حكومتيهم��ا لحملهم��ا عل��ى الت��دخل

  تم��وز22لص��الح بولوني��ا. وتق��رر أيض��ا تنظي��م مهرج��ان خط��ابي أمم��ي. وأقي��م ذل��ك المهرج��ان ف��ي لن��دن برئاس��ة بيس��لي نفس��ه، ف��ي 
 . وتح��دث في��ه أوج��ر وكريم��ر باس��م العم��ال النكلي��ز، وت��ولن باس��م العم��ال الفرنس��يين. وق��د أك��د الجمي��ع عل��ى ض��رورة إحي��اء1863

 بولونيا المستقلة. كان ذلك هو الموضوع الوحيد لخطاباتهم. لكن عقد ف�ي الي�وم الت�الي اجتم��اع ل ي�أتي ب�ذكره ع�ادة مؤرخ�و الممي�ة.
 وقد جرى تنظيمه بمبادرة من المجلس اللندني للتريديونيونات، لكن بدون مشاركة العناصر البرجوازية ه��ذه الم�رة. وق��د أك��د في��ه أوج��ر
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 عل��ى ض��رورة ارتب��اط أوث��ق بي��ن العم��ال النكلي��ز وعم��ال ال��بر الورب��ي. وطرح��ت المس��ألة طرح��ا عملي��ا. وق��د س��بق أن ذك��رت لك��م أن
 العمال النكليز كانوا يلقون مزاحمة ش��ديدة م�ن قب��ل العم�ال الفرنس��يين والبلجيكيي��ن، ولس��يما العم�ال اللم�ان. وف�ي ذل��ك الزم��ن ك��انت
 الخب��ازة، ال��تي ك��ان كب��ار المق��اولين ق��د وض��عوا الي��د عليه��ا، تعتم��د بص��ورة رئيس��ية عل��ى العم��ال اللم��ان. وك��ان العدي��د م��ن الفرنس��يين
 يعمل��ون ف��ي البن��اء والث��اث والص��ناعة الفني��ة. له��ذا ك��ان التري��ديونيون النكلي��ز يغتنم��ون ك��ل س��انحة للت��أثير عل��ى العم��ال الج��انب

القادمين إلى إنكلترا. والحال أن أسهل وسيلة للوصول إلى ذلك كانت قيام تنظيم يجمع بين العمال من شتى القوميات.

 وتقرر أن يوجه العمال النكليز خطابا إلى العمال الفرنسيين. ومضى ما يقارب أشهرا ثلثة قبل أن يرفع ذلك الخط��اب إل��ى
 التري��ديونيونيين ف��ي لن��دن ليحظ��ى بمص��ادقتهم. وق��د ت��ولى كت��ابته بص�ورة رئيس��ية أوج��ر ال��ذي اس��توحى إل��ى ح��د م��ا، ف��ي أرج�ح الظ��ن،

خطاب التعاطف الذي كان توماس هارون قد وجهه في نهاية القرن الثامن عشر إلى الثوريين الفرنسيين.

 في تلك الحقبة كانت النتفاضة البولونية قد قمع��ت بوحش��ية منقطع��ة النظي��ر عل�ى ي��د الحكوم��ة القيص�رية. ول يك��اد الخط�اب
يأتي بذكر ذلك. وحتى أعطيكم فكرة عن طابعه، سأتلو عليكم منه المقطع التالي:

 «إن إخ�اء الش��عوب ض��روري للغاي��ة لص�الح العم��ال. فف��ي ك��ل م��رة نح��اول فيه��ا تحس��ين وض��عنا ع��ن طري��ق تقلي��ص م��دة ي�وم
 العم��ل أو زي��ادة الج��ور، يتوع��دنا الرأس��ماليون باس��تخدام عم��ال فرنس��يين وبلجيكيي��ن وألم��ان مس��تعدين لداء عملن��ا مقاب��ل س��عر أدن��ى
 ارتفاعا. ومن سوء الحظ أن هذا التهديد يوضع موضع تنفيذ في أحيان كثيرة. وم��ن المؤك��د أن الخط�أ ل يق�ع عل�ى ع�اتق رف�اق ال��بر
نما فقط عل�ى ع�دم وج�ود ص�لة منظم��ة بي��ن الج�راء م��ن ش�تى القط�ار. إل أنن�ا نأم�ل أن ي�زول ه�ذا الوض�ع عم�ا قري��ب، gالوربي، وا 
 لن جهودن���ا للوص���ول إل���ى وض���ع العم���ال المتدني���ة أج���ورهم عل���ى نف���س مس���توى ال���ذين يتقاض���ون أج���ورا مرتفع���ة س���تمنع عم���ا قري���ب

المقاولين من استخدام بعضنا ضد بعض لخفض مستوى حياتنا، طبقا لروحهم التجارية».

 . وج�رى ت�داوله ف�ي1863لم يترجم الخطاب إلى الفرنسية من قبل الس��تاذ بيس�لي ويرس�ل إل�ى ب�اريس إل ف�ي تش�رين الث�اني 
 باريس كمادة تحريضية في الورشات والمشاغل. بي��د أن رد العم�ال الفرنس��يين ت�أخر ط�ويل. فق��د ك�انت الس��تعدادات قائم�ة عل�ى ق�دم

 . وف���ي تل���ك1864وس���اق عه���دئذ ف���ي ب���اريس للنتخاب���ات التكميلي���ة للهيئة التش���ريعية ال���تي ك���ان م���ن المف���ترض أن تج���ري ف���ي آذار 
 المناسبة طرحت مجموعة من العمال، ومنهم تولن وبيراشون، سؤال بالغ الهمية: هل ينبغي أن يكون للعمال مرش��حوهم الخاص��ون
 بهم أم عليهم الكتفاء بتأييد المرشحين الراديكاليين؟ وبعب�ارة أخ��رى، ه�ل ينبغ�ي النفص�ال بوض�وح وجلء ع�ن المعارض�ة البرجوازي�ة
 والتدخل على أساس برنامج خاص أم يتوجب السير في ركاب الحزاب البرجوازية؟ وقد نوقش�ت تل��ك المس�ألة نقاش�ا واس�عا ف�ي خت�ام

 . وق��رP الق��رار عل��ى الت��دخل عل��ى ح��دة وترش��يح ت��ولن. كم��ا تق��رر ف��ي ال��وقت نفس��ه تعلي��ل ذل��ك النش��قاق ع��ن1864 ومطل��ع 1863
الديموقراطية البرجوازية في وثيقة برنامجية خاصة حملت، طبقا لعدد موقعيها، اسم بيان الستين.

 إن ذل��ك البي�ان م��ترع ب��روح البرودوني��ة ف�ي قس��مه النظ��ري، ف�ي نق��ده للنظ�ام ال�برجوازي. لكن��ه ين�أى بوض�وح وجلء ف�ي ال�وقت
 نفس��ه ع��ن البرنام��ج السياس��ي للمعل��م، وي��دعو إل��ى تش��كيل تنظي��م سياس��ي خ��اص للعم��ال، ويط��الب بترش��يح عم��ال إل��ى البرلم��ان كيم��ا

يتمكنوا من الذود عن مصالح البروليتاريا. 

 أيد برودون بحرارة بيان الستين وكتب في هذا الموضوع كتابا هو من خير مؤلف��اته. وق��د انك��ب عل��ى العم��ل في��ه ف��ي الش��هر
 الخيرة من حياته، لكنه قضى نحبه قبل صدوره. وعنوان ذلك الكت�اب ع�ن الطاق�ات السياس�ية للطبق�ة العامل�ة. وق�د أق�ر في��ه ب�رودون
 للعمال بالحق في أن يكون لهم تنظيم طبقي مستقل. وأيد البرنامج الجديد للعمال الباريسيين الذي رأى فيه خير دلي��ل عل��ى الطاق��ات
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 السياسية الهائلة التي تنطوي عليها الطبقة العاملة. ولئن تمسك بوجهة نظره القديم��ة ع�ن الض�رابات وجمعي�ات التض�افر والمس�اعدة
 المتبادلة، فإن كتابه يعيد إلى الذهان، بما ينبض به من روح احتجاج على المجتمع ال��برجوازي وم��ن ن��زوع بروليت��اري، م��ؤلفه الول
 عن الملكية. وقد غدت هذه المنافح�ة ع��ن الطبق�ة العامل�ة واح��دا م�ن الكت�ب الم�أثورة ل�دى العم�ال الفرنس�يين. وحي�ن ي�دور الكلم ع�ن
 تأثير البرودونية في عه��د الممي��ة الول�ى، ل يج�وز أن نس��هو ع��ن أن المقص�ود به��ا البرودوني��ة كم�ا تك��ونت بع��د نش�ر بي��ان الس�تين.
 فتحت ذلك الشكل، مارست البرودونية تأثيرا ك�بيرا عل�ى وجه�ات نظ�ر المثقفي�ن الث�وريين ال�روس. وق��د ترج�م كت�اب ب��رودون، الص�ادر

بعد وفاته، إلى الروسية على يد واحد من كتcابنا، ن. ميخائيلوفسكي، الذي أصاب منه علما كثيرا.

 تص��رم زه��اء ع��ام م��ن الزم��ن قب��ل أن يض��ع العم��ال الباريس��يون خطاب��ا جوابي��ا. وق��د ت��م انتخ��اب وف��د خ��اص لنقل��ه إل��ى لن��دن.
  ف�ي قاع�ة س�ان مارت��ان، ف�ي قل�ب المدين��ة. وق��د ت�رأس الحف��ل بيس�لي.1864 أيل�ول 28واس��تقبال له�ذا الوف��د نظ�م اجتم��اع حاش��د ف�ي 

وكانت القاعة مكتظة. وفي البدء تل أوجر خطاب العمال النكليز. ثم تل تولن خطاب الفرنسيين. وهاكم هذا المقطع منه: 

 «التقدم الكوني، تقسيم العمل، حرية التجارة: تلك ه��ي العوام��ل الثلث��ة ال�تي ينبغ��ي أن تس�تأثر بانتباهن��ا، لنه��ا قمين��ة بتحوي��ل
 حياة المجتمع القتصادية تحويل ج��ذريا. لق��د ش�كل الرأس��ماليون، بقس�ر م��ن ق��وة الش�ياء وحاج�ات الزم��ان، اتح�ادات مالي��ة وص��ناعية
ذا لم نتخذ تدابير دفاعية، فسنسحق سحقا ل رحمة فيه ول ش�فقة. إن علين��ا، نح�ن عم��ال القط�ار قاطب��ة، أن نتح��د وأن نقي��م gقوية. وا 
ل�ى أوليغارش��ية م�ن gسدا منيعا ف�ي وج�ه الوض�ع الق�ائم ال�ذي يه��دد بقس�م البش�رية إل�ى س�واد م�ن جي�اع الن�اس والس�اخطين م�ن جه��ة، وا 

ملوك المال والحبار المليئي البطون. أل فلنساعد بعضنا بعضا حتى ندرك هدفنا».

 بل أن العمال الفرنسيين حملوا معهم مشروع تنظيم. وبموجبه تشكل في لندن لجنة خاصة مؤلفة من ممثل�ي جمي��ع القط�ار،
 كما تشكل في جميع المدن الكبرى في أربا لجان فرعية على اتصال بتلك اللجنة المركزية وترفع إليه��ا ه��ذه المس��الة أو تل��ك للفح��ص
 وال�درس. وعل�ى الهيئة المركزي�ة أن تحك�م ف�ي حص�يلة النق�اش. ولتحدي��د ش�كل التنظي�م بص�ورة نهائي��ة، يج�ب أن ي�دعى م�ؤتمر أمم�ي

للنعقاد في بلجيكا.

 لكنك��م ستس��ألونني ول ب��د: م��ا ك��ان دور م��اركس؟ ل��م يك��ن لم��اركس أي دور ف��ي ذل��ك كل��ه. لق��د روي��ت لك��م بالتفص��يل قص��ة
 ، ذلك اليوم الذي نرجع إليه تاريخ الممية، حتى تعرفوا أن كل ما تم فعل��ه ف��ي ذل��ك الجتم��اع، م��ن1864 أيلول 28التحضير ليوم 

 البداية إلى النهاية، كان من صنع العمال أنفسهم. وح�تى الن م�ا أمكنن��ي أن اذك�ر اس�م م�اركس م�رة واح�دة. بي��د أن�ه ك�ان، ف�ي ذل��ك
 الي�وم المش��هود، حاض�را الجتم��اع بص�فة م��دعو. كي��ف أمك��ن ل�ه أن يش�ارك في�ه؟ الج�واب عل�ى ه��ذا الس��ؤال نج�ده ف�ي م�ذكرة ص�غيرة

وجدتها بالمصادفة بين شتى أوراق ماركس: 

إلى السيد ماركس،

 س��يدي، إن لجن��ة تنظي��م المهرج��ان ترج��وك أن تتك��رم بحض��وره. وب��إبرازك ه��ذه الم��ذكرة، تس��تطيع أن ت��دخل إل��ى القاع��ة ال��تي
 دقيقة.30 و7ستجتمع فيها اللجنة في الساعة 

المخلص لك

كريمر.
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 حين عثرت على هذه الرسالة، تساءلت بيني وبين نفسي عما يمك��ن أن يك�ون ق��د دف��ع بكريم�ر إل�ى دع��وة م�اركس. ولم�اذا ل�م
 ترس��ل تل��ك ال��دعوة إل��ى العدي��د م��ن المه��اجرين الخري��ن المقيمي��ن وق��تئذ ف��ي لن��دن وال��ذين ك��انوا عل��ى أوث��ق الص��لت بالفرنس��يين أو

النكليز؟ ولماذا انتخب ماركس في لجنة الجمعية الممية المقبلة؟

 يمكننا أن نفرض فروضا عدة بصدد هذا الموضوع. وأقرب الفروض إلى الواقع هو التالي. لقد سبقت لي الش�ارة إل�ى ال�دور
 الذي لعبته الجمعية العمالية اللمانية التي كان مقرها في لندن نقطة تجمع للعمال من مختلف القوميات. وقد اكتسبت تلك الجمعي��ة
 المزيد من الهمية حي�ن أدرك العم�ال النكلي��ز أنفس�هم ض�رورة توثي��ق الرواب��ط باللم�ان لض��عاف أث��ر الع��واقب الوخيم��ة لل��تزاحم بي��ن
 العمال الذين كان المقاولون يجتذبونهم إلى لندن عن طريق وكلء شتى. ومن هنا قامت علقات شخصية وثيقة مع أعض��اء رابط��ة
 الش��يوعيين القديم��ة: إيك��اريوس، لس��نر، بفن��در. وك��ان الولن خي��اطين، والث��الث جصاص��ا-رس��اما يعم��ل ف��ي البن��اء وك��انوا جميعه��م
 يشاركون بنشاط في الحركة المهنية اللندنية ويعرف�ون عمي��ق المعرف�ة منظم�ي المجل�س اللن��دني للتري�ديونيونات وقادته�ا. وأرج�ح الظ�ن
أن كريمر وأوجر تعرفا بوساطتهم إلى ماركس الذي كان قد جدد بدوره، في زمن قضية فوغت، علقاته بالجمعية العمالية اللمانية.

ن أصبح بسرعة عقلها المدبر الرئيسي، لم يبدأ إل بع��د gإذن فالدور الحقيقي لماركس، الذي لم يكن مؤسس الممية الولى وا 
  أيل�ول أي تعليم��ات أو أي توجيه�ات. ول�م يك��ن بي��ن ي��ديها26تأسيس تلك الممية. وكما رأيتم، لم تتلق اللجنة المنتخب��ة ف�ي اجتم��اع 

 ل برنامج، ول نظام داخلي، ولم يكن لها حتى اسم. وقد ك�ان ف�ي لن�دن أص�ل جمعي�ة أممي��ة ه�ي «الرابط�ة العام�ة» ال�تي استض�افت
 اللجنة. وفي محضر ضبط الجلسة الولى لتلك اللجنة تمثل أس�ماء ممثل�ي تل��ك الرابط��ة، وك�انوا كله��م م��ن ال��برجوازيين الطي�بين. ول�م
 يقترحوا البت��ة عل�ى اللجن�ة الجدي��دة تأس�يس جمعي�ة جدي�دة. ك�ان بعض�هم يتح�دث ع�ن تنظي��م جمعي��ة أممي��ة جدي��دة مش�رعة الب�واب ل
نم�ا أيض�ا أم�ام جمي�ع أولئك ال�ذين يرغب�ون ف�ي اتح�اد أمم�ي وينش�دون تحس�ين الوض�ع السياس�ي والقتص�ادي gأم�ام العم�ال وح�دهم، وا 
نما بناء على إلحاح اثنين من العمال، إيكاريوس وفيتل�وك –وه��ذا الخي�ر ميث�اقي س�ابق- تق�رر أن يطل�ق عل�ى gللجماهير الكادحة. وا 
 الجمعي��ة الجدي��دة اس��م الرابط��ة الممي��ة للش��غيلة. وق��د حظ��ي ه��ذا الق��تراح بتأيي��د النكلي��ز ال��ذين ك��ان ف��ي ع��دادهم ميث��اقيون ك��ثر م��ن

أعضاء الجمعية العمالية القديمة، مهد الحزب الميثاقي.

 إن التسمية التي أطلقت على الجمعية الممي��ة الجدي��دة ح�ددت للح�ال طابعه�ا. فق�د أقص�ت عنه�ا للح�ال ال��برجوازيين الطي��بين
 المقيمين في مقر الرابط�ة العام�ة. ودعي�ت اللجن�ة إل�ى البح�ث ع�ن مق�ر جدي�د. وحالفه�ا التوفي�ق ف�ي العث�ور عل�ى غرف�ة ص�غيرة غي�ر

بعيد عن الجمعية العمالية اللمانية، في الحي الذي كان يقطنه المهاجرون والعمال الجانب.

 ما أن عمدت الجمعية بذلك السم، حتى شرعت تضع البرنام��ج وتح�رر م��واد النظ�ام ال�داخلي. ولك�ي نفه�م م�ا ج�رى ف�ي ف�ترة
 لحق��ة، ينبغ��ي أن نتخي��ل جلس��ة للجن��ة ب��تروغراد أو موس��كو التنفيذي��ة ي��دور فيه��ا ص��راع بي��ن ع��دة أجنح��ة أو أح��زاب. إن خي��ر وس��يلة
 لتمرير أي فئة لقرارها هي تأمين الغالبية لها. هذا ما يعرفه كل عضو في لجنة حي من الحياء، وهذا ما كان يعرفه أيض�ا أعض�اء
 لجنة الممية. فحين كانوا يذهبون إلى الجلسات ك�انوا يص��طحبون معه��م أك��بر ع��دد ممك��ن م��ن الص��دقاء. بي��د أن س��وء الط�الع ش�اء

أن تكون اللجنة مؤلفة من العناصر الكثر اختلفا وتنافرا.

 ك��ان هن��اك، ف��ي المق��ام الول، النكلي��ز ال��ذين ك��انوا ه��م أنفس��هم منقس��مين إل��ى ع��دة فئات: تري���ديونيونين، ميث��اقيين ق��دامى،
 أوينيي��ن س��ابقين. وك��ان هن��اك فرنس��يون ل ب��اع طويل��ة له��م ف��ي المس��ائل القتص��ادية، لكنه��م ك��انوا يعت��برون اختصاص��يين ف��ي الف��ن
 الثوري. وكان هن�اك أيض�ا إيط�اليون، وك�انوا ذوي نف�وذ واس�ع وق��تئذ لنه�م ك�انوا بقي�ادة رج�ل واس�ع الش��عبية ل�دى النكلي�ز ه�و الث�وري
 العتيق ماتزيني، الجمهوري المتحمس، وفي الوقت نفسه المتدين. وكان هناك مهاجرون بولونيون يقدمون المسألة البولونية على ك�ل
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 مس��ألة ع��داها. وك��ان هن��اك أخي��را ألم��ان قلئل، وجميعه��م م��ن ق��دامى أعض��اء رابط��ة الش��يوعيين: ايك��اريوس، لس��نر، ل��وخنر، بفن��در،
وأخيرا ماركس.

 طرحت مشاريع عدة. عرض اليطاليون مشروعا صمم والمشروع الفرنس�ي وف�ق نم�وذج واح��د تقريب�ا. وق�د داف�ع م�اركس، ف�ي
 اللجن��ة الفرعي��ة ال��تي ك��ان يش��ارك ف��ي أعماله��ا، ع��ن أطروح��اته، وكل��ف ف��ي آخ��ر المط��اف بتق��ديم مش��روعه إل��ى مكت��ب اللجن��ة. وف��ي

 - ت��م بغالبي���ة س��احقة إق��رار مش��روع م��اركس، م��ع بع��ض التع���ديلت الش��كلية1864الجلس��ة الرابع���ة –ف��ي الول م��ن تش��رين الث��اني 
العديمة الهمية.

 كي��ف ح��دث ذل��ك؟ يج��ب عل��يP أن أق��ول، ول��و ج��ازفت بالني��ل م��ن ق��در م��اركس ف��ي أنظ��اركم، أن ذل��ك ل��م يت��م ب��دون مس��اومة،
 بدون تساهل. وكما قال ماركس نفسه في رسالة له إلى انجلز، اضطر إلى «أن يدخل على النظام الداخلي والبرنامج بعض كلم��ات

من أشباه «الحق»، «الخلق»، «العدالة»، لكنه أدرجها «على نحو ل يمكن أن ينجم عنها ضرر». 

 لكن ليس ذلك سر ماركس، وما على ذلك النحو أفلح في اجتماع شديد الختلط كذلك في أن يفوز بالتأييد شبه الجم��اعي
 لطروحاته. إنما يكمن سر نجاحه ف�ي الموهب�ة الخارق�ة (وه��ذا م�ا يق�ر ب��ه ح�تى ع��دوه ب�اكونين) ال�تي دل�ل عليه�ا ف�ي ت�أليف الخط�اب
 الفتت��احي للممي��ة. وكم��ا يق��ر م��اركس ف��ي الرس��الة الس��الفة ال��ذكر إل��ى انجل��ز، ك��ان م��ن الص���عوبة بمك��ان ع��رض وجه��ات النظ��ر
 الشيوعية في شكل يؤهلها لن تكون مقبولة لدى الحركة العمالي�ة عه��دئذ. ك�ان م�ن المس�تحيل اس�تخدام لغ�ة البي��ان الش�يوعي الج�ريئة

والثورية. كان المطلوب العنف في المضمون، والعتدال في الشكل. وقد قام ماركس بتلك المهمة خير قيام.

 كتب ذلك الخطاب بعد سبعة عشر عاما من البيان الشيوعي. ك�ان الخط�اب والبي�ان إذن م��ن وض�ع مؤل�ف واح��د، لك��ن ك�ان
 ثمة اختلف عميق بين العهدين اللذين حررا فيهما وبين التنظيمين اللذين كتب لهما وباس��مهما. ك��ان البي��ان الش��يوعي ق��د أل�ف باس��م
 مجموعة ص�غيرة م��ن الث�وريين والش��يوعيين برس�م حرك�ة عمالي�ة ك�انت م�ا ت�زال يافع�ة. لك�ن من��ذ ذل�ك الحي�ن ك�ان الش�يوعيون يؤك�دون
 على أنهم ل يطرحون أي مبادئ خاصة بنية فرضها على الحركة العمالية، وعلى أنهم يسعون فقط إلى تسليط الضوء ضمن نط��اق

تلك الحركة على المصالح العامة للبروليتاريا في القطار جميعا، بصرف النظر عن القوميات.

  فقد نمت الحرك�ة العمالي�ة نم��وا محسوس�ا، واكتس�ت بط�ابع طبق�ي، لكنه�ا ك�انت ل ت�زال متخلف�ة تخلف�ا ملموس�ا1864أما في 
 . وم�ا ك��انت هيئة الرك�ان الجدي��دة لتل��ك1848أيض�ا، م��ن منظ��ور تط�ور ال��وعي الطبق�ي، ع��ن الطليع��ة الثوري�ة الض��ئيلة الع��دد لع�ام 

 الحرك��ة، ال��تي باس��مها كت��ب م��اركس آنئذ، بأق��ل تخلف��ا ع��ن تل��ك الطليع��ة. ل��ذا ك��ان ملزم��ا ب��أن يكت��ب البي��ان الجدي��د آخ��ذا ف��ي اعتب��اره
مستوى تطور الحركة العمالية وقادتها، من دون أن يتخلى مع ذلك عن أي أطروحة أساسية من أطروحات البيان الشيوعي.

 إنك��م لتعرف��ون تكتي��ك الجبه��ة الواح��دة ال��ذي انتهجت��ه الممي��ة الش��يوعية. والح��ال أن م��اركس أعط��ى، ف��ي بي��انه الجدي��د، مث��ال
 كلس��يكيا عل��ى تط��بيق ذل��ك التكتي��ك. فق��د ص��اغ في��ه المط��الب وأب��رز جمي��ع النق��اط ال��تي يمك��ن ويج��ب أن تتح��د حوله��ا الجم��اهير
 العمالية، والتي على أساسها يمكن لوعي العمال الطبقي أن يستمر في التطور. والمطالب الطبقية المباشرة للبروليتاريا التي صاغها

ماركس كانت نتيجة منطقية للمطالب السابقة التي وردت في البيان الشيوعي.

 ومن مختلف تلك الزوايا كان ماركس يتفوق تفوقا ساحقا على ماتزيني وعلى الث��وريين الفرنس��يين وعل��ى الش��تراكيين النكلي��ز
 المواظبين في مقر الممية. كان قد قام على مدى سبعة عشر عاما، من دون أن يعدل شيئا في مبادئه الساسية، بعمل ض��خم. إذ

77



 كان قد أنهى الرسم الولي لمؤلفه العظيم وانكب على إنجاز المجلد الول من الرأسمال. كان ماركس وقتئذ الرجل الوحيد ف��ي الع��الم
 الذي أحسن دراسة وضع الطبقة العاملة وفهم عميق الفهم أوالية المجتمع الرأسمالي. لم يكن ف�ي إنكل�ترا كله�ا رج�ل واح��د كل�ف نفس�ه
 مثل مشقة دراسة جميع تقارير مفتشي المصانع وأعم�ال اللج�ان البرلماني��ة ال�تي تص��ور وض�ع ش�تى ف�روع الص��ناعة ومختل�ف ش�رائح
 البروليتاري��ا المديني��ة والريفي��ة. وك��ان م��اركس ض��ليعا ف��ي ه��ذه المس��ائل أك��ثر م��ن العم��ال العض��اء ف��ي اللجن��ة. ك��ان ف��ي ه��ذه اللجن��ة
 خب��ازون يعرف��ون ح��ق المعرف��ة الوض��ع ف��ي حرفته��م، واس��كافيون ذوو إطلع عل��ى ص��ناعة الحذي��ة، ونج��ارون وجصاص��ون ملم��ون
 بأوض��اع عم��ال البن��اء، لك��ن ل��م يك��ن هن��اك غي��ر م��اركس يع��رف عمي��ق المعرف��ة وض��ع ش��تى ش��رائح الطبق��ة العامل��ة ويحس��ن ربط��ه

بالقوانين العامة للنتاج الرأسمالي.

 تجلت موهبة ماركس كمحرض في تأليف ذلك البيان. فكما انطلق في البيان الشيوعي من الواقعة الساسية ف��ي ك��ل التط��ور
نم�ا gالتاريخي وكل الحركة السياسية، واقعة صراع الطبقات، ك��ذلك ف�إنه يب��دأ البي�ان الجدي��د ل بعب�ارات عام�ة، ل بمواض�يع س�امقة، وا 

بوقائع مميزة لوضع الطبقة العاملة:

  لم ينقص بؤس الطبقة العامل��ة، م��ع أن تل��ك الحقب��ة منقطع��ة النظي�ر ف�ي1864 إلى 1848«ثمة واقعة بالغة الهمية: فمن 
التاريخ من حيث تطور الصناعة والتجارة».

 وبالرجوع إلى خطاب غلدستون في مجلس العموم يبين ماركس أن تسعة أعشار الناس مرغمون على خوض غمار صراع
 . وك��ان1843ش��رس تأمين��ا للقم��ة عيش��هم ل أك��ثر، عل��ى الرغ��م م��ن أن التج��ارة ف��ي بريطاني��ا العظم��ى تض��اعفت ثلث م��رات من��ذ 

المجرمون والمعتقلون في المنفي يقتاتون خيرا مما تقتات به شرائح عدة من العمال.

 وب���الرجوع إل���ى وث���ائق اللج���ان البرلماني���ة ي���بين م���اركس أن الغالبي���ة الس���احقة م���ن الطبق���ة العامل���ة ناقص���ة التغذي���ة، آيل���ة إل���ى
النحلل، فريسة للمراض، بينما تكدس الطبقات المالكة المزيد فالمزيد من الثروات.

 يس���تنتج م���اركس أن أدواء الطبق���ة العامل���ة ل علج له���ا، بخلف مزاع���م القتص���اديين ال���برجوازيين، ل بتحس���ين اللت، ول
 بتط��بيق العل��م عل��ى الص��ناعة، ول باكتش��اف مس��تعمرات جدي��دة، ول ب��الهجرة، ول بخل��ق أس��واق جدي��دة، ول بحري��ة التج��ارة. وم��ن هن��ا
 يخلص إل�ى الس�تنتاج، كم�ا ف�ي «البي�ان الش�يوعي»ن ب�أنه م�ا دام النظ�ام الجتم�اعي متمس�كا بأسس�ه القديم��ة، ف�إن ك�ل تط�ور جدي��د
ل إل�ى تأجي�ج ن�ار التط�احن ال�دائرة رح�اه gلقوة إنت�اج العم�ل ل�ن ي�ؤدي إل إل�ى توس�يع اله��وة ال�تي تفص�ل الن بي��ن مختل�ف الطبق�ات وا 

بينها.

  وأوجدت فيها ذلك الخم�ول الممي��ز للحقب��ة1848وبعد أن ينوه ماركس بالسباب التي أسهمت في هزيمة الطبقة العاملة في 
، يعرض المكاسب الزهيدة التي انتزعها العمال في تلك الحقبة. 1859 إلى 1849الممتدة من 

 هناك أول قانون تحديد يوم العمل بعشر س�اعات. ي��بين م��اركس أن تخفي��ض ي�وم العم��ل، بخلف مزاع�م أذن��اب الرأس�مال، ل
 يلحق الضرر بمردود العمل، بل على العكس يزيده. وناهيك عن ذلك، أكد القانون المذكور انتصار مب��دأ ت�دخل الدول�ة ف�ي مض�مار
 العلقات القتصادية على المبدأ القديم القائل بحرية المزاحمة. ويخلص ماركس إلى التوكيد، كم��ا ف��ي البي��ان الش��يوعي، عل�ى حاج��ة
 الطبقة العاملة إلى إخضاع النتاج لرقابة المجتمع بكامله ولقي�ادته وت��وجيهه، لن مث�ل ه�ذا النت�اج الجتم�اعي ه�و المب��دأ الساس�ي

78



 للقتصاد السياسي للطبقة العاملة. وعلي��ه، ف�إن ق�انون تحدي��د ي�وم العم��ل بعش�ر س�اعات ل�م يك�ن مج�رد نج�اح عمل�ي، ب�ل ك�ان أيض�ا
دليل على انتصار القتصاد السياسي للطبقة العاملة على القتصاد السياسي للبرجوازية.

 وم��ن المكاس��ب الخ��رى المعام��ل التعاوني��ة ال��تي ت��م تأسيس��ها بمب��ادرة م��ن العم��ال. لك��ن م��اركس، بخلف لس��ال، ال��ذي ك��ان
 يعتبر الجمعيات النتاجية نقطة انطلق لتحويل المجتمع برمته، ل يبالغ في أهميتها العملية. ب�ل عل�ى العك��س، فه��و ل ي��دعو إليه��ا
 إل لك��ي تت��بين الجم��اهير العمالي��ة أن النت��اج الك��بير الم��وجه وف��ق المناه��ج العلمي��ة يمك��ن أن يت��م ويتط��ور ب��دون طبق��ة الرأس��ماليين
 المس��تغلين للي��د العامل�ة، وأن وس�ائل النت�اج ل ينبغ��ي أن تك�ون حك�را لف�راد بعينه��م وأن تتح�ول إل�ى أداة عن�ف واس�ترقاق، وأن نظ�ام
 الجارة، كالقنانة، ليس أبديا، وغنم��ا ه��و ط�ور انتق�الي، ش�كل أدن��ى للنت�اج ل من�اص م��ن أن يح�ل محل�ه النت�اج الجتم�اعي. وبع��د
 تثبيت ماركس لتلك الستنتاجات الشيوعية يشير إلى أن��ه م�ا دام�ت تل�ك الجمعي�ات النتاجي��ة مقص�ورة عل�ى حلق�ة ض�يقة م�ن العم�ال

فلن تكون مؤهلة للتخفيف، ولو في أدنى الحدود، من وطأة وضع الطبقة العاملة.

ذ يط�رح م��اركس عل��ى ه��ذا النح��و مهم��ة تحوي��ل النت��اج الرأس��مالي إل��ى gإن النت��اج التع��اوني يج�ب أن يش��مل البلد قاطب��ة. وا 
 إنتاج اشتراكي، يلفت النتباه للحال إلى أن ذلك التحويل سيلقي المعاكسة بكل وسيلة ممكن��ة م�ن قب��ل الطبق�ات الس��ائدة، وأن الملك
 العق��اريين والرأس��ماليين سيس��تغلون س��لطانهم السياس��ي لحماي��ة امتي��ازاتهم القتص��ادية. له��ذا يكم��ن ال��واجب الول للطبق��ة العامل��ة ف��ي
 الستيلء على مقاليد السلطة السياسية، وهذا ما يتطلب تنظيم أحزاب عمالي��ة ف�ي ك�ل مك�ان. ويت�وفر للعم�ال عام�ل نج�اح: ك�ثرتهم،
 تعدادهم. لكن هذه الكثرة ل تكون قوية إل متى كانت متلحمة، مصمتة، متحدة، هاديها العلم. أما ف�ي ح�ال انع�دام التلح�م العمي��ق
 والتض��امن والتعاض��د ف��ي النض��ال م��ن أج��ل التح���رر، وأم��ا ف��ي ح��ال غي��اب تنظي��م ق��ومي وأمم��ي، فالهزيم���ة مكتوب��ة عل��ى العم��ال.

ويضيف ماركس القول: على ضوء هذه العتبارات قرر العمال من أقطار شتى تأسيس الرابطة الممية للشغيلة.

 لقد استخلص ماركس كم�ا ن��رى، بمه�ارة مدهش��ة، وف�ي ش�كل معت��دل، م��ن الوض��ع الفعل�ي للطبق�ة العامل�ة جمي��ع الس�تنتاجات
 الساسية المتضمنة في البيان الشيوعي: التنظيم الطبق�ي للبروليتاري�ا، الطاح�ة بس�يطرة البرجوازي�ة، اس�تيلء البروليتاري�ا عل�ى مقالي��د

السلطة السياسية، إلغاء العمل بالجرة، تأميم جميع وسائل النتاج.

 بي��د أن م��اركس –وعل��ى ه��ذا ينه��ي الخط��اب الفتت��احي- ي��برز مهم��ة سياس��ية أخ��رى بالغ��ة الهمي��ة ويق��دمها عل��ى غيره��ا م��ن
نم��ا يت��وجب عليه��ا أن تت��ابع بانتب��اه جمي��ع مس��ائل gالمه��ام. فعل��ى الطبق��ة العامل��ة أل تح��د نفس��ها بال��دائرة الض��يقة للسياس��ة القومي��ة. وا 
ذا ك�ان نج�اح عملي��ة تحري��ر الطبق��ة العامل��ة يرته��ن بالتض��امن الخ�وي بي��ن عم�ال جمي�ع القط�ار، ف��إن الطبق�ة gالسياس��ة الخارجي��ة. وا 
 العاملة ل تستطيع إنجاز مهمتها إذا قامت الطبقات التي توجه السياسة الخارجية باستغلل الحك�ام المس�بقة والتعص�ب الق�ومي ك�ي
 تؤلب عمال شتى القطار على بعضهم بعضا، وكي تس�فك ف�ي ح�روب النه�ب والس�لب دم الش�عب وته�در ممتلك�اته. وعلي��ه، فق�د آن
 الوان ك��ي يطل��ع العم��ال عل��ى جمي��ع أس��رار السياس��ة الدولي��ة. عليه��م أن يراقب��وا دبلوماس��ية حكوم��اتهم، وأن يقاوموه��ا عن��د القتض��اء
 بجميع الوسائل، وأن يوحدوا صفوفهم ويرصوها في عملية احتجاج جماعي على المكائد والدس�ائس الجرامي�ة للحكوم�ات. آن الوان
 للتخلص م�ن الوض�ع الق�ائم ال�ذي يب�اح في�ه الخ�داع والنه�ب والس�لب ف�ي العلق�ات بي�ن الش�عوب، أي ال��ذي تنته��ك في��ه جمي��ع القواع��د

التي تعتبر إلزامية في العلقات بين الفراد.

 لقد عرضت عليكم الفكار الساسية ال�تي تض��منها ذل�ك البي�ان المرم�وق. وف�ي الم�رة القادم��ة س�أتناول الدس�تور والطروح�ات
الساسية الواردة فيه، لنه بصدد هذا الموضوع نشب صراع ضارy بين ماركس وباكونين.
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المحاضرة الثامنةالمحاضرة الثامنة

  [دستور الممية الولى – اجتماع لندن – مؤتمر جنيف – مذكرة ماركس التقريرية –المؤتمران المميان في

 لوزان وبروكسيل – باكونين وماركس – مؤتمر بال – الحرب الفرنسية البروسية – عامية باريس – الصراع بين

ماركس وباكونين – مؤتمر لهاي]

فكم الي�وم بدس�تور الممي�ة. فق�د Pتوقفت في المرة الماض�ية ملي�ا عن��د تاري��خ تأس�يس الممي��ة وعن��د الخط�اب الفتت�احي. وس�أعر 
كتبه ماركس أيضا وهو يتألف من قسمين: قسم المبادئ وقسم التنظيم.

 لق���د رأيت���م م���دى براع���ة م���اركس ف���ي تض���مين الخط���اب الفتت���احي المب���ادئ الساس���ية للش���يوعية. لك���ن ك���ان م���ن اله���م وم���ن
 الصعب بكثير تضمينها في دستور الممية. فالخطاب الفتتاحي ما كان ينشد غير هدف واحد: تفسير الدوافع التي حفزت العمال

  إل��ى تأس��يس الممي��ة. لكن��ه ل��م يك��ن بع��د إل برنامج��ا، إل م��دخل: ل��م يك��ن إل إعلن��ا رس��ميا ي��زف1864 ايل��ول 28المجتمعي��ن ف��ي 
للعالم قاطبة –كما يشير عنوانه- بشرى تأسيس اتحاد أممي جديد، رابطة الشغيلة.

 أصاب ماركس قدرا مماثل من التوفيق ف�ي أداء المهم��ة الثاني��ة: ص�وغ المه�ام العام��ة للحرك�ة العمالي��ة ف�ي مختل�ف القط�ار.
وسأتلو عليكم تلك الصياغة:

 «نظرا إلى أن انعتاق الشغيلة يجب أن يكون من ص�نع الش��غيلة أنفس��هم، وأن جه�ود الش��غيلة م��ن أج�ل انعت��اقهم ل ينبغ��ي أن
نما إلى إقرار حقوق وواجبات متماثلة للجميع، gترمي إلى تكوين امتيازات جديدة، وا

لى أن استرقاق الرأسمال للشغيل هو مصدر كل عبودية: سياسية ومعنوية ومادية، gوا

ل��ى أن انعت��اق الش��غيلة القتص��ادي ه��و، ل��ذلك الس��بب، اله��دف الك��بير ال��ذي يج��ب أن تك��ون ك��ل حرك��ة سياس��ية ملحق��ة ب��ه gوا 
باعتبارها وسيلة،

لى أن جميع الجهود التي بذلت حتى الن قد فش�لت بنتيج��ة انع�دام التض�امن بي�ن عم�ال ش�تى المه�ن ف�ي ك�ل قط�ر، وع�دم gوا 
وجود اتحاد أخوي بين الشغيلة من مختلف المصار،

ل��ى أن انعت��اق الش��غيلة لي��س مح��ض مش��كلة محلي��ة أو قومي��ة، وأن ه��ذه المش��كلة ته��م عل��ى العك��س جمي��ع الم��م المتمدين��ة، gوا 
على اعتبار أن حلها مرتهن بالضرورة بمساهمتها النظرية والعملية،

لى أن الحركة، التي تتحقق بين عمال القطار الوربية الكثر تصنيعا والتي تتولد عنه��ا آم�ال جدي��دة، ت��وجه تح��ذيرا جليل gوا 
من عدم السقوط مجددا في الخطاء القديمة، وتسدي النصح بالتنسيق بين جميع الجهود التي ما تزال مبعثرة،...».

 إن الق���راءة المتأني���ة له���ذه النق���اط س���تذكركم ول ب���د ببع���ض أطروح���ات برنام���ج حزبن���ا ال���تي ل تع���دو أن تك���ون تك���رارا حرفي���ا
 للطروح��ات ال��تي ص��اغها م��اركس. والملحظ��ة نفس��ها تت��أتى م��ن مطالع��ة البرام��ج القديم��ة للح��زاب النكلي��زي والفرنس��ي واللم��اني.
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 وتوجد ف�ي البرنام��ج الفرنس�ي وف�ي برنام�ج أرف�وت ب�وجه خ�اص بع��ض نق�اط تك�رر حرفي�ا الطروح�ات الفتتاحي�ة ف�ي دس�تور الممي��ة
الولى.

 ص��حيح أن أعض��اء اللجن��ة المؤقت��ة للممي��ة م��ا ك��انوا يفس��رون بعض��ا م��ن تل��ك الطروح��ات تفس��يرا متم��اثل. وم��ن ذل��ك أن
 النكليز والفرنسيين واللمان كانوا يقرون جميعهم بأن انعتاق الطبقة العاملة يجب أن يكون من صنع الشغيلة أنفسهم، لكن كان كل
 واحد منهم يفهم المر عل�ى طريقت�ه. فق��د ك�ان التري��ديونيونيون والح�زاب النكليزي��ة القديم��ة ي�رون ف�ي تل��ك الطروح��ة احتجاج�ا عل�ى
 الوصاية المستديمة للطبقات المتوس�طة، وتوكي��دا لض�رورة تنظي��م عم�الي مس�تقل. أم�ا الفرنس�يون، ال��ذين ك�انوا وق��تئذ منزعجي��ن للغاي��ة
 م���ن المثقفي���ن، فق���د ق���دروا أن تل���ك الطروح���ة تح���ذرهم م���ن المثقفي���ن الخون���ة، وأن ف���ي وس���ع العم���ال الس���تغناء ع���ن مس���اعدة ه���ؤلء
 الخيري��ن. ولع��ل اللم��ان م��ن أعض��اء رابط��ة الش��يوعيين القديم��ة ه��م وح��دهم ال��ذين ك��انوا يفهم��ون الس��تنتاجات المترتب��ة عل��ى تل��ك
 الطروح���ة. فلئن ك��انت الطبق���ة العامل���ة وح��دها ق��ادرة عل��ى تحري���ر نفس���ها، ف��إن ك���ل ائتلف م���ع البرجوازي���ة وك��ل تف��اهم م��ع الطبق��ة
 الرأسمالية يتناقضان تناقضا سافرا مع ذل�ك المب�دأ. ولق��د ك�ان هن�اك تش��ديد عل�ى أن التح�رر لي�س تح�ررا له�ذه الفئة أو تل�ك م��ن فئات
نم��ا للطبق��ة العامل��ة، وأن��ه ل غن��ى بالت��الي ع��ن تنظي��م طبق��ي للبروليتاري��ا. وم��ن الطروح��ة ال��تي تن��ص عل��ى أن احتك��ار gالعم��ال، وا 
 الرأسمالية لوسائل النتاج هو العلة الساس�ية للس�ترقاق القتص�ادي يتض�ح أن�ه م��ن الض�روري إلغ�اء ذل�ك الحتك�ار. ولق�د ك�ان ه�ذا

الستنتاج يدعم ببيان ضرورة إلغاء كل سيطرة طبقية، الشيء الذي يستحيل بدون إلغاء انقسام المجتمع إلى طبقات.

 ل يق��ول الدس��تور بص��ورة مباش��رة، كم��ا يفع��ل الخط��اب الفتت���احي، أن البروليتاري��ا ملزم��ة، ك��ي ت��درك جمي��ع اله��داف ال��تي
نم��ا يص��وغ تل�ك الطروح�ة ص��ياغة مغ��ايرة. إن�ه يق�ول فق��ط أن النعت��اق gتضعها لنفسها، بالس��تيلء عل�ى مقالي��د الس��لطة السياس��ية. وا 

القتصادي للطبقة العاملة هو «الهدف الكبير الذي يجب أن تكون كل حركة سياسية ملحقة به باعتبارها وسيلة».

 وبما أن هذه الطروحة أثارت في زمن لحق خلفات بالغة العن��ف ف�ي وجه�ات النظ�ر ف�ي الممي��ة الول�ى، فم��ن الض�روري
أن نتوقف عندها.

 ماذا كانت تعني تلك الطروحة؟ أن الهدف الك��بير للحرك�ة العمالي�ة ه�و النعت�اق القتص�ادي للطبق�ة العامل�ة، ول س�بيل إل�ى
لغ�اء ك��ل س�يطرة طبقي�ة. لك��ن ب�أي ص�ورة س�يتم بل��وغ ه��ذا اله��دف؟ ه�ل ينبغ��ي تحاش�ى النض�ال gإدراك��ه إل بمص�ادرة وس�ائل النت�اج وا 

السياسي، كما كان يقترح الشتراكيون والفوضويون الخلcص؟

 تجي��ب الطروح��ة كم��ا ص��اغها م��اركس: كل. فالنض��ال السياس��ي للطبق��ة العامل��ة ل يق��ل ض��رورة ع��ن النض��ال القتص��ادي.
 ومن الواجب أن يكون هناك تنظيم سياسي، ول مناص من أن تتطور الحركة السياسية للطبقة العاملة، لكن ذلك النضال ليس غاية
قام�ة gفي ذاته كما لدى الديموقراطية البرجوازية ولدى المثقفين الراديك��اليين ال��ذين يعط�ون مكان�ة الص�دارة لتغيي��ر الش�كال السياس�ية وا 
 الجمهورية، ويرغبون في الوقت نفسه في صم آذانهم عن المهمة الساسية. لهذا ينوه ماركس بأن الحركة السياسية ما ه��ي، بالنس��بة
 إلى الطبقة العاملة، سوى وسيلة لدراك هدفها، ما هي إل حركة ملحقة. ولك�ن ل ب��د م�ن الق�رار ب�أن تل�ك الص��يغة ل�م تك��ن واض�حة
 وض��وح ص��يغة البي��ان الش��يوعي، أو ح��تى ص��يغة الخط��اب الفتت��احي، حي��ث ورد الق��ول أن الس��تيلء عل��ى مقالي��د الس��لطة السياس��ية

صار الفريضة الولى للطبقة العاملة.

 ك���ان ص���يغة م���اركس واض���حة ف���ي نظ���ر العض���اء النكلي���ز ف���ي الممي���ة. فالدس���تور كت���ب بالنكليزي���ة، وم���اركس اس���تخدم
 المص��طلحات المألوف��ة ل��دى ق��دامى الميث��اقيين والوينيي��ن العض��اء ف��ي اللجن��ة. ك��ان الميث��اقيون، كم��ا ت��ذكرون، يك��افحون الوينيي��ن
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 الذين كانوا يكتفون بالقرار ب�«الهدف الكبير»، ويصمون آذانهم عن النضال السياسي. ويوم وضع الميثاقيون ميثاقهم بنق��اطه الس��ت
 المشهورة، انحنى عليهم الوينيون باللئمة لغفالهم الشتراكية إغفال تاما. وكان الميث�اقيون ينوه��ون وق��تئذ م�ن ج��انبهم ب�أن النض�ال
 السياسي ليس الهدف الرئيسي في نظرهم هم أيضا. وكانوا يستخدمون عين الصيغة التي استخدمها ماركس بعد عشرين عاما. ك��ان
نم��ا مح��ض وس��يلة. وعلي��ه، م��ا ك��انت ص��ياغة gالميث��اقيون ي��ردون عل��ى الوينيي��ن: م��ا النض��ال السياس��ي ف��ي نظرن��ا غاي��ة ف��ي ذات��ه وا 
 م��اركس ت��ثير أي ش��ك ف��ي داخ��ل اللجن��ة ذاته��ا. ول��م تغ��د تل��ك النقط��ة مث��ارا فعلي��ا للش��قاق إل بع��د انقض��اء بض��ع س��نوات، ي��وم ب��دأت
 المناقشات المحمومة بين الباكونيين وخصومهم بصدد مسألة النضال السياس�ي. فق��د زع�م الب�اكونينيون أن عب��ارة «باعتباره�ا وس��يلة»
 م��ا ك��انت ماثل��ة م��ن الص��ل ف��ي الدس��تور، وأن م��اركس دس��ها ع��ن قص��د ف��ي زم��ن لح��ق ك��ي يم��رر خلس��ة نظريت��ه ف��ي الدس��تور.
 وبالفعل، إذا طرحنا جانبا عبارة «باعتبارها وسيلة»، صار لتلك النقطة معنى مغاير تماما. والحال أن ه�ذه العب��ارة ك�انت ق��د س�قطت

بالفعل من النص الفرنسي.

 كان قد وقع سوء تفاهم بسيط، وك�ان م�ن الس�هل إزالت�ه، لكن��ه أدى، ف�ي حم�ى الص�راع، بخص�وم م�اركس إل�ى اته�امه ب�تزوير
 دستور الممية. فحين ترجم الدستور إلى الفرنسية لذاعته ف�ي فرنس�ا، ح�ذفت م��ن الطبع��ة الش�رعية عب�ارة «باعتباره�ا وس�يلة». يق�ول
 النص الفرنسي: «النعتاق القتصادي للشغيلة هو الهدف الكبير الذي يجب أن تكون كل حركة سياسية ملحقة به». وق��د ق��ر ال�رأي
 على ضرورة الحذف تحاشيا لسترعاء انتباه الشرطة التي كانت تراقب بعناية كل حركة سياسية في أوساط العم��ال. وبالفع��ل، ك��انت
 الشرطة تعتبر في البداية الممين الفرنسيين «اقتصاديين» ل «سياسيين». وعلى هذا النحو أيضا كان ينظر إليهم البلنكيون ال��ذين

كانوا، بصفتهم «سياسيين»، ينهالون بالشتائم على الممين الذين ما كانوا في نظرهم إل «اقتصاديين» بائسين.

 ومما زاد الطين بلة أن الترجمة الفرنسية المحرفة للدستور طبعت ف�ي سويس�را الفرنس�ية، وم�ن هن�اك أذيع��ت ف�ي البل��دان ال�تي
 يشيع فيها استعمال الفرنسية، أي إيطاليا واسبانيا وبلجيك�ا. وكم�ا س�ترون فيم�ا بع��د، ك�انت ك�ل أم�ة ف�ي الم�ؤتمر المم�ي الول ال��ذي
 صادق على الدستور المؤقت للممية تقبل بنقاط ذلك الدستور وفق النص الذي كان بين يديها. وكانت الممية الولى أفقر من أن
 تطبع نصها باللغات الثلث. فالنص النكلي�زي نفس�ه، وه�و ل يؤل�ف م�ع الخط�اب الفتت�احي س�وى ملزم�ة طباعي��ة واح��دة بالك��اد، ل�م
 يطبع منه إل ألف نسخة سرعان ما نفذت. ويؤكد غليوم، وهو واحد من ألد خصوم ماركس وواحد من الذين اتهموه بحنق بالتدليس،

 . ص��حيح1905يؤكد في تاريخه للممية أنه لم تقع عينه لول مرة على النص النكليزي مع عبارة «باعتبارها وسيلة» إل في عام 
 أنه لو شاء لكان أمكنه بسهولة أن يقتنع قبل ذلك التاريخ بأن ماركس ليس مدلس�ا، لك�ن م�ا ك�ان ذل�ك لغي��ر م�وقفه ف�ي أغل�ب الظ�ن.
 ونحن نعلم تمام العلم أن�ه م��ن الممك��ن أن ينش�ب اعن�ف الخص�ام بص��دد مس�ائل تكتيكي��ة ح�تى ول�و ك�ان جمي�ع الط�راف يقف�ون عل�ى

أرضية برنامج واحد موحد.

 لك��ن ثم��ة ف��ي الدس��تور نقط��ة أخ��رى ل��م يحت��ج عليه��ا الفوض��ويون، ه��ذا ص��حيح، إل أنه��ا ت��ثير الش��كوك والش��بهات م��ن وجه��ة
 النظر الماركسية. سبق أن قلت في المرة الخي�رة أن م�اركس وج�د نفس�ه مض�طرا، ك�ي ين��تزع إجم�اع العناص�ر غي�ر المتجاس�نة ال�تي
نم��ا ف��ي الدس��تور. gتت��ألف منه��ا اللجن��ة، إل��ى القب��ول ببع��ض تن��ازلت. لك��ن ه��ذه التن��ازلت ل��م تج��د مكانه��ا ف��ي الخط��اب الفتت��احي، وا 

وسأبين لكم ما كنهها.

  تأس��يس1864 أيل��ول 28بع��د أن يع��رض م��اركس المب��ادئ ال��تي ق��رر عل��ى أساس��ها أعض��اء اللجن��ة المنتخب��ون ف��ي اجتم��اع 
الرابطة الممية للشغيلة، يتابع فيقول:
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 «يعل��ن الم��ؤتمر.. أن ه��ذه الرابط��ة الممي��ة، وك��ذلك جمي��ع الجمعي��ات أو الف��راد المنتس��بين إليه��ا، يق��رون ب��أن قاع��دة س��لوكهم
تجاه بني النسان قاطبة يجب أن تكون: الحقيقة، العدالة، الخلق، بل تمييز في اللون أو المعتقد أو القومية.

 يعتبر المؤتمر أن الواجب يقضي بالمطالبة بحقوق النسان والم��واطن ل لعض�اء الرابط�ة فحس�ب، ب��ل أيض�ا لك��ل م��ن يتم��م
واجباته. ل واجبات بدون حقوق، ول حقوق بدون واجبات». 

 في���مd تكم���ن التن���ازلت ال���تي ارتض���اها م���اركس؟ ت���ذكروا م���ا كتب���ه بنفس���ه ح���ول ه���ذا الموض���وع إل���ى انجل���ز: «لق���د قبل���ت جمي���ع
 مقتراحاتي من قبل اللجنة الفرعية. بيد أنهم أجبروني في مدخل الدستور على إدراج عبارتين أو ثلث عبارات مع كلمات م��ن أش��باه

«واجب»، «حق»، «حقيقة، أخلق، عدالة»، لكن ذلك كله تم على نحو ل يمكن معه أن ينجم عنها ضرر».

 وبالفع��ل، لي��س ف��ي ذل��ك ض��رر ش��ديد. فم��ن الممك��ن الكلم ع��ن الحقيق��ة والعدال��ة والخلق، بش��رط أن يت��ذكر الم��رء أن��ه ل
 الحقيق��ة ول العدال���ة ول الخلق ه��ي أم��ور خال��دة وثابت���ة، أو أم��ور مطلق���ة مس��تقلة ع���ن الش��روط الجتماعي��ة. م��اركس ل ينك���ر ال
نما يبرهن فقط على أن تطور تل�ك المف�اهيم يتح��دد ب�التطور الت�اريخي وأن ك�ل طبق�ة تع�زو إليه�ا gالحقيقة، ول العدالة، ول الخلق، وا 

معنى مختلفا.

ل��ى البرهن��ة gلك��ن م��ا ك��ان س��يدعو إل��ى الس��ف ه��و أن يض��طر م��اركس إل��ى تك��رار إعلن الش��تراكيين النكلي��ز والفرنس��يين، وا 
 على وجوب تحقي�ق الش��تراكية لن الحقيق�ة والعدال��ة والخلق تقتض��يه، ولي�س لن ذل��ك أم�ر محت�م وينب��ع منطقي�ا م�ن الش�روط ال�تي
 أوج��دتها الرأس��مالية وم��ن الوض��ع ال��ذي تش��غله الطبق��ة العامل��ة، كم��ا ك��ان أثب��ت ف��ي الخط��اب الفتت��احي. ل��م تك��ن تل��ك الكلم��ات، كم��ا
 رص�فها م�اركس، س�وى تقري��ر لواق��ع أن أعض�اء الرابط��ة الممي��ة للش��غيلة يل��تزمون ب��أن يك��ون ه��اديهم ف�ي علق��اتهم المتبادل��ة الحقيق��ة
 والعدال���ة والخلق، أي ب���أل يخون���وا بعض���هم بعض���ا، وب���أل يخون���وا طبقته���م، وب���أل يغ���ش بعض���هم بعض���ا وب���أن يكون���وا رف���اقيين ف���ي
 سلوكهم. وهذه الفكار ال�تي ك�انت ل�دى الطوب��اويين مب�ادئ الش�تراكية وأس�اس مطالبه��ا غ�دت ل�دى م�اركس قواع��د الس�لوك الساس��ية

بالنسبة إلى تنظيم بروليتاري.

 لك��ن ورد الق��ول ف��ي النقط��ة ال��تي نمحص��ها هن��ا أن تل��ك المب��ادئ يج��ب أن تك��ون ف��ي أس��اس علق��ات أعض��اء الممي��ة م��ع
 بعضهم بعضا ومع سائر بني النسان بص�رف النظ�ر ع�ن الع�رق وال��دين والقومي�ة. وه�ذا ب�دوره معق�ول. ينبغ�ي أن نت��ذكر أن الح�رب
 الهلية كانت مضطرمة الوار وقتذاك في الوليات المتحدة، وأن النتفاض�ة البولوني��ة ك�انت قبي�ل ذل��ك ق��د س�حقت س�حقا نهائي��ا، وان
 الق��وات القيص��رية ك��انت وقت��ذاك تنه��ي تطوي��ع القفق�اس، وأن الض��طهادات الديني��ة ك��انت تفت��ك فتك��ا ذريع��ا ف��ي ع��دد م��ن ال��دول، وأن��ه

  وأنهم ما كانوا يتمتعون بعد بكام��ل الحق�وق المدني��ة ف�ي1858حتى في إنكلترا لم يحصل اليهود على الحقوق الساسية إل في عام 
 س��ائر ال��دول الوربي��ة. وم��ا ك��انت البرجوازي��ة ق��د عرف��ت كي��ف تحق��ق بع��د المب��ادئ «الزلي��ة» للخلق والعدال��ة تج��اه أعض��اء طبقته��ا

بالذات في بلدها بالذات، وكانت تنتهكها بل تكلف ول رسميات تجاه البلدان الخرى أو القوميات الخرى.

 بي��د أن النقط�ة الثاني��ة المتعلق�ة ب�الحقوق والواجب�ات تس�تثير اعتراض�ات أك��ثر بك�ثير. فه�ي تف�رض، ول ن�دري لم�اذا، عل�ى ك�ل
نم��ا للخري��ن أيض��ا. إل أن ه��ذه gعض��و ف��ي الرابط��ة إل��زام المطالب��ة بحق��وق النس��ان والم��واطن: لي��س لنفس��ه فحس��ب، ه��ذا ص��حيح، وا 
 الضافة ل تزيد المعنى وضوحا. والواقع أن م��اركس اض��طر، ب�الرغم م��ن ك�ل دبلوماس��يته، أن يقب��ل بتن�ازل ك��بير لص�الح المه��اجرين

الثوريين الفرنسيين العضاء في اللجنة.
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 دع��وني أذكرك��م الن ببع��ض وق��ائع تاري��خ الث��ورة الفرنس��ية الك��برى. ك��ان م��ن أوائل أفع��ال تل��ك الث��ورة إعلن حق��وق النس��ان
 والم���واطن. فق���د ك���انت البرجوازي���ة الثوري���ة، ف���ي ص��راعها ض���د النبال���ة والحك���م المطل���ق، الل���ذين اس���تأثرا بجمي���ع المتي���ازات ول���م يترك��ا
 للخرين غير اللزامات، فقد نادت بالمساواة والخاء والحرية، وكذلك بالقرار لكل إنس��ان وم��واطن بجمل�ة م��ن الحق�وق ال��تي ل يج�وز

المساس بها، ومن ضمنها حق الملكية الذي غالبا ما كانت تنتهكه الرستقراطية والسلطة الملكية على حساب الطبقة الثالثة.

 ولم يضف اليعاقبة، إلى إعلن حقوق النسان والمواطن ذاك، سوى بعض التعديلت التي لم تمس النقطة المتعلقة بالملكية
 الفردي��ة، وان جعل��ت ذل��ك العلن أك��ثر جذري��ة م��ن وجه��ة النظ��ر السياس��ية بتكري��س ح��ق الش��عب ف��ي الث��ورة والتن��ويه بالخ��اء بي��ن

 » الذي أمسى برنامج الثوريين الفرنسيين ابت��داء م��ن1793الشعوب طرا. وذلك هو الشكل الذي يعرف به تحت اسم «إعلن حقوق 
1830.

 كان أتباع ماتزيني يلحون، كما رأينا، عل�ى تبن�ي برن�امجه. وك�ان م�اتزيني ف�ي كت�ابه المش�هور«ع�ن وج�ائب النس�ان»، ال��ذي
علنه�م لحق�وق النس�ان القائم�ة gترجم إلى النكليزية ولقى ذيوعا واسعا في أوس�اط العم�ال النكلي��ز، ق��د خ�الف الم��اديين الفرنس��يين وا 
على العقل والطبيعة، فوضع في أسس نظريته الخلقية المثالية مفهوم الواجب، مفهوم فرائض النسان التي وضعها فيه ال نفسه.

 أنت��م تفهم��ون الن م��ن أي��ن ج��اءت ص��يغة م��اركس: ل حق��وق بل واجب��ات، ول واجب��ات بل حق��وق. ولئن وج��د نفس��ه مض��طرا
 إلى أن يدرج في وثيقته مطلب إعلن حقوق النسان، فقد استغل الخلف بي��ن الفرنس��يين واليط��اليين لين��وه ف�ي ص�يغته بالف�ارق بي��ن
 هذا المطلب وبي�ن مطل�ب البرجوازي�ة الق�ديم. فالبروليتاري�ا تط�الب ب�دورها بحق�وق لنفس��ها، لكنه�ا تعل�ن م��ن البداي��ة أنه�ا ل تق�ر بحق�وق

للفرد بدون واجبات تجاه المجتمع.

 حين أعيد النظر بعد بضع سنوات ف�ي الدس��تور، اق�ترح م�اركس إس�قاط الكلم�ات ال��تي ي��رد فيه�ا ذك�ر إعلن حق�وق النس��ان.
 أم��ا أطروح��ة: «ل حق��وق بل واجب��ات، ول واجب��ات بل حق��وق» فق��د ظل��ت قائم��ة وأدرج��ت فيم��ا بع��د ف��ي برنام��ج ارف��ورت بع��د تع��ديلها

على النحو التالي: «حقوق متساوية وواجبات متساوية».

لننظر الن في الدستور نفسه:

 «تق��ام رابط��ة لت��أمين نقط��ة مركزي��ة للتص��ال والتع��اون بي��ن العم��ال م��ن ش��تى القط��ار الناش��دين له��دف واح��د، ه��و:.1
المؤازرة المتبادلة والتقدم والنعتاق الكامل للطبقة العاملة.

  ي��دعى للنعق��اد ف��ي بلجيك��ا م��ؤتمر أمم��ي عم��الي يض��م1865يك��ون اس��م تل��ك الرابط��ة الممي��ة للش��غيلة. ف��ي ع��ام .2
 ممثل��ي جمي��ع الجمعي��ات العمالي��ة المنتس��بة إل��ى الممي��ة. وعل��ى ه��ذا الم��ؤتمر أن يش��هر ف��ي وج��ه أورب��ا المط��الب
 العام��ة للطبق��ة العامل��ة، وأن يص��ادق عل��ى الش��كل النه��ائي لدس��تور الممي��ة، وأن ي��درس الوس��ائل الض��رورية لنج��اح

عملها، وأن يسمى مجلسا مركزيا.

يجتمع المؤتمر سنويا..3
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 يقيم المجلس المركزي في لندن ويت�ألف م�ن عم�ال م��ن مختل�ف القط�ار الممثل��ة ف�ي الرابط�ة الممي�ة. ويخت�ار م�ن.4
 أعض��ائه جمي��ع الم��وظفين اللزمي��ن لتس��يير الم��ور: رئي��س، أمي��ن ص��ندوق، أمي��ن س��ر ع��ام، أمن��اء س��ر خاص��ون

للعلقات مع شتى القطار.

 يرفع المجل�س المرك�زي ف�ي ك�ل س�نة تقري�را ع�ن عمل�ه خلل الس�نة. وم�ن حق�ه، بع��د تس��ميته م�ن قب�ل الم�ؤتمر، أن.5
 ينتخ��ب أعض��اء ج��ددا. وف��ي الح��الت الس��تثنائية يس��تطيع أن ي��دعو الم��ؤتمر عل��ى النعق��اد قب��ل أن يتص��رم أج��ل

السنة.

 يقي��م المجل��س المرك��زي علق��ات م��ع مختل��ف الرواب��ط العمالي��ة بحي��ث يطل��ع عم��ال ك��ل قط��ر بص��ورة دائم��ة عل��ى.6
 تحركات طبقتهم في القطار الخرى، وبحيث يجري في آن واحد وب�روح واح�دة تحقي�ق بص��دد الحال�ة الجتماعي��ة،
 وبحيث تدرس المسائل التي ترفعها جمعية بعينها والتي تنطوي على فائدة عامة من قب��ل الجمعي��ات كاف��ة، وبحي��ث
ذا م�ا رأى gيتاح للرابطة متى ما تطلبت فكرة عملي��ة م��ا أو ص��عوبة دولي��ة م�ا ت��دخلها أن تت��دخل بص�ورة متس��اوقة. وا 

المجلس المركزي من ضرورة، بادر إلى رفع مقترحات إلى الجمعيات المحلية أو القومية.

 ما دام ل سبيل إلى ضمان نجاح الحركة العمالية في كل قطر إل بالقوة الناجمة عن التحاد والتجمع، وم�ا دام�ت.7
 ج��دوى المجل��س المرك��زي ترته��ن م��ن جه��ة أخ��رى بعلقت��ه بالجمعي��ات العمالي��ة، المحلي��ة منه��ا والقومي��ة، ف��إن عل��ى
 أعضاء الرابطة الممية أن يبذلوا قصارى جهودهم، كل في بلده، لجمع شمل شتى الجمعي��ات العمالي��ة القائم��ة ف��ي

رابطة قومية».

 ص�ادق الم��ؤتمر ف�ي وق��ت لح��ق عل��ى المب��ادئ الساس��ية ل��ذلك الدس��تور. وم��ن التع��ديلت الرئيس��ية ال��تي أدخل��ت علي��ه إلغ��اء
 وظيفة رئيس المجلس المركزي الذي سمي فيها بعد ب�«المجلس العام»، بناء على مبادرة من ماركس. وكانت تجربة التحاد العم��الي
 الع��ام اللم��اني ال��ذي أسس��ه لس��ال ق��د أزاح��ت النق��اب ع��ن المح��اذير المترتب��ة عل��ى ذل��ك المنص��ب ال��ذي ل ج��دوى من��ه البت��ة. وص��ار
 المجل��س الع��ام ينتخ��ب رئيس��ا لك��ي ي��دير الجتم��اع، وك��ان أمن��اء مختل��ف القط��ار يجتمع��ون م��ع أمي��ن الس��ر الع��ام لتص��ريف القض��ايا

الجارية.

 عمدت الحركة العمالية الممية فيما بعد إلى استخدام دستور الممية مرارا وتك�رارا. ول�ن أدخ�ل ف�ي تفاص��يل التع��ديلت ال�تي
 أدخلت علي�ه خلل ثم�اني س��نوات، وال�تي ح�افظت عل�ى مع�المه الساس�ية عل�ة ك�ل ح�ال. وس�لطات المجل�س الع�ام ه�ي وح�دها ال�تي

جرى توسيعها في نهاية الممية الولى.

 كانت المهمة الرئيسية للمجلس المؤقت دعوة المؤتمر الممي للنعقاد. وبصدد هذه النقط��ة دارت مناقش��ات حامي��ة. فق��د أل��ح
 ماركس على ضرورة القيام في البداية بجميع العمال التمهيدية، وذلك لكي يتاح لشتى القطار الوقت للطلع عل�ى مه�ام الممي��ة
 ولتنظيم نفسها إلى حد ما. أما النكليز، الذين كانوا يقدمون مصالح حركتهم المهنية على م�ا ع��داها، فق��د ألح�وا عل�ى دع��وة الم�ؤتمر

للنعقاد بأسرع ما يمكن. وكان حلفاؤهم في ذلك المهاجرين الفرنسيين في المجلس العام.
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نم��ا مش�ار (ك�ونفراس). وق��د انعق�د ف�ي لن��دن، وتلي�ت في�ه1865انتهت القضية بتسوية. فف�ي ع�ام  gدع�ى للنعق�اد ل م�ؤتمر وا  
نكل�ترا وبلجيك�ا وفرس�نا. ول�م يك��ن الموق�ف يبش�ر بخي�ر gتقارير، ووضع جدول أعمال المؤتمر المقب�ل. وق�د ك�انت ممثل��ة في�ه سويس�را وا 

.1866كثير. وتقررت دعوة المؤتمر إلى النعقاد في أيار 

 بيد أن المور كانت تسير عل�ى أس�وأ م�ا يك�ون ف�ي ألماني�ا بال�ذات حي�ث ك�ان موج�ودا وق��تئذ التح�اد العم�الي الع�ام. فبع��د أن
 ، ن�اب من��ابه، كم�ا يقض�ي دس�تور التح�اد، برن�ار بيك�ر، وه�و رج�ل ع��ديم الهلي�ة1864 آب 30لقي لسال مصرعه في مبارزة في 

 وواهي النفوذ. وكان أوسع نفوذا منه بكثير شفايتزر، مدير تحرير صحيفة التح�اد المركزي��ة، الش��تراكي-ال��ديموقراطي. لك��ن س�رعان
 ما برزت بين هذا الخير وبين ف.ليبكنخت، الذي كان من أسرة التحرير، خلفات قوية في وجهات النظ��ر بص��دد مس�ائل السياس��ية
 الداخلية. وسرعان ما اضطر ماركس وانجلز، اللذان كانا قد قبل بالتعاون مع الصحيفة، على الستنكاف علنا عن المس��اهمة فيه��ا.
 وقد بذل المرحوم مهرينغ قص�ارى جه�ده ك�ي ي��دافع ع�ن ش�فايتزر وي��بين أن م�اركس وانجل�ز م�ا كان�ا عل�ى أت�م ح�ق ف�ي تل�ك القض�ية.

لكنه يخطئ خطأ فادحا. والوقائع كلها ضده.

 كان تكتيك لسال، كما ترون، مش�وبا بعي�وب جل�ى. وك�ان لس�ال يبي��ح لنفس�ه أس�اليب غي�ر مقبول�ة ف�ي علق�اته م�ع الطغم�ة
 الحاكمة. وقد أوغل شفايتزر إلى أبعد من ذلك على هذا الطريق. فقد أدرج في صحيفته سلسلة من المقالت التي قال عنها مهرين��غ
 نفس�ه أنه�ا ترك�ت، بإس�فافها تج�اه بس�مارك، أث�را س�يئا للغاي�ة. لك�ن مهرين�غ يس�عى إل�ى ت�برئة ذم��ة ش�فايتزر بإثب�اته أن ش�روط النض�ال
 الش��رعي ك��انت تقتض��ي زعم��ا ذل��ك التكتي��ك. وق��د أض��اف ق��وله أن ليبكنخ��ت، الث��وري الع��تيق، م��ا ك��ان بمس��تطيع أن يتكي��ف م��ع تل��ك
 الشروط، فألب على شفايتزر قدامى أصدقائه ومعلميه. وعلى هذا النحو، لم يجد شفايتزر مناصا من النفصال عن ليبكنخ��ت ال��ذي
 انح��از إل��ى ج��انبه ل م��اركس وانجل��ز فحس��ب، ب��ل أيض��ا العدي��د م��ن خص��ومهما الق��دامى، م��ن أمث��ال ه��س، مم��ن أعي��اهم ه��م أيض��ا
 التسليم بتكتيك شفايتزر. وكم�ا ح�دث عن�دنا ف�ي روس�يا أثن�اء المناقش�ات ال�تي دارت بي��ن البلش�فة والمص�فين حي�ن أطل�ق ليني��ن عل�ى
 هؤلء الخيرين اسم الحزب العمالي «الستوليبيني»، كذلك سمي ح�زب ش�فايتزر ي�ومئذ م��ن قب�ل المناض��لين الس�ريين الق�دامى الح�زب

«البسماركي».

 مهما يكن من أمر، فقد كان أصدقاء ماركس في ألمانيا، يوم اجتماع مشار لن��دن، ق��د أمس��وا بل ص�حيفة، وانص�رفوا بكليته��م
 إلى تأسيس تنظيمهم الخاص بهم. أما اللساليون فما كان يحلو لهم عه��دئذ أن يس��معوا، ول�و مج�رد س�ماع، بالممي�ة. وك�انت عاقب��ة
ذلك النشقاق أن اللمان لم يشاركوا في الممية خلل السنوات الولى إل بواسطة قدامى المهاجرين المقيمين في إنكلترا وسويسرا.

 أظهرت التقارير المرفوعة إلى مشار لندن أن مالية الممية في وضع يرثي له حقا. فعل�ى امت��داد الس��نة ل�م يج�بd س�وى زه�اء
  جنيها إسترلينيا. وك��ان م�ن الص�عب بمبل��غ كه��ذا33 فرنكا. ولم تتجاوز كل عمليات الصندوق وكل اليرادات خلل تلك لسنة 750

النفاق على سعة. فهو بالكاد كان يكفي لتسديد إيجار المقر والمصاريف الملحة.

 أث��ارت المناقش��ات بص���دد ج��دول العم��ال عي��ن الختلف��ات ف��ي وجه��ات النظ��ر ال��تي ك��انت ق��د أث��ارت آنف��ا بي��ن الفرنس��يين
 المقيمين في لندن والفرنسيين الممثلين للتنظيم الباريسي. فهؤلء الخيرون ما كانوا يرغبون عهدذاك في طرح مسألة استقلل بولوني�ا
 بوصفها مسألة سياسية صرفا. وعلى العكس منهم كان المهاجرون الفرنسيون بدعم من قبل بعض النكلي��ز، يلح��ون عل��ى إدراج بن��د
 بصدد الدين في جدول العمال وينادون بنض�ال ل ه��وادة في�ه ض�د اليم��ان بالباطي�ل الديني�ة. وق��د وق�ف م�اركس موق�ف المعارض�ة
 من اقتراحهم. فقد ك�ان ي��رى بس��داد رأي أن إدراج ذل��ك البن��د ف��ي ج�دول أعم��ال الم�ؤتمر الول ل يمك��ن إل أن ت�ترتب علي��ه منازع�ات

لمجدية بالنظر إلى المستوى القليل الرتفاع للحركة العمالية إلى ضعف الرتباط بين العمال من شتى القطار. 
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 .1866وتصرمت سنة أخرى قبل أن يدعى المؤتمر الول للنعقاد، ولكن لم يكن مناص م��ن ت�أجيله م�رة أخ�رى إل�ى أيل�ول 
 وفي إبان ذلك وقعت سلسلة من الحداث التي يتوجب عليP أن أحدثكم عنها قليل. ك�ان تل��ك الس��نة بالنس��بة إل�ى إنكل�ترا س��نة نض�ال
 سياس���ي مكث���ف. فق���د خ���اض التري���ديونيون، بقي���ادة العم���ال العض���اء ف���ي المجل���س المرك���زي، غم���ار ص���راع ش���رس لتوس���يع الح���ق
 النتخابي. وقد جرى هذا النضال، أكرر ذلك، تحت قيادة الممي�ة. وق��د ب��ذل م��اركس ك�ل م��ا أوت�ي م��ن طاق�ة ك��ي يح�ول دون تك��رار
 العمال النكليز لخطائهم القديمة وكي يخوضوا غمار هذا النضال بصورة مستقلة، من دون أن يدخلوا في تحالف مع الراديك��اليين.

  عاد إلى الظهور التكتي��ك ال�ذي غالب�ا م�ا أض�ر بالحرك�ة العمالي��ة النكليزي�ة ف�ي زم�ن الميثاقي�ة وال��ذي م�ا ي�زال1866لكن في مطلع 
 إلى اليوم يلحق بها حيفا كثيرا. فنظرا إلى تحديد اله�دف ب�أنه ان�تزاع ح�ق النتخ�اب الع�ام، ب�ادر ق�ادة العم�ال، ولس�باب مالي�ة جزئي�ا،
 إل��ى التف��اهم والتف��اق م��ع القس��م الك��ثر راديكالي��ة م��ن الديموقراطي��ة البرجوازي��ة ال��تي ك��انت تط��الب ه��ي أيض��ا بح��ق النتخ��اب الع��ام.
 وجرى تنظيم لجنة مشتركة لتوجيه النضال. وقد ض�مت رج�ال مح��ترمين م��ن أمث�ال الس��تاذ بيس�لي، وديم��وقراطيين ص�ادقين، وك��ذلك
 ممثلي��ن ع��ن المه��ن الح�رة ومح�امين وقض�اة وممثلي��ن ع��ن البرجوازي��ة الص�غيرة والمتوس��طة، وبخاص��ة البرجوازي��ة التجاري��ة ال��تي ك�انت
 تجن��ح م��ن البداي��ة إل��ى تس��وية. وخي��ض النض��ال عل��ى الطريق��ة النكليزي��ة. فق��د نظم��ت مهرجان��ات خطابي��ة ومظ��اهرات. وف��ي حزي��ران

  شهدت لندن تظاهرة هائلة لم تقع العين على نظير لها حتى في عهد الميثاقية. وتحت ض�غط الجم�اهير المحتش�دة ف�ي هاي�د1866
 بارك، حيث كانت قد توجهت المظاهرة وحيث كانت ق��د أقيم�ت مهرجان�ات خطابي��ة ع�دة، انه�ارت أس�يجة الحديق�ة. وفهم�ت الحكوم��ة

عنذئذ أن ساعة منح التنازلت قد أزفت.

 بعد ثورة تموز، كانت قد قامت في إنكلترا أيضا، كما تذكرون، حركة قوية للمطالبة بالصلح النتخابي. لكنها لم تتمخ��ض
 إل ع��ن تس��وية: فق��د ذه��ب العم��ال ض��حية خ��داع دنيء، وف��ازت البرجوازي��ة الص��ناعية وح��دها بح��ق الق��تراع. وكم��ا ف��ي تل��ك الم��رة،
 اقترحت الحكومة، بعد أن رأت نفسها مضطرة إلى التنازل إزاء تصاعد موجة الغليان في صفوف عمال المدن، توسيعا جدي��دا للح��ق

النتخابي بحيث يشمل مذذاك فصاعدا جميع عمال المدن.

 ب��ديهي أن المطالب��ة بح��ق النتخ��اب ك��انت للم��واطنين ال��ذكور فق��ط، وم��ا ك��ان ي��دور ف��ي خل��د أح��د أن��ه م��ن الممك��ن أن يمن��ح
 للنساء. وقد اقترحت على العمال التسوية التالية التي سرعان ما قبل بها العضاء البرجوازيون في لجنة الصلح النتخ��ابي: يمن��ح
 حق القتراع لجميع العمال الذين لهم مس�كن (ول�و ك�ان يت�ألف م�ن حج�رة واح�دة) ي��دفعون في�ه ح�دا أدن��ى مح�ددا م��ن اليج�ار. وعل�ى
 هذا النحو منح حق الق��تراع لجمي��ع العم��ال الم��دينيين تقريب��ا، م�ا ع��دا أولئك ال��ذين يقيم��ون ف�ي المه�اجع الجماعي��ة (وم��ا ك�ان ع��ددهم
 بالقليل يومئذ)، وبالمقابل يحرم منه جميع العمال الريفيين بل استثناء. وكان زعيم المح�افظين النكلي�ز، دزرائيل�ي، ه�و ص�احب تل��ك
 المناورة البارعة التي ارتضى بها الصلحيون البرجوازيون الذين حث�وا العم�ال عل�ى القب�ول ب��ذلك التن��ازل، مص�ورين له�م أن�ه س�يكون
 في مستطاعهم، عق�ب انتخ�اب البرلم�ان الجدي��د، أن يط�البوا بتوس�يع جدي��د للحق�وق النتخابي�ة. بي��د أن العم�ال الريفيي��ن اض�طروا إل�ى

 ، أم�ا العم�ال ال��ذين ل مس�كن له�م ول حج�رة فل�م يحص�لوا أخي�را عل�ى ح�ق الق�تراع إل1885النتظار عشرين سنة أخرى، أي حتى 
 الروسية.1905تحت ضغط ثورة 

  أحداث ل تقل أهمية. فقد دار صراع مستعر للهيمنة على ألمانيا بي��ن بروس��يا1866-1865وفي ألمانيا وقعت بين عامي 
 والنمس�ا. وق��د جع�ل بس��مارك ه��دفه أن يط�رد النمس�ا نهائي��ا م��ن التح�اد الكونف�درالي الجرم�اني، وأن يجع�ل م��ن بروس�يا العم��ود الفق�ري
ن س��لخت منه��ا الق��اليم اللماني��ة ال��تي تملكه��ا النمس��ا. وق��د س��بق ل��ي التط��رق له��ذه المس��ألة حي��ن عرض��ت عليك��م gللماني��ا، ح��تى وا 

الختلفات في الرأي بين ماركس وانجلز من جهة ولسال من الجهة الخرى.
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 انتهى النزاع بين النمسا وبروسيا بحرب. ففي أسبوعين أو ثلثة أسابيع أنزلت بروس�يا، ال�تي ت��أبت ع�ن التح�الف م�ع إيطالي�ا
 ض��د دول��ة ألماني��ة، هزيم��ة منك��رة بالنمس��ا، وض��مت مجموع��ة م��ن ال��دول الص��غيرة ال��تي هب��ت لمس��اعدة ه��ذه الخي��رة: مملك��ة ه��انوفر،
 مدين���ة فرانكف��ورت الح��رة، دوقي���ة ه��س الك��برى، ال���خ. وأقص��يت النمس��ا بص��ورة نهائي���ة ع���ن التح��اد الجرم��اني. ونظ��م اتح��اد للماني���ا

الشمالية، على رأسه بروسيا. ولكسب تأييد العمال وفقراء الناس، أدخل بسمارك مبدأ النتخاب العام.

 أم�ا ف��ي فرنس�ا فق��د اض��طر ن��ابليون إل�ى تق��ديم بع��ض تن��ازلت. ف��ألغيت بع��ض م��واد ق��انون العقوب��ات ال��تي ك��انت موجه��ة ض��د
 التكتلت ال���تي ينظمه���ا العم���ال. وخف���ت وط���أة الملحق���ات ال���تي ك���انت تتع���رض له���ا المنظم���ات القتص���ادية، وخاص���ة التعاوني���ات
 وجمعيات المساعفة المتبادلة. وقوي في أوساط العمال التيار المعتدل الساعي إلى استغلل المكانيات الشرعية. وم�ن جه��ة أخ�رى،
 م�ا ون�ت المنظم�ات البلنكي��ة تتط�ور. فخاض�ت غم�ار مس�اجلة عنيف�ة ض�د المميي��ن ال�ذين أخ�ذت عليه�م اس�تنكافهم ع�ن ك�ل نض�ال

ثوري ومغازلتهم للحكومة البونابرتية.

 وفي سويسرا الفرنسية واللمانية واليطالية قاطبة ك�ان العم�ال مش��غولين بقض�اياهم المحلي�ة، وك�ان المه�اجرون والج�انب ه�م
 وحدهم الذين يعنون بأمر الممية. وكان الفرع اللماني يصدر بإش�راف بيك��ر مجل��ة ال��رائد، ويلع�ب دور اللس��ان المرك�زي ف�ي الخ�ارج

بالنسبة إلى العمال اللمان الذين انفصلوا عن اللسالية وانتسبوا إلى الممية.

 ، بعد أن تغلبت بروسيا على النمسا وأحرز العمال النكليز، على ما يبدو، نص��را1866انعقد المؤتمر في جنيف في أيلول 
 سياس��يا ك��بيرا عل��ى البرجوازي��ة. وب��دأ الم��ؤتمر بفض��يحة. فق��د ق��دم م��ن فرنس��ا، علوة عل��ى ال��برودونيين، بلنكي��ون أرادوا المش��اركة ف��ي
 أعمال المؤتمر. وكانوا جميعهم تقريبا من الطلبة الثوريين جدا، وفي عدادهم المفوض المقبل للعدالة في عامي��ة ب�اريس بروت�و. وم��ع
 أنه��م م��ا ك��انوا يحمل��ون م��ن تف��ويض البت��ة، فق��د أث��اروا م��ن اللغ��ط والجلب��ة أك��ثر مم��ا فع��ل أي وف��د آخ��ر. وف��ي آخ��ر المط��اف، ط��ردوا
 بخش��ونة. ب��ل يق��ال أن بعض��هم أراد إغراقه��م ف��ي بحي��رة جني��ف، ولك��ن ذل��ك ه��ذر مح��ض. وم��ن المؤك���د عل��ى ك��ل ح��ال أن��ه وقع��ت
 مصادمات وتبودلت لكلمات، كما يحدث لدى الفرنسيين الذين ل يكتفون على الدوام في صراعاتهم الفئوية بقرارات طرد وفص��ل كم��ا

يفعل السلفيون المسالمون.

 حين أفلح المندوبون أخي�را ف�ي النكب��اب عل�ى العم��ل، دارت المعرك��ة الرئيس��ية بي��ن ال��برودونيين ووف��د المجل�س الع�ام المؤل�ف
 من ايكاريوس وعمال إنكليز. وتعذر عل�ى م�اركس نفس��ه الق�دوم: فق��د ك�ان منص�رفا ي��ومئذ إل�ى تحري�ر الص��يغة النهائي��ة للمجل��د الول
 من الرأسمال، ناهيك عن أن�ه م��ا ك�ان ليس��تطيع القي��ام بالس�فرة إل إذا تغل��ب عل�ى ع��وائق ك�ثيرة نظ�را إل�ى اعتلل ص�حته ومحاص�رته
 بالمراقب���ة المش���ددة م���ن قب���ل الجواس���يس الفرنس���يين واللم���ان. بي���د أن���ه كت���ب للوف���د م���ذكرة تقريري���ة مفص���لة بص���دد جمي���ع بن���ود ج���دول

العمال.

 قدم المندوبون الفرنسيون تقريرا مفصل، كان بمثابة عرض لفكار برودون القتص�ادية. وق��د احتج��وا بق�وة عل�ى عم��ل الم��رأة،
 وأعلنوا أن الطبيعة ذاتها حددت مكان هذه الخيرة بالبيت، وأن على المرأة أن تهتم بأسرتها ل أن تعمل في المصنع. ونب��ذا ص��ريحا
 منهم للضرابات والنقابات دافعوا ع�ن التع�اون، وبخاص�ة ع��ن تنظي��م التب�ادل عل��ى أس�اس التعاض��د. وك�ان الش�رط المس�بق ل�ذلك ف��ي
 رأيهم عقد اتفاقات بين مختلف التعاونيات وتنظيم العتماد المجاني. بل أنه�م ألح�وا عل�ى أن يص�ادق الم�ؤتمر عل�ى تنظي�م العتم��اد
 المن��ي، غي��ر أنه��م ل��م يفلح��وا إل ف��ي الحص��ول عل��ى ق��رار يوص��ي جمي��ع ف��روع الممي��ة بالهتم��ام بدراس��ة مس��ألة العتم��اد وتوحي��د

جمعيات العتماد العمالية كافة. بل ذهب بهم المر إلى حد معارضة التحديد القانوني ليوم العمل.
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 وتصدى لهم اللندنيون واللمان. وبصدد كل بند في جدول العمال كان الخيرون يقترحون كق��رار مقطع��ا مناس��با م��ن تقري��ر
ماركس الذي أعطي مكانة الصدارة لجميع المسائل المتفرغة عن مطالب الطبقة العاملة.

 طالب التقرير الممية بتكري�س نش�اطها كل�ه للتح�اد ولتوحي��د الجه��ود المبع��ثرة للطبق�ة العامل��ة المنافح�ة ف�ي س�بيل مص�الحها.
 وأكد على ضرورة إنشاء ارتباط يتيح لعمال جميع القطار ل أن يحسوا بتآخيهم ف�ي الكف�اح فحس�ب، ب��ل أن ينش��طوا أيض�ا كمق�اتلين
ل�ى الح�ؤول دون إحلل عم�ال أج�انب مح�ل gفي جيش تحرير موحد. ودعا إلى تنظيم المساعدة المتبادل��ة الممي��ة ف�ي الض�رابات، وا 

عمال قطر بعينه، ذلك الحلل الذي هو واحد من الساليب المفضلة عند المقاولين.

 ومن المهام الرئيسية التي دعا إليها ماركس الدراسة المنهجية، العلمية، لوضع الطبقة العاملة في القطار كافة، وهي دراسة
 يجب الشروع بها بمبادرة من العمال أنفسهم. وم��ن ال��واجب إرس�ال جمي��ع الم��واد ال�تي يت��م تجميعه��ا إل�ى المجل�س الع�ام ال�ذي س��يتولى
في هذه الحال صياغتها. وأشار ماركس إلى الخطوط العريضة للمسائل الرئيسية التي يجب أن تتركز عليها تلك الدراسة العمالية.

 أثارت مسألة النقابات مجادلت حامية. فقد عارض الفرنسيون الضرابات وأي تنظيم لمقاومة المق��اولين وأرب��اب العم��ل. وم��ا
 كانوا يرون من خلص للعمال إل ف�ي التع�اون. وق��د اق�ترح عليه�م المن�دوبون اللن��دنيون بالمقاب�ل، ف�ي ش�كل ق�رار، ك�ل القس�م المتعل��ق
 بالنقابات من تقرير ماركس. وقد أقره المؤتمر، لكنه أثار نفس سوى التفاهم الذي أثارته القرارات للممية الول��ى. فلحقب��ة طويل��ة م��ن
 الزم��ن ل��م ينش��ر الن��ص ال��دقيق، وم��ا ك��ان اللم��ان يعرف��ونه إل م��ن خلل ترجم��ة ناقص��ة ق��ام به��ا بيك��ر ف��ي ال��رائد، وك��انت الترجم��ة
 الفرنسية أشد رداءة أيضا. وقد نشرت شخصيا للمرة الولى هذا القرار مترجما عن الص�ل النكلي�زي ف�ي س�وفريميوني مي�ر ف�ي ع�ام

1914.

 يك��رر الق��رار، ف��ي ش��كل أك��ثر وض��وحا وجلء، ك��ل م��ا ك��ان م��اركس ق��د ق��اله ف��ي ب��ؤس الفلس��فة وف��ي البي��ان الش��يوعي ح��ول
ل��ى العي��وب ال��تي gالنقاب��ات، الن��واة الساس��ية لتنظي��م البروليتاري��ا الطبق��ي. وناهي��ك ع��ن ذل��ك، أش��ار إل��ى المه��ام المعاص��رة للنقاب��ات وا 

تتلبسها حتما متى ما تحولت إلى منظمات تعاونية ضيقة. ولذا يجدر بنا أن نتوقف عنده مليا.

 كيف ظهرت النقابات إلى حيز الوجود؟ كيف تطورت؟ إنها نتيجة الص��راع بي��ن الرأس��مال والعم��ل الجي�ر. فف�ي ه�ذا الص��راع
 يج��د العم��ال أنفس��هم ف�ي ش��روط مجحف��ة له�م. فالرأس��مال ق��وة اجتماعي��ة م��تركزة بي��ن ي��دي الرأس��مالي، بينم��ا ل يمل��ك العام��ل س�وى ق��وة
 عمل��ه الفردي��ة. وله��ذا ل مج��ال للح��ديث ع��ن تعاق��د ح��ر بي��ن الرأس��مال والعام��ل. وحي��ن يتح��دث ال��برودونيون ع��ن تعاق��د ح��ر وع��ادل،
 يظه��رون فق��ط أنه��م ل يفهم��ون أوالي��ة النت��اج الرأس��مالي. فالعق��د بي��ن الرأس��مال والعم��ل ل يمك��ن أن يعق��د بش��روط عادل��ة، ح��تى م��ن
 منظ��ور مجتم��ع يض��ع ملكي��ة الوس��ائل المادي���ة للحي��اة والعم��ل ف��ي ج��انب، والطاق���ة النتاجي���ة الحي��ة ف��ي الج��انب الخ��ر. ووراء ك��ل
 رأسمالي تقف قوة المجتمع. ول يسع العمال أن يعارضوا هذه القوة إل بعددهم، بالقوة الجتماعية التي يملكونها. لكن ق�وة الع��دد، ق�وة
 الكثرة تتقلص إلى أدنى مستوى لها بنتيجة انقسام العمال، ذلك النقسام الذي تختلقه وترعاه المزاحمة المحتومة فيما بينه��م. ل��ذا فم��ن
 أولى الضرورات إلغاء هذه المزاحمة بين العمال. والنقابات إنما ولدت من محاولت العمال للغاء هذه المزاحمة، أو لتخفي��ف ح��دتها
 على القل، وذلك بغية الحصول بواسطة عقد محدد على شروط عمل تتيح لهم أن ينفضوا عن رقابهم ني��ر العبودي��ة. وق��د اقتص��رت
 المهمة المباشرة للنقابات، في بادئ المر، على الحاجات اليومية: فقد فتش�ت ع�ن الوس�ائل لوض�ع ح�د لتج�اوزات الرأس�مال وتع��دياته
 المتواص���لة، وبمختص��ر الكلم، اهتم���ت بمس��ائل الج���ر وي��وم العم���ل. ورغم���ا ع���ن توكي���دات ال���برودونيون، م���ا ه���ذا النش���اط بمش��روع
 فحسب، بل ضروري أيضا. وهو محت�م م�ا دام النظ�ام الراه�ن للنت�اج قائم�ا. وم�ن ال�واجب نش�ره وتعميم��ه ع�ن طري�ق تش��كيل نقاب�ات

جديدة واتحادها في القطار كافة.
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  يفهم�ونه أك��ثر مم��ا1866بيد أن النقابات تلعب أيضا دورا آخر ل يقل أهمية عما تقدم، دورا ما ك��ان ال�برودونيون ف�ي ع��ام 
ن بصورة لواعية، مراكز تنظيمية للطبقة العاملة، مثلها في ذلك1847كان يفهمه معلمهم في عام  gفقد كانت النقابات ول تزال، وا . 

 مث��ل بل��ديات الكومون��ات ف��ي العص��ر الوس��يط بالنس��بة إل��ى البرجوازي��ة. ولئن تك��ن النقاب��ات ض��رورية لح��رب المح��ازبين بي��ن الرأس��مال
والعمل، فإنها أعظم أهمية أيضا باعتبارها عامل تنظيميا للطاحة بنظام الجارة بالذات.

 م��ن س��وء الح��ظ أن النقاب��ات ل��م تس��توعب بع��د تل��ك المهم��ة تم��ام الس��تيعاب. فاس��تغراقها ف��ي ص��راعها المحل��ي والمباش��ر ض��د
 الرأس��مال ح��ال بينه��ا وبي��ن التفه��م الت��ام لق��وة عمله��ا الم��وجه ض��د نظ��ام العبودب��ة الم��أجورة بال��ذات. له��ذا وقف��ت وتق��ف عل��ى ه��امش

الحركات العامة والسياسية.

 يش��ير م��اركس إل��ى الع��راض ال��تي تن��م ع��ن أن النقاب��ات ب��دأت تفه��م رس��التها التاريخي��ة. وم��ن تل��ك الع��راض ي��ذكر مش��اركة
 النقابات (التريديونيونات) النكليزية في النضال في سبيل تطبيق حق النتخاب الع��ام، والق�رار ال�ذي اتخ��ذته ف�ي مؤتمره�ا ف�ي ش�يفيلد

والذي أوصت فيه جميع النقابات بالنتساب إلى الممية.

 وفي الختام يلتف�ت م��اركس، ال�ذي ك�ان ح�تى ذل�ك الحي�ن ق��د حاج�ج ال��برودونيين ف�ي المق�ام الول، نح�و التري��ديونيين الخل�cص
 ال��ذين يري��دون حص��ر مه��ام النقاب��ات بمس��ائل الج��ور وي��وم العم��ل. فعل��ى النقاب��ات أن تتعل��م، فض��ل ع��ن ذل��ك، كي��ف تنش��ط ب��وعي
 كمراك��ز تنظيمي��ة للطبق��ة العامل��ة ف��ي س��بيل انعتاقه��ا الكام��ل. فعليه��ا أن ت��ؤازر ك��ل حرك��ة اجتماعي��ة وسياس��ية تن��زع إل�ى ذل��ك اله��دف.
 ومن واجبها، متى ما اعتبرت نفسها مقاتلة وممثل��ة للطبق�ة العامل�ة، أن تج��ذب إل�ى ص�فوفها العم��ال قاطب��ة. وعليه��ا أن تس��هر بانتب��اه
 وعناية على مصالح العمال في الفروع المتدنية الجور من الص�ناعة، ف�تركز اهتمامه�ا، عل�ى س�بيل المث�ال، عل�ى العم�ال الزراعيي��ن
 الذين ل حول لهم ول قوة بحكم وضعهم الخ�اص. وعليه��ا أن تظه�ر للع�الم ط�را أن مطامحه�ا ليس�ت ض��يقة وأناني��ة، وأنه�ا ترم�ي إل�ى

تحرير اللف ممن الرازحين تحت نير الضطهاد في الكرة الرضية.

 انطوت المناقشات بصدد المسألة النقابية في مؤتمر جنيف على فائدة جلى. فقد حامى المندوبون اللندنيون بذكاء كبير ع��ن
 م��واقفهم. وف��ي نظره��م، م��ا ك��ان الق��رار نفس��ه س��وى مقط��ع مقتط��ف م��ن تقري��ر طوي��ل لم��اركس ش��اء س��وء الح��ظ أن يكون��وا ه��م وح��دهم
 المطلعين عليه. وبالفعل، حين كان المجل�س الع�ام ق��د درس المس�ائل ال�تي ينبغ��ي إدراجه�ا ف�ي ج�دول أعم�ال الم�ؤتمر المقب�ل، ب�رزت
 خلف��ات ح��ادة ف��ي وجه��ات النظ��ر بي��ن أعض��ائه. وله��ذا تل م��اركس ف��ي المجل��س الع��ام تقري��را مفص��ل س��لط في��ه الض��وء عل��ى أهمي��ة
 النقاب��ات ف�ي نظ�ام النت��اج الرأس��مالي. وق��د انته��ز تل��ك الس�انحة ليع��رض ف��ي ش��كل ش��عبي عل��ى مس��تمعيه نظريت��ه الجدي��دة ف��ي القيم��ة
 وفضل القيمة، وليشرح لهم تعالق الجر والربح وسعر البض�ائع. وت�ترك محاض�ر ض�بط جلس�ات ذل��ك المجل�س الع�ام وقع�ا ووق�را ف�ي
 النف��س لم��ا فيه��ا م��ن روح ج��د ووق��ار ج��ديرة بجمعي��ة علمي��ة برجوازي��ة. وق��د ج��رى وض��ع ك��ل س��طوة ذل��ك العل��م القتص��ادي الماركس��ي

الجديد ومنجزاته في خدمة الطبقة العاملة.

 وبقدر مماثل من المهارة ذاد المندوبون اللندنيون عن قرار م��اركس بص��دد تحدي��د ي�وم العم�ل بثم�اني س�اعات. فعل�ى النقي��ض
 م��ن الفرنس��يين، أك��دوا م��ع م��اركس أن «الش��رط المس��بق ال��ذي ب��دونه ل��ن يكت��ب النج��اح لي محاول��ة لتحس��ين أوض��اع الطبق��ة العامل��ة
 وتحريرها هو بالتحديد القانوني ليوم العمل». فمن الضروري أن تعود إلى كل أمة عافيتها وطاقتها، وأن تضمن لها إمكاني��ة التط��ور
 الفكري والتواصل الجتم�اعي والنش�اط السياس�ي. وبن�اء عل�ى اق�تراح م�ن المجل�س الع�ام ح��دد الم�ؤتمر بثم�اني س�اعات الح�د الق�انوني
 لي�وم العم�ل. ولم�ا ك�ان ه�ذا التحدي��د مطلب�ا لعم�ال الولي�ات المتح��دة، فق��د جع�ل من�ه الم�ؤتمر برنامج�ا عام�ا للطبق�ة العامل�ة ف�ي الع�الم
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 قاطبة. ولم يسمح بالعمل الليلي إل في حالت استثنائية، وذلك في فروع إنتاجي��ة أو مه��ن معين��ة يت��ولى الق�انون تحدي��دها بدق�ة. لك��ن
يتوجب السعي إلى إلغاء العمل الليلي إلغاء شامل.

 من س�وء الح�ظ أن م�اركس ف�ي الم�ذكرة-التقري�ر ل�م يفح�ص بالتفص�يل مس�ألة عم�ل الم�رأة. وق�د ارت�أى أن حس�به أن يق�ول أن
ن��اث. بي��د أن��ه ن��وه ب��أن النس�اء ل يج�وز gالمقطع المتعلق بتخفيض يوم العمل ينطب��ق برمت��ه عل�ى جمي��ع العم��ال الراش��دين م��ن ذك�ور وا 
 اس��تخدامهن ف�ي أي عم��ل ليل��ي، ول يج�وز تكليفه��ن بعم��ل يض��ر بجس��مهن أو مزاولته��ن لمهن��ة تعرض��هن لم��س م��واد س�امة أو مض��رة
 بالص��حة. والح��ال أن��ه لم��ا ك��انت غالبي��ة الفرنس��يين والسويس��ريين تع��ارض معارض��ة جازم��ة عم��ل الم��رأة، فق��د أق��ر الم��ؤتمر أطروح��ات
 ماركس وقرار الفرنسيين. وعلى هذا النحو أعلن ف�ي حص�يلة النق�اش أن��ه م��ن الفض�ل تحظي�ر عم��ل الم��رأة، وأن��ه م��ن ال��واجب حيثم��ا

وجد أن يحد بالحدود التي أشار إليها ماركس.

 وبالمقابل، أقرت أطروحات ماركس عن عمل الولد والمراهقي��ن بتمامه��ا، ب��دون أي تع��ديل برودون�ي. وق��د ج�اء فيه��ا أن مي��ل
ن gالص��ناعة الحديث��ة إل��ى إش��راك الولد والمراهقي��ن م��ن كل الجنس��ين ف��ي عملي��ة النت��اج الجتم��اعي مي��ل تق��دمي وس��ليم ومش��روع، وا 
 أدى في ظل هيمنة الرأسمال إلى كارثة فظيعة. أما في مجتمع منظم تنظيم��ا عقلني��ا ف�إن ك��ل ول��د بل��غ التاس��عة م�ن العم��ر يج�ب أن
 يك��ون، ف��ي تق��دير م��اركس، ش��غيل منتج��ا. ك��ذلك ل يمك��ن لي راش��د مع��افى الص��حة أن يتمل��ص م��ن س��ريان ق��انون الطبيع��ة الت��الي
 عليه: العمل كيما تتاح له إمكانية الكل، والعمل جسمانيا ل فكري�ا فحس�ب. وبه��ذا الص��دد يق��ترح م��اركس برنامج�ا ك��امل للجم��ع بي��ن
 العم��ل الجس�ماني والعم��ل الفك�ري. ويتض��من ه�ذا البرنام��ج التنمي��ة الفكري��ة العام��ة، التنمي��ة ذات الختصاص�ات التقني��ة المتع��ددة ال�تي

تطلع الولد على السس العلمية لجميع عمليات النتاج.

 تطرق ماركس في مذكرته-التقرير إلى مسالة التعاون أيض�ا. وق�د اغتن�م الفرص�ة ل لك�ي ينتق��د تقس�يمات المتع�اونين الخل�cص
 فحسب، بل لكي ينوه أيضا بالشرط الساسي لنجاح الحركة التعاونية. وكما في الخطاب الفتتاحي، يعط��ي الفض��لية ل للتعاوني��ات
نم��ا للتعاوني��ات النتاجي��ة. ويض��يف ق��ائل: «لك��ن لي��س لن��ا أن نتوق��ع م��ن التعاوني��ات، كائن��ة م��ا ك��انت، إلغ��اء النظ��ام gالس��تهلكية، وا 
 الرأسمالي. فه��ذا اللغ�اء يقتض�ي تغيي�رات واس�عة، جذري�ة، تش�مل المجتم�ع قاطب�ة. ومث�ل ه��ذه التغيي�رات غي��ر ممكن��ة إل بواس�طة ق�وة
 اجتماعية منظمة، هي سلطة الدولة التي ينبغي أن تنتقل من أيدي الرأسماليين والملك العقاريين إلى أي�دي الطبق�ة العامل�ة». وعل�ى

هذا النحو نرى ماركس يعلن، هنا أيضا، ضرورة استيلء الطبقة العاملة على مقاليد السلطة السياسية.

 تم إق�رار مش�روع الدس�تور ال�ذي بت�م تعرف�ونه الن ب�دون أي تع�ديل. وق�د لق�ت محاول�ة الفرنس��يين (ال��ذين س�بق له�م أن أث�اروا
 تلك المسألة في مشار لندن) تفسير كلمة «العامل» بأنها تسري فق�ط عل�ى الش�خاص الع��املين ف�ي عم��ل جس��دي، وبالت�الي اس��تبعاد
 ممثل��ي العم��ل الفك�ري، لق�ت معارض�ة قوي�ة. وص�رح المن�دوبون النكلي�ز أن��ه إذا تم�ت الموافق�ة عل�ى اق�تراح الفرنس��يين، فل مف�ر م�ن

البدء باستبعاد ماركس نفسه، وهو الذي أدى للممية خدمات جلى.

 لع���ب م���ؤتمر جني���ف دورا هام���ا ك���أداة للدعاي���ة. فجمي���ع قرارات���ه المتض���منة للمط���الب الساس���ية للطبق���ة العامل���ة، وال���تي كتبه���ا
 ماركس وحده تقريبا، دخلت في برنامج الحد الدنى العملي لجميع الحزاب العمالية. وكان للمؤتمر صدى واسع ف�ي القط�ار كاف�ة،

  قسما كبيرا من الخطاب الفتتاحي الذي عزته إلى ماركس. وعقب م��ؤتمر1865بما فيها روسيا حيث نشرت سوفريميوني منذ عام 
 جنيف، الذي أعطى دفعا قويا لتطور الحركة العمالية الممية، تحققت للممية شعبية مفاجئة. وقد استرعت انتباه بع��ض المنظم��ات

الديموقراطية البرجوازية التي حاولت استغللها لهدافها الشخصية.
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 ف�ي الم�ؤتمر الت�الي ال��ذي عق��د ف�ي ل�وزن نش��ب الن��زاع بص��دد مس�ألة الش�تراك ف�ي م��ؤتمر جمعي��ة أممي��ة جدي��دة، رابط�ة الس�لم
 والحري���ة، ال���ذي ك���ان م���ن المف���روض أن ينعق���د ف���ي جني���ف. ورجح��ت كف���ة أنص���ار الش���تراك. وف��ي الم���ؤتمر الت���الي ال���ذي انعق���د ف���ي
ل�ى gبروكسيل عادت فرجح�ت كف�ة وجه�ة نظ�ر المجل�س الع�ام وتق�رر ت�وجيه ال��دعوة إل�ى الرابط�ة الم�ذكورة لك�ي تنتس��ب إل�ى الممي��ة وا 

أعضائها كي ينتموا إلى فرع الممية في أقطارهم.

 لم يشارك ماركس في ذينك المؤتمرين. فحتى قبل أن ترفضP جلسات مؤتمر لوزان صدر المجلد الول م��ن الرأس��مال. واتخ��ذ
 ، بن��اء عل��ى توص��ية م��ن الوف��د اللم��اني، ق��رارا يوص��ي عم��ال جمي��ع القط��ار1868الم��ؤتمر الت��الي، ال��ذي انعق��د ف��ي بروكس��يل ف��ي 

 بدراس��ة الرأس��مال. وق��د ن��وه ذل��ك الق��رار بفض��ل م��اركس الك��بير: فه��و «أول اقتص��ادي أخض��ع الرأس��مال لتحلي��ل مفص��ل وأرجع��ه إل��ى
عناصره الساسية».

 درس م��ؤتمر بروكس��يل، ف��ي م��ا درس، مس��ألة أث��ر اللت عل��ى وض��ع الطبق��ة العامل��ة، وك��ذلك مس��ألتي الض��رابات والملكي��ة
 العقاري���ة. وانط���وت الق���رارات ال���تي اتخ���ذت عل���ى ق���در أو آخ���ر م���ن المس���اومة والتس���وية. وبالمقاب���ل انتص���رت لول م���رة وجه���ة نظ���ر
 الشتراكية، أو الجماعية كما ك�ان يق�ال عه��دئذ، ض�د الفرنس�يين. فق��د ت�م الق�رار بض�رورة تش�ريك وس�ائل النق�ل والمواص�لت، وك�ذلك

.1869الرض. لكن ذلك القرار لم يقر في شكله النهائي إل في المؤتمر التالي المنعقد في بال عام 

 إن المس���ألة السياس���ية الرئيس���ية ال���تي ش���غلت الممي���ة من���ذ م���ؤتمر ل���وزان ه���ي مس���ألة الح���رب والوس���ائل ال���واجب اعتماده���ا
 ، التي انتهت بانتصار بروسيا على النمسا، قد ولدت في أوربا رأيا يقول أن تلك الحرب ستفض��ي1866لمقاومتها. فقد كانت حرب 

  ب�دأت العلق�ات بي��ن ذني��ك البل��دين ب�التوتر.1867ل محالة، في مستقبل قريب، إلى نشوب حرب أخ�رى بي��ن فرنس�ا وبروس�يا. وف�ي 
 وكانت المغ��امرات الس��تعمارية ال�تي ش�رع به��ا ن�ابليون لتعزي��ز نف�وذه وس�طوته المت��داعيين ق��د أدت، عل�ى العك��س، إل�ى زعزع�ة م�وقفه
 زعزعة خطيرة. فتحت ضغط كبار رجال المال، باشر نابليون حملة المكسيك التي أثارت استياء الوليات المتحدة الش��ديد من��ه، عل�ى
 اعتبار أن هذه الخيرة كانت تقف موقف المعارضة الحازمة من أي ت�دخل لل�دول الوربي�ة ف�ي ش�ؤون أمريك�ا. وب�اءت خط�ة ن�ابليون
 بالفشل الذريع. ووجد نفسه مطالبا بتصحيح مغامرته الع�اثرة ف�ي أورب�ا، لك�ن س�وء الح�ظ ك�ان حليف�ه هن�ا أيض�ا. فق��د ك�ان يأم�ل، وه�و
 المضطر إلى تقديم تن�ازلت عل�ى ص��عيد السياس��ة الداخلي��ة، أن يتمك��ن ع��ن طري��ق ض�م موف�ق ف��ي أورب�ا م��ن توس��يع ممتلك��ات فرنس�ا

  انفجرت قضية اللوكسمبورغ، فبعد سلسلة من المحاولت الفاشلة للحصول على قطع��ة أرض1867ومن تعزيز موقفه بالتالي. وفي 
 ما على الضفة اليسرى من الراين، سعى نابليون إلى أن يشتري من هولندا دوقية اللوكسمبورغ الكبرى التي ك�انت تنتم��ي، ح�تى ع��ام

 ، إل�ى التح��اد الكونف��درالي الجرم�اني، ولك��ن ال��تي ك��ان رئيس��ها العل��ى مل��ك هولن��دا. وك�انت تقي��م ف��ي الدوقي��ة م��ن قب��ل حامي��ة1866
 بروس��ية اض��طرت لحق��ا للنس��حاب. وأث��ار نب��ا الص��فقة بي��ن ن��ابليون والبل��دان ال��واطئة هيجان��ا وغليان��ا ش��ديدين ف��ي أوس��اط ال��وطنيين
 اللمان. ولحت نذر الحرب، لكن نابليون الذي قدر أنه ليس مستعدا لها الستعداد الكافي آثر التراجع. ولح�ق بنتيج��ة ذل��ك بحظ�وته

أذى بالغ، واضطر إلى تقديم تنازلت جديدة للمعارضة التي كانت ما تني تتعاظم وتتسع نطاقا.

 في زمن انعقاد مؤتمر بروكسيل تزايد الموقف تفاقما، وباتت الحرب متوقعة في كل لحظة. وساد اليقين بأنها س��تندلع بمج��رد
 انتهاء فرنسا وبروسيا من استعداداتهما وعثورها على الذريعة المناسبة لعلنها. وانطرحت على الحركة العمالية، التي كان ساعدها
 يشتد يوما فيوما، وبخاصة في البر الوربي، مسألة مقلقة، مسألة الوسائل الواجب اعتمادها للحؤول دون تل��ك الح��رب ال��تي ستس��دد،

  ق��وة1868في حال اندلعها، ضربة مفجعة إلى العمال الفرنسيين واللمان. لهذا م�ا ك�ان يس�ع الممي��ة، ال�تي ب�اتت تمث�ل من��ذ ع�ام 
 له���ا ش���أنها وتتص���در طليع���ة الحرك���ة العمالي���ة الممي���ة، أل تت���ولى تل���ك المس���ألة ف���ائق عنايته���ا. وبع���د م���داولت حامي���ة اتخ���ذ م���ؤتمر
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 بروكسيل، الذي كان بعضهم قد طالب أثن��اءه بتنظي��م إض�راب ع�ام ف�ي ح�ال ان��دلع الح�رب وأك��د بعض��هم الخ�ر أن الش�تراكية ه�ي
وحدها التي تستطيع أن تضع حدا للحرب، اتخذ قرارا توفيقيا فيه ما فيه من اليهام.

  ب��دأ وك��ان ش��بح الح��رب ق��د ت��وارى، ف��احتلت المس��ائل القتص��ادية والجتماعي��ة مكان��ة الص��دراة ف��ي م��ؤتمر1869ف��ي ص��يف 
 ب��ال. ولول م��رة طرح�ت بجلء مس��ألة تش��ريك وس��ائل النت��اج ال��تي ك��ان م��ؤتمر بروكس��يل ق��د مس��ها عرض�ا. وف�ي ه��ذه الم�رة رجح��ت
 بصورة نهائية كفة خصوم الملكية الفردية للرض. ومني البرودونيون بهزيمة ماحقة. لكن ظهرت في ذلك المؤتمر اختلفات جدي��دة

في وجهات النظر. إذ برز فيه بالفعل ممثل اتجاه جديد، الروسي باكونين.

  ف��ي برلي��ن، ونعل��م أن��ه م��ر ب��ذات المدرس��ة الفلس��فية ال��تي م��ر به��ا م��اركس وانجل��ز،1840م��ن أي��ن ج��اء؟ كن��ا ق��د رأين��اه بع��د 
  إلى جانب المهاجرين اللمان المقيمين في ب�اريس ال��ذين نظم��وا فرق��ة ثوري�ة لغ��زو ألماني�ا. وأثن�اء الث�ورة1848وانحاز في بداية ثورة 

 بال��ذات ب��ذل مس��اعيه ف��ي مورافي��ا لتوحي��د الث��وريين الس��لفيين، وبع��د ذل��ك اعتق��ل، وحك��م علي��ه ب��الموت، لكن��ه س��لم إل��ى القيص��ر نيق��ول
 الول الذي أمر بحبسه في شلوسلبورغ. وبعد بضع سنوات، في عهد ألكسندر الث�اني، نف�ي إل�ى س�بيريا، ومنه��ا ه�رب إل�ى أورب�ا ع��ن

 . وغ��رق ي��ومئذ ف��ي القض��ايا الروس��ية، وتح��الف م��ع ه��رزن، وكت��ب ع��ن القض��ايا1862طري��ق الياب��ان وأمريك��ا. ك��ان ذل��ك ف��ي ع��ام 
 الس��لفية والروس��ية ع��دة كراس��ات أثب��ت فيه��ا ض��رورة التح��اد الث��وري للس��لفيين، وق��ام بمحاول��ة غي��ر موفق��ة للمش��اركة ف��ي النتفاض��ة

  التق��ى ف��ي لن��دن بم��اركس ال��ذي اطل��ع من��ه عل��ى تأس��يس الممي��ة، ووع��ده بالمش��اركة فيه��ا، لكن��ه قص��د ايطالي��ا1864البولوني��ة. وف��ي 
 ، ك�ان يعتق��د أن م�اركس يب�الغ إل�ى ح�د الش�طط ف�ي أهمي��ة الطبق�ة العامل�ة، وأن1848حيث اهتم بأمور مغايرة تماما. وكما في عام 

 المثقفين والطلبة وممثلي الديموقراطية البرجوازية، ولسيما المخلعين طبقيا، يشكلون عنص�را أك�ثر ثوري�ة بك�ثير. وفيم�ا ك�انت الممي��ة
 تكافح الصعاب الولى وتتحول تدريجيا إلى منظمة أممية واسعة النفوذ، ك�ان ب��اكونين ف�ي ايطالي��ا يجه��د لتنظي��م جمعيت��ه الثوري��ة. ث��م
 انتقل إلى سويسرا، حي�ث انتس�ب إل�ى الرابط�ة البرجوازي�ة للس�لم والحري��ة، ب�ل انتخ�ب عض��وا ف�ي المجل�س المرك�زي له��ذه الرابط�ة. ول�م

 ، لكن���ه ب���دل م���ن أن ي���دخل إل���ى الممي���ة أس���س م���ع رف���اقه جمعي���ة جدي���دة، التح���الف المم���ي1868يه���اجر ص���فوفها إل ف���ي ع���ام 
للشتراكية-الديموقراطية.

 كانت تلك الجمعية الجديدة، من الخارج على الق��ل، ثوري��ة ج�دا. وق��د أعلنته��ا حرب�ا ش��عواء عل�ى ال والدول�ة. وط�البت جمي�ع
 أعض�ائها ب��أن يكون��وا م��ن الملح��دة. وم��ا ك��ان برنامجه��ا القتص��ادي يتس��م بالوض��وح. فب��دل م��ن التطل��ع إل�ى إلغ��اء الطبق�ات، ط��البت
 بالمساواة القتصادية والجتماعية بين الطبقات طرا. وبالرغم م��ن نزعته�ا الثوري��ة ل�م تط�رح ح��تى برنامج�ا اش��تراكيا متماس��كا، واكتف�ت

بالمطالبة بإلغاء حق الرث. وحتى ل تخيف الفارين من الطبقات الخرى، أبت التنويه بطابعها الطبقي.

 كتب التحالف إلى المجلس العام يسأله قبوله في الممية، لكن بشرط أن يتم هذا القبول باعتباره جمعية خاصة لها دس��تورها
وبرنامجها الخاصان بها.

 نتطرق الن إلى المسألة الشائكة. فيما أن ماركس كان يتمتع بنفوذ ك��بير ف�ي المجل�س الع�ام، فق��د ج�رت الع�ادة عل�ى تحميل��ه
 مسؤولية جميع القرارات التي كان يتخذها ذلك المجلس. وما كان المر يخلو م��ن غل��و ومغ��الة. لك��ن م�اركس يتحم��ل بالفع��ل القس�ط
 الكبر من المسؤولية بخصوص القرار المتعلق بباكونين. ولو صدقنا ل أنصار باكونين فحسب، بل أيضا بعض الماركس��يين ال��ذين
 أخذوا على عاتقهم الدفاع عن ذلك الثوري المشوش، لوجدنا ماركس مج�اوزا الح��دود ف�ي الفظاظ�ة ف�ي مق�ابلته طل�ب التح�الف برف�ض
 ب��اتر. وح��تى نفه��م ج��وهر النق��اش، تص��وروا عل��ى س��بيل المث��ال تنظيم��ا انفص��ل للت��و ع��ن جمعي��ة ديموقراطي��ة م��ا وت��وجه بطل��ب إل��ى
 الممية الشيوعية يسألها قبوله في صفوفها، لكن بشرط أن يترك له الح�ق ف�ي الوج�ود كجمعي��ة له�ا برنامجه�ا الخ�اص به�ا، ب��ل ح��تى
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 حق دعوة مؤتمرها الخاص. ففي مثل هذه الحال سيأتيه الجواب السديد كما يل�ي: ص�حيح أن الت�أخر خي�ر م��ن ع�دم الوص�ول، ولئن
 أدركتم أخيرا أنكم أخطأتم بارتباطكم م�ع البرجوازي�ة، فتع��الوا إلين��ا، ول�ن تلق�وا عن��دنا إل ال�ترحيب، ولك��ن اب�دؤوا بح�ل تنظيمك��م وتوزع�وا

في مختلف فروعنا. وبديهي أنه ليس لحد أن يرى في هذا الجواب دليل على العداوة أو الخصومة تجاه التنظيم المذكور.

فضل عن ذلك، يجب أن تؤخذ بعين العتبار الواقعة التالية:

 فعلوة على برنامج التحالف، بعث باكونين برسالة شخصية إلى ماركس بعد ح�والي أربع�ة أع�وام م�ن كت��ابه إلي��ه م�ن إيطالي�ا
 واعدا إياه بالعمل فيها لحساب الممية. والحال أنه لم يكتف بعدم إنجاز وعده فحسب، ب��ل ن��ذر أيض�ا ق�واه كله��ا للحرك�ة البرجوازي�ة.
 صحيح أنه كتب هذه الم�رة إل�ى م�اركس يبلغ��ه أن�ه أدرك الن أك�ثر م�ن أي وق�ت مض�ى ك�م ك�ان ه��ذا الخي�ر عل�ى ص�واب باختي�اره
 الطريق العريض للثورة القتصادية وسخريته من أولئك الذين يتسكعون في دروب المش��اريع القومي��ة المح��ض أو السياس��ية الص��رف.
 وق�د أض�اف يق�ول بلهج�ة م�ؤثرة: «من��ذ أن وجه�ت كلم�ة ال�وداع الخي�رة والعلني��ة إل�ى البرجوازي��ة ف�ي م�ؤتمر ب��رن، ل�م أع��د أع�رف م�ن
 معش��ر أو م��ن وس�ط غي�ر ع�الم العم�ال. إن وطن�ي س�يكون م��ن الن فص�اعدا الممي��ة ال�تي أن�ت واح��د م��ن مؤسس��يها الرئيس�يين. أن

ترى إذن، أيها الصديق العزيز، أنني تلميذك، وأنا بذلك لفخور».

ث�ارة س�خطهم ونقمته�م عل�ى م�اركس، gلقد استطاعت تلك الرسالة انتزاع دم��وع الت�أثر والش�فاق م��ن أعي�ن أص�دقاء ب��اكونين، وا 
 الرجل الذي بل قلب الذي رد بفظاظة ما بعدها فظاظة اليد ال�تي م��دت إلي�ه. وح�تى مهرين�غ نفس�ه ق�ال أن��ه ل مج�ال البت�ة للش�ك ف�ي

صدق ما باح به باكونين.

 ليس في نيتي أن الخر أن ارتاب في صدق باكونين. لكن ضعوا أنفسكم –اسمحوا ل�ي ب��ذلك- مح�ل م�اركس. لق��د ك��ان ه��ذا
 1868الخير جلف الطبع، ل مراء في ذلك، لكن مهرينغ نفسه ل يستطيع أن يجد مناصا من القرار بأن ماركس دلل حتى نهاية 

 عل��ى تس��امح وحل��م ك��بيرين تج��اه ب��اكونين. لك��ن لك��ل ش��يء ح��دودا. وحس��بنا أن نعي��د بانتب��اه ق��راءة رس��الة ب��اكونين ك��ي نفه��م أن تل��ك
نم��ا رج�ل تخط�ى الخمس�ين م��ن العم��ر س�بق ل�ه أن gالرسالة العاطفي�ة ل�م تب��د مقنع��ة ك�ثيرا ف�ي نظ�ر م�اركس. فم�ا ك�ان كاتبه��ا بغلم، وا 
 انتمى لمرة إلى «عالم العمال»، ولكن فق�ط ك�ي ينس�اه للح�ال ويلج�أ إل�ى «ع�الم البرجوازي�ة». وبع�د أرب�ع س�نوات م�ن اللتص�اق ب��ذلك
 العالم، وبعد خيبة عميقة ورغب�ة تماثله�ا عمق�ا ف�ي النخ�راط م��ن جدي��د ف�ي الطري��ق العري��ض، طل�ب ب��اكونين النتس�اب إل��ى الممي��ة،

  ف�ي إب�داء الثق�ة تج�اه ب�اكونين وق�ف1864لكن بعد أن وضع شروطا تعجيزية. ولهذا وق�ف م�اركس، ال�ذي ك�ان ق��د أس�رف ف�ي ع�ام 
هذه المرة، وعن حق، موقفا متحرزا.

 حين رد المجلس العام ردا جازما طلب باكونين، أبلغ�ه ه��ذا الخي�ر أن التح�الف ق�رر ح�ل تنظيم��ه وتحوي�ل فروع��ه إل�ى ف��روع
 للممية، لكن على أساس حفاظه على برنامجه النظري. ول�م يواف��ق المجل�س الع�ام عل�ى قب�ول ف��روع التح�الف الق�ديم إل عل�ى أس�اس

الشروط العامة.

 بدا للعيان وكان كل شيء على ما يرام. لكن س�رعان م�ا راودت م�اركس الش�كوك، وع��ن ح�ق، ف�ي أن ب��اكونين ق�د خ��دع بك�ل
 بساطة المجلس العام، وأنه في الوقت الذي ح�ل في��ه رس�ميا جمعيت��ه ح�افظ فعل عل�ى تنظيم��ه المرك�زي تمهي��دا لف�رض س�يطرته عل�ى
نن��ا لعل��ى اس��تعداد للتس�ليم ب��أن م��اركس ك�ان رجل كريه��ا، gالممي��ة. وح��ول ه��ذه النقط��ة بال��ذات ك��ان ي��دور ف��ي الواق��ع ج��وهر الن��زاع. وا 
ن كان باكونين يشكو هو الخر، كم��ا ه��و مع��روف، م��ن ق��در ل gوبأن باكونين كان ملكا طيبا. لكن ليس ذلك هو لب الموضوع، وا 
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 بأس به م��ن العي�وب. وعل�ى الم��دافعين عن�ه أن يجيبون�ا بوض�وح عل�ى الس�ؤال الت�الي: ه�ل ك�ان ثم�ة وج�ود لمث�ل ذل��ك التنظي�م الس�ري
فعل؟ وهل أباح باكونين لنفسه تضليل المجلس العام بتوكيده له أنه حل جمعيته؟

 عل�ى الرغ�م م�ن ح�بي العم�ى لم�اركس، ذل��ك الح�ب ال�ذي ع�اد عل�يP بت��أنيب مهيرن��غ، ف�إنني لعل�ى اس��تعداد للق�رار مع��ه ب�أن
 باكونين وقع ض�حية اف�تراء ذمي��م، ل�و ك�ان المرح�وم غلي�وم، ص�ديق ب��اكونين الق��ديم وم�ؤرخ الممي��ة، أثب��ت أن التح�الف ق��د ج�رى حل�ه
 فعل. لكن التحالف استمر مع السف قائما، وما ونى يخوض صراعا ضاريا ضد الممية. وفي ذل��ك الص��راع عب��أ ص�احبنا الطي��ب
 القلب باكونين جميع الوسائل التي ارتآها ضرورية لبلوغ هدفه. وأنا لن ألومه على ذلك. لكن م�ن المض�حك أن ن�رى أنص�اره يس�عون
 إلى تصويره بصورة الرجل الذي يلجأ أبدا إلى الوسائل المثيرة للشبهات، والذي ل يضمر أبدا، كما يؤكد واح��د م��ن قليل�ي ال��ذكاء م��ن

المدافعين عنه، أي نية مبيتة.

 ما كان إذن الهدف الذي لم يتوان باكونين عن تعبئة كل الوسائل في سبيله؟ تدمير المجتم��ع ال��برجوازي، الث��ورة الجتماعي��ة:
 هذا ما كان يرومه باكونين. لكن ماركس ك�ان يهف�و ب�دوره إل�ى اله��دف ذات�ه. إذن فالخلف�ات ف�ي وجه�ات النظ�ر ك�انت تنص�ب عل�ى

نقطة مغايرة. وبالفعل، كان ماركس وباكونين على اختلف تام بصدد الوسائل الواجب استخدامها لبلوغ ذلك الهدف.

 ب��ادئ ذي ب��دء، ينبغ��ي ه��دم ك��ل ش��يء ح��تى ينص��لح م��ن ث��م م��ن تلق��اء نفس��ه، وكلم��ا ت��م ذل��ك بس��رعة أك��بر ك��ان ذل��ك أفض��ل.
 ويكفي لذلك إثارة المثقفي�ن الث�وريين والعم�ال الن�اقمين بس�بب الب�ؤس. وه�ذا يتطل�ب مجموع��ة م�ن الرج�ال الموط�دي الع�زائم، المتأجج�ة
 أفئدتهم بالنار المقدسة. تلك هي خلصة مذهب باكونين الذي يذكرنا، للوهلة الولى، بمذهب فيتلنغ. لكن هذا التشابه سطحي لي��س
 إل. كذلك سطحي هو أيضا التماثل بين مذهبي ك�ل م�ن ب��اكونين وبلنك�ي. فب��اكونين ك�ان يص�م أذني��ه ع�ن أي ح�ديث ع�ن اس��تيلء
 البروليتاريا على السلطة السياسية. وكان ينكر كل نضال سياسي ما ادم يخاض في إطار المجتمع ال��برجوازي الق�ائم وم�ا دام يه��دف
 إلى توفير شروط أنسب لتنظيم البروليتاريا طبقيا. لهذا كان ماركس وجميع أولئك الذين يرت�ؤون مع�ه ض�رورة خ�وض غم�ار النض�ال
 السياسي وتنظيم البروليتاريا بغية الستيلء على السلطة السياسية، ك�انوا ف�ي نظ�ر ب��اكونين وأتب�اعه انته��ازيين عتي��دين ي�ؤخرون قي�ام
 الثورة الجتماعية. لهذا انتهز الب��اكونينيون الفرص�ة لتص�وير م�اركس بص�ورة الرج�ل ال�ذي ل يت��ورع، بغي��ة تحقي��ق أفك�اره، ع�ن تزوي�ر
 دس��تور الممي��ة. وأوس��عوا م��اركس ش��تما عل��ى رؤوس الش��هاد، وبخاص��ة ف��ي رس��ائلهم ونش��راتهم، وم��ا أحجم��وا ح��تى ع��ن التهجم��ات

اللسامية، وما تورعوا حتى عن اتهام ماركس بالعمالة لبسمارك.

 ك���ان لب���اكونين ص���داقات ك���ثيرة ف���ي ايطالي���ا وسويس���را. وك���ان ق���د جم���ع أنص���ارا ك���ثيرين ف���ي سويس���را، وبخاص���ة ف���ي سويس���را
 ]. ول يسعني أن أدخل في تفاصيل أسباب نجاحه، لن ذلك س��يبعدنا ع�ن موض�وعنا ك�ثيرا. وس�أكتفي ب�القول لك�م أن40الروماندية [

 دعايته كانت مثمرة جدا في أوساط العمال المياومين والحرفيين الساعتيين الذين لحقهم ضر ش��ديد بنتيج��ة مزاحم��ة الص��ناعة الك��برى
لهم في ميدان اختصاصهم.

 حين مثل باكونين أم�ام م�ؤتمر ب��ال، ك�ان ق�د حش�د وراءه مجموع��ة ك�بيرة التع��داد م�ن النص�ار. وكم�ا يح�دث غالب�ا ف�ي أش�باه
 تلك الحالت، دارت رحى المعركة الولى ح�ول مس�ألة مغ��ايرة تمام�ا للمس�ألة ال��تي ك�ان ي��تركز عليه�ا ج��وهر الن�زاع. فب��اكونين، ال��ذي
لح��اف ب��إقرار إلغ��اء ح��ق الرث كمطل��ب آن��ي ف��وري. بي���د أن من��دوبي gك��ان يج��اهر بع���دائه العني���ف لك��ل انتهازي��ة، ط��الب بإلح��اح وا 
 المجلس العام بينوا، استنادا إلى مذكرة-تقرير ماركس، أن ذلك التدبير ما ه��و، كم�ا س�بق أن أش�ار إل�ى ذل�ك البي�ان الش�يوعي، س�وى
 تدبير انتقالي ستلجأ إليه البروليتاريا يوم تستولي على السلطة السياسية. وبانتظار ذلك الي�وم، ل مج�ال للمطالب�ة إل بزي�ادة الض�ريبة
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 على الميراث وتقييد حق اليصاء. لكن باكونين ما كان يقي�م اعتب�ارا ل للمنط�ق ول للظ�روف الواقعي�ة. وم�ا ك�ان يهم��ه ذل��ك المطل�ب
إل بما ينطوي عليه من إمكانية تحريضية. وفي النهاية، لم يحصل أي إقرار على الغالبية.

 نش��ب ن��زاع آخ��ر بي��ن ب��اكونين والش��يخ ليبكنخ��ت. فق��د ك��ان م��ؤتمر ب��ال أول م��ؤتمر ش��اركت في��ه مجموع��ة ل ب��أس بتع��دادها
 قدمت من ألمانيا. وكان ف.ليبكنخت وأ.بيبل قد أفلحا عهدئذ، بعد نضال فئوي ضارy ضد ش��فايتزر، ف��ي تنظي��م ح��زب خ��اص تبن��ى،
 في مؤتمره التأسيسي المنعقد في آيزناخ، برنامج الممي�ة. وك�انت الص�حيفة المركزي�ة ل��ذلك الح�زب ق��د وجه�ت نق��دا لذع�ا إل�ى نش�اط
 باكونين في رابطة السلم والحرية، وعرض بالتفصيل وجهات نظره السابقة المؤيدة للوحدة السلفية. وي��ذكر مهرين��غ نفس��ه أن م��اركس
 عارض لفترة طويلة من الزمن ذل��ك النق��د، لكن��ه ك�ان يmع��د، كم�ا رأين�ا ف�ي قض�ية ف��وغت، مس�ؤول ع�ن جمي��ع أعم�ال الماركس��يين ال��ذين
 إليهم ك�ان ينتم��ي ليبكنخ�ت وبيب�ل. وانته�ز ب�اكونين س�انحة الم�ؤتمر لتس�وية حس�اباته م�ع ليبكنخ�ت. وانته��ى ك�ل ش�يء بمص�الحة، ل�م

يكتب لها أصل أن تكون عابرة.

 ك��ان م��ن المف��روض أن ينعق��د الم��ؤتمر الت��الي ف��ي ألماني��ا، ف��ي م��اينز، لكن��ه م��ا اس��تطاع انعق��ادا. فعق��ب م��ؤتمر ب��ال ت��وترت
 العلق��ات بي���ن فرنس��ا وألماني��ا إل��ى ح���د ب��ات م���ن المتوق���ع مع���ه إعلن الح��رب بي���ن س��اعة وأخ��رى. وخ���دع بس���مارك، وه���و م���ن أب��رع
 المحتالين الذين عرفهم التاريخ قط، أستاذه القديم نابليون، فبعد أن تسلح حتى السنان استعدادا للحرب، دبر المور على نحو بدت

معه فرنسا في نظر العالم قاطبة هي المعتدية.

 ان��دلعت الح��رب، بالفع��ل، بص��ورة غي��ر متوقع��ة ب��المرة. وم��ا ك��ان ل العم��ال الفرنس��يون ول العم��ال اللم��ان ف��ي حال��ة ت��ؤهلهم
للحؤول دون اندلعها. وبعد بضعة أيام من إعلن الحرب، أصدر المجلس العام بيانا بقلم ماركس.

 يب��دأ البي��ان بش��اهد م��ن الخط��اب الفتت��احي للممي��ة ي��دين «السياس��ة الخارجي��ة ال��تي تراه��ن عل��ى مش��اعر التعص��ب الق��ومي،
وتنشد مآرب مجرمة، وتهدر دماء الشعوب وخيراتها في حروب السلب والنهب».

 ويل�ي ذل�ك بي�ان اته�ام ض��د ن�ابليون. فيص�ف م�اركس باقتض�اب ص�راع ه�ذا الخي�ر ض�د الممي��ة، ذل��ك الص�راع ال�ذي احت�دم
 وزاد ح���دة من���ذ أن ش���رع الممي���ون بحمل���ة تحري���ض مس���تعرة ض���د ن���ابليون. ويض���يف م���اركس ق���ائل أن���ه كيفم���ا انته���ت الح���رب ف���إن

].41المبراطورية الثانية مكتوب عليها الهلك. ولسوف تنتهي كما بدأت، بمحاكاة ساخرة [

 لكن هل نابليون المذنب الوحيد؟ بتاتا. فالحكومات الوربي�ة جميع�ا مذنب��ة. وبالفع�ل، ل ينبغ��ي لح��د أن ينس�ى أن الحكوم�ات
والطبقات السائدة في أوربا هي التي ساعدت نابليون، على مدى ثمانية عشر عاما، على تمثيل مهزلة إحياء المبراطورية.

 بيد أن أعنف الضربات سددها ماركس إلى وطن�ه بال�ذات. ق�ال: أن الح�رب الراهن�ة ه�ي بالنس�بة إل�ى اللم�ان ح�رب دفاعي�ة.
 لكن من وضع ألمانيا في وضع الحاجة إلى الدفاع عن النفس؟ م��ن أغ�رى ن�ابليون بمهاجم�ة ألماني�ا؟ إنه�ا بروس�يا. فق��د عق�دت اتفاق�ا
 مع نابليون ضد النمسا. فلو كانت بروسيا غلبت على أمره�ا لك�انت فرنس�ا اجت�احت بقواته�ا ألماني�ا. والح�ال، م��اذا فعل�ت بروس�يا بع��د
 انتصارها على النمسا؟ بدل من أن تجابه فرنسا المسترقة بألمانيا حرة، حافظت ل على النظام البروسي القديم دون مساس فحس��ب،

بل أضافت إليه أيضا جميع المعالم المميزة للنظام البونابرتي.
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 جرت المرحلة الولى، المرحل�ة الحاس��مة م�ن الح�رب بس�رعة ص�اعقة. ف�الجيش الفرنس�ي ل�م يك�ن مس��تعدا للقت�ال البت�ة. وعل�ى
 الرغ�م م�ن الخط�اب المغ�رور ل�وزير الحربي��ة ال�ذي أك��د أن ك�ل ش�يء ج�اهز ح�تى ال�زر الخي�ر، اتض�ح بالفع�ل ان�ه إذا ك�انت الزرار

  أيل�ول استس�لم ن�ابليون2جاهزة فليس هناك من يخيطها. ففي زهاء أس�ابيع س�تة ه�زم الجي�ش النظ�امي الفرنس�ي هزيم�ة ماحق��ة، وف�ي 
  أيل���ول أعلن���ت الجمهوري���ة ف���ي ب���اريس. وخلف���ا لعلن بروس���يا ال���ذي أك���دت أنه���ا ل���ن تح���ارب إل4م���ع جيش���ه ف���ي س���يدان. وف���ي 

المبراطورية، تواصل القتال. وكانت عندئذ المرحلة الثانية من الحرب، المرحلة الطول والشد ضراوة.

 عقب إعلن الجمهورية في فرنسا مباش�رة، أص�در المجل�س الع�ام بي��انه الث�اني ع��ن الح�رب. وه��ذا البي�ان، ال�ذي كتب��ه م�اركس
 أيضا، يعتبر بعمق تحليله للوضع الس�ائد آن��ذاك وبنف��اذ رؤيت��ه التاريخي��ة م�ن أنب��ع النص�وص ال�تي تركه�ا لن��ا. والش��يء ال�ذي يس��ترعي
 النتباه أن ماركس مهره بإمضائه بصفته أمين سر المجلس العام ل عن ألمانيا فحس�ب، ب�ل أيض�ا ع�ن روس�يا، لن��ه ك�ان ق�د تش�كل

قبيل ذلك في سويسرا فرع روسي للممية، وطلب من ماركس تمثيله في المجلس العام.

 كان ماركس قد تنبأ في بيانه الول، كما تذكرون، بأن تلك الحرب ستنتهي بس�قوط المبراطوري�ة الثاني�ة. ويب�دأ البي�ان الث�اني
 بالت��ذكير بتل��ك النب��وءة. بي��د أن النق��د ال��ذي س��بق لم��اركس أن وجه��ه إل��ى السياس��ة البروس��ية اتض��ح أن��ه ه��و الخ��ر ف��ي محل��ه. فح��رب
 بروس��يا الدفاعي��ة ك��انت ق��د تح��ولت إل��ى ح��رب هجومي��ة ض��د الش��عب الفرنس��ي. فح��تى قب��ل استس��لم س��يدان، ولم��ا تب��دى للعي��ان أن
 الجيش الفرنسي آيل إل�ى تفك�ك وانحلل، أعلن�ت الطغم�ة العس�كرية البروس�ية ع�ن تأيي��دها لسياس�ة الفت�ح والتوس�ع. وق�د انتق��د م�اركس
 أيض��ا بل ش��فقة المس��لك الم��رائي للبرجوازي��ة الليبرالي��ة اللماني��ة. واس��تفاد ك��ذلك م��ن توجيه��ات انجل��ز ال��ذي ك��ان يتتب��ع بانتب��اه، بص��فته
 اختصاص�يا، س��ير الح��رب، وال�ذي تنب��أ ف��ي النص�ف الول م��ن ش�هر آب بكارث��ة س��يدان، فحل��ل الحج�ج العس�كرية ال��تي ك�ان بس��مارك

والجنرالت البروسيون يتذرعون بها لتبرير ضم اللزاس واللورين إلى ألمانيا.

 بع��د أن يعل��ن م�اركس ع��ن معارض��ته الجازم��ة لي ض�م ولي تغري��م، يثب��ت أن س�لما يق�وم عل�ى العن�ف ل�ن يتمخ��ض إل ع��ن
 نتائج مناقضة تماما لتلك التي تتوخى منه. ولسوف تكون عاقب��ة ذل�ك الس�لم حرب�ا جدي�دة. ففرنس�ا ستس�عى إل�ى اس��تعادة م�ا تك�ون ق�د
 خس��رته، وس��تحاول له��ذا الغ��رض التح��الف م��ع روس��يا. وعل�ى ه��ذا النح��و، ف�إن روس��يا القيص��رية ال��تي س��بق أن خس�رت هيمنته��ا غ�ب
 حرب القرم ستعود من جديد سيدة مصائر أوربا. وينتهي هذا التشخيص العبقري، هذا التنبؤ بتط��ور التاري��خ الورب�ي ال��ذي ه��و واح��د

من الدلة العملية الساطعة على صحة التصور المادي للتاريخ، ينتهي بالكلمات التالية:

 «هل يعتقد الوطنيون اللمان اعتقادا جديا بأنهم يض�منون فعل الس�لم والحري�ة للماني�ا برميه�م فرنس�ا بي�ن ذراع�ي روس�يا؟ إذا
 أدت مغ��امرة الس��لح ونش��وة النص��ر والمك��ائد الس��للية إل��ى نه��ب أراض فرنس��ية، يبق��ى طريق��ان اثن��ان مفت��وحين أم��ام ألماني��ا. فإم��ا أن
م�ا أن تج�د نفس�ها ملزم��ة، gتغدو هذه الخي�رة الداة الواعي�ة لمخطط�ات الفت�ح البروس��ية، وه�ي سياس�ة تتف�ق وتقالي��د آل ه�وهنزولرن، وا 
 في أجل قصير للغاية من الزمن، بالستعداد لحرب «دفاعية» جديدة، لكن هذه الحرب لن تكون حربا «موضعية» بل س�تكون حرب�ا
 الع���روق والجن���اس، حرب���ا بي���ن الس���لفيين واللتي���ن المتح���الفين. ذل���ك ه���و الس���لم ال���ذي «يض���منه» للماني���ا الوطني���ون ال���برجوازيون

البليدون».

 لقد تحققت هذه النبوءة أيضا حرفيا، كما أمكن للوطنيين اللمان الح�اليين، ال��ذين يض�اهون أس�لفهم ض�يق أف�ق، أن يع�اينوا.
 وينتهي البيان بعرض المهام العملية التي كانت تفرض نفسها آنئذ على الطبقة العاملة. ويحث العمال اللمان على المطالبة بص��لح
رباك�ا، ب�أن gمشرف وب�العتراف بالجمهوري�ة الفرنس�ية. وينص�ح م�اركس العم�ال الفرنس��يين، ال��ذين ك�انوا آنئذ ف�ي موق�ف أش��د إحراج�ا وا 

يراقبوا الجمهوريين البرجوازيين وبأن يستخدموا النظام الجمهوري لتطوير تنظيمهم الطبقي بسرعة وللفوز بتحررهم.
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 لم تتأخر الحداث عن ت�برير ريب�ة م�اركس وش�كه ب��الجمهوريين الفرنس�يين. فق��د أدى مس�لكهم المش��ين وتطلعه�م إل�ى التح�الف
 مع بسمارك بدل من القبول بتقديم أي تنازل، مهما هان، للطبقة العاملة، أدى إلى إعلن قيام العامية. وبعد أشهر ثلثة من نض��ال
 بط��ولي، ب��اءت بالفش��ل تل��ك المحاول��ة الول��ى لف��رض دكتاتوري��ة البروليتاري��ا ف��ي ش��روط غي��ر موائم��ة ب��المرة. ول��م يك��ن المجل��س الع��ام
 مهيئا لتقديم العون الضروري للفرنسيين. وكانت ب�اريس مقطوع��ة ب��القوات الفرنس��ية واللماني��ة ع��ن س�ائر أنح�اء فرنس�ا والع�الم قاطب�ة.
 وه��ذا ل يمن��ع أن تك��ون العامي��ة ق��د ف��ازت بالتع��اطف الع��ام، ونس��تطيع أن نق��ول بفخ��ر أن مص��يرها أج��ج المش��اعر ف��ي بلدن��ا حي��ث

  نش�رات متفرق�ة حث�ت فيه��ا الش�عب عل�ى القت�داء بمث�ال1871أصدرت مجموع��ة م�ن الث��وريين بقي�ادة غونتش�اروف ف�ي نيس�ان وأي�ار 
العاميين الفرنسيين.

 كلف المجلس العام ماركس بكتابة بيان، وكان هذا الخير قد حاول أثناء العامية، كما تدل واحدة من رسائله (ع��ثرت عليه��ا
 أنا) إلى الممي الفرنسي البارز فارلن، أن يقي�م اتص�الت م��ع ب�اريس. وق�د داف��ع ف�ي البي�ان ال�ذي كل�ف بكت��ابته ع��ن الع��اميين ال��ذين
 افترت عليهم الصحافة البرجوازية بأسرها، وأظهر أن العامية ك�انت مرحل�ة جدي��دة ك�برى للحرك�ة البروليتاري��ة، والنم�وذج الول للدول�ة

 ، قد توصل إلى الستنتاج ب��أن1848البروليتارية التي ستأخذ على عاتقها تحقيق الشيوعية. وكان ماركس، على أساس تجربة ثورة 
 الطبق�ة العامل�ة ل��ن يك�ون ف�ي مس��تطاعها، عق�ب الس��تيلء عل�ى مقالي��د الس�لطة السياس��ية، أن تكتف��ي بوض�ع الي��د عل�ى جه�از الدول�ة
 البرجوازي، وأنها ستكون مطالبة أيضا بتحطيم كل تلك اللة البيروقراطية والبوليس��ية. وق��د أقنعت��ه تجرب��ة العامي��ة بص�ورة نهائي��ة بتل��ك
 الحقيق��ة. فق��د أظه��رت أن البروليتاري��ا وج��دت نفس��ها مض��طرة، بمج��رد اس��تيلئها عل��ى الس��لطة السياس��ية، عل��ى أن تخل��ق جه��از دول��ة
 خاصا بها ومتكيفا م��ع حاجاته�ا. لكنه�ا أظه�رت أيض�ا أن الدول�ة البروليتاري��ة ل يمك��ن أن تنح��د بإط�ار مدين��ة واح��دة، ول�و ك�انت ه�ي
ل��ى gالعاصمة. إنما ينبغي أن تمتد سلطة البروليتاريا إلى سائر أرجاء البلد حتى يكون لها الحظ في تثبيت قدميها وتعزيز مواقعه��ا، وا 

جملة من البلدان الرأسمالية كي تنتزع النصر النهائي.

 أم�ا ب��اكونين وأتب��اعه فق��د استخلص��وا، عل�ى العك��س، م��ن تجرب��ة العامي��ة اس�تنتاجات مغ�ايرة. فق��د واص��لوا مح��اربتهم بمزي��د م��ن
 العن��ف ولك��ل سياس��ة ولك��ل دول��ة، موص��ين بتنظي��م «عامي��ات» ف��ي م��دن منعزل��ة، عن��د س��نوح أول فرص��ة، عل��ى اعتب��ار أن الم���دن

الخرى لن تتوانى في هذه الحال عن القتداء بمثالها.

 كان لسحق العامية عواقب وخيمة للغاية عل�ى الممي��ة نفس�ها. فق�د توق�ف نم�و الحرك�ة العمالي�ة الفرنس�ية توقف�ا ش�به ت�ام لع�دة
م��ا ف�ي فرنس�ا، وال��ذين أفلح�وا ف��ي الفلت م�ن gسنوات. ولم يعد لها من ممثلين في الممية س�وى الع��اميين المقيمي��ن إم�ا ف�ي إنكل��ترا وا 

الملحقات، والذين كانوا يخوضون فيما بينهم صراعا فئويا مسعورا نقلوه معهم إلى داخل المجلس العام ذاته.

 ع�انت الحرك�ة العمالي��ة اللماني��ة ب�دورها م�ن محن��ة قوي�ة. فق��د ألق�ي القب��ض عل�ى ك�ل م��ن بيب��ل وليبكنخ��ت لحتجاجهم�ا عل�ى
 ضم اللزاس واللورين ولتض�امنهما م�ع عامي�ة ب�اريس، وزج بهم�ا ف�ي معق�ل. واض�طر ش�فايتزر، ال�ذي ك�ان ق�د خس�ر ثق�ة حزب�ه، إل�ى
 الخروج من صفوفه. وواصل أتباع ليبكنخت وبيبل، الملقبون باليزن��اخيين، العم��ل بمع��زل ع��ن اللس��اليين، ول�م يج��ددوا تق�اربهم منه��م
 إل حي��ن س��نت الحكوم��ة أس��نانها ض��د الحزبيي��ن المتص��ارعين كليهم��ا. عل��ى ه��ذا النح��و فق��د الممي��ة س��ندها ف��ي قطري��ن رئيس��يين م��ن

أقطار البر الوربي.

 لكن في داخل الحركة العمالية النكليزية نفسها حدث انعطاف وتحول. فالحرب بين القطرين الكثر تطورا في ال�بر الورب�ي
 م��ن الناحي��ة الص��ناعية ع��ادت عل��ى البرجوازي��ة النكليزي��ة بمن��افع وف��وائد ل تق��ل ع��ن تل��ك ال��تي ع��ادت به��ا الح��رب العالمي��ة الك��برى
 الخيرة على البرجوازية المريكية. وصارت البرجوازية النكليزية آنئذ ف�ي وض�ع يؤهله�ا لقتط�اع نص�يب معل�وم م��ن أرباحه�ا الطائل�ة
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 لت��وزيعه عل��ى العم��ال الك��ثيرين المس��تخدمين ف��ي ف��روع الص��ناعة الرئيس��ية. ون��الت النقاب��ات حري��ة عم��ل أك��بر. وأبط��ل مفع��ول بع��ض
 القوانين القديمة التي كانت موجهة ضدها. وأثرت تلك الصلحات على بعض أعضاء المجلس العام مم��ن ك�ان له�م دور ب�ارز ف�ي
 الحركة التريدونيونية. فطردا مع تطور الممي��ة باتج�اه متع�اظم الجذري��ة، راح الك�ثيرون منه�م يميل�ون أك�ثر ف�أكثر إل�ى العت�دال. وق��د
 لبثوا شكليا أعضاء في المجلس العام، لكنهم راحوا يستخدمون ألقابهم لم�آربهم الشخص�ية. وك�انت العامي��ة وم�ا اس��تتبعه م��ن هجم�ات
ن يك��ن gحانق��ة عل��ى الممي��ة ق��د بث��ت ف��ي قل��وبهم ال��ذعر. فب��ادروا إل��ى العلن ع��ن ع��دم تض��امنهم م��ع البي��ان ع��ن عامي��ة ب��اريس، وا 

ماركس قد كتبه صدوعا لمر المجلس العام. وحدث انشقاق بصدد هذا الموضوع في الفرع النكليزي من الممية.

  ف�ي لن�دن. وك�ان عل�ى ه�ذا المش�ار أن يهت��م بص�ورة1871في هذه الشروط ان�دعى أخي�را للنعق�اد مش�ار الممي��ة ف�ي أيل�ول 
 رئيسية بمسألتين. الولى كانت المسألة القديمة المثيرة للخذ والرد بصدد النضال السياسي. وقد كان من الدوافع التي حث�ت المش�ار
 على الهتمام بها مسلك الباكونينيين الذين واصلوا اتهام ماركس بأنه زوcر عن عمد دستور الممية ليفرض عل��ى ه��ذه الخي��رة رأي��ه.

وجاء القرار هذه المرة ليعطي جوابا انقشع معه أي شك، وآب الباكونينيون بالهزيمة كاملة.

ولما كان القليلون منكم يعرفونه في أغلب الظن، فسوف أتلو عليكم القسم الخير منه:

 «نظ��را: إل��ى أن الرجعي��ة المس��عورة تقم��ع ب��العنف حرك��ة انعت��اق العم��ال وتس��عى ب��القوة الوحش��ية إل��ى البق��اء عل��ى النقس��ام
الطبقي وعلى ما يتربت عليه من سيطرة سياسية للطبقات السائدة،

ل��ى أن ذل���ك التنظي��م للبروليتاري��ا ف��ي ح��زب سياس��ي ض��روري لض��مان انتص��ار الث��ورة الجتماعي��ة وه���دفها النه��ائي: إلغ��اء gوا 
الطبقات،

لى أن اتحاد القوى قد تحقق بفضل النضال القتصادي ويجب أن يكون أيضا رافعة بي��ن ي��دي الطبق��ة العامل��ة ف�ي نض��الها gوا 
لين، ضد السلطة السياسية للمستغ}

ر المش��ار جمي��ع أعض��اء الممي��ة أن الحرك��ة القتص��ادية للطبق��ة العامل��ة ونش��اطها السياس��ي مرتبط��ان ارتباط��ا ل يقب��ل kي��ذك 
فصاما على صعيد كفاحها».

 لك��ن ك��ان عل��ى المش��ار إن يهت��م أيض��ا بالب��اكونينيين لس��بب آخ��ر. فق��د ك��ان المجل��س الع��ام ق��د ازداد أك��ثر ف��أكثر اقتناع��ا ب��أن
 جمعي��ة ب��اكونين الس��رية، رغم��ا ع��ن جمي��ع التوكي��دات ال��تي أعطاه��ا ه��ذا الخي��ر، م��ا ت��زال تواص��ل نش��اطها. له��ذا اتخ��ذ المش��ار ق��رارا
 يحظ��ر تنظي��م أي جمعي��ة أخ��رى له��ا برنام��ج خ��اص ض��من نط��اق الممي��ة. وبه��ذه المناس��بة أعل��ن المش��ار م��ن جدي��د تبلغ��ه ق��رار ح��ل

التحالف واعتبر المسألة بحكم المنتهية.

 بيد أن ثمة قرارا آخر أثار بالغ قلق باكونين وأتبعاه الروس. فقد أعلن المشار على نحو جازم قاطع أن الممية ل ضلع له��ا
بقضية نتشائيف الذي كان انتحل واستغل لمآربه لقب عضو الممية.

 ك��ان ذل��ك الق��رار موجه��ا فق��ط ض��د ب��اكونين ال��ذي ك��ان عل��ى ص��لة وثيق��ة من��ذ زم��ن بعي��د، كم��ا ه��و معل��وم، بنتش��ائيف، الث��وري
  إل�ى الخ�ارج. وك�ان ف�ي خري�ف ذل��ك الع�ام نفس�ه ق��د ع�اد أدراج�ه إل�ى روس�يا، مفوض�ا م�ن قب�ل ب�اكونين1869الروسي الذي ف�ر ف�ي 
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 بالص��لحيات كاف��ة، ونظ��م ف��ي موس��كو جماع��ة خاص��ة. ولم��ا ارت��اب ف��ي رغب��ة الط��الب ايف��انوف ف��ي خيان��ة التنظي��م، عم��د بمس��اعدة
 بعض رفاقه إلى قتله غي�ر بعي��د ع�ن أكاديمي��ة بتروفس�كو-رازموفس��كوي، وف�ر م�ن جدي��د إل�ى الخ�ارج. وأدت تل�ك القض��ية إل�ى اعتق�ال
 أعضاء تنظيمه الجديد، وكذلك إلى اعتقال عدد من الطلبة البطرسبورغيين الذين كانوا على صلة ب�ه. وس��يقوا جميعه��م إل�ى المح�اكم

 . وتعرف تلك القض�ية باس�م قض�ية نتش�ائيف. وأثن�اء المحاكم�ة ج�رى نش�ر ع��دد ك��بير م�ن الوث�ائق ال�تي اس��تخدمها1871في صيف 
 الدع��اء. وق��د خل��ط ه��ذا الخي��ر بي��ن جمعي��ة ب��اكونين وفرعه��ا الروس��ي وبي��ن الممي��ة. لك��ن حس��بنا أن نق��ارن تل��ك الوث��ائق بكتاب��ات
 باكونين حتى نتعرف مؤلفها الحقيقي. فهي ل تتميز عن سائر النداءات المماثلة التي كتبها باكونين لرفاقه في الغرب إل بصراحتها

الزائدة، وبشيء من التلبك والتثاقل في العرض في القسام التي صححها وأكملها نتشائيف.

 لق��د درج��ت الع��ادة عل��ى الق��ول أن ب��اكونين وق��ع تح��ت ت��أثير نتش��ائيف ال��ذي ك��ان يخ��دعه ويس��تخدمه لم��آربه الشخص��ية. وف��ي
رادة حديدي��ة. gالواق��ع ك��ان نتش��ائيف، عل��ى قل��ة ثق��افته وازدرائه ك��ل عم��ل نظ��ري واعتب��اره إي��اه ع��ديم الج��دوى، رجل ذا طاق��ة عجيب��ة وا 
 وكان ثوريا يتفانى روحا وجسدا في سبيل القضية، وقد أثبت فيما بعد أمام قضاته وفي السجن شجاعته التي ل ت��تزعزع ومقت��ه ال�ذي
 ل يروي له غليل لمضطهدي الشعب ومستغليه. ولئن كان ل يتوانى عن شيء ول يرتف�ع ع��ن أي وس�يلة لبل�وغ اله��دف ال�ذي ن��ذر ل�ه
 حياته، فإنه ما كان ينحط قط إلى استخدام الوسائل الدنيئة إذا كان المر يتعلق بشخصه وحده. ومن هذه الزاوية، كان يتف��وق تفوق��ا
 أكيدا على باكونين الذي ما ك�ان يحج�م ع�ن أي مس�اومة أو ص�فقة خدم��ة لم�آربه الشخص�ية. ولي��س ثم��ة م��ن مج�ال للش�ك ف��ي تف�وق
 نتشائيف من هذا المنظور، وكل شيء يدل على أن باكونين نفس��ه ك�ان قي��ر ب��ه، وعل�ى أن��ه ك��ان يج�ل نتش��ائيف ويق�دره تق�ديرا عالي�ا،

ن يكن هذا الخير دونه بكثير من المنظور الفكري. gوا

 لكن لن نكون إل سذجا لو استنتجنا من ذلك أن نتشائيف ف�رض عل�ى ب�اكونين آراءه الثوري��ة الخاص�ة ب�ه. ب�ل عل�ى العك��س،
 فق��د ك��ان ه��و نفس��ه تلمي��ذ ب��اكونين، ولك��ن لئن ك��ان ص��احبنا، رس��ول اله��دم والت��دمير، غالب��ا م��ا يتب��دى ف��ي مظه��ر الث��وري اللمنطق��ي
 والمتناقض مع نفسه، فقد كان نتشائيف يتميز بتماسك منطقي مكين ويستخلص من نظري��ة معلم��ه جمي�ع الس��تنتاجات العملي��ة ال�تي
 تنطوي عليها. فحين أعلمه باكونين أنه ل يستطيع أن يرفض إنجاز العمل الذي تعهد بالقيام به (ترجم��ة الرأس�مال) لن��ه قب�ض عن�ه
 دفع���ة عل��ى الحس��اب، ع��رض علي���ه نتش��ائيف أن يعتق��ه م��ن ذل��ك الل��تزام –وق���د فع��ل ذل��ك بمنته���ى البس��اطة: فباس��م اللجن���ة الثوري��ة
 ل�«نارودنايا راسبرافا» كتب إلى الشخص الذي قام بدور الوسيط بي��ن ب��اكونين والناش��رين يطل�ب إلي��ه أن ي��دع ب��اكونين وش�أنه إذا ك��ان
 ل يريد أن يلقي حتفه. ولما كان باكونين يصر على إعط�اء مكان��ة الص��دارة للبروليتاري��ا الرث��ة، ال�تي ك��ان يعتبره�ا المح�رك الحقيق�ي
 للث��ورة الجتماعي��ة ويع��ارض به��ا بروليتاري��ا الص��ناعة الك���برى، ولم��ا ك��ان ي��رى أن المجرمي���ن وقط��اع الط��رق ه��م العنص��ر الفض��ل
 والمث��ل ف��ي الجي��ش الث��وري، فق��د خل��ص نتش��ائيف بص��ورة منطقي��ة إل��ى الس��تنتاج بوج��وب المب��ادرة إل��ى تنظي��م رج��ال م��ن ذوي الع��زم
 والتصميم في سويس�را ك�ي ينف��ذ معه�م عملي�ات مص�ادرة. وف�ي الخت�ام، انفص�ل ب�اكونين ع�ن تلمي��ذه، ولك�ن فق�ط لن منط�ق نتش�ائيف
 الصارم والتبسيطي أثار ذعره، ومع ذل��ك ل�م يج�رؤ عل�ى مق��اطعته علن�ا وجه�ارا، لن نتش�ائيف ك�ان يمل��ك الك�ثير م��ن الوث�ائق القمين��ة

بتوريطه وتهديد سمعته.

 عق��ب مش��ار لن��دن مباش��رة احت��دم الص��راع واض��طرم أواره م��ن جدي��د. وأعل��ن الب��اكونينيون حرب��ا س��افرة عل��ى المجل��س الع��ام،
 فاتهموه بتزوير المشار وبفرضه على الممية بأسرها عقيدة ضرورة تنظيم البروليتاريا في حزب خاص بغية الس��تيلء عل��ى الس��لطة

السياسية. وطالبوا بأن يدعى للنعقاد مؤتمر يتولى وضع حل نهائي للمسألة.

 . وللم��رة الول��ى ش��ارك في��ه م��اركس شخص��يا. ول��م1872اجتم��ع ذل��ك الم��ؤتمر، ال��ذي تهي��أ ل��ه الطرف��ان بحمي��ة، ف��ي أيل��ول 
 يحضره باكونين. وبصدد المسألة الرئيسية أكد المؤتمر قرار المشار بتمامه، وأضاف إليه الجملة التالية المقتبسة بصورة شبه حرفي��ة
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 م���ن «الخط���اب الفتت���احي» للممي���ة: «لم���ا ك���ان م���الكو الرض والرأس���مال يس���تغلون عل���ى ال���دوام امتي���ازاتهم السياس���ية لل���دفاع ع���ن
احتكاراتهم القتصادية وتأبيدها والسترقاق العمل، فإن الستيلء على السلطة السياسية هو الواجب الكبر للبروليتاريا».

 وبعد أن درست اللجنة الخاصة جميع الوثائق المتعلق��ة بقض�ية التح�الف وتوص��لت إل�ى الس�تنتاج ب��أن تل��ك الجمعي��ة م�ا ت�زال
على قيد الوجود كجمعية سرية في الممية، اقترحت فصل باكونين وغليوم. وتم قبول ذلك القتراح.

 جاء في قرار الفصل أن باكونين فصل، ناهيك عن ذلك، ل�«أمر شخصي». وهو المر الذي أشرت إليه فيما يتعل��ق بقض��ية
 نتشائيف. إنني اعتقد شخص�يا أن الس�باب السياس�ية ك�انت كافي�ة لتعلي�ل فص�ل ب�اكونين. لك�ن م��ن الس�خف أن ل تتخ�ذ تل��ك القص�ة
 المؤس��فة، ال��تي س��قط فيه��ا ب��اكونين ض��حية ض��عف ش��كيمته، ذريع��ة لت��وجيه اتهام��ات ض��د م��اركس. وم��ن الس��خف أيض��ا الق��ول أن
 ب��اكونين فص�ل لن��ه تقاض�ى، ش�أن الك��ثيرين م��ن الدب��اء، س�لفة م�ن الناش�ر ول�م ينج��ز عمل�ه. أف�ي الم�ر احتي�ال؟ مؤك��د أن ل. لك�ن
م باكونين بسبب ذلك، kحين يقول المدافعون عن باكونين، وقد انضم مهرينغ نفسه إليهم فيما بعد، أنه ما كان يخلق بماركس أن يجر 
نم��ا تتع��دى ذل��ك إل�ى م�ا ه�و أه�م بك�ثير. gفإنهم ل يفهمون أو أنهم ينسون أن المسألة لم تكن إعادة ب��اكونين للس�لفة ال�تي تقاض�اها، وا 
 فمهرينغ، كما يحدث له غالبا، يأخذ بناصر الديب. وقد كتب يقول أن العديدين من الكتاب ل يفون بالفع�ل ب��ديونهم للناش�رين ال��ذي
 استلفوا منهم دفعات على الحساب. ويضيف قائل أن مسلكا كذاك لي�س بالتأكي��د بالمس�لك الحمي��د، لك�ن ل يج�وز الحك�م عل�ى الن�اس
 استنادا إلى أشباه تلك السفاسف. ويثبت مهرين��غ ب��ذلك أن�ه ل�م يك�ن أفض�ل م�ن الفوض�ويين ف�ي فه�م المناقش�ة الحقيق�ة ال�تي دارت ف�ي
 م��ؤتمر له��اي. فحي��ث رأى ب��اكونين وأص��دقاؤه تص��رفا طائش��ا وق��ابل للغف��ران، تص��رفا ل��م ينج��م عن��ه ض��ر إل للناش��ر، رأى أعض��اء
 اللجن��ة الخاص��ة، بع��د أن اجتمع��ت بي��ن أي��ديهم الوث��ائق كاف��ة، اس��تغلل مجرم��ا لس��م منظم��ة ثوري��ة عمالي��ة ترتب��ط ف��ي نظ��ر الجمي��ع
ي�ن. ول�و نش�رت الوثيق�ة ال�تي ك�انت بي��ن ي��دي اللجن�ة آن��ذاك، dبالممي��ة، وه�و اس��تغلل اق�ترف لغاي�ات شخص��ية، وللته�رب م��ن س�داد د 
 لك�ان هل��ل الع��الم ال�برجوازي فرح�ا. ص�حيح أنه��ا كتب��ت بقل��م نتش��ائيف، لكنه�ا تتط��ابق تم�ام التط�ابق ف�ي الج�وهر م��ع مب��ادئ ب�اكونين.
نما لن هذا الخير كان نزcاع��ا، عل��ى م��ا ب��دا gوينبغي أن نضيف إلى ذلك أن باكونين انفصل عن نتشائيف ل بسبب تلك القضية، وا 
 ل���ه، إل��ى اعتب��اره ه��و ذات���ه أداة أه���دافه الثوري���ة. وحس���بنا أن نق��رأ رس��ائل ب���اكونين إل��ى أص��دقائه لن���رى ك���م ك��ان ل يتح��رج ف��ي اته��ام
نم��ا باتهام��ات شخص��ية. ونح��ن نعل��م الن أن ب��اكونين ه��و gخص��ومه، بم��ن فيه��م م��اركس، ل باتهام��ات سياس��ية –فه��ذا م��ن حق��ه- وا 
 مؤلف الوجيز الذائع الشهرة برسم الثوريين، ذلك الوجيز الذي نسب في حينه إلى نتشائيف وأث�ار، ل��دى نش�ره أثن��اء المحاكم��ة، س�خط

الثوريين ونقمتهم العامة. والحال أن أصدقاء باكونين أنكروا بعناد أن يكون مؤلفه، وألقوا التبعة كلها على كاهل نتشائيف.

 قبل مؤتمر لهاي، في ختام أعماله، باقتراح انجلز بصدد نقل مقر المجل�س الع�ام إل�ى نيوي�ورك. فكم�ا قل�ت لك�م آنف�ا، ك�انت
 ،1872الممية قد فقدت سندها ل في فرنسا فحسب، حيث صار مجرد النتماء إل�ى الممي��ة جريم�ة يع�اقب عليه�ا ابت��داء م�ن ع�ام 

نما في إنكلترا أيضا. وكان نقل الهيئة المركزية للممية إلى أمريك��ا يعت��بر ت��دبيرا مؤقت��ا. لك��ن م��ؤتمر له��اي gول في ألمانيا فحسب، وا 
  أص��در المجل��س الع��ام ف��ي نيوي��ورك إش��عارا يعل��ن في��ه أن الممي��ة1876ك��ان ف��ي الواق��ع آخ��ر م��ؤتمر ف��ي تاري��خ الممي��ة. فف��ي ع��ام 

الولى قد زالت من الوجود.
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المحاضرة التاسعةالمحاضرة التاسعة

 [انجلز  يستقر في لندن – دوره في المجلس العام – مرض ماركس – انجلز يحل محل ماركس - «النتي-

 دهرينغ» - آخر سنوات ماركس – اهتمام ماركس بروسيا – انجلز ينشر مؤلفات ماركس بعد وفاته – دور انجلز

في عهد الممية الثانية – وفاة انجلز].

 أنجزنا في المرة السابقة تاريخ الممية. ولم أذكر شيئا تقريبا عن دور انجلز. والحال أنني أعلم أنه يحظ��ى بك��بير اهتم��امكم،
. وكثيرا ما طرح عليP السؤال عم�ا إذا ك�ان ص�حيحا أن انجل�ز Pإذا اتخذت معيارا للحكم على ذلك ما تلقيته من مذكرات من مستمعي 
 كان صاحب معمل. ونظرا إلى أن كلمة «صاحب معمل» أخذت في الونة الخيرة، وفي ظل السياس�ة القتص�ادية الجدي��دة، معن�ى
 تحقيريا وشاع استعمالها الداريين الشيوعيين، فسأتوقف مليا عند هذه المسألة. كما ذكرت لكم في البداية، كان انجلز، المتحدر م��ن
 أس�رة غني��ة م��ن أص�حاب المعام��ل، ص�احب معم��ل ه�و الخ�ر. وق��د ت�م تأس�يس الممي��ة ب��دونه، ول�م يش�ارك ف�ي نش�اطها ح��تى مطل��ع

  إل مشاركة زهيدة وغير مباشرة. وقد كتب في إب�ان تل��ك الس�نوات بض��عة مق�الت للمجلت النكليزي��ة العمالي��ة. وأن�ا ل أتكل��م1870
 عن المساعدة التي ما فتئ يقدمها لماركس الذي ك�ان ف�ي ع�وز ش��ديد ف�ي الس�نوات الول�ى م��ن الممي�ة. ول�ول مس�اعدة انجل�ز، ول�ول
 الرث البسيط الذي تركه له صديقه القديم ف.وولف الذي كان قد أهدى إلي��ه الرأس�مال، لم�ا ك��ان وس�ع م��اركس التغل�ب عل�ى الب�ؤس
 ولما كان استطاع أن يكتب مؤلفه الساسي. ونلفي في عداد رسائله رسالة م�ؤثرة وجهه�ا إل�ى انجل�ز ليعلم��ه ب�أنه اس�تلم أخي�را مس�ودة

الملزمة الطباعية الخيرة. فقد كتب يقول:

 «أخيرا، انته��ى ذل�ك المجل�د. ول�ك وح�دك أدي��ن ب�أنني تمكن��ت م��ن إنه�ائه. فل�ول مس��اعدتك الوفي�ة، لم�ا أمكنن��ي ق�ط إنج�از ه�ذا
العمل الكبير ذي المجلدات الثلثة. إنني أشكرك من أعماق القلب وأقبلك».

 كان انجلز، كما قلت لكم، صاحب معمل. لكن ما تجدر الشارة إليه أنه ل�م يلب��ث ك��ذلك ردح�ا ط�ويل م��ن الزم�ن. فبع��د وف�اة
  صار شريكا في العمال وواحدا1864، لبث لبضع سنوات أخرى من الزمن مجرد مستخدم بسيط. وفي عام 1860والده في عام 

 من مدراء المعمل. وعلى مدى ذلك الزم�ن كل�ه ح�اول بجه��ده أن يعت��ق نفس�ه م��ن «المهن��ة الخسيس�ة». لكن��ه ك�ان يفك�ر ف�ي مس�تقبله،
 وعل���ى الخ���ص ف���ي مس���تقبل م���اركس. وبحوزتن���ا، م���ن ه���ذا المنظ���ور، بض���ع رس���ائل م���ثيرة ج���دا للهتم���ام كتبه���ا إل���ى م���اركس ف���ي

 وأبلغه فيها أنه يجري مفاوضات لترك المعمل، لكنه يريد أن يفعل ذلك بشروط تضمن معيشته ومعيشة صديقه. ونج��ح أخي��را1868
  ترك معمله بشروط تسمح له بتأمين مستقبل ماركس أيض��ا، وق��د انعت��ق ه��ذا الخي��ر بالفع��ل من��ذ1869في التفاهم مع شريكه، وفي 

 ذلك اليوم من ربقة البؤس الذي ك�ان يتخب��ط ف�ي براثن�ه. بي��د أن انجل�ز ل�م يتمك��ن م��ن الق�دوم إل�ى لن��دن والس�تقرار فيه��ا إل ف�ي أيل�ول
1870.

 ل�م يك��ن ق��دوم انجل��ز بالنس��بة إل�ى م��اركس مص��در ف�رح شخص�ي فحس��ب، ب��ل ك��ان أيض��ا تخفيف��ا ك��بيرا لعب��اء العم��ل الض��خم
 ال��ذي ك��ان ي��ؤديه لحس�اب المجل��س الع�ام. وبالفع��ل، ك��ان م��اركس يتعام��ل م��ع ع��دد ل يحص�ى م��ن ممثل��ي أم��م ش��تى، وك�ان علي��ه أن
 يتص��ل به��م ش��فيا وخطي��ا. والح��ال أن انجل��ز، ال��ذي ك��ان من��ذ ح��اثته موهوب��ا ج��دا فيم��ا يتعل��ق بإتق��ان اللغ��ات الجنبي��ة، ك��ان ينط��ق أو
 يثغثغ، كما كان يقول أصدقاؤه على سبيل المزاح، بزهاء اثن�تي عش�رة لغ�ة. ك�ان إذن مس�اعدا ل يق��در بثم��ن ف�ي التراس�ل م�ع القط�ار

الجنبية، وكان ممارسته التجارية الطويلة المد قد علمته كيف ينظم العمل، وهذا ما كان ينقص ماركس.
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 ما إن غدا انجلز عضوا في المجلس العام حتى انكب على مهمته تلك. بيد أنه قام أيضا بقسم آخر من العمل ليخلص منه
 ماركس الذي كانت صحته قد تردت بفعل ش�ظف العي�ش والعم�ل المره�ق. وص�ار انجل�ز للح��ال،وهو الرج�ل الع�زوم ال�ذي ك�ان يهف�و
 قلبه منذ زمن طويل إلى مثل ذلك الن�وع م��ن النش�اط، واح�دا م�ن أنش�ط أعض�اء المجل�س الع�ام كم�ا تش��هد عل�ى ذل��ك محاض�ر ض�بط

الجلسات.

 بيد أن مش�اركة انجل�ز ف�ي المجل�س الع�ام انط�وت ب�دورها عل�ى ج�انب س�لبي. فحي�ن ق�دم انجل�ز إل�ى لن��دن للقام�ة فيه�ا، ك�ان
 الشيوعيون يخوضون غمار الحرب ضد الب��اكونينيين، وق��د انعك�س أث�ر ذل��ك الص�راع عل�ى المجل�س الع�ام. وناهي��ك ع��ن ذل��ك، ك�انت

تقوم بين النكليز، كما سبق أن رأينا، خلفات عميقة في وجهات النظر بصدد المسائل المبدئية والتكتيكية.

 وكم�ا تعلم�ون م��ن مث�ال منظم�ة موس�كو وم�ن مث�ال أحي�اء ش�تى م�ن العاص��مة، غالب�ا م�ا تتعق��د الختلف�ات السياس��ية وتتف�اقم
 حدتها بفعل الطب�ع الشخص�ي للمتخاص�مين. وق�د يح�دث أيض�ا أن ينح�از أعض�اء ه�ذه المنظم��ة أو تل��ك إل�ى ه�ذه المجموع��ة أو تل��ك
نم��ا ب�الحرى لس��باب تم��ت بص�لة إل�ى التعل�ق الشخص�ي بالق��ادة أو gلى هذا البرنام�ج أو ذاك ل لس��باب مبدئي��ة ف��ي المق�ام الول وا gوا 
 بالمناضلين النافذي الكلمة ف�ي ه�ذه المجموع��ة أو تل�ك. وك�ثيرا م�ا ن�رى رفاقن��ا، يخن�ق ل�ديهم ص�وت العاطف�ة ص�وت العق�ل، يعكس�ون
 تعاطفهم مع شخص من الشخاص أو نفورهم منه على المذهب وعل�ى المب�ادئ ال�تي يش�هر لواءه�ا ذل��ك الش�خص. ومهم�ا يك��ن م�ن

أمر، ل يمكن للخلفات الشخصية أل تعقد الصراع المبدئي.

 حين تنشب أشباه تلك الختلفات ف�ي الراء ف�ي ح�ي م��ن أحي�اء المدين��ة، ق��د يك�ون ف�ي المس�تطاع أحيان�ا ت��دارك الم�ر بنق�ل
 المناضلين إلى أحياء أخرى، ولو بصورة مؤقتة. لكن هذه الوسيلة، الصالحة في ح��ي أو ف��ي منطق��ة أو ح�تى ف��ي بل��د، غي��ر ص��الحة
 للتطبيق على نطاق الممية كلها. وبصورة عامة، ليس لوسائل تذليل المص�اعب م��ن أش�باه نق�ل المناض�لين م��ن مك��ان إل�ى آخ�ر إل

ما عن طريق النقسام. gقيمة محدودة. والفضل من ذلك بما ل يقاس القضاء على تلك الخلفات بسرعة، إما عن طريق اتفاق وا

 سبق أن حدثكم ع�ن الس�باب الموض��وعية ال�تي تس�ببت ف�ي ب�روز اختلف�ات ف�ي الراء ووجه�ات النظ�ر ف�ي القس�م النكلي�زي
 م��ن الممي��ة. وم��ا ل يفهم��ه أو م��ا ل يري��د أن يفهم��ه بع��ض م��ؤرخي الممي��ة، وبخاص��ة مؤرخ��و الحرك��ة العمالي��ة النكليزي��ة، ه��و أن

 ، ك��ان ف��ي ال��وقت نفس��ه المرك��ز الق��ائد للحرك��ة العمالي��ة1873 إل��ى 1864المجل��س الع��ام، ال��ذي ق��اد الحرك��ة العمالي��ة الممي��ة م��ن 
 النكليزية. ولئن كانت الشؤون الممية تؤثر على الشؤون النكليزية، فإن ك�ل تغي��ر ف��ي الحرك��ة العمالي�ة النكليزي��ة ك�ان م��ن المحت�م
 أن يكون له انعكاس على الوظائف الممية للمجلس العام. سبقت لي الشارة في المرة الخيرة إل��ى أن التن��ازلت ال��تي حص��ل عليه��ا

  (حق النتخ�اب لعم�ال الم��دن والش��هار الق�انوني للتري�ديونيونات) ق��د ع��زز التي�ار المس�اوم ف�ي1871 و1867العمال النكليز بين 
 صفوف التريديونيونيين الذين يحتلون مقاعدهم في المجلس العام. كان ايكاريوس نفسه يميل إلى ج�انب دع��اة المص�الحة، ولق��د ك�ان
 بالفعل رجل ميسورا في ذلك الزمن، وكما يحدث غالب�ا ف�ي أش�باه ه��ذه الح�الت راح بي��دي المزي��د م��ن التس�امح تج�اه البرجوازي��ة. وق��د

وقف بجانبه عدد من أعضاء المجلس العام الذين ما لبثوا فيما بعد أن انفصلوا عن ماركس.

 وتجدر الملحظة أن العلقات الشخصية التي زادت من تفاقم تلك الختلفات في وجهات النظ��ر المبدئي��ة تج��د تفس��يرها ف��ي
مشاركة انجلز في المجلس العام حيث راح ينوب مناب ماركس في حالت عديدة.

 كانت قد تصرمت زهاء عشرين سنة منذ أن رحل انجلز إلى مانشس�تير، وانفص�ل بالت�الي ع�ن الحرك�ة العمالي�ة. وط�وال تل�ك
 الحقبة مكث ماركس في لندن. وقد وطد صلته بالميثاقيين، وكتب في صحفهم، وتردد على النوادي العمالي��ة اللماني��ة، وش�ارك ف�ي
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ي�اهم، لك��ن العلق�ات م�ع «باب�ا» م�اركس gحياة المهاجرين. ك�ان يلق�ي محاض�رات، ويقاب�ل الرف�اق بانتظ�ام، وك�ثيرا م�ا ك�ان يتخاص�م وا 
 كانت على ال�دوام ودي��ة وأخوي�ة، مترع�ة بمحب�ة ك�بيرة، كم�ا يت��بين م�ن ذكري�ات أولئك ال��ذين اف�ترقوا عن��ه فيم�ا بع��د سياس�يا. وق��د ق�امت
 ص��لت ودي��ة للغاي��ة بي��ن العم��ال وم��اركس ف��ي عه��د الممي��ة. وك��ان أعض��اء المجل��س الع��ام ال��ذين يعرف��ون م��اركس ويع��اينون ع��وزه
 وبؤس مسكنه ويشهدون نشاطه في المجل�س الع�ام وي��دركون م�دى اس��تعداده لهج�ر مش�اغله كاف��ة وم�ؤلفه العلم�ي ك�ي يه�ب وقت��ه كل�ه
 وق��واه جميعه��ا للطبق��ة العامل��ة، يجل��ونه عمي��ق الجلل. وك��ان م��اركس يعم��ل ب��دأب ل يع��رف الكل��ل، بل أي تع��ويض م��ادي، مترفع��ا

عن كل امتياز، متأبيا عن لقب شرف.

 وغير ذلك كان حال انجلز الذي ما كان معظم أعضاء المجلس العام على معرفة ب��ه البت��ة. ك��ان اللم��ان وح��دهم يت��ذكرونه،
 25لكن كان على انجلز مع ذلك أن يكسب ثقتهم. أما في أنظار الخرين فكان رجل ثريا، صاحب معمل من مانشستير كتب قبل 

 عاما كتابا جيدا باللماني�ة ع��ن العم�ال النكلي�ز. وك�ان انجل�ز بمعاش�رته عل�ى م�دى ح�والي عش�رين عام�ا المجتم��ع ال�برجوازي وكب�ار
 رجال المال والصناعة قد اكتسب –فضل عن أن�ه ك�ان بطبع��ه لبق�ا وكري�م الش�مائل- المزي�د م�ن النعوم�ة والظ�رف ف�ي الس�لوك. ك�ان
 عل��ى ال��دوام متأنق��ا ف��ي لباس��ه، معت���دل، متحفظ��ا، مه��ذبا، مش��يته قريب��ة بع��ض الش��يء م��ن المش��ية العس��كرية، ل يس��مح لنفس��ه أب��دا

بالتطرف الكلمي، فكان يوحي وكأنه رجل جاف القلب، بارده.

 . فف�ي أثن�اء العم�ل ف��ي تحري��ر الص�حيفة الرايني��ة الجدي��دة،1840بهذا الوص��ف يص�فه أولئك ال��ذين عرف��وه شخص�يا بع��د ع�ام 
 وف��ي الوق��ات ال��تي يك��ون فيه��ا م��اركس غائب��ا، ك��ان ك��ثيرا م��ا ينش��ب النق��ار والخص��ام بين��ه وبي��ن رف��اقه ال��ذين يش��عرهم أحيان��ا بتف��وقه
 الفكري أك�ثر مم�ا ينبغ�ي. ولئن ك�ان أق�ل نزق�ا م�ن م�اركس، فق��د ك�ان أيض�ا أق�ل تس�اهل وتس�امحا من��ه ف�ي العلق�ات الشخص��ية، مم�ا

جعله يخسر ود العديد من العمال، وذلك بخلف وولف وماركس اللذين كانا معلمين ورفيقين يضرب بهما المثل.

 لم يتمكن انجلز من التكيف مع وضعه الجديد والتخلص من عاداته القديمة إل تدريجيا. بي��د أن طب�اعه وشخص�يته س�اهمت
 مس��اهمة مرموق��ة، أثن��اء تل��ك الس��نوات الص��عبة ال��تي ك��ان علي��ه فيه��ا أن ين��وب غالب��ا من��اب م��اركس، ف��ي تأجي��ج أوار الختلف��ات
 المؤقتة، وبخاصة في المجلس العام. وعلى هذا المنوال ب�ادر ل ايك�اريوس وح�ده ب��ل العدي��د أيض�ا م��ن مع�اوني م�اركس الق�دامى م�ن
 أمثال يونغ الذي شغل لحقب�ة مدي��دة م�ن الزم�ن منص��ب أمي��ن الس�ر الع�ام للممي��ة وال��ذي ك�ان يرتب��ط بص�لة شخص��ية وثيق�ة بم��اركس
وكثيرا ما ساعده عن طواعية وبلباقة ل مستزاد عليها في أداء مهمته الشاقة، بادروا إلى النسحاب رويدا رويدا من المجلس العام.

 طبيعي أن الشائعات والنمائم المعتادة كانت تفعل فعلها. ك�ان ك��ثيرون مم��ن ل يعرف�ون انجل�ز يتس��اءلون لم��اذا يحب��ه م�اركس
 ك��ل ذل��ك الح�ب ويكي��ل ل�ه الثن��اء والمدي��ح. ينبغ��ي أن نق�رأ ذكري��ات هن��دمان، مؤس�س الش��تراكية-الديموقراطي��ة النكليزي��ة، ح��تى نت��بين
 حطة تفسيراتهم. ففي رأيهم أن ما كان يشد ماركس برباط الصداقة الحميمة إلى انجلز هو أن هذا الخير كان ثريا وأنه ك��ان يعيل�ه.
 وقد جاوز مسلك بعض النكليز كل حد في الخسة، وأخص بالذكر منهم شخصا يدعى سميث شارك فيما بع��د كم��ترجم ف�ي الممي��ة
 الثاني��ة ولف��ت إلي��ه النظ��ار أثن��اء الح��رب، مثل��ه مث��ل هن��دمان، ب��وطنيته المس��عورة. ول��م يغف��ر انجل��ز ق��ط، ل ل��ه ول للخري��ن، حمل��ة

افترائهم تلك على ماركس، وكما يروي فاندرفيلد، طرد من منزله قبيل وفاته سميث الذي كان قد قدم لرؤيته.

  ف��ي أوس��اط العم��ال اللم��ان م��ن ذوي التج�اه اللس�الي1872على أن تلك الشائعات والنمائم كان يروج لها بنشاط في ع�ام 
 ال��ذين ق��دموا للقام��ة ف��ي لن��دن، وبخاص��ة الث��وريين الش��بان ال��ذين لذوا ب��الفرار بع��د س��حق العامي��ة وم��ا ك��انوا يعرف��ون ش��يئا ع��ن تاري��خ
 الحركة. وكان المجلس العام يقدم مساعدة مادية للمهاجرين، ومع أن م�اركس وانجل�ز ب��ذل ك�ل م�ا بمس�تطاعهما لتنظي�م عملي�ة نج�دة

العاميين، ما كان الرضى يساور هؤلء الخيرين قط، وكانوا على الدوام يشكون وينتقدون.
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 بيد أن مش�اركة انجل�ز ف�ي المجل�س الع�ام ل�م ت�زد النقس�ام تفاقم�ا ف�ي لن��دن وح�دها. فق��د ك�ان ب��اكونين وأتب��اعه، كم�ا ت�ذكرون،
 ينش���طون بص���ورة رئيس���ية ف���ي روس���يا والبل���دان اللتيني���ة: ف���ي ايطالي���ا واس���بانيا وجن���وب فرنس���ا والبرتغ���ال وف���ي سويس���را الروماندي���ة
 واليطالي��ة. وك��ان ب��اكونين يقي��م ليطالي��ا اعتب��ارا خاص��ا، لن العنص��ر الس��ائد فيه��ا ك��ان البروليتاري��ا الرث��ة ال��تي ك��ان ي��رى فيه��ا الق��وة
 الثورية الرئيسية، ولن�ه ك�ان يوج��د فيه�ا العدي��د م��ن الش�بان المخل��وعين طبقي�ا ال��ذين ل ق�درة له�م البت��ة عل�ى ش�ق طريقه�م ف�ي المجتم�ع
 البرجوازي، ولن اللصوصية وقطع الطريق كانا الشكل الرئيسي الذي يتجلى به احتج��اج الفلحي��ن الفق��راء. وبمختص��ر الكلم، ك��انت
 ايطاليا تضم عددا مرتفعا للغاية من تلك العناصر، من الفلحي�ن الج��ائعين والمتش�ردين واللص�وص ال��ذين ك�ان ب�اكونين يعل�ق عليه�م

أهمية كبرى في روسيا.

 والحال أن انجلز هو ال�ذي ك�ان يت�ولى التراس�ل م�ع تل�ك القط�ار، وكم�ا نس��تطيع أن نت��بين م��ن بع�ض المس�ودات ال�تي بقي�ت
لنا، كان يكافح الباكونينيين بل هوداة.

 إن الكراس��ة الش��هيرة ع��ن تح��الف ب��اكونين، وال��تي ك��انت بمثاب��ة تقري��ر رف��ع إل��ى لجن��ة م��ؤتمر له��اي وتض��من فض��حا لسياس��ة
 الباكونينيين وتندي��دا به��ا، ق�د كتبه�ا انجل�ز ولف�ارغ ال�ذي ك�ان ق�د لذ ب�الفرار، بع��د هزيم��ة العامي��ة، إل�ى أس�بانيا وخ�اض غم�ار مجادل�ة
 عنيفة مع أنصار باكونين السبان. ولم يعاون ماركس إل في تحرير الفصل الخير، لكنه كان متضامنا من وجهة النظ�ر السياس�ية

مع مجمل ذلك البيان التهامي الموجه ضد الباكونينية.

  هجر ماركس الحلبة العامة. ففي إبان ذلك العام أنجز الطبعة الثانية للمجلد الول من الرأس��مال وح��رر الترجم��ة1873بعد 
 . وكان ذلك، مع التذييل الجديد للكتيب القديم عن رابط��ة الش��يوعيين ومق��ال قص��ير1875الفرنسية التي صدرت طبعتها الخيرة في 

 . وبقدر ما كانت تسمح له صحته المتداعي��ة، ك��ان ي��والي العم��ل1880برسم الرفاق اليطاليين، وهو كل ما نشره ماركس حتى عام 
 . لك�ن ل�م يت��ح ل�ه ال�وقت ح��تى لتحض�ير المجل��د الث��اني1864ف�ي م�ؤلفه الرئيس��ي ال��ذي ك�ان أنج�ز مس��ودته الول�ى ف��ي ح�والي الع�ام 

 الذي كان يعمل فيه آنئذ تحضيرا نهائيا للطبع. ونحن نعلم الن أن المخطوط الخي�ر ال�ذي نش�ر م��ن ذل�ك المجل�د ق��د كت�ب ف�ي ع�ام
ب��ان تل��ك1878 gوك��ان م��اركس، المره��ق غاي��ة الره��اق، مه��ددا بالس��كتة الدماغي��ة فيم��ا إذا ح��اول ب��ذل أي مجه��ود فك��ري مض��ن. وا . 

 السنوات كان انجلز وأسرته يتوجسون خيفة باستمرار من نهاية فجائية له. كان جسم ماركس القوي، الذي مكنه آنفا من القيام بعم��ل
 خارق لطاقة النسان، ق�د ح�ل ب�ه وه��ن ش��ديد، وص�ار ل يتحم�ل م�ا ك�ان يتحمل�ه ف�ي س�نوات الب�ؤس الم�ادي م��ن التقلب�ات الجس��مانية
 والمعنوي��ة. ول��م تع��د ذات ج��دوى رعاي��ة انجل��ز الم��ؤثرة ل��ه، ومح��اولته بك��ل م��ا أوت��ي م��ن طاق��ة ش��د أزر ص��ديقه الق��ديم م��ن الناحي��ة
 الجسمانية. ك�ان م�اركس يعم��ل ف�ي مس�ودة م�ؤلفه الك��بير، وك�ان يع��اود النكب�اب عليه�ا بمج�رد أن تس��مح ل�ه ق�واه ب��ذلك ويبتع��د خط�ر
 الموت المباشر ويأذن له الطباء بالعمل لبضع ساعات في اليوم. وكان يعذبه ويقض مضجعه الشعور بأنه لم يع��د ق��ادرا عل��ى أداء
 مهمته على نحو ما كان يرجو. قال: «العجز عن العم�ل ه�و حك�م ب�الموت بالنس��بة إل�ى ك�ل إنس�ان ل يري��د أن يك�ون بهيم�ة». وبع��د

  اضطر إلى التوقف ع��ن ك��ل عم�ل ف�ي الرأس��مال، لكن��ه لب��ث متمس�كا بحب��ال الم�ل ف�ي الع��ودة إل�ى مزاول��ة نش�اطه بمج�رد أن1878
 تعود له ع�افيته. ول�م يتحق�ق ه�ذا الرج�اء. ك�ان م�اركس م�ا ي�زال ق�ادرا عل�ى الكتاب�ة، فك�ان يواص�ل ت��دوين الملحظ��ات، ويت��ابع بانتب�اه
 تط��ور الحرك��ة العمالي��ة الممي��ة، ويش��ارك فيه��ا فكري��ا مش��اركة نش��طة، في��رد عل��ى العدي��د م��ن الطلب��ات والس��ئلة ال��تي ك��انت ت��رده م��ن

  ب��وجه خ��اص. وك��ان يطل��ع م��ع1880أقط��ار ش��تى. ولئح��ة العن��اوين ال��تي س��جلها ف��ي كت��اب خ��اص بلغ��ت حجم��ا ه��ائل بع��د ع��ام 
 انجلز، الذي صار يقوم بجل العمل، على مجرى الحركة العمالية ال�تي ك�انت قي��د التط�ور الس�ريع وال�تي ك�انت ق��د ب�دأت تنتص��ر ف�ي

، جهدا جبارا.1880 و1870صفوفها أفكار البيان الشيوعي. وهذا بفضل انجلز الذي بذل بين 
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 إن الكلم عن صراع الماركسيين والباكونينيين في الممية الولى أمر ل يخلو م��ن غل�و ومبالغ�ة. فق��د ك��ان الب��اكونينيون ف�ي
 الواقع كثيري التعداد، لكن صفوفهم كانت مؤلفة من عناصر متنافرة ل يجمع بينها سوى نضالها ض�د المجل�س الع�ام. وك�ان الوض�ع
 أك��ثر س��وءا بك��ثير ف��ي أوس��اط الماركس��يين. ول��م يك��ن م��ع م��اركس وانجل��ز إل حفن��ة م��ن الرج��ال تع��رف البي��ان الش��يوعي ح��ق المعرف��ة
 وتفهم تمام الفهم المذهب الماركسي. ولم يؤد نشر المجلدات الولى من الرأسمال إلى زيادة ع��دد ه�ؤلء ك��ثيرا. فق��د ك�ان ه��ذا المؤل�ف
 بالنسبة إلى الغالبية الساحقة من الشيوعيين أشبه ما يكون بكتلة م�ن الص�وان ينكفئون عليه�ا بحمي�ة... ولك�ن بل نتيج�ة. وحس�بنا أن

 ، ب��ل ح��تى كراس�ات ف.ليبكنخ��ت، تلمي��ذ م��اركس المباش��ر، ك��ي1875-1872نق��رأ كتاب��ات الش��تراكيين-ال��ديموقراطيين ف��ي الع��وام 
 ن��درك م��دى وه��ن تط��ور الدراس��ة النظري��ة للماركس��ية. وغالب��ا م��ا ك��انت الص��حيفة المركزي��ة للح��زب اللم��اني تمتل��ئ بخلي��ط غري��ب م��ن
 النظم��ة الش��تراكية الك��ثر اختلف��ا وتباين��ا. أم�ا منه��ج م��اركس وانجل��ز والتص�ور الم��ادي للتاري��خ وم��ذهب الص��راع الطبق��ي، فق��د بق�ي
 ذلك كله أمرا مغلقا عويص الفهم على معظم الشيوعيين، وكان ليبكنخت نفسه يحيد عن صراط الفلسفة الماركسية إل�ى درج�ة الخل�ط

بين مادية ماركس وانجلز الجدلية وبين مادية موليشوت وبوخنر البيولوجية.

 أخذ انجلز على عاتقه عنذئذ أن يدافع عن أفكار الماركسية وأن ينشرها، بينم��ا راح م��اركس يح��اول جاه��دا، ولك��ن بل ج��دوى
 كما رأينا، أن ينجز الرأسمال. وكان انجل�ز يتن�اول مق�ال م�ا اس�توقف انتب�اهه أو ح�دثا راهن�ا ك�ي ي��بين الف�ارق العمي��ق بي�ن الش�تراكية

 ] والنظمة الش�تراكية الخ��رى، أو ك�ي يس�لط الض�وء عل�ى مس�ألة عملي��ة م�ا م��ن وجه�ة نظ�ر الش��تراكية العلمي��ة وي��بين40الدولنية [
طريقة تطبيق منهج هذه الخيرة عليها.

 من ذلك أنه حين نشر البرودوني اللماني موهلبرجر في الص�حيفة المركزي�ة للش�تراكية-الديموقراطي��ة اللماني��ة مق�الت ع�ن
 مس�ألة الس��كن، انته�ز انجل�ز الس�انحة ليظه�ر للعي�ان اله�وة ال�تي تفص�ل الماركس�ية ع�ن البرودوني��ة، متمم��ا ب��ذلك كت�اب م�اركس ب�ؤس

الفلسفة، وليسلط الضوء على واحد من أهم العوامل المحددة لوضع الطبقة العاملة.

 وقد أعاد طبع كتابه القديم عن حرب الفلحين في ألمانيا مع مقدمة جديدة كي يعطي الش��يوعيين الش��بان مث�ال عل�ى تط�بيق
التصور المادي للتاريخ على واحدة من أهم مراحل تاريخ ألمانيا والطبقة الفلحية اللمانية.

 حي���ن انطرح���ت ف���ي الرايخس���تاخ مس���ألة العلوات ال���تي أراد الملك العق���اريون البروس���يون الكب���ار ع���ن طريقه���ا أن يض���منوا
 لنفسهم حق مواصلة تصريف مشروباتهم الروحية وبيعها للشعب، أزاح انجلز النقاب في كراسه بعنوان المشروب الروح��ي البروس��ي
 في الرايخستاخ اللماني عن جشع اليونكر واغتنم الفرصة ك�ي يس�لط الض�وء عل�ى ال�دور الت�اريخي للملكي�ة العقاري�ة الك�بيرة والي�ونكر
 البروسيين. وقد اتاحت أعمال انجلز تلك جميعا، مع مقالت أخرى عن التاريخ اللماني، لكاوتس�كي ومهرين��غ إمكاني��ة تبس��يط أفك�ار

انجلز الساسية وتطويرها في كتاباتهما عن التاريخ اللماني.

  اتح���د اللس���اليون1875. فف��ي ع���ام 1877-1876لك���ن أعظ��م لق��ب ش���رف ومج���د لنجل���ز يتمث���ل ف��ي كتاب���اته ف���ي ع��امي 
 واليزناخيون على أساس برنامج غوتا الذي كان بمثابة تسوية رديئة بين الماركسية وبين ذل��ك التحري�ف للماركس��ية ال��ذي يحم�ل اس�م
 اللسالية. وقد احتج ماركس وانجلز بشدة على ذلك البرنام��ج، ل لنهم��ا كان�ا ض��د التح�اد أو لنهم��ا أرادا ب�أي ثم��ن تع��ديل البرنام��ج
نم��ا ارتأي��ا ع��ن ص��واب أن��ه إذا ك��ان التح��اد ض��روريا، فل حاج��ة البت��ة إل��ى تبن��ي برنام��ج رديء كأس��اس نظ��ري gطبق��ا لتوجيهاتهم��ا. وا 
 ل��ذلك التح��اد، وق��درا أن��ه م��ن الفض�ل النتظ��ار والكتف��اء بوثيق��ة أساس��ية عام��ة لتص��ريف الش��ؤون العملي��ة اليومي��ة. وك�ان يش��اطرهما

وجهات نظرهما كل من بيبل وبراك، ولكن ليس ليبكنخت.
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 بع���د بض��عة أش��هر أمك��ن لم��اركس وانجل��ز أن يقتنع��ا ب��أن الفئتي���ن المتح���دتين ل تختلف��ان ف��ي المس��توى م��ن منظ��ور الع���داد
 النظري. فقد طفق مذهب الفيلسوف والقتصادي اللماني ا.دهرين��غ يكتس��ب ش��عبية واس��عة ف�ي الح�زب ف�ي أوس�اط العض�اء الش��بان
 والمثقفي��ن وك��ذلك العم��ال. وق��د ك��ان دهرين��غ لحي��ن م��ن الزم��ن أس��تاذا مس��اعدا ف��ي جامع��ة برلي��ن، وق��د أح��اط نفس��ه بهال��ة م��ن ال��ود
 والتعاطف العام بفضل شخصيته وجرأة آرائه على حد سواء. وكان يلقي، وهو الض��رير، محاض�رات ف�ي تاري�خ الميكانيك��ا والقتص�اد
 السياسي والفلسفة. وكان تنوع معارفه مثارا للدهشة، إذ كان من المعلوم أنه بحاجة إلى من يقرأ له الكتب اللزمة له وأن�ه ك�ان يمل�ي
 مؤلفاته. كان على جميع الحوال رجل نابغة. وحين شرع بحملة نقد عنيفة للمذاهب الش��تراكية القديم��ة، وبخاص�ة م�ذاهب م��اركس،
 لقيت محاضراته صدى واس�عا وترك�ت أث�را ووقع�ا. وخي�ل للطلب��ة والعم�ال اللم�ان، وك��ذلك للمعج��بين ال�روس ب��دهرينغ، أنه�م يس�معون
 للمرة الولى «صوت الحياة في مضمار الفكر». وكان دهرين��غ ين��وه بأهمي�ة النش�اط والكف�اح والص�راع والحتج�اج، ويع�ارض العام�ل
 القتصادي بالعامل السياسي، ويلح على أهمية القوة والعنف في التاريخ. وما كان في مناظرته يتحرج، فكان يه��اجم بق��در س�واء م�ن

ته في التذكير بأن ماركس يهودي. cالعنف ماركس ولسال، ول يتردد في محاج

  ف�ي ص�حيفة الح�زب1877تردد انجلز مليا قبل أن يرد على دهرينغ. وفي النهاية صد للحاف أصدقائه اللمان ونشر ف�ي 
 المركزي��ة، «فورف��اتس»، سلس��لة م��ن المق��الت أعم��ل فيه��ا مع��ول اله��دم ف��ي نظري��ات دهرين��غ. بي��د أن تل��ك المق��الت أث��ارت اس��تنكار
 العدي���د م���ن رف���اقه الحزبيي���ن. فق���د ك���ان ي���تزعم أنص���ار دهرين���غ ي���ومئذ برنش���تاين، منظ���kر التحريفي���ة المقب���ل، وموس���ت، الزعي���م المقب���ل
 للفوضويين اللمان. وفي مؤتمر الشتراكية-الديموقراطية اللمانية هاجم ع��دد م��ن المن��دوبين، وف�ي ع��دادهم اللس�الي الق��ديم ف�التش،
 انجل��ز بعن��ف. ب��ل ك��اد الم��ؤتمر أن يتخ��ذ ق��رارا بحظ�ر مواص��لة نش��ر مق�الت انجل�ز ف��ي الص��حيفة المركزي��ة للح�زب ال��ذي ك�ان يعت��بر

ماركس ولسال معلميه.

 وكادت القضية أن تنقلب إلى فضيحة لو لم يتقدم ف�ي نهاي��ة الم�ر أح��د الم�وفقين ب�اقتراح إل�ى مواص�لة نش�ر مق�الت انجل�ز،
نما في ملحق خاص. وتم إقرار القتراح. gل في الصحيفة المركزية نفسها، وا

  في طبعة خاصة. وقد ترك ذل�ك الكت�اب: الث�ورة ال�تي ق�ام به�ا1878جمعت تلك المقالت فيما بعد في مجلد، وصدرت في 
 دهرينغ في العلم أو كما نسميه عادة النتي-دهرينغ، ذكرا دائما في تاريخ الماركس�ية. فع��ن طري�ق ذل��ك الكت�اب ع�رف الجي�ل الط�الع

  ما كانته الشتراكية العلمية، وما كانته مبادئه��ا الفلس��فية ومنهجه��ا. و«الن��تي-دهرين��غ»1880-1876الذي شرع بالنضال في فترة 
 خير مدخل إلى «الرأسمال». حسبنا أن نقرأ المقالت التي كتبها يومذاك الماركسيون المزعومون حتى نرى غرابة النت��ائج ال�تي ك�انوا
 يستخلصونها من الرأسمال الذي كانوا يؤولونه خبط عشواء. ول محيص لنا من القرار بأن ما من كتاب بعد الرأسمال فع��ل م�ا فعل��ه
 الن��تي-دهرين��غ فيم��ا يتعل��ق بنش��ر الماركس��ية كمنه��ج وكنظ��ام ق��ائم ب��ذاته. وعل��ى ي��د ذل��ك الكت��اب تثق��ف جمي��ع الماركس��ييين الش��بان،

.1885-1880برنشتاين وكاوتسكي وبليخانوف، الذين ابتدؤوا نشاطهم في 

  اختار انجلز، بناء عل��ى طل��ب الماركس��يين الفرنس��يين،1880بيد أن النتي-دهرينغ لم يؤثر على قادة الحزب وحدهم. ففي 
 بع��ض الفص��ول م��ن الكت��اب، وبع��د ترجمته��ا إل��ى الفرنس��ية عرف��ت انتش��ارا واس��عا يض��اهي انتش��ار البي��ان الش��يوعي. وق��د ص��درت تل��ك
 الفص��ول مجتمع��ة تح��ت عن��وان الش��تراكية الطوباوي��ة والش��تراكية العلمي��ة. وق��د ترج��م ذل��ك الكت��اب للح��ال إل��ى البولوني��ة، وبع��د ع��ام
 ونص��ف ع��ام م��ن نش��ره ف��ي طبع��ة خاص��ة باللماني��ة ص��در أيض��ا باللغ��ة الروس��ية. وق��د أنج��ز انجل��ز جمي��ع تل��ك العم��ال فيم��ا ك��ان
نم�ا مس�اهمة مباش�رة، كم�ا فع�ل عل�ى gماركس ل يزال على قي��د الحي�اة، وك�ان ه�ذا الخي�ر يس�اهم فيه��ا أحيان�ا ل بالنص�ائح فحس�ب، وا 

سبيل المثال في النتي-دهرينغ إذ حرر منه فصل بكامله.

107



  ح���دث انعط���اف ف���ي الحرك���ة العمالي���ة الوربي���ة. فبفض���ل انجل���ز ونش���اطه ال���ذي ل يع���رف الكل���ل وبراعت���ه1880بعي���د ع���ام 
كمبس��ط، راج�ت الفك��ار الماركس��ية تنتش��ر ب��اطراد ف��ي ص�فوف الحرك��ة العمالي��ة. فف�ي ألماني��ا، حي��ث س�رى عل�ى الح��زب الش��تراكي-

  مفع�ول الق�انون المن�اهض للش��تراكيين، تمك�ن التي�ار الماركس�ي، بع��د توق�ف قص�ير، م��ن التغل�ب أك�ثر1876ال�ديموقراطي ف�ي ع�ام 
 ف��أكثر عل��ى التي��ارات الخ��رى. وكم��ا يتض��ح لن��ا م��ن ذكري��ات بيب��ل، لع��ب مناض��لو لن��دن الق��دامى دورا ك��بيرا ف��ي ذل��ك النعط��اف: فق��د
ذا ل�م يش�ن نض�ال ل ه��وادة في�ه ض�د ك�ل محاول�ة للتف�اق gهددوا بالحتجاج علنا وجهارا إذا لم يوضع حد لما سموه ب�«الفض�يحة»، وا 

مع البرجوازية.

  ح�زب عم�الي جدي��د عل�ى أس�اس برنام�ج اش�تراكي. وض�م ذل�ك الح�زب1879وفي فرنسا تنظ�م ف�ي م�ؤتمر مرس�يليا ف�ي ع�ام 
  تقرر وضع برنامج جدي��د. وت��وجه غي��د1880مجموعة من الماركسيين الشبان كان على رأسها باكونيني سابق هو جول غيد. وفي 

 ورفاقه لهذا الغرض إلى لندن قاصدين ماركس الذي شارك مشاركة نشطة في وضع ذلك البرنامج. ولما لم يوافق ماركس ف��ي القس��م
 العمل��ي م��ن البرنام��ج عل��ى بع��ض النق��اط ال��تي ك��ان الفرنس��يون يص��رون عليه��ا لهميته��ا للتحري��ض المحل��ي، أخ��ذ عل��ى ع��اتقه القس��م
 المب��دئي فص��اغه برمت��ه. وق��د دل��ل م��ن جدي��د عل��ى عم��ق معرفت��ه، رغم��ا ع��ن مزاع��م مهرين��غ، بخص��ائص فرنس��ا وتفهم��ه له��ا، فج��اءت
 صياغته متضمنة بص�ورة منطقي�ة لمب�ادئ الش��يوعية الساس�ية، وف�ي متن�اول ك�ل فرنس�ي ف�ي ال�وقت نفس�ه. وص�ار البرنام�ج الفرنس�ي
 نموذجا يحتذى بالنسبة إلى جميع البرامج التي تلته: البرنامج الروسي، البرنامج النمساوي، وبرنامج إرفوت، ووضع غي��د ولف��ارغ ف��ي
 وقت لحق شرحا لذلك البرنامج، وما لبث ذلك الشرح أن ترجم إلى اللمانية على يد برنش��تاين، ث�م إل�ى الروس��ية عل�ى ي��د بليخ��انوف
 تحت عنوان م�ا يري��ده الش�تراكيون-ال�ديموقراطيون. وعل�ى ذل��ك المؤل�cف تثق�ف الماركس�يون ال�روس الوائل. فك�ان بالنس�بة إليه�م، م�ع

كراسة انجلز، مدخل إلى دراسة البرنامج ووجيزا ممتازا للتعليم في الحلقات العمالية.

 وض��ع م��اركس للفرنس��يين اس��تمارة أس��ئلة مفص��لة لس��تخدامها ف��ي استقص��اء ع��ن وض��ع الطبق��ة العامل��ة. وق��د ص��درت تل��ك
 الس��تمارة بل توقي��ع م��اركس. وبينم��ا ك��ان الستقص��اء ال��ذي وض��ع خط��وطه العريض��ة ف��ي الم��ذكرة-التقري��ر إل��ى م��ؤتمر جني��ف ف��ي

  ل يحتوي على أكثر من خمسة عشر سؤال، ضم الستقصاء الجديد مئة سؤال ونيفا. وق�د اس��تدرك في��ه أدق تفاص��يل الحي�اة1866
 العمالي��ة. وك��ان بالنس��بة إل��ى ذل��ك الزم��ان استقص��اء ممت��ازا ل يمك��ن أن يض��عه إل خ��بير بالمس��ألة العمالي��ة نظي��ر م��اركس. وق��د ق��دم
 دليل جدي��دا عل��ى أن م��اركس يمل��ك المق��درة عل��ى تفه��م الش��روط العيني��ة، وأن��ه يتس��م، ب��الرغم م��ن ك��ل التهام��ات ال��تي ص��وcرته مولع��ا
 بالتجري��د، بح��س عمي��ق ب��الواقع. ف��أن يع��رف النس��ان كي��ف يحل��ل الواق��ع، وأن يع��رف كي��ف يس��تنبط من��ه اس��تنتاجات عام��ة، ل يعن��ي
 بالضرورة النفصال عنه والتحليق ف�وق ذرى التجري�د. وم�ن س�وى الح�ظ أن تل�ك الس�تمارة المنش�ورة باللغ�ة الفرنس�ية ل�م ت�ترجم للح�ال

إل إلى البولونية. أما بالروسية فلم يقيض لها النشر، بناء على اقتراحي، إل في السنة الماضية في واحدة من جرائد النقابات.

 كان انجلز وعلى الخص ماركس يتتبعان بانتباه الحركة الثورية الروسية. وقد انكب كلهما على دراسة اللغة الروس��ية. ول��م
 ينصرف ماركس إلى تلك الدراسة إل في زمن متأخر، ولكن��ه فع�ل ذل��ك بحماس�ة بالغ�ة، فب�ات ف�ي أج�ل قص�ير ق�ادرا عل�ى أن يق�رأ ل
 دوبروليبوف وتشرنيشفسكي فحسب، بل كذلك سالتيكوف وستشدرين، وهما م��ن الكت�اب ال��ذين تش�ق مطالعتهم��ا ك�ثيرا عل��ى الج�انب.
 وتوص��ل إل��ى ق��راءة الترجم��ة الروس��ية ل� الرأس��مال. وخلف��ا لم��ا يؤك��ده مهرين��غ، م��ا ون��ت ش��عبية م��اركس ع��ن التع��اظم ف��ي روس��يا بع��د
 مؤتمر لهاي. وكان ماركس يحظى في روسيا، بصفته ناقدا للقتصاد السياسي البرجوازي، بنفوذ كبير ل يحظ�ى بمثل��ه ف�ي أي بل�د
 آخر، ول ح�تى ف�ي ألماني��ا، وق��د ت�رك ت�أثيرا عميق�ا ف�ي ع��دد م��ن الكت�اب ال�روس مم��ن ح�دد له�م وجه�ة أعم�الهم. وت��تردد أص�داء ت�أثير
 ماركس بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤلفات اقتصاديين روس من أشباه سيبر ويانجول وكابلوكوف وكوفمان، ومؤرخين روس
 من أمثال كوفالفسكي ولوتشيتسكي. أما مؤلف�ات م�اركس الخ�رى، ع�دا الرأس�مال، فل�م تك��ن معروف�ة ك�ثيرا. ك�ذلك ك�ان معظ�م ال�روس

يجهلون جهل مطبقا فلسفة ماركس والتصور المادي للتاريخ، أو لم تكن لهم عنهما إل فكرة مبهمة للغاية.
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 صحيح أنه كان بحكم المعروف منذ عهد بعيد أن ماركس يعزو أهمية راجحة إلى العلقات القتصادية. فكما أوضحت ف�ي
 1865، ترج��م تكاتش��وف، الناق��د المع��روف ال��ذي مث��ل ف��ي قف��ص الته��ام ف��ي محاكم��ة نتش��ائيف، إل��ى الروس��ية ف��ي ع��ام 1901ع��ام 

 المقدمة المشهورة ل� نقد القتصاد السياسي، تلك المقدمة التي عرض فيه�ا م�اركس بإيج�از التص�ور الم�ادي للتاري��خ. لك��ن ف�ي ال�وقت
 ال�ذي ك�ان في�ه تكاتش�وف، وم�ن بع��ده س�يبر وتيق�ولي، يق�ر بالهمي��ة الفاص�لة للش�روط القتص��ادية، ك�ان عل�ى جه�ل مطب�ق بالعلق��ة

القائمة بين التصور القتصادي للتاريخ ومذهب الصراع الطبقي.

  أث��ر م��اركس وانجل��ز ت��أثيرا مباش��را عل��ى لف��روف ال��ذي ك��ان يص��در ف��ي لن��دن مجل��ة إل��ى الم��ام. وك��ان أتب��اع1870بع��د 
 لف���روف ف��ي روس��يا، نظي���ر الش��تراكيين-ال���ديموقراطيين عص���رئذ، يكن���ون إجلل عميق��ا لم��اركس، لكنه���م ك���انوا يمزج��ون الماركس���ية
 بضروب شتى من الم��ذاهب المثالي�ة. ول�م يك�ن م�اركس أق�ل نف�وذا ف�ي أوس�اط الب��اكونينيين ال�روس ال��ذين ك�انوا ق�د عزف�وا ع�ن ط�رائق

نتشائيف وكيفوا تعاليم باكونين مع الشروط الروسية محولين إياها إلى ضرب من الشعبوية الثورية.

  يكن��ان أعظ��م التق��دير لحرك��ة نارودناي��ا فولي��ا. ك��ان يعت��بران روس��يا القيص��رية1878ك��ان م��اركس وانجل��ز ف��ي ح��والي الع��ام 
 المعقل الرئيسي للث�ورة المض�ادة العالمي��ة، فكان�ا يري�ان ف�ي النض�ال البط�ولي لعض�اء نارودناي�ا فولي�ا حرك�ة ثوري�ة قوي�ة موجه�ة ض�د
 القيصرية. وكانت نارودنايا فوليا تعتبر ماركس واحدا من أعظم معلمي الشتراكية، وأقرت له بذلك على رؤوس الشهاد في خطاب

خاص وجهته إليه، وهو ينطوي بذاته على فائدة جلى.

 خل����ف لن����ا م����اركس جمل����ة م����ن المخطوط����ات والرس����ائل ال����تي تظه����ر م����دى اهتم����امه بدراس����ة الدب والعلق����ات القتص����ادية
 والجتماعية الروسية. بل كان أقاربه والمقربون إليه يحتجون عل�ى م�ا ك�ان يب��ديه مع�ارفه ال�روس م�ن أمث�ال نيق�ولي (دانيلس�ون) م��ن
 حمية ل تخلو من إسراف وشطط في إرسال مواد إحصائية شتى إليه. كانوا يرون ب�أم أعينه��م ت�ردي ح�الته الص�حية، فك��انوا يخش�ون
 أن يؤدي إقباله المجاوز الحد على المطالعة لتحض�ير الرأس�مال إل�ى إلح�اق أذى عض�ال بجس�مه ال�ذي ك�ان ين�وء أص�ل تح�ت وط�أة
 الرهاق. ويتجلى لنا ما كان يبديه ماركس من عناية وحمية في دراسة أوضاع روسيا ل في الملحظات التي كان يدونها في دفاتره
 فحس��ب، ب��ل أيض��ا ف��ي رس��ائله إل��ى نيق��ولي ال��تي تحت��وي عل��ى ت��أملت للهتم��ام للغاي��ة بص��دد روس��يا. وق��د أت��احت ل��ه دراس��ة جدي��ة
 للمعطيات المتعلقة بحالة الزراعة أن يحدد ل السباب الرئيسية لرداءة المحاصيل فحسب، بل أن يصوغ أيضا ق��انون دوريته��ا، وه��و

قانون قد تأكدت صحته فيما بعد حتى أيامنا هذه في روسيا.

 كان ماركس يريد أن يستخلص نتيجة أعماله في المجلد الثالث من الرأسمال الذي درس فيه أشكال الملكية العقارية. لكن لم
  رس��الة تس��أله فيه��ا له��ا ورفاقه��ا رأي��ه ح��ول مص��ير1881يت��ح ل��ه ال��وقت ل��ذلك م��ع الس��ف. فحي��ن وجه��ت إلي��ه في��را زاس��وليتش ف��ي 

 المشاعة القروية الروسية، انكب على العمل للحال. لست ادري إذا كان كل من زاسوليتش وبليخانوف قد استلما ج��وابه. اف��ترض أن
 ل. وق��د أمكنن��ي أن أع��ثر عل��ى المس��ودة. وه��ي تظه��ر للعي��ان أن مق��درة م��اركس عل��ى العم��ل ق��د ارتج��ت بق��وة. فق��د مله��ا م��اركس

]. وسأنشرها عما قريب.41بالشطوب والكلمات المضافة، وأرجح الظن أنه لم يتح له الوقت لنهائها [

 اس��تطاع م��اركس، بالتع��اون م��ع انجل��ز، أن يكت��ب أيض��ا مقدم��ة للطبع��ة الروس��ية الجدي��دة م��ن البي��ان الش��يوعي، تل��ك الترجم��ة
التي كان يعتقد أن زاسوليتش هي التي قامت بها، مع أنها كانت في الحقيقة من عمل بليخانوف.

 لقد نصب التاريخ في الواقع نوعا من المقلب لماركس وباكونين. فما من أح�د ف�ي مجموع�ة الث��وريين ال�تي ك�انت تت�ألف منه��ا
 الشعبة الروسية من الممية التي انتخبت ماركس ممثل له�ا ف�ي المجل�س الع�ام ص�ار ماركس�يا متماس��ك المنط�ق. ب�ل إنه�م جميعه��م،
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 خل لوباتين، هجروا الحتراف الثوري أو صاروا من المرتدين. وعلى العكس من ذلك خرج من صفوف الباكونينيين الروس كل م��ن
 بليخ���انوف وزاس���وليتش واكس���لرود ودويت���ش، أي الماركس���يون ال���روس الوائل ال���ذين ل���م تك���ن الماركس���ية بالنس���بة إليه���م مج���رد م���ذهب

نما جبر الثورة. gاقتصادي، وا

 كان آخر عام ونصف عام من حياة ماركس رحلة بطيئة نحو الموت. كان ما يزال أمام ماركس مشروع عمل ض��خم، وك��ان
 ينكفئ عليه كلم�ا س�محت ل�ه ص�حته ب�ذلك. وك�ان ق�د رس�م، حي�ن ك�ان ف�ي ع�ز ق�واه، نم�وذج النت�اج والتب��ادل الرأس��ماليين ومعالمهم�ا
 وح��دد قوانينهم��ا الساس��ية. بي��د أن الق��وة خ��انته فم��ا اس��تطاع أن يص��نع م��ن ذل��ك عمل حي��ا، ن��اجزا، مكتمل، ش��أن المجل��د الول م��ن

الرأسمال الذي يسلط ساطع الضوء على أوالية النتاج الرأسمالي والصراع الذي تدور رحاه على قاعدته بين الرأسمالي والعامل.

 فت��ك الم��رض فتك��ا ذريع��ا بم��اركس، ونه��ك ق��واه الجس��مية تمام��ا فم��ا أمكن��ه أن يتحم��ل ض��ربتين موجع��تين للغاي��ة انه��الت علي��ه
 على التوالي: موت زوجته وموت ابنت�ه. ولق��د ك�ان م�اركس، عل�ى الرغ�م م��ن جلف�ة طبع��ه، ومهم�ا ب�دا ذل�ك غريب�ا، يح�ب أس�رته حب�ا
 جما، وكان وديعا للغاية في حياته الخاصة، وكان من هذا المنظ��ور يش��به غاي��ة الش��به تشيرنيشفس��كي. وحي��ن نق�رأ رس�ائله إل�ى ك��برى
 بناته، التي تألم منتهى اللم لفقدها حتى بات أصحابه يتوقعون أن يفارق الحياة بين يوم وآخر، نقف مدهوش��ين أم�ام م�ا يحم��ل ذل��ك

الرجل الجلف للغاية في مظاهره من حساسية وحنان ل غور له بين جنباته.

 س�أبيح لنفس�ي اس��تطرادا بس��يطا. فحي�ن أقي��م أثن�اء الم�ؤتمر التاس��ع للح�زب حف�ل عل�ى ش�رف ليني��ن، أرغمن�ي الم�ؤتمرون عل�ى
 إلقاء كلمة. وقد فعلوا ذلك، متأملين في أرجح الظن أنني لن أغدق على لينين إل عاطر الثن��اء. وق��د ن��وهت يوم��ذاك ببع��ض خص��ال
 لينين التي جعلته يبدو غريبا جدا في أنظار رفاقنا الغربيين. روي�ت ف�ي م�ا روي�ت دهش�ة فكت�ور آدل�ر حي�ن أبلغت��ه، أثن�اء ح�ديثنا ع�ن
 الوسائل القمينة بانتشال لينين وزينوفييف بأسرع ما يمكن من الوضع المربك الذي كانا عليه في النمس��ا ف��ي بداي��ة الح��رب، أن ليني��ن
 يعب��د أس�رته وأن قلب��ه ع�امر ب��العطف عل�ى وال��دي زوجت��ه. وك�ان م�ارتوف ق��د نش�ر قبي��ل ذل��ك بقلي��ل، ح��تى يس�يء إس�اءة قاض��ية إل�ى
ر فيه��ا ليني��ن بص�ورة زعي�م لجماع�ة م��ن قط�اع الط�رق والمص��ادرين ال��ذين ل يتورع�ون ع��ن Pسمعة لينين والبلش��فة، كراس�ة مقيت��ة ص�و 

شيء ول يردعهم وازع من ضمير.

 وكما أصغى إلى فكت�ور آدل�ر بدهش�ة وأن�ا أتكل�م ع��ن لينين��ن ك��ذلك يق�رأ الن جمي�ع الدعي�اء بل��ه المس��تجدين الث��وريين بدهش��ة
 قصة السنوات الخيرة من حياة ماركس. تراهم يقولون أنه لمر يدعو إلى السف أن يكرس الثوري شطرا من قواه لشيء آخر غي��ر
 الثورة. فعلى الثوري الحقيق�ي، ط��وال حي��اته، ولرب��ع وعش�رين س�اعة ف�ي الي�وم، أن يل�زم م�وقعه وأن يك�ون حي�ث يقض�ي ال�واجب. م��ن
 الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى الص�باح، يكت��ب أو يتخ��ذ ق�رارات. رج�ل ق��دP م�ن كتل��ة واح��د م�ن الف�ولذ الث�وري، مص�مت القل�ب
 دون أي عاطف��ة إنس�انية. يعي��ش م��ن غي��ر أن يش��رب أو أن يأك��ل، أو يكتف��ي عن��د القتض��اء، مث��ل يوحن��ا المعم��دان، ب��الجراد والعس��ل

 ). أما يسوع المسيح، فهو بالصل أبيق��وري.1919-1918البري (وما هذا القوت أصل بأدنى من قوت الكثيرين من مناضلينا في 
 عنه يقول النجيل أنه كان يأكل ويش��رب، وأن�ه لع�ن ش�جرة ال�تين لعقمه�ا. وم�ع ذل��ك ك�ان يس�وع أش��د حزم�ا وأق�وى تص�ميما ف�ي ث�ورته

من الرسول المتزمت بطرس الذي أنكره، لسباب سياسية، ثلث مرات.

 ينبغ��ي الحك��م عل�ى ك�ل ش�يء م��ن وجه�ة النظ�ر النس�انية. ف��أنتم أيض�ا، حي�ن تق�رؤون س�يرة حي�اة رج�ال ت�وقرونهم وتجل�ونهم،
نم��ا فق��ط ف�ي المآس�ي gيس��عدكم أن تعلم��وا أن م��ن تجل��ونه إنس�ان كس�ائر الن��اس، لكن��ه أذك�ى وأك��ثر ثقاف�ة وأعظ�م نفع�ا لقض�ية الث��ورة. وا 
 القديم��ة والتراجي��ديات ال��تي ت��دعي الكلس��يكية يص��ور الرج��ال بص��ورة البط��ال: يس��يرون فتنه��ار الجب��ال، يض��ربون الرض بأق��دامهم

فتنشق وتفغر فاها، ويأكلون ويشربون كاللهة.
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 بهذه الصورة يmصور أحيانا ماركس على غرار م�ا تفع�ل عزيزتن�ا كلرا زتك�ن ال�تي ل تخل�و م�ن جن�وح إل�ى المغ��الة والتش�دق.
 Homo Sum: Humani Nihil Aومن يصور ماركس بتلك الصورة ينسى جوابه إلى أولئك ال��ذين س�ألوه ع�ن حكمت��ه الم�أثورة: 

Me Alieneum Puto [42ك��ان، م��ن ش��أن ك��ل إنس��ان، يق��ترف أخط��اء. فك��ان ك��ثيرا م��ا يب��دي أس��فه لف��رط ثقت��ه بالن��اس، عل��ى . [ 
 سبيل المثال، أو يعرب عن حزنه لما يقترفه من حيف بحق بع�ض الش�خاص. وفيم�ا يتعل�ق ب�ي، أس�تطيع أيض�ا أن أغف�ر ل�ه ش�غفه
 بالنبيذ، وهو ابن مقاطعة الموزيل، لكنني ل أستطيع، على ما أكنP له من حب، أن أغفر له ولعه بالتبغ. فقد كان يق��ول بنفس��ه، ول��و
 على سبيل المزاح، أن الرأس�مال ل�م ي�در علي�ه ح�تى م�ا يس�د ب�ه ثم��ن التب��غ ال�ذي دخن�ه ف�ي ت�أليفه. والح�ال أن ع�وزه قض�ى علي�ه ب�أن

ر أيام حياته وأورثه التهابا رئويا مزمنا عانى بسببه أوجاعا ل تطاق في سنيه الخيرة. Pيدخن تبغا رديئا، مما قص

. ولقد أصاب انجلز عين الحقيقة حين كتب يوم وفاته إلى رفيقه القديم سورجه:1883 آذار 14فارق ماركس الحياة في 

 «إن جميع الظاهرات، حتى أعظمها هول، التي تتم وف�ق س�نن الطبيع��ة، لتنط�وي عل�ى ع�زاء. وك�ذلك الح�ال ه�ذه الم�رة. ربم�ا
 كان ما يزال في وسع فن الطب أن يهبه عامين أو ثلثة أعوام أخ�رى م�ن حي�اة خامل�ة، م�ن حي�اة ع�اجزة لنس�ان يم�وت ببطء، لك�ن
 ما كان لماركس أن يطيق حياة كتلك. فأن يبقى على قيد الحياة وأمامه جملة من العم��ال غي��ر المنج�زة وأن يتع��ذب ع��ذاب طنط��ال

 ] وهو يعاين عجزه عن إتمامها كان أشق علي��ه ب�ألف م�رة م�ن ميت��ة ه�ادئة. ك�ان م�ن ع��ادته أن يق�ول م�ع أبيق�ور: «لي�س الم�وت43[
نما على من يبقى على قيد الحياة». وما كان أفظعه من مش��هد ل�و كن��ا س�نرى ذل��ك الرج�ل العبق�ري، الق�وي، gرهيبا على من يموت، وا 
 وقد أمسى طلل متداعيا، يجرجر أذيال الحياة ليتباهى ب�ه الط�ب ويش�مت ب�ه الجهل�ة الدعي�اء ال��ذين س�اطهم بل رحم�ة أو ش�فقة ي�وم
 ك�ان ف�ي ع�ز ق�واه، وال��ذين م�ا ك�انوا والحال�ة ه�ذه إل ليهتبل��وا الفرص�ة الس�انحة ك�ي يتخ��ذوا من�ه ه�زأة له�م، وأن��ه لفض�ل ب�ألف م�رة أن

يكون المر قد تم على نحو ما تم به، وان يكون قد توارى عن الوجود لنواريه بعد غد في الرمس الذي ترقد فيه زوجته.

ني لعلم ذلك خير مما يعلمه النطاسيون جميعا. gفي رأي أنه لم يكن هناك، بعد كل ما عاناه، من منفذ آخر، وا

ليكن ما كان. فالنسانية خسرت رأسا، وأي رأس! خسرت واحدا من أعظم ممثليها عبقرية.

 س��تتابع حرك��ة البروليتاري��ا طريقه��ا، لك��ن ل��ن يك��ون عل��ى رأس��ها بع��د الن الق��ائد ال��ذي ك��ان يلج��أ إلي��ه ف��ي الس��اعات الحرج��ة
 الفرنسيون والروس والمريكان واللمان، والذي كان يسدي إليه�م عل�ى ال�دوام نص�ائح واض�حة وموثوق�ة، نص�ائح ل يمك��ن أن يس�ديها

إل نابغة ورجل مطلع أتم الطلع على مجرى المسألة».

 وقعت أعباء عظيمة الهمية على عاتق انجلز عندئذ. وكان انجلز يحتل بص�ورة طبيعي��ة وع�ن طي�ب خ�اطر م�ؤخرة المس�رح
 يوم كان ماركس حيا يرزق، مع أن�ه ك�ان كاتب�ا نابه��ا، وواح�دا م��ن خي�رة م��ن كتب��وا باللماني��ة، وذا إطلع وتبح�ر واس��ع، واختصاص�يا

في جملة من القضايا.

 «ل أستطيع أن أنكر أنني ساهمت في توطيد النظرية، وعلى الخص في إنش��ائها، خلل الربعي��ن س��نة ال��تي جمعتن��ي فيه��ا
 الصلة بماركس. لكن القسم العظم من الفك�ار الرئيس��ية، وبخاص�ة ف�ي التاري�خ والقتص��اد، وك��ذلك ص��ياغتها النهائي��ة، يع��ودان إل�ى
 ماركس وحده. وما أعطيته شخصيا كان ماركس يستطيع بسهولة أن يسد فيه مسدي، ما عدا –من الجائز- قس��مين أو ثلث��ة أقس�ام
 اختصاصية. لكن ما فعله ماركس ما كان بوس�عي ق��ط أن أفعل�ه. ك�ان م�اركس أس��مى موقع��ا، وي�رى إل�ى أبع��د، وك�انت رؤيت��ه أرح�ب
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 وأسرع من رؤيتنا. كان عبقريا، أما نحن فما كنا في أحسن الفروض إل ذوي مواهب. بدونه م�ا ك��انت نظريتن��ا لتك�ون م�ا ه�ي علي�ه.
ولهذا تحمل بإنصاف اسمه».

 بات متوجبا على انجلز، كما كتب إلى بيكر، أن يقوم بعبء ال�دور الول، وه��و ال�ذي ل�م يلع��ب ف�ي حي��اته كله�ا س�وى ال��دور
 الثاني الذي قبل به بغبطة وحبور. وكان ماركس على وفاق تام مستديم. وكانت أول مهمة –فائقة الهمي�ة- تق�ع عل�ى كاه�ل انجل�ز
 بعد وفاة ماركس هي جرد الميراث الدب�ي له��ذا الخي�ر. وعل�ى الرغ�م م��ن افتراض�ات أس��تاذ إيط�الي ك�ان ف�ي رس�ائله إل�ى م�اركس ق�د
 أبدى له ضروب الزلفى والتملق، ث��م م�ا لب�ث بع��د وف��اته أن تجاس�ر وكت�ب أن م�اركس بإح�الته الق�راء ف�ي المجل��د الول م��ن الرأس��مال
 إل��ى المجل��دين الث��اني والث��الث إنم��ا ك��ان يخ��دعهم ل أك��ثر ول أق��ل، وج��دت بي��ن أوراق م��اركس مخطوط��ات مجل��د ث��انy وث��الث وراب��ع.
 والمؤسف أم جميع تلك المواد تركت في حالة أوجبت عل�ى انجل�ز، ال�ذي م�ا ك�ان يس�تطيع أن يك�رس له�ا وقت�ه كل��ه، أن يمض�ي أح��د
 عشر عاما في إعادة ترتيبها وتصنيفها. وكان ماركس يكتب بطريقة تكاد أن تكون غير مقروءة، وكثيرا ما كان يس��تخدم اختص��ارات
 ل يفهمه��ا أح��د س��واه. وقبي��ل وف��اته بقلي��ل، وحي��ن أدرك أن��ه ع��اجز ع��ن إنج��از عمل��ه، ق��ال لبنت��ه الص��غرى أن انجل��ز ق��د يتمك��ن م��ن

استخلص شيء ما من تلك الوراق.

 ومن حسن الحظ أن انجلز استطاع القيام بالقسم الرئيسي من ذلك العمل. وطبع المجل��دين الث�اني والث�الث م�ن الرأس�مال. ول
 يسمح لي مخطط محاضراتي بالتوقف عند عمله هذا، على اعتبار أن عرض المجلد الول بالذات من الرأسمال قد أرج��ئ إل��ى دورة
 أخرى. وتبيانا لهمية عمل انجلز، سأقول لكم أنه لوله لما قدر أح��د عل�ى إنج�ازه. ص�حيح أن العم��ل تش�وبه بع��ض العي�وب، بي��د أن
 تبعتها ل تقع على عاتق ماركس وحده. وليس لنا إل أمل واهy في أن نضع اليد ذات يوم على جميع المخطوطات كما حصل عليها
 انجل��ز، ول يس��عنا، نح��ن والجي��ال القادم��ة، أن ن��درس المجل��دين الخيري��ن م��ن الرأس��مال إل ف��ي حالتهم��ا الراهن��ة، وف��ي الش��كل ال��ذي

أعطاهما إياه انجلز.

 وك��انت أم��ام انجل��ز مهم��ة أخ��رى، ك��ان فيم��ا س��بق ينجزه��ا بوص��فه مس��اعد م��اركس ومع��اونه، وب��اتت الن تق��ع عل��ى ع��اتقه
 بكاملها. فبعد حل الممية الولى، والى ماركس وانجلز أداء وظائف المجلس العام القديم. واعتب��ارا م��ن ذل��ك الي��وم ب�ات عل��ى انجل��ز
 وح��ده أن يك��ون الوس��يط بي��ن مختل��ف الح��زاب الش���تراكية، وأن يس��دي إليه��ا النص��ائح، وأن يبق��ى م��ن ث��م عل��ى إطلع دقي��ق عل��ى
 مجريات أوضاعها. والحال أن الحركة العمالية الممية شهدت، غب وفاة ماركس على وج�ه التحدي��د، تط�ورا ك��بيرا، بحي��ث انطرح�ت

 ، وه��و الع��ام ال��ذي اجتم��ع في��ه ف��ي ب��اريس الم��ؤتمر الول1889 مس��ألة تنظي��م أممي��ة جدي��دة. لك��ن ح��تى بع��د ع��ام 1886ف��ي ع��ام 
 ، لب�ث انجل�ز، بوص�فه كاتب�ا ومستش�ارا، يس�هم ب�أكبر1900التأسيسي للممية الثانية التي بقيت بل مكتب مرك�زي متف�رغ ح�تى ع�ام 

 قسط في الحركة العمالية في جميع بلدان أوربا تقريبا. وبات المجلس العام القديم، الذي كان مؤلفا م��ن ع��دة أعض��اء ول��ه أمن��اء لك��ل
 قطر، متجسدا الن في شخص انجل�ز وح�ده. فم�ا أن ت�برز إل�ى حي�ز الوج�ود مجموع��ة ماركس�ية جدي��ة ف�ي قط�ر م��ن القط�ار، ح�تى
 تبادر انجلز بطلب النصح، فكان هذا الخير، بما يتوفر له من معرفة ممتازة باللغات، يتمكن من الرد بل تأخير على الكثيرين م��ن
 مراسليه بلغتهم الم. وكان انجلز يتتبع بانتباه الحركة العمالية في ك��ل قط�ر بأدبياته��ا الخاص��ة. وك�ان ذل��ك يس��تغرق من��ه زمن��ا ك�ثيرا،
 لكنه كان يوطد على هذا النحو نفوذ الماركسية، موفقا ببراعة بين المبادئ وبين خصائص ك�ل قط�ر. ول�م يك��ن هن��اك قط�ر واح��د ل�م
 يشارك انجلز في حركته العمالية ولم يكتب في صحيفتها المركزي��ة. وق��د نش�ر مق�الت ف�ي الص�حف اللماني��ة والنمس�اوية والفرنس��ية،
 ووج��د متس��عا م��ن ال��وقت أيض��ا ليكت��ب مقدم��ة للترجم��ة البولوني��ة ل�«البي��ان الش��يوعي»، وس��اعد بنص��ائحه أو بتوجيه��اته الماركس��يين

السبان والبرتغاليين والسويديين والدانمركيين والبلغاريين والصربيين.
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 ويخلق بي أنوه بالمساعدة الخاصة التي قدمها للماركسية الروسية الفتية. فقد كان معرفته بالروسية تسمح له بأن يق��رأ الدب
 ]، ب���الرغم م���ن النف���وذ اله���ائل44الماركس���ي الروس���ي بلغت���ه الص���لية، وبفض���ل ت���أثيره دون س���واه تمكن���ت مجموع���ة تحري���ر العم���ل [

 ل�«نارودنايا فوليا»، من توثيق الصلت بسرعة مع الماركسية اللمانية ومن التغل��ب عل�ى الريب��ة ال�تي ك��انت أورب�ا الغربي��ة، وبخاص��ة
  قص��د بليخ�انوف لن�دن للتع�رف1889ألمانيا وفرنسا، تحيط بها الماركسية والحركة العمالية في قطر آسيوي نظير روسيا. وفي عام 

 إل��ى انجل��ز ولطلع��ه عل��ى التي��ار الجدي��د ال��ذي أخ��ذ ي��برز وس��ط الحرك��ة الثوري��ة الروس��ية. وكت��ب انجل��ز مق��ال خاص��ا ع��ن السياس��ية
].45الخارجية للقيصرية لول مجلة ماركسية روسية شرعت باصدراها مجموعة تحرير العمل [

 وسرعان ما عاين انجلز ثمار نشاطه الجبار. وحين أسست الممية الثانية، لم يشارك مباشرة في أعمال مؤتمراتها. فقد ك��ان
 يتجن��ب الم��داخلت العام��ة ويكتف��ي بك��ونه مستش��ارا لولئك ال��ذين يتول��ون م��ن بي��ن تلمي��ذه، ف��ي جمي��ع أقط��ار الع��الم، قي��ادة الحرك��ة،
 ويعلمونه بالحداث الهامة، ويسعون إلى الفادة من نف�وذه وهيبت�ه. وبفض�ل حظ�وة انجل�ز اكتس�بت بع��ض الح�زاب نف�وذا مرموق�ا ف�ي
 الممي��ة وح�افظت علي�ه. وف�ي أواخ�ر حي��اته، ترتب��ت عل�ى ذل��ك النه��ج، الق�ائم عل�ى التعام�ل فق�ط م��ع زعم�اء الح�زب الرئيس�ي ف�ي ك��ل
 قطر، بعض المحاذير. ففي حين رفع انجلز صوته بالحتجاج المباشر على جموح الماركسيين الفرنسيين في المسألة الفلحية ون��وه
 بالط��ابع البروليت��اري للبرنام���ج، تراج��ع أم��ام اللم��ان المتخ��وفين م��ن إع��ادة العم��ل بالق��انون المن��اوئ للش���تراكيين وخف��ف ح��دة لهج��ة
 المقدمة التي وضعها لمق�الت م�اركس ع�ن ص�راع الطبق�ات ف�ي فرنس�ا، تل�ك المق�الت ال�تي تع��د تطبيق�ا ب�اهرا لمب��دأ الص��راع الطبق�ي

المستعر ودكتاتورية البروليتاريا.

 وحين قد انجلز للطبعة اللمانية الرابعة ل�«البيان الشيوعي» -وهي المقدمة التي كتبها يوم الحتفال العالمي بالول من أيار
 )- نوه بتنامي الحركة الممية وأعرب عن السف لن ماركس لم يبق على قي��د الحي��اة ليش��اهد ب�أم عين��ه ذل��ك المش��هد ال��ذي1890(

 يبع��ث الع�زاء والس��لوان ف��ي النف��س. وف�ي حي��ن أن م�اركس ل�م يش��هر إل ف��ي الوس��اط الك��ثر تق��دما م��ن الحرك��ة العمالي��ة ول�م يتوص��ل
 أثناء حياته إلى الشعبية الواسعة، صار انجلز، الذي كان يعرف ح�ق المعرف�ة أهمي��ة الدعاي�ة، عل�ى الرغ�م م�ن أن�ه ك�ان يمقته�ا ش�أن
 صديقه فيما يتعلق به شخصيا، صار في أواخر حياته واحدا من أشهر قادة الحركة الممية. وقد أمكنه أن يقتنع بذلك حين استسلم

لح��افهم، وذه��ب لزي��ارة ال��بر الورب��ي. فق��د أخ��ذت المس��يرات والحتف��الت الجماهيري��ة1893لول م��رة ف��ي ع��ام  gللح��اح أص��دقائه وا  
 . وم��ن قبي��ل ذل��ك أن1863والحف��اوات ال��تي نظم��ت عل��ى ش��رفه طابع��ا م��ن العظم��ة بحك��م التط��ور ال��رائع للحرك��ة العمالي��ة بع��د ع��ام 

 استقبال منقطع النظير أعد لنجلز في الم�ؤتمر المم�ي ف�ي زوري�خ م�ع أن�ه ك�ان ل يري��د أن يك�ون في�ه أك�ثر م��ن م��دعو، وق��د اكتف�ى
بإلقاء خطبة قصيرة في نهاية الدورة.

 ينبغي عليP أن اشير هنا إلى حادثة في ذلك المؤتمر الذي حضره انجلز. فق��د ك�ان الح�زب الش�تراكي البول�وني يتمت��ع ي��ومئذ
بنفوذ مجاوز الحد في الممية، وك�ان يتب�اهى فيه��ا بماركس��يته ويط�رح ش�عار اس�تقلل بولوني�ا، منحرف�ا أك��ثر ف�أكثر نح�و الش�تراكية-
 الوطنية الشد ابتذال. وبالتوازي مع ذلك الحزب برزت مجموعة ماركسية أخرى لفتت النظ��ار من��ذ ذل��ك الحي��ن إل�ى انح�راف الح�زب
 الشتراكي البولوني عن الخط البروليتاري. وقد طلبت تلك المجموعة الصغيرة، بقيادة روزا لوكس�مبورغ، أن تقب�ل ف�ي م�ؤتمر زوري�خ.
 لك�ن الطل�ب رد. ول�م يؤي��ده بليخ�انوف أيض�ا لن��ه ك�ان يق�در، كم�ا روى ل�ي بحض�ور انجل�ز، أن جه�ود تل�ك المجموع�ة ل�ن تثم��ر ول�ن
 تح�رز تق�دما. وق��د ك��انت هن�اك، ب��الطبع، أس�باب أخ�رى، ي�أتي ف�ي طليعته��ا أن مجموع��ة روزا لوكس��مبورغ ك�انت تؤك��د عل�ى ص�التها

بالمنظمة البولونية «بروليتاريا» التي كانت فيما سلف حليفة نارودنايا فوليا وحاربت بالتالي مجموعة تحرير العمل.

 مهما يكن م�ن أم�ر، لبث�ت مجموع��ة لوكس�مبورغ معزول�ة عزل�ة تام�ة. ورmجي�ت روزا لوكس�مبور نفس�ها أن تغ�ادر الم�ؤتمر. وق��د
 تحمل��ت تل��ك الهان��ة أم��ام الممي��ة كله��ا، وبحض��ور انجل��ز ذات��ه. ولعله��ا بك��ت، لكنه��ا ل��م تض��مر ض��غينة ل لم��اركس ول لنجل��ز ول
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 للش��تراكية العلمي��ة، ب�ل ازدادت تص�ميما ف�ي يقينه�ا، وق�الت بينه�ا وبي��ن نفس�ها: س�وف نقن�ع الممي��ة وس�وف نثب��ت له�ا ص�حة موقن�ا.
 وه��ذه المي��زة عل��ى وج��ه التحدي��د ه��ي ال��تي ك��انت تمي��ز روزا لوكس��مبورغ ع��ن غالبي��ة المثقفي��ن البائيس��ن الهزيلي��ن ال��ذين إذا دفع��ت به��م
ل�ى الف�تئات gالمصادفة إلى الدخول إلى حزب اشتراكي ووقعوا ضحايا لظلم ظاهر أو فعلي، سارعوا إلى الخروج من ذلك الح�زب، وا 
ل��ى النتق��ال م��ن ث��م إل��ى ص��فوف البرجوازي��ة. إن الح��زب لي��س مدرس��ة داخلي��ة لبن��ات النبلء. إن��ه يت��ألف م��ن أف��راد أحي��اء ق��د gعلي��ه، وا 
 يتبادلون أحيانا، وهم في المعترك، ضربات موجعة. هذا أمر مستكره، لكنه محتم، على الصعيد الق�ومي كم�ا عل��ى الص��عيد المم�ي.
 وبعد مؤتمر زوريخ ذاك، ال�ذي أن�زل حيف�ا بأش�خاص آخري��ن م�ا لبث��وا لحق�ا أن انح�ازوا إل�ى ج�انب الفوض�ويين، أو بك�ل بس�اطة إل�ى
 ج��انب البرجوازي��ة، أثبت��ت روزا لوكس��مبورغ أنه��ا فعل تلمي��ذة م��اركس وانجل��ز، ممثل��dي أولئك المثقفي��ن الث��وريين حق��ا ال��ذين ل دور له��م

نما إلى عمال مثقفين. gغير أن يساعدوا الطبقة العاملة على وعي نفسها وعلى تحويل العمال الثوريين ل إلى مثقفين وا

  كت��ب إل�ى فكت��ور1895احتف��ظ انجل��ز، بخلف م��اركس، بق��درته عل�ى العم��ل إل��ى س�ن الخامس��ة والس��بعين تقريب��ا. فف��ي آذار 
 آدلر رسالة مهمة أشار فيها إلى الترتيب الذي يخلق أن يقرأ به المجلدان الثاني والثالث م��ن الرأس�مال. وف�ي تل��ك الحقب��ة أيض�ا كت��ب
 تتمة مهمة للمجلد الثالث. وك�ان يتهي�أ أيض�ا لكتاب�ة تاري��خ الممي��ة الول�ى. وف�ي إب�ان ذل�ك النش�اط الفك�ري أل�م ب��ه م�رض ف�ارق عل�ى

.1895 آب 5أثره الحياة في 

 يرقد ماركس في مقبرة هايغيت في لندن قي ضريح واحد مع زوجته وحفيده. ويتألف قبره من حجر واحد بسيط. وحي��ن كت��ب
 بيبل إلى انجلز عن عزمه على اقتراح تشييد نصب فوق جدث م��اركس، رد علي��ه انجل�ز ب�أن بن��ات م�اركس يعارض��ن ذل��ك معارض��ة
 جازمة. وحين قض�ى انجل�ز، ك�انت ع�ادة إح�راق الجثم�ان ق��د ب�دأت ت�درج. فطل�ب أن تح�رق جثت�ه وأن يلق�ي رماده�ا ف�ي البح�ر. وأث�ر
 وف��اته طرح��ت تس��اؤلت ح��ول م��ا إذا ك��ان ينبغ��ي أو ل ينبغ��ي تنفي��ذ مش��يئته الخي��رة، إذ ارت��أى بع��ض الرف��اق اللم��ان نف��س رأي م��ن
 يريدون اليوم تحويل الساحة الحمراء في موسكو إلى مقبرة، مع أنصاب للم�وتى فض�ل ع�ن ذل�ك. وم�ن حس�ن الح�ظ أن رفاق�ا آخري�ن
 أص��روا عل��ى ض��رورة اح��ترام إرادة المت��وفى. وعل��ى ه��ذا النح��و اح��رق جثم��ان انجل��ز، وألقي��ت المرم��دة المحتوي��ة عل��ى رم��اده ف��ي بح��ر

الشمال.

 لق���د ت���رك الص���ديقان نص���اب أك���ثر ديموم���ة م���ن الص���وان، وأبل���غ وأفص���ح م���ن أي ش���اهدة ق���بر: الحرك���ة الش���يوعية الممي���ة
 للبروليتاري��ا ال��تي تس��ير، تح��ت راي��ة الماركس��ية والش��يوعية الثوري��ة، باتج��اه انتص��ار الث��ورة الجتماعي��ة الكوني��ة. ترك��ا لن��ا منه��ج البح��ث

العلمي، وقواعد الستراتيجية والتكتيك الثوريين. تركا لنا كنزا ل يقدر بثمن ل نزال تغرف منه لندرس الواقع المحيط بنا ولنفهمه.

 لقد فاتتهما سعادة واح�دة. فق�د خامرهم�ا الحب�ور ل�دى احساس�هما بهب�وب عاص�فة الث�ورة، وش�اركا بقس�ط فع�ال ف�ي ه�ذه الث�ورة،
 لكنها لم تكن إل الثورة البرجوازية، ولم يقيض لهما أن يعيشا إلى حين الثورة الجتماعية، إلى حين الث�ورة البروليتاري�ة. لك�ن روحهم�ا
 تحوم فوق ثورتنا، وفي اله��دير المق�ترب للث��ورة الجتماعي��ة الكوني��ة ي��دوي الن�داء الجهي�ر ال��ذي أطلق�اه قب�ل خمس�ة وس��بعين عام�ا: «ي��ا

بروليتاريي جميع البلدان، اتحدوا!».
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الهوامشالهوامش

] ذلك� هو السم الذي أطلق على الزب الشيوعي السوفيات إبان الرب الهلية وقبل تكوين إتاد� المهوريات الشتاكية السوفياتية. «التجم»1 [
�ن2 [��تجون ع��ذين ي��ادة ال��ت ع��ا درج��ف كم��س تري��نقول تريي، ولي��ن ث س��ي. وم��ل الفرنس��ان، ل القاب��ق الل��نعتمد النط��ة س��ة اللاني��م الغرافي��اء العل��ا لس� ] - ف ترجتن

الفرنسية. وسنقول راينلند، وليس رينانيا، والراين، وليس الرينان (مثال : «الصحيفة� الراينية» وليس «الرينانية») «التجم»
�ة1830] - ثورة توز 3 [��ام ملكي��ون، وقي� : انتفاضة� سكان باريس على حكم شارل العاشر،� تخضت بعد يومي من القتال ف باريس عن نفي الفرع البكر� من آل بورب

لوي فيليب حيث� كانت السيادة� للبجوازية. «التجم»
�دت1833-1830] - ثورة 4 [��ة النظي، وفق��ية منقطع��ر بوحش��ود القيص�  ف ملكة بولونيا، أي ف القسم الذي يضع للتاج الروسي من أراضي بولونيا،� وقد قمعها جن

ملكة� بولونيا على أثرها البقية الباقية لا من استقللا الذات. «التجم»
 بالعن� الديث والكامل التطور للكلمة. «التجم»Usine الذي ينبغي تييزه� عن الصنع Manufacture] - نسبة إل العمل 5 [
�ام 6 [���ا ف ع���د انعقاده���ت عن���د أعلن���ة. وق���ة والبجوازي���ا الثلث: الكليوس والنبال���ات فرنس���ة لطبق���الس التمثيلي���ت1789] - ال���ت ألغ���ية ال���ة التأسيس���ام المعي���ن قي��  ع

المتيازات القطاعية. «التجم»
). «التجم»1802-1749] - ألكسندر نيقوليفيتش� راديتشيف: كاتب ومفكر مادي روسي، أبو الفكر� الثوري ف روسيا، انتحر يأسا (7 [
�ريعية ف 8 [��ة التش��ت المعي��ت خلف��ة ال��ي اليئة الثوري��ول 21] - ه��ت 1792 أيل��ا ح��ت فرنس��رين الول 26 وحكم��دام1795 تش��ة وإع��ا إعلن المهوري��ن مآثره� . وم

لويس السادس عشر وسحق التمرد اللكي وصد قوات أوربا التحالفة� ضد الثورة. «التجم»
). «التجم»1825-1777 وألد خصوم� نابليون (1825 إل 1801] - إمباطور روسيا من 9 [
�نة 10 [��ن س��داء م��اج. وابت��لطان الت��دون س��ون يؤي��ومهم التوري��ان خص��ا ك��عب»،� بينم��رار،1832] - كان الويغيون يناصرون «حقوق الش��زب الح��غ ح��زب الوي��ي ح� ، س

وحزب التوري حزب الافظي، وقد تناوبا على سدة السلطة� على امتداد القرن التاسع عشر. «التجم»
] - أو الشارتية. «التجم»11 [
.1848 إل 1830] - ملك فرنسا من 12 [
] -واحد من أكثر الؤترات ف التاريخ رجعية،� انعقد� بعد سقوط نابليون وأعاد تنظيم أوربا ضاربا عرض الائط بشاعر� القوميات. «التجم»13 [
�د ف 14 [���ر، انعق���ي آخ���اريي رجع���ؤتر ت���ران 28] م���ات1919 حزي���تعمرات بي المبيالي���ال والس���م الع���د تقاس���ة الول وليعي���رب العالي���ة ف ال���ة اللاني���رس الزي�� ، ليك

الكبى. «التجم»
] - هو فرنسوا الثان من آل هابسبورغ. «التجم»15 [
). «التجم»1819-1761] -أوغست فون كوتزبو، مؤلف مسرحي� ألان (16 [
. «التجم»1825] - الكانونيون أو الديسمبيون: أول جاعة ثورية إرهابية ظهرت ف روسيا ف أوساط الضباط، ونظمت ثورة قصر� فاشلة ف كانون الول 17 [
�ام 18 [���ت ف ع���عبوية تأسس���رية ش���ة س���عب» : جعي���ا«إرادة الش���ا فولي���ان ف آذار1879] -نارودناي���ندر الث���ال ألكس���ت ف اغتي���رية، نح����ة القيص����ة الوتوقراطي��  لكافح

، وأخفقت� ف اغتيال ابنه الذي خلفه والذي تكن من تطيم شبكاتا وخلياها كلها تقريبا. «التجم»1881
. «التجم»1812] - من كبى الدن الصناعية اللانية ف وادي الرور، ومركز� مصانع كروب الت أسست� ف عام 19 [
 ، والذي وجه1875] - غوتا: مدينة ف ألانيا الشرقية،� اشتهرت ماركسيا ب�«برنامج� غوتا» الذي وضع عند تأسيس الزب الشتاكي-الديوقراطي اللان ف أيار 20 [

�ة، بي ���ية واللاني���ا بالفرنس��در ف غوت��ان يص��ا، وك���دا لذع��ز نق��اركس وانل��ه م��وي1944 و1763إلي��م «تق��رف باس��ائي، ويع���ي وإحص���اب، دبلوماس���نوي للنس��وي س� ، تق
غوتا»، وإليه يشي هنا ريازانوف. «التجم»

] -لنج بالفرنسية تعن «اللك». «التجم»21 [
] -وهي الدينة العروفة، نقل عن الفرنسية،� باسم كولونيا، وقد اشتهرت بصناعة العطور، ومن هنا كانت تسمية «ماء الكولونيا». «التجم»22 [
] - البوليتاريا الدون أو البوليتاريا الرثة. «التجم»23 [
). «التجم»1536-1905] - حنا بوكلز اللقب بالليدن: زعيم اللمعمدانيي اللان ف مونست، ولد ف ليدن وقضى تت وطأة عذابات رهيبة (24 [
] - تعبي مازي من قصص� الطفال� الت يدور موضوعها ف الغالب� عن العمالقة والقزام. «التجم»25 [
] - وأنا أقول ذلك،� عرضت� على أنظار الستمعي نسخة هي الن ملك لعهد ماركس وانلز.26 [
] - الدرد: من ل أسنان له. «التجم»27 [
] - أعيان الريف اللان. «التجم»28 [
] - التقدميون: لقب� الديوقراطيي البجوازيي اللان عصرئذ. «التجم»29 [
] -نظرية اقتصادية� تقول أن اجر العامل مهما ارتفع ل يكن� أبدا أن يتجاوز الد الدن اليوي. «التجم»30 [
] - أي «الرض والرية». «التجم»31 [
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] - سويسرا الروماندية: اسم يطلق على لقسم الذي يتكلم الفرنسية من سويسرا. «التجم»32 [
] - أي ماكاة ساخرة� للمباطورية الول، المباطورية الت أسسها بونابرت، والت تعرف باسم المباطورية إطلقا. «التجم»33 [
] -نسبة إل الدولة. «التجم»34 [
�اركس-35 [��لت م��يوي» و«مراس��اج الس��ط النت�] - ف الواقع، أنز ماركس تلك الرسالة،� وف الواقع أيضا أنه كتب لا مسودات� ثلثا ل واحدة فقط. راجع «حول ن

انلز» (دار الطليعة). «التجم»
 ق.م). «التجم»159-190] - أنا إنسان،� وما من شيء إنسان بغريب� عن: بيت للشاعر والؤلف الزل� اللتين تريانسيوس (نو 36 [
] - ملك ليديا السطوري قضت� عليه اللة بأن يذوق، ما عاش،� آلما ل تطاق عطشا وجوعا، حت صار يضرب بعذابه الثل. «التجم»37 [
] - أول مموعة ماركسية روسية،� وقد انشقت عن التنظيم الشعبوي «نارودنايا فوليا». «التجم»38 [
. «التجم»1975] -نص هذا القال- الدراسة منشور بالعربية ف «حول روسيا» (من� ترجتنا)، دار الطليعة، بيوت 39 [
�ن40 [��تجون ع��ذين ي��ادة ال��ت ع��ا درج��ف كم��س تري��نقول تريي، ولي��ن ث س��ي. وم��ل الفرنس��ان، ل القاب��ق الل��نعتمد النط� ] - ف ترجتنا لساء العلم الغرافية اللانية� س

الفرنسية. وسنقول راينلند، وليس رينانيا، والراين، وليس الرينان (مثال : «الصحيفة� الراينية» وليس «الرينانية») «التجم»
�وز 41 [��ورة ت��ام1830] - ث��ون، وقي��ن آل بورب��ر م��رع البك��ي الف��ن نف��اريس ع��ال ف ب��ن القت��ومي م��د ي��ت بع��ر، تخض��ارل العاش��م ش��ى حك��اريس عل��كان ب��ة س� : انتفاض

ملكية لوي فيليب حيث كانت� السيادة� للبجوازية. «التجم»
�ورة 42 [���ة النظي،1833-1830] - ث���ية منقطع���ر بوحش���ود القيص���ا جن���د قمعه���ا، وق���ي بولوني���ن أراض���ي م���اج الروس���ع للت���ذي يض���م ال���ا، أي ف القس���ة بولوني��  ف ملك

وفقدت ملكة بولونيا على أثرها البقية الباقية لا من استقللا الذات. «التجم»
 بالعن� الديث والكامل التطور للكلمة. «التجم»Usine الذي ينبغي تييزه� عن الصنع Manufacture] - نسبة إل العمل 43 [
�ام 44 [��ا ف ع���د انعقاده��ت عن���د أعلن��ة. وق���ة والبجوازي���ا الثلث: الكليوس والنبال���ات فرنس���ة لطبق���الس التمثيلي���ت1789] - ال��ت ألغ��ية ال���ة التأسيس���ام المعي���ن قي�  ع

المتيازات القطاعية. «التجم»
). «التجم»1802-1749] - ألكسندر نيقوليفيتش� راديتشيف: كاتب ومفكر مادي روسي، أبو الفكر� الثوري ف روسيا، انتحر يأسا (45 [
�ت 1792 أيلول 21] - هي اليئة الثورية الت خلفت المعية التشريعية� ف 46 [��ا ح��ت فرنس��رين الول 26 وحكم��دام1795 تش��ة وإع��ا إعلن المهوري��ن مآثره� . وم

لويس السادس عشر وسحق التمرد اللكي وصد قوات أوربا التحالفة� ضد الثورة. «التجم»
). «التجم»1825-1777 وألد خصوم� نابليون (1825 إل 1801] - إمباطور روسيا من 47 [
�نة 48 [��ن س��داء م��اج. وابت��لطان الت��دون س��ون يؤي��ومهم التوري��ان خص��ا ك��عب»،� بينم��رار،1832] - كان الويغيون يناصرون «حقوق الش��زب الح��غ ح��زب الوي��ي ح� ، س

وحزب التوري حزب الافظي، وقد تناوبا على سدة السلطة� على امتداد القرن التاسع عشر. «التجم»
] - أو الشارتية. «التجم»49 [
.1848 إل 1830] - ملك فرنسا من 50 [
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