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يثير مذهب ماركس, في مجمل العالم المتمدن, اش�د الع�داء والحق��د ل�دى الع�الم ال�برجوازي, كل�ه (س�واء الرس�مي ام اللي�برالي), اذ ي�رى
ف�ي الماركس��ية ض�ربا م�ن ((بدع��ة ض�ارة)). لي�س بالمك��ان توق�ع موق�ف آخ�ر, اذ ليمك��ن ان يك�ون ثم�ة عل�م اجتم�اعي ((غي��ر متحيز��ز)) ف�ي
مجتم��ع ق��ائم عل�ى النض��ال الطبق�ي. فك��ل العل��م الرس��مي اللي��برالي ي��دافع, بص��ور او ب�اخرى, ع��ن العبودي��ة الم�أجورة, بينم��ا الماركس��ية اعلنته��ا
حربا ل هوادة فيه�ا ض�د ه�ذه العبودي��ة, أن تطل�ب علم�ا غي�ر متحيز��ز ف�ي مجتم��ع ق�ائم عل�ى العبودي�ة الم�أجورة, لم��ن الس�ذاجة الص��بيانية ك�أن
تطلب من الصناعيين عدم التحيز في مسألة ما اذا كان يجدر تخفيض ارباح الرأسمال من اجل زيادة اج�رة العم���ال.ولكن لي�س ذل��ك ك�ل م�ا
في الم�ر, ف�ان تأري�خ الفلس�فة وتأري�خ العم�ل الجتم�اعي يبين��ان بك�ل وض�وح ان الماركس��ية ل تش�به (النعزالي��ة)) بش�يء بمعن�ى انه�ا م��ذهب
متحجر منطو على نفسه, قام بمعزل عن الطريق الرئيسي لتطور المدنية العالمية. بل بالعكس, فان عبقرية ماركس كلها تتقوم بالضبط ف��ي
كونه اجاب على السئلة التي طرحها الفكر النساني التقدمي, وقد ولد مذهبه بوصفه التتمة المباش�رة الفوري��ة لم��ذهب اعظ��م ممثل��ي الفلس��فة
والقتص��اد السياس��ي والش��تراكية.ان م��ذهب م��اركس لكلز��ي الج��بروت, لن��ه ص��حيح, ومتناس��ق وكام��ل ويعط��ي الن��اس مفهوم��ا منس��جما ع��ن
الع��الم, ليتف��ق م��ع أي ض�رب م��ن الوه��ام وم�ع اي�ة رجعي��ة, وم�ع أي دف��اع ع��ن الطغي��ان ال��برجوازي. وه�و ال�وريث الش�رعي لخي�ر م�ا اب��دعته
النس��انية ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر: الفلس��فة اللماني��ة, القتص��اد السياس��ي النجلي��زي, والش��تراكية الفرنسية.وانن����ا س��نتناول بأيج��از مص��ادر

نة الثلثة. الماركسية الثلثة هذه, التي هي في الوقت نفسه اقسامها المكوز

 � ان المادية هي فلسفة الماركسية, في غضون كل تأريخ اوروبا الحديث, لسيما في اواخر القرن الث��امن عش�ر, ف��ي فرنس�ا, حي��ث1
ك�ان يج�ري نض�ال حاس�م ض�د ك��ل نفاي�ات الق�رون الوس��طى, ض��د القطاعي��ة ف��ي النهاي��ة, والمين��ة لجمي��ع تع�اليم العل�وم الطبيعي��ة, والمعادي��ة
للوهام ولتصنزع التقوى و..الخ, ولذا بذل اع�داء الديموقراطي��ة ك��ل ق�واهم ل�((دح��ض)) المادي��ة, لتقويض�ها, للف�تراء عليه��ا؛ ودافع��وا ع��ن ش�تى
اشكال المثالية الفلسفية التي تؤول ابرادا, على نحو أو آخر, الى الدفاع عن الدين أو الى نصرته.وق��د داف�ع م�اركس وانجل�س بك�ل ح�زم ع�ن
المادية الفلسفية وبيزنا مرارا عديدة م�افي جمي�ع النحراف�ات ع�ن ه�ذا الس�اس م��ن اخط�اء عميق�ة, ووجه�ات نظره�م معروض�ة ب�أكثر م�ا يك�ون
من الوضوح والتفاصيل في مؤلفي أنجلس: ((لودفيغ فورباخ)) و((دحض دوهرين��غ)), الل��ذين هم�ا, عل�ى غ�رار ((البي��ان الش��يوعي)), الكتاب�ان
المفض���لن ل���دى ك���ل عام���ل واع.ولك���ن م���اركس ل���م يتوق���ف عن���د مادي���ة الق���رن الث���امن عش���ر, ب���ل دف���ع الفلس���فة خط���وات ال���ى الم���ام, فأغن���اه
بمكتس���بات الفلس���فة الكلس���يكية اللماني���ة, ولس���يما بمكتس���بات م���ذهب هيغ���ل, ال���ذي ق���اد ب���دوره ال���ى مادي���ة فيورب���اخ. وأه���م ه���ذه المكتس���بات,
الديالكتيك, أي نظري�ة التط�ور بأكم�ل مظاهره�ا واش�دها عمق�ا, واكثره�ا بع��دا ع�ن ض�يق الف�ق, نظري��ة نس�بية المع�ارف النس��انية ال�تي عك�س
ل العناص�ر – ق��د اثبت�ت بش�كل رائع ص�حة المادية في تطورها ال��دائم. ان اح�دث اكتش�افات العل�وم الطبيعي��ة – الرادي�وم, واللكترون�ات, وتح�وز
اته��م ((الجدي���دة)) نح��ور المثالي��ة القديم��ة المه����ترئة.وقد عم��ق مادي��ة م��اركس الديالكتيكي��ة, رغ��م ان��ف م��ذاهب الفلس��فة ال��برجوازيين ورغ��م ردز
رها, فانتهى بها الى نهايتها المنطقية ووسع نطاقها من معرف��ة الطبيع��ة ال��ى معرف�ة المجتم��ع البش�ري. ان مادي��ة ماركس المادية الفلسفية وطوز
م��اركس التأريخي��ة ك��انت اك��بر انتص��ار اح��رزه الفك��ر العلم��ي, فعل��ى اث��ر البلبل��ة والعتب��اط الل��ذين ك��ان س��ائدان ح��تى ذل��ك الحي��ن ف��ي مف��اهيم
السياس��ة والتاري��خ, ج��اءت نظري��ة علمي��ة, روع��ة ف��ي التناس��ق والتج��انس والنس��جام, ت��بين كي��ف ينبث��ق ويتط��ور, م��ن ش��كل معي��ن م��ن التنظي��م
الجتماعي, ومن جراء نمو القوى المنتجة, شكل آخ�ر, ارف��ع, - كي��ف تول��د الرأس�مالية م��ن القطاعي��ة, مثل..وكم��ا ان معرف�ة النس�ان تعك��س
الطبيعة القائم�ة بص�ورة مس�تقلة عن�ه, أي الم�ادة ف�ي طري�ق التط�ور, ك��ذلك تعك�س معرف�ة النس�ان الجتماعي�ة (أي مختل�ف الراء والم�ذاهب
الفلسفية اوالدينية والسياسية, ...الخ) نظام المجتمع القتصادي, ان المؤسسات السياسية تقوم كبناء فوقي على اساس اقتصادي, فاننا ن��رى,



مثل كي��ف ان مختل��ف الش��كال السياس��ية لل��دول الوروبي��ة العص��رية ه��ي اداة لتعزي��ز س��يطرة البرجوازي��ة عل��ى البروليتاري��ا.ان فلس��فة م��اركس
هي مادية فلسفية كاملة, اعطت النسانية, والطبقة العاملة بخاصة, ادوات جبارة للمعرفة.

 � بعد ما لحظ ماركس ان النظام القتصادي يشكل الساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي السياسي, أعار انتب��اهه اك�ثر م��ا اع�اره2
لدراس���ة ه���ذا النظ���ام القتص���ادي, ومؤل���ف م���اركس الرئيس���ي ((رأس الم���ال)) مك���رزس لدراس���ة النظ���ام القتص���ادي ف���ي المجتم���ع الح���ديث, أي
الرأسمالي.لقد تكون القتص�اد السياس�ي الكلس�يكي, ماقب�ل م�اركس ف�ي انجل�ترا, وك�ان اك�ثر البل��دان الرأس�مالية تط�ورا. فق��د درس آدام س�ميث
ودافيد ريكاردو النظ�ام القتص�ادي فس�جل بداي��ة نظري�ة قيم��ة –العم��ل. وواص�ل م�اركس عملهم��ا. ف�أعطى ه�ذه النظري��ة اساس�ا علمي�ا خالص�ا
وطوره�ا بص�ورة منس��جمة ال�ى النهاي��ة, وبي��ن ان قيم��ة ك��ل بض�اعة مش�روطة ب�وقت العم�ل الض�روري اجم��ال لنت�اج ه��ذه البض�اعة. و حي�ث
كان القتصاديون البرجوازيون يرون علقات بين الشياء (مبادلة بضاعة ببضاعة أخرى), اكتشف ماركس علق�ات بي��ن الن�اس المنفردي��ن.
والمال(النق���د) يعن��ي ان ه��ذه الص��لة ت��زداد وثوق��ا, جامع��ة ف��ي ك��ل واح��د ليتج��زأ ك��ل حي��اة المنتجي��ن المنفردي��ن القتص��ادية. والرأس��مال يعن��ي
استمرار تطور هذه الصلة. فان قوة عمل النسان تغدو بضاعة. فالجير يبيع قوة عمله لمال��ك الرض ولص��احب المص��نع وادوات النت��اج,
والعام��ل يس��تخدم قس��ما م��ن ي��وم العم��ل لتغطي��ة نفق��ات اع��الته واعال��ة اسرته(الج���رة)؛ ويس��تخدم القس��م الخ��ر للش��غل مجان��ا, خالق��ا للرأس��مالي
القيم���ة ال���زائدة, ال���تي ه��ي مص���در رب���ح, مص���در اث��راء للطبق���ة الرأس���مالية.ان نظري���ة القيم���ة ال���زائدة تش���كل حج���ر الزاوي���ة ف���ي نظري���ة م���اركس
القتصادية.ان الرأسمال الذي يخلقة عمل العامل يني��خ بثقل�ه عل�ى العام�ل, يخ�رب ص�غار ارب�اب العم�ل , وينش�يء جيش�ا م�ن الع�اطلين ع�ن
العم��ل. وانتص��ار النت��اج الض��خم ف��ي الص��ناعة ام��ر ظ��اهر م��ن نظ��رة الول��ى؛ ولكنن��ا لنلح��ظ ظ��اهرة مماثل��ة ف��ي الزراع��ة ايض��ا: ف��ان تف��وق
الس��تثمار الزراع��ي الرأس��مالي الض��خم واس��تخدام اللت ي��زدادان, والس��تثمارات الفلحي��ة تق��ع ف��ي ربق��ة الرأس��مالي النق��دي وتنح��ط ويح��ل به��ا
الخراب تحت وطأة تكنيكها المت�أخر, ان اشكال هذا النحطاط في النتاج الصغير تختلف في الزراعة عنها في الصناعة, ولكن النحط��اط
نفسه واقع ل جدال فيه. ان الرأسمال, اذ يغلب على النتاج الصغير, يؤدي الى زيادة انتاجية العم�ل وال�ى خل�ق وض�ع احتك�اري ف�ي ص�الح
جمعي��ات الرأس��ماليين الكب��ار. وص��فة النت��اج الجتماعي��ة ت��زداد ب��روزا ي��وم بع��د ي��وم. مئات اللف والمليي��ن م��ن العم��ال يججمع��ون ف��ي هيئة
اقتص��ادية متناس��قة, بينم��ا قبض��ة م��ن الرأس��ماليين تس��تملك نت��اج العم��ل المتش��ترك. وتش��تد فوض��ى النت��اج, والزم��ات والرك��ض المجن��ون وراء
السواق, وعدم ضمان العيش لسواد الس�كان.ان النظ�ام الرأس�مالي يزي��د م��ن تبعي��ة العم�ال ازاء الرأس�مال ويخل�ق ف�ي ال�وقت نفس�ه ق�درة العم�ل
الموح��د الك���بيرة.لقد تتب��ع م��اركس تط��ور الرأس��مالية م��ن عناص��ر القتص��اد البض��اعي الولي��ة والتب��ادل البس��يط وح��تى اش��كالها العلي��ا, النت��اج
الكبير.وان تجربة جميع البلدن الرأسمالية, القديمة منها والجديدة, تبين بوض��وح وس�نة بع��د س�نة, ص�حة م��ذهب م�اركس ه��ذا لع��دد متزاي��د اب��دا

من العمال.لقد انتصرت الرأسمالية في العالم بأسره, ولكن هذا لنتصار ليس سوى المقدمة لنتصار العمال على الرأسمال.-

 � عندما دجك النظ�ام القط�اعي, ورأى المجتم��ع الرأس��مالي ((الح�ر)) الن��ور, ت��بين ف�ورا ان ه�ذه الحري��ة تعن��ي نظام�ا جدي��دا لض��طهاد3
الشغيلة واستثمارهم, وفورا اخذت تنبثق ش�تى الم�ذاهب الش��تراكية انعكاس�ا له��ذا الض��طهاد واحتجاج�ا علي��ه, ولك��ن الش��تراكية البدائي��ة ك�انت
اشتراكية طوبوية. فقد كانت تنتقد المجتمع الرأسمالي, تشجبه, تلعن��ه, وتحل�م ب��ازالته, وتتخي�ل نظام�ا افض�ل؛ وتس�عى ال�ى اقن�اع الغني�اء ب�أن
الس��تثمار من��اف للخلق.ولك��ن الش��تراكية الطوبوي��ة ل��م تك��ن بق��ادرة عل��ى الش��ارة ال��ى مخ��رج حقيق��ي. ول��م تك��ن لتع��رف كي��ف تفس��ر طبيع��ة
العبودية المأجورة في ظل النظام الرأسمالي, و ل كيف تكتشف قوانين تطور الرأس�مالية, ول كي�ف تج��د الق�وة الجماعي��ة الق�ادرة عل�ى انتص�ار
خالقة المجتمع الجديد.غير ان الثورات العاصفة التي رافق�ت س�قوط القطاعي��ة, القنان�ة, ف�ي ك�ل مك�ان م��ن اوروب�ا وخاص�ة ف�ي فرنس�ا, بين�ت
بوضوح متزايد على الدوام ان النضال الطبقي هو اساس كل التطور وقوته المحركة.فما من حرية سياسية تم انتزاعها من طبقة القطاعيين
دون مقاومة يائسة. وما من بلد رأسمالي قام على اساس حر, ديموقراطي, الى هذا الحد أو ذاك, دون قيام نضال حتى الموت بي��ن مختل�ف
طبقات المجتمع الرأسمالي.ومن عبقرية ماركس, انه كان أول من استخلص هذا الستنتاج الذي ينطوي عليه التأريخ العالمي وطبقه بصورة
منس�جمة ال�ى النهاي�ة, وه��ذا الس�تنتاج ه�و م�ذهب النض�ال الطبقي.لق��د ك�ان الن�اس وس�يظلون اب�دا, ف�ي حق�ل السياس�ة, اناس�ا س�ذجا يخ��دعهم
الخ���رون ويخ���دعون انفس���هم, م���ا ل���م يتعلم���وا استش���فاف مص���الح ه���ذه الطبق���ات او تل���ك وراء التع���ابير والبيان���ات والوع���ود الخلقي���ة والديني���ة
والسياسية والجتماعية. فإن انصار الصلحات والتحسينات سيكونون ابدا عرضة لخداع المدافعين عن الوضاع القديمة طالما يدركوا ان
قوى هذه الطبقات السائدة او تلك تدعم كل مؤسسة قديمة مهما ظهر فيها من بربرية واه�تراء, فلك�ي نس�حق مقاوم��ة ه�ذه الطبق�ات لي�س ثم��ة



سوى وسيلة واحدة هي ان نجد في نفس المجتمع الذي يحيط بنا القوى التي تستطيع – وينبغي عليها بحكم وضعها الجتماعي – ان تغ��دو
القوة القادرة على تكنيس القديم وخلق الجديد ثم ان نثقف هذه القوى وننظمها للنضال. فقط مادية ماركس الفلسفية بينت للبروليتاري��ا الطري��ق
الواجب س�لوكه للخ�روج م�ن العبودي��ة الفكري�ة ال�تي ك�انت تتخب�ط فيه�ا ح�تى ذل�ك جمي��ع الطبق�ات المظلوم�ة. فق�ط نظري��ة م�اركس القتص�ادية
اوضحت وضع البروليتاريا الحقيقي في مجمل النظام الرأسمالي.ان المنظمات البروليتارية المستلقة تتك��اثر ف�ي الع��الم باس�ره م��ن امريك��ا ال�ى
اليابان ومن اسوج ال�ى افريقي�ا الجنوبي��ة, والبروليتاري�ا تتعل��م وت�تربى ف�ي غم�رة نض�الها الطبق�ي وتتح�رر م��ن اوه�ام المجتم�ع ال�برجوازي وت�زداد

تلحما على الدوام وتتعلم كيف تقدر نجاحاتها حق قدرها وتوطد قواها وتنمو بشكل ل مرد له.
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