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الدفاع عن املاركسية
هو توقيع
آلخر مراحل موتوا
أالن باديو

تؤثٌرا فً
تؤتً أهمٌة تناول الماركسٌة هنا من أنها أكثر النظرٌات فً التارٌخ
ً
الحركات الثورٌة فً العالم؛ حفرت بصماتها فً كل مكان على وجه األرض
بشكل أو بآخر ،عالوة على تؤثٌرها الكبٌر على كافة العلوم االجتماعٌة وحتى علم
أي فلسفة هو أنها لٌست فلسفة تؤملٌة ،بل
النفس .ما ٌفرق الماركسٌة عن ّ
مشروع للثورة االشتراكٌة ،فؤلهمت كل الحالمٌن بعالم أفضل وبالخالص البشري
ً
مركزا.
على األرض ال فً مملكة السماء .لهذا سوف نمدم لها عرضًا نمدًٌّا
لم ٌإسس ماركس نظرٌة تؤملٌة وال فلسفة شمولٌة ،وكان عمله الربٌسً
هو تحلٌل عمل رأس المال ،وموضوعات متناثرة فً نمد الفلسفة ،األلمانٌة
صا .لم ٌمدم ماركس نظرٌة مكتملة محددة المعالم ،بٌنما لجؤ تالمٌذه إلى
خصو ً
اإلضافة والتعدٌل والتطوٌر ،فؤنتج ذلن مدارس وتوجهات متعددة كلها تسمً
نفسها ماركسٌة .بل صارت الماركسٌة فً طبعتها األرثوذكسٌة فلسفة شاملة
جامعة تشمل منه ًجا فلسفًٌّا وعل ًما لاللتصاد والسٌاسة ونظرٌة للمعرفة ،ونظرٌة
فً الفن وعلم الجمال ،وعل ًما لالجتماع ،ونظرٌة للثورة والتنظٌم الثوري ،وحتى
عل ًما للنفس ،تحمل الحمٌمة المطلمة للعالم والتفسٌر الصحٌح لكل ظواهر
الوجود ،ومشروعًا للثورة االشتراكٌة .وحتى كتابات ماركس نفسها عالوة على
أنها ال تشكل ً
كال متسمًا (فماركس نفسه كان ٌطور أفكاره وكثٌ ٌر من كتاباته كان
مسودات) لها لراءات عدٌدة ،حسب خلفٌة المارئ الفلسفٌة.
لم ٌعلن ماركس وإنجلز صراحة َّ
أن اشتراكٌتهم العلمٌة  -كما سمٌاها -
فلسفة ،بل إنها تجاوزت وحلت محل لٌس فمط كل الفلسفة المثالٌة البورجوازٌة،
بل الفلسفة بوجه عام( .)1وهذا معناه الوحٌد – تمرٌ ًبا – أنهما ٌنتجان عل ًما ذا
(Karl Korsch, Marxism and Philosophy )1
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لوانٌن .لكن ال ٌمكن  -على رأي كورش(ْ - )2
أن نمول َّ
إن الفلسفة لد انتهت
بمجرد إخفاء اسمها .بل وهنان عبارات شهٌرة لماركس تفٌد بؤنه ٌمدم فلسفة8
أن تختفً لبل ْ
“الفلسفة ال ٌمكن ْ
أن تتحمك” ” ،مثلما تجد الفلسفة سالحها
()3
المادي فً البرولٌتارٌا ،تجد البرولٌتارٌا سالحها الروحً فً الفلسفة”  .أما
من لدم الماركسٌة فعلًٌّا كفلسفة فهو إنجلز ،الذي اكتفى بوصف األمر بؤنه مجرد
ارتباط بالفلسفة األلمانٌة ،مسمًٌا هذا بـ الجانب الفلسفً للعلم .وهذا ٌدل على
شعوره بوجود مشكلة ما فً نظرٌته؛ فهو لم ٌمدم ما ٌفٌد بؤنها علم ،وال ٌرٌد
نعتها بالفلسفة فً نفس الولت ،فابتكر هذا التعبٌر الغرٌب .وهو من ابتكر تعبٌر
المادٌة التارٌخٌة(( )4لم ٌستخدم ماركس هذا المصطلح ،بل استخدم ،مع إنجلز
أٌضًا ،مصطلح المفهوم المادي للتارٌخ( .))5كما راح ٌحول الماركسٌة إلى
منظومة فكرٌة شاملة ،تشمل منه ًجا للبحث ولوانٌن عامة للوجود ونظرٌة فً
االلتصاد السٌاسً ،ونظرٌة فً الثورة االشتراكٌة .فً الوالع ٌعود الفضل إلى
إنجلز فً تمدٌم الماركسٌة بوضوح وإسهاب للجمهور ،عالوة على مساهماته
العدٌدة والجوهرٌة فً إنتاجها ،عكسما ٌتصور جمهور الماركسٌٌن .ولد اعتبر
البعض أنه لد طور فكر ماركس بشرح هذه الموضوعات ،بٌنما اعتبر آخرون أنه
لد حرف فكر ماركس األصلً ،لكن إنجلز نفسه لد زعم َّ
أن ماركس لد اطلع
وراجع أعماله فً "دٌالكتٌن الطبٌعة" و"ضد درنج" ،وهو كتابه األساسً فً
الماركسٌة ،ووافك علٌها .وما نرى محاوالت بعض التالمٌذ إللصاق كل نماط
ضعف الماركسٌة بإنجلز سوى عملٌة إعفاء لماركس من المسإولٌة ،إنماذًا
لسمعة النظرٌة التً تحمل اسمه .ولد استمر تالمٌذ ماركس وإنجلز
األرثوذكسٌٌن فً اعتبار َّ
أن مذهب ماركس “لك ّلً الجبروت ،ألنه صحٌح،

أي ضرب
ومتناسك وكامل وٌعطً الناس مفهو ًما منسج ًما عن العالم ،الٌتفك مع ّ
أي دفاع عن الطغٌان البورجوازي .وهو
أي رجعٌة ،ومع ّ
من األوهام ومع ّ
الورٌث الشرعً لخٌر ما أبدعته اإلنسانٌة فً المرن التاسع عشر 8الفلسفة
األلمانٌة ،االلتصاد السٌاسً اإلنجلٌزي ،واالشتراكٌة الفرنسٌة”(.)6
ٌمكن تمدٌم تصور لنظرٌة ماركس وإنجلز ،نمدمه بإٌجاز شدٌد فٌما ٌلً8

 – 2منهج الدٌالكتٌن (الجدل) الماركسً8
كتب ماركس نمدًا سرٌ ًعا لمذهب هٌجل( ،)7فانتمد مثالٌته؛ ج ْعلَه األولوٌة للفكر
ْ
وعزلَه للفكر المجرد داخل نسك غٌر مرتبط بالوالع المحسوس.
على الوالع،
(Ibid. )2
( )3
( )4

Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction
Engels, Socialism: Utopian and Scientific, Historical Materialism

(The German Ideology, 4. The Essence of the Materialist Conception of )5
History, Social Being and Social Consciousness
( )6

لٌنٌن ،مصادر الماركسٌة الثالثة وألسامها المكونة الثالثة.

(Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 )7
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متؤثرا بفوٌرباخ .ولد زعم ماركس أنه لد
باختصار انتمده من وجهة نظر مادٌة،
ً
()8
جعل منطك هٌجل ٌمف على لدمٌه ً
بدال من رأسه  .والممصود أنه حوله من
منهج مث الً إلى دٌالكتٌن ماديٌ ،تعامل مع الفكر على أنه نتاج للوالع .وهو
رأس محض – ْ
إن صح التعبٌر – فهو “حوار العمل
ٌغالط هنا؛ فمنهج هٌجل هو
ٌ
الخالص مع نفسه” .الحمٌمة َّ
أن دٌالكتٌن هٌجل هو لحظة فً مذهبه ككل ولٌس
ً
تحلٌال للعمل الخالص وهو فً نفس الولت أداة
منه ًجا صورًٌّا للتحلٌلٌ ،شكل
لتحلٌله ألنه العمل الخالص نفسه .ومن الناحٌة العملٌة ،وفً الحمٌمة ،حول
ماركس منهج هٌجل – ربما بشكل الواعٍ  -إلى منطك صوري ،أدابً ،أو طرٌمة
معتبرا إٌاه مجرد منهج للبحث ،وطبك هذه الفكرة  -إلى حد كبٌر
لعرض أفكاره،
ً
أي عرض نظري واضح
 فً تحلٌله للرأسمالٌة .وهو على العموم لم ٌمدم ّلمنهجه ،بٌنما فعل ذلن إنجلز بإٌجاز مخل كما سنوضح.
تصور إنجلز الدٌالكتٌن كمنهج ٌتعامل مع العالم كك ٍل معمد ومتشابن ومتغٌر
حٌث تتفاعل أجزاإه وتتحول من حالة إلى أخرى ،وٌتسم بالحركة الدابمة فً
الطبٌعة والمجتمع ،وصراع المتنالضات .وهذا مما ٌجعل من الضروري ْ
أن
ندرس الجزء فً إطار الكل ،ونؤخذ فً االعتبار التفاعل والتؤثٌر المتبادل بٌن
األشٌاء والظواهرْ ،
وأن نرى األشٌاء وانعكاساتها الذهنٌة ،بصورة أساسٌة فً
ترابطها وحركتها وصٌرورتها ،فً نشوبها وزوالها .ولخصه فً ثالثة لوانٌن
(لانون تحول الكم إلى الكٌف والعكس بالعكس ،لانون تداخل المتنالضات،
ولانون نفً النفً( ))9ولد وصفه هكذا“ 8علم الموانٌن العامة للحركة وتطور
الطبٌعة والمجتمع اإلنسانً والفكر”( )10كما لدم تعرٌفًا آخر“ 8علم الترابطات
ممارنة بالمٌتافٌزٌما”( ،)11و”علم الدٌالكتٌن”(( )12التشدٌد من عندنا) .ولد طبك
دٌالكتٌكه على الطبٌعة فً كتاب مشهور ،بطرٌمة ضرب األمثلة ال أكثر .كما طبك
منهجه على المجتمع مع ربطه بالمادٌة؛ التصور المادي للتارٌخ ،أو المادٌة
التارٌخٌة .إذ اعتبر إنجلز َّ
أن الموانٌن الثالثة لوانٌن الوجود بؤكمله ولٌست
)Capital, vol. I, Afterward to the Second German Edition (8
( )9

Dialectics of Nature, II. Dialectics

وهذا هو النص باإلنجلٌزٌة8

;"The law of the transformation of quantity into quality and vice versa
The law of the interpenetration of opposites; The law of the negation of
”the negation.
(Anti – Dühring, Part I: Philosophy XIII. Dialectics. )10
Negation of the Negation
“Dialectics, however, is nothing more than the science of the general
laws of motion and development of nature, human society and
”thought.
(Dialectics of Nature )11
(Socialism: Utopian and Scientific, The Science of Dialectics )12
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ً
محوال منطك هٌجل إلى ما ٌشبه العلم ،بدون برهنة كافٌة
مجرد لوانٌن للفكر،
على “صحة” تلن الموانٌن ،وبالتالً تكون مٌتافٌزٌما جدٌدة ولٌست عل ًما .هنا
نستطٌع ْ
أن نجد َّ
أن إنجلز لد لسم الدٌالكتٌن إلى لسمٌن 8األول 8لوانٌن عامة
للوجود (تشبه فكرة العمل غٌر المدرن لذاته عند هٌجل)؛ صحٌحة ،والثانً8
طرٌمة معٌنة فً التفكٌر؛ منهج صوري أدابً أو بحثً تتفك لوانٌنه مع العمل
الموضوعً أو لوانٌن الوجود .وهً محاولة لجعل الدٌالكتٌن الهٌجلً مادًٌّا .لكن
الواضح َّ
أن الهروب من المثالٌة الهٌجلٌة لم ٌتحمك؛ فمد لدم لوانٌن الجدل ال
كرإٌتنا للعالم أو كمجرد صٌاغة لما نعتبره لوانٌن العالم المابلة للتغٌر ،بل
كموانٌن موضوعٌة تحكم العالم كان علٌنا اكتشافها فحسب ،كما اعتبرها صحٌحة
بشكل مطلك؛ حمٌمة مطلمة .ورغم محاولة إنجلز تحوٌل جدل هٌجل من المثالٌة
إلى المادٌة أشاد بالمحتوى الثوري للدٌالكتٌن الهٌجلً وفلسفته ككل دون الجانب
المحافظ ،واستفاد منه فً وضع طرٌمة للتحلٌل تنظر لألشٌاء فً نشوبها
وتطورها وتؤثرها بمحٌطها وفً تفاعل المتنالضات ..إلخ.
ولد اتبع معظم الماركسٌٌن هذا التوجه .فبٌنما حول ماركس الدٌالكتٌن –
عملًٌّا  -إلى منهج صوري ،حوله إنجلز إلى مذهب؛ لوانٌن الوجود .وكانت تلن
هً بداٌة تحوٌل الماركسٌة إلى مذهب مغلك ٌشمل المادٌة الجدلٌة ،والمادٌة
التارٌخٌة ،وااللتصاد السٌاسً (تضاف أحٌانًا نظرٌة الثورة االشتراكٌة) ،حتى
جاءت مرحلة النمد وإعادة النظر من لبل كثٌر من الماركسٌٌن أنفسهم.

 - 0التصور المادي للتارٌخ8
تتلخص نظرٌة ماركس المادٌة التارٌخٌة فً عبارته الشهٌرة8

“فً إنتاج الناس االجتماعً لحٌاتهم ٌدخلون فً عاللات محددة ،ضرورٌة
ومستملة عن إرادتهم ،وهً عاللات إنتاج تطابك درجة معٌنة من تطور لواهم
اإلنتاجٌة المادٌة .وٌشكل مجموع عاللات اإلنتاج هذه البنٌان االلتصادي
ي ٌشكل األساس الحمٌمً الذي ٌموم فوله صرح علوي لانونً
للمجتمع ،أ ْ
وسٌاسً وتتمشى معه أشكال اجتماعٌة .فؤسلوب إنتاج الحٌاة المادٌة هو شرط
العملٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة والعملٌة للحٌاة بوجه عام .لٌس وعً الناس
بالذي ٌحدد وجودهم ،ولكن وجودهم االجتماعً هو الذي ٌحدد وعٌهم .فعندما
تصل لوى المجتمع اإلنتاجٌة المادٌة إلى درجة معٌنة من تطورها تدخل فً
صراع مع أحوال اإلنتاج المابمة ،أو بالتعبٌر المانونً مع أحوال الملكٌة التً
كانت تعمل فً ظلها حتى ذلن الولت .وتتغٌر هذه األحوال التً هً لٌد على
األشكال التطورٌة من الموى اإلنتاجٌة”(.)13
( .A Contribution to the Critique of Political Economy, preface )13وبمٌة
الموضوع هو “ 8وفً هذه اللحظة تحل حمبة من الثورة االجتماعٌة .فتعدٌل الماعدة االلتصادٌة ٌجر فً أذٌاله

للبًا سرٌعًا بدرجة أكثر أو ألل ،لكل الصرح ا لعلوي الهابل .وعند دراسة االنمالبات التً من هذا النوع ٌجب
داب ًما ْ
أن نفرق بٌن الملب المادي الذي ٌحدث فً أحوال اإلنتاج االلتصادٌة والتً ٌمكن تمرٌرها بدلة عالٌة،
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وهنان عبارة شبٌهة إلنجلز“ 8لمد اتضح َّ
أن كل التارٌخ الماضً ،باستثناء
مراحله البدابٌة ،كان تارٌخ صراع الطبمات؛ َّ
وإن هذه الطبمات المتصارعة من
المجتمع هً داب ًما نتاج أنماط اإلنتاج والتبادل .وباختصار ،نتاج الظروف
االلتصادٌة لعصرها؛ فالبناء االلتصادي للمجتمع ٌشكل داب ًما األساس الحمٌمً
الذي ٌمكننا على أساسه وضع التفسٌر النهابً للبنٌة الفولٌة ككل للمإسسات
السٌاسٌة والمانونٌة ،فضال عن الدٌنٌة والفلسفٌة ،وغٌرها ،لكل مرحلة تارٌخٌه
معٌنة”(.)14
وهذه العبارة وتلن لد استخدمتا كؤساس ومنبع لفكرة المادٌة المٌكانٌكٌة
(تعتبر االلتصاد هو المحرن الوحٌد للتارٌخ وتفسر كل التحوالت واألحداث به)،
التً سادت بٌن كثٌر من الماركسٌٌن ،حتى فً حٌاة ماركس نفسه .لكن هنان
توكٌدات كثٌرة من لبل ماركس وإنجلز على دور البناء الفولً ،الفكري
َّ
وأن العامل
أي االلتصاد،
والمانونً والسٌاسً ،فً عمل البناء التحتًْ ،
االلتصادي لٌس العامل الوحٌد فً حركة التارٌخ .بل تبرأ ماركس نفسه من تلن
مرارا ممن ٌصرون على التفسٌر
الماركسٌة المادٌة الفجة ،وسخر إنجلز
ً
االلتصادي لكل الولابع واألحداث .فالعاللة بٌن البنٌتٌن هً عاللة تفاعل ،وال
ٌوجد تعالب زمنً بٌنهما ،رغم َّ
أن البنٌة التحتٌة هً المرجع النهابً؛ “فً آخر
المطاف” بتعبٌر إنجلز ،والظروف السٌاسٌة وغٌرها ،والتمالٌد التً تعشش فً
دورا معٌنًاْ ،
وإن لم ٌكن الدور الحاسم( .)15ونفس
رإوس الناس تلعب هً أٌضًا ً
الشًء ٌنطبك على عاللة لوى وعاللات اإلنتاج .وهذه العبارة إلنجلز تحسم
األمر كله بوضوح8

“ َّ
إن التطور السٌاسً والحمولً والفلسفً والدٌنً واألدبً والفنً ..إلخ
ٌرتكز على التطور االلتصادي ،ولكنها جمٌعًا تإثر كذلن فً بعضها وفً البناء
التحتً االلتصادي ،ولكنه لٌس من الصحٌح إطال ًلا َّ
أن الوضع االلتصادي وحده
هو السبب ،ولكنه هو وحده دون غٌره الفعال بٌنما البالً كله ال ٌعدو ْ
أن ٌكون
نتٌجة منفعلة ...كال ،فهنا ٌوجد تفاعل على أساس الضرورة االلتصادٌة التً
وبٌن األشكال المانونٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة والفنٌة والفلسفٌة ،أو بكلمة واحدة األشكال األٌدٌولوجٌة التً
ٌدرن الناس فً ظلها هذا الصراع وٌجاهدون فً سبٌل فضه .إذا لم ٌكن فً اإلمكان الحكم على فرد طب ًما لما
ٌراه هو عن نفسه ،فلن ٌكون فً اإلمكان الحكم على حمبة مشابهة من الثورة على أساس وعٌها بنفسها؛
وإنما بالعكس ٌجب تفسٌر هذا الوعً بمتنالضات الحٌاة المادٌة فً أحشاء المجتمع المدٌم .وهذا هو السبب
الذي من أجله ال تكلف البشرٌة نفسها إال بمهام تستطٌع تحمٌمها .والوالع ،لو نظرنا عن كثب الكتشفنا داب ًما
أنَّ المهمة ال تظهر إال إذا كانت الظروف المادٌة الالزمة لتحمٌمها لابمة أو فً سبٌل التكون على األلل .من
ناحٌة الخطوط العرٌضة نستطٌع ْ
أن نعتبر أسالٌب اإلنتاج اآلسٌوٌة والمدٌمة واإللطاعٌة وفً المجتمع
البورجوازي الحدٌث كؤنها حمب متدرجة فً التكوٌن االلتصادي للمجتمع .وتشكل أحوال اإلنتاج البورجوازٌة
الشكل المتنالض األخٌر من عملٌة اإلنتاج االجتماعً .ولكن التنالض لٌس فردًٌّا ،ولكنه ٌنبعث من األحوال
االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها األفراد .أو أنَّ الموى اإلنتاجٌة التً تنشؤ فً أحشاء المجتمع البورجوازي تخلك
فً الولت نفسه األحوال المادٌة التً تسمح بفض هذا التنالض ،ومن ثم فبهذا التكوٌن االجتماعً ٌنتهً
عصر ما لبل التارٌخ للمجتمع البشري”.
()14
()15
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تشك لنفسها داب ًما طرٌ ًما فً آخر المطاف”( .)16وهذه المادٌة تُسمى "جدلٌة"
بخالف المادٌة المٌكانٌكٌة المشار إلٌها أعاله.
ولطالما أبرز وأكد ماركس وإنجلز ومن تالهم من المفكرٌن الماركسٌٌن ،مثل
كاوتسكً وبلٌخانوف ،على هذا المعنى للتصور المادي للتارٌخ ،ولد أسهبوا فً
شرحه( .)17ولد ذهبوا إلى َّ
أن كون العامل االلتصادي هو المحرن األول للتارٌخ
َّ
وأن انمسام الناس إلى طبمات هو أعمك من انمسامهم على أسس أخرى هو
المٌل العام فمط؛ إذ لد ٌحدث شًء مغاٌر .فمد ٌكون انمسام الناس على أسس
دٌنٌة أو عرلٌة ألوى فً فترات معٌنة كما بٌنت أحداث التارٌخ .والمادٌة
المٌكانٌكٌة أو التفسٌر االلتصادي للتارٌخ ٌعنً ببساطة َّ
أن العامل االلتصادي هو
داب ًما العامل الحاسم فً كل لحظة ،لكن هذه المادٌة االلتصادٌة مرفوضة من لبل
مإسسً الماركسٌة .فاالنمسام الطبمً هو األعمك فً المدى الطوٌل ،فً الخلفٌة
البعٌدة أو العمٌمة لألحداث ولٌس فً كل لحظة من حٌاة المجتمع .فمد ٌلعب
دورا غٌر للٌل فً حركة التارٌخ فً فترة ما ،لكن مصدر هذا
االنمسام الدٌنً ً
االنمسام نفسه ٌعود تارٌخًٌّا وفً النهاٌة إلى عامل التصادي – اجتماعً ،من
خالل توسطات متباٌنة ،كما َّ
أن التغٌرات العمٌمة فً النظام االجتماعً تتحدد وفمًا
رأي ماركس بوضوح فً األمرَّ “ 8
إن
للعامل االلتصادي .وتوضح هذه الفمرة
َ

البنٌة االلتصادٌة للمجتمع هً األساس الفعلً الذي ترتكز علٌه البنٌة الفولٌة
الحمولٌة والسٌاسٌة ،والذي تتوافك معه األشكال االجتماعٌة للفكر .فنمط اإلنتاج
ٌحدد طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة عمو ًما .وكل هذا ٌنطبك على
حٌ اتنا المعاصرة ،حٌث تسود المصالح المادٌة ،لكنه ال ٌنطبك على العصور
الوسطى ،حٌث سادت الكاثولٌكٌة ،وال على أثٌنا وروما حٌث سادت السٌاسة...
من الواضح تما ًما أ َّنه ال العصور الوسطى كانت تعٌش على الكاثولٌكٌة وال العالم
المدٌم كان ٌعٌش على السٌاسة .بل بالعكس؛ َّ
إن نمط اكتسابهم للرزق هو الذي
()18
ٌفسر لماذا كانت السٌاسة هنا والكاثولٌكٌة هنان تلعب الدور الربٌسً” .
مرارا على أنهما لم ٌضعا مخط ًطا عا ًما للتارٌخ،
كذلن أكد ماركس وإنجلز
ً
لكن التالمٌذ األرثوذكس صنعوا مثل هذا المخطط ،بل ذهب ستالٌن إلى ابتكار
نظرٌة المراحل الخمس لتطور المجتمعات( .)19وٌكفً ْ
أن نمرأ هذه العبارة
لماركس حتى نفهم مولفه بوضوح“ 8لو َّ
أن روسٌا لد اتجهت للتحول إلى أمة

رأسمالٌة على غرار بلدان أوروبا الغربٌة ،وهً لد واجهت الكثٌر من المشاكل
أن ٌتحول أ ً
خالل السنوات األخٌرة فً هذا التوجه ،فهً لن تنجح بدون ْ
وال جز ٌء
مهم من فالحٌها إلى برولٌتارٌا ،ثم بعد ْ
أن ترلد فً حضن النظام الرأسمالً،

(Engels to Starkenburg, London, 25 Jan., 1894 )16
( )17على سبٌل المثال كاوتسكً“ ،ممالة فً المادٌة التارٌخٌة” ،بلٌخانوف فً “التصور المادي للتارٌخ”.
(Capital, Vol. I, chapter one, footnote 34 )18
( )19المشاعٌة – العبودٌة – اإللطاعٌة – الرأسمالٌة – االشتراكٌة.
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فسوف تعانً بشاعاته مثلما حدث لكل الشعوب التً ولعت فً هذا الدنس .هذه
هً الخالصة .لكن هذا ال ٌكفً نالدي ،فهو ٌشعر أنه مضطر إلى تحوٌر مخططً
حول نشوء الرأسمالٌة فً غرب أوروبا إلى نظرٌة تارٌخٌة – فلسفٌة للمسار
العام المحتم لكل الشعوب ،بغض النظر عن الظروف الخاصة التً تجد نفسها
فٌها ،فً سبٌل ْ
أن تصل فً نهاٌة األمر إلى شكل من االلتصاد ٌضمن ،بجانب
()20
التوسع الكبٌر لموى اإلنتاج للعمل االجتماعً ،التمدم األكمل للبشر” .
ومن المهم ْ
أن نشٌر هنا إلى مولف ماركس وإنجلز من الدولة.
لخص إنجلز تفسٌر نشوء الدولة كاآلتً8

بؤي حال لوة مفروضة على المجتمع من خارجه؛ كما أنها
“الدولة لٌست ّ
لٌست كذلن ‟والع الفكرة األخاللٌة‟‟ ،صورة ووالع العمل‟ كما ٌدعً هٌجل .بل
إنها نتاج المجتمع عند درجة معٌنة من تطوره؛ الدولة هً إفصاح عن كون هذا
المجتمع لد ولع فً تنالض مع ذاته ال ٌمكنه حله ،عن أ َّنه لد انمسم إلى
متضادات مستعصٌة ٌعجز عن الخالص منها ،وحتى ال تموم هذه المتضادات؛
هذه الطبمات ذات المصالح االلتصادٌة المتنالضة ،باستهالن بعضها البعض
والمجتمع فً نضال عمٌمَّ ،
فإن ظهور لوة تمف ظاهرًٌّا فوق المجتمع ،صارت
ً تلطف التنالض وتبمٌه ضمن حدود ‟النظام‟َّ .
إن هذه الموة المنبثمة
ضرورٌة لك ْ
عن المجتمع والتً تضع نفسها ،مع ذلن ،فوله وتنفصل عنه أكثر فؤكثر هً
الدولة”(.)21
ً
كما رأى ماركس َّ
جهازا لممع طبمة أخرى ،وهذا ما
أن “الدولة لٌست إال
ٌصدق على الجمهورٌة الدٌممراطٌة بدرجة ال تمل إطال ًلا عن صدله على
الملكٌة”( ،)22ولد وصف الدولة بؤنها زابدة طفٌلٌة تمتات على حساب المجتمع
وتعٌك تمدمه الحر .وبما َّ
أن الدولة البورجوازٌة هً جهاز لمع للطبمات األخرى،

َّ
فإن تكوٌنها كجهاز ٌالبم طبٌعة مهمتها ،فال ٌكفً استٌالء البرولٌتارٌا علٌها ،بل
َّ
إن علٌها تحطٌمها وإلامة دولتها .هذا ما استخلصه ماركس بعد تجربة كومٌونة
بارٌس .وٌمٌز ماركس بٌن جهاز الدولة وأدوات االستعباد الروحً ،والكل أدوات
فً ٌد الطبمات المسٌطرة.
أما بالنسبة لوضع الدولة بعد الثورة االشتراكٌة ،فالمولف األصلً تلخص فً
ما جاء فً البٌان الشٌوعً فً “ 82626فالبرولٌتارٌا ستستخدم سلطتها

السٌاسٌة لتنتزع من البورجوازٌة تدرٌجًٌّا ،رأس المال كله ،ولـتمركز أدوات
ي فً أٌدي البرولٌتارٌا المنظمة فً طبمة سابدة،
اإلنتاج كلها فً أٌدي الدولة ،أ ْ
()20
()21
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ولتزٌد حجم الموى المنتجة بؤلصى سرعة ممكنة” .ولم ٌحدد البٌان شكل هذه
الدولة؛ فالبورجوازٌة هً األخرى منظمة فً طبمة سابدة ودولتها هً آلة
بٌرولراطٌة  -عسكرٌة لمعٌة.

وفً نمد برنامج جوتا وردَّ “ 8
إن الحرٌة هً فً تحوٌل الدولة من جهاز فوق
المجتمع إلى جهاز خاضع بالكامل لهذا المجتمع”.
أي إشارة لتحطٌم هذا الجهاز.
بدون ّ
لكن بعد خبرة كومٌونة بارٌس التً حطمت جهاز الدولة بالفعل تغٌر مولف
ماركس وإنجلز؛ فراح ماركس ٌمتدح الكومٌونة8
أي فً أٌام الكومٌونة بالذات ،كتب ماركس إلى
ففً  20أبرٌل ْ ،2652
كوجلمان ٌمول8

“إذا ما تصفحت الفصل األخٌر من كتابً  26برومٌر ستجد َّ
أن المحاولة
التالٌة للثورة الفرنسٌة لن تكون ،كما كان الحال ً
لبال ،نمل الجهاز البٌرولراطً
العسكري من ٌد إلى أخرى ،ولكن تدمٌر هذا الجهاز (التشدٌد لماركس) وهذا هو
ألي ِ ثورة شعبٌة ح ًّما على المارة .وهذا هو ما ٌحاول رفالنا األبطال
الشرط األول ّ
فً بارٌس ْ
أن ٌفعلوه” .وٌمول نص ماركس فً  26برومٌر 8لامت كل الثورات
()23
بتعزٌز هذه اآللة ً
بدال من تحطٌمها”  .ثم كتب فً “الحرب األهلٌة فً
فرنسا”“ 8وكان لوحدة األمة ْ
أن تصبح حمٌمة بتدمٌر سلطة الدولة التً كانت
تدعً بؤنها تجسٌد لتلن الوحدة ،ولكنها كانت ترغب فً ْ
أن تكون مستملة عن
األمة ،متعالٌة علٌها .أما فً الوالع فلم تكن سلطة الدولة هذه إال بمثابة زابدة
طفٌلٌة على جسم األمة”– “وهكذا َّ
فإن هذه الكومٌونة الجدٌدة التً تحطم سلطة
الدولة الحدٌثة اعتبرت بمثابة بعث لكومٌونات العصور الوسطى التً سبمت
نشوء سلطة الدولة تلن وكونت أساسًا لها” “ -كان أول مرسوم أصدرته
الكومٌونة ٌمضً بإلغاء الجٌش الدابم واالستعاضة عنه بالشعب المسلح” –
“والشرطة التً كانت لبل ذلن أداة فً أٌدي الحكومة المركزٌة جردت فو ًرا من
كافة وظابفها السٌاسٌة وحولت إلى هٌبة للكومٌونة مسإولة ٌمكن تبدٌلها فً
أي ِ ولت كان”.
ّ
كما أشار ماركس وإنجلز فً ممدمة البٌان الشٌوعً فً  2650إلى َّ
أن
برنامج البٌان لد شاخ فً بعض تفاصٌله ،مضٌفٌن جملة من كتاب“ 8الحرب
األهلٌة فً فرنسا”“ 8لمد أثبتت الكومٌونة شٌب ًا واحدًا بالتحدٌد ،وهو َّ
أن الطبمة

العاملة ال تستطٌع ببساطة ْ
أن تستولً على آلة الدولة الجاهزة وتستخدمها فً
تحمٌك أهدافها الخاصة”.
وٌمكن فهم هذه الجملة على أكثر من معنى 8ضرورة تحطٌم جهاز الدولة
فمط ،أو إبداله بجهاز دولة مختلف .واألهم أنه لم ٌضف هذا النص فً متن
()23
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مرارا بعد ذلن .كذلن نستغرب ،إذا كان ً
فعال ماركس وإنجلز
البٌان رغم طباعته
ً
أي ما فعلته الكومٌونة ،فلماذا ال ٌمال
لد لررا الموافمة على األطروحة األناركٌة؛ ْ
فورا؟
هكذا صراحة 8إلغاء الدولة ً
كما فعل إنجلز نفس الشًء ،زاع ًما َّ
أن الكومٌونة لد ألامت دٌكتاتورٌة
البرولٌتارٌا“ 8هل ترٌدون أٌها السادة األعزاء ْ
أن تعرفوا كٌف تكون هذه

الدٌكتاتورٌة (دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا) فلتلموا نظرة على كومٌونة بارٌس ...لمد
كانت هذه هً دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا”).(24
بعد ذلن نجد تراج ًعا عن تحبٌذ فكرة هدم جهاز الدولة كل ًٌّا8

“تمع بٌن المجتمع الرأسمالً والمجتمع الشٌوعً ،مرحلة التحول الثوري
من األول إلى اآلخر .وتناسبها مرحلة انتمال سٌاسً ال ٌمكن ْ
أن تكون الدولة
فٌها سوى الدٌكتاتورٌة الثورٌة للبرولٌتارٌا”( .)25فمرة أخرى ٌعود ذكر لفظ
“الدولة” ،بطرٌمة عام .2626
كما لال إنجلز8

“ َّ
إن الدولة الشعبٌة الحرة لد تحولت إلى دولة حرة .وإذا تكلمنا بالمعنى
النحوي ،سنمول َّ
إن الدولة الحرة هً دولة حرة إزاء مواطنٌها ،دولة ذات
حكومة استبدادٌة .ولذا ٌنبغً التولف عن كل هذه الثرثرة حول الدولة ،والسٌما
بعد الكومٌونة التً تولفت عن ْ
أن تكون دولة بالمعنى األصلً للكلمةَّ .
إن فكرة
الدولة الشعبٌة طالما عرضتنا ألشد االنتمادات من جانب األناركٌٌن ،رغم َّ
أن
موضوعة ماركس ضد برودون ثم „البٌان الشٌوعً„ لد أوضحا صراحة َّ
أن
الدولة ستنحل من تلماء نفسها وتزول عند إلامة النظام االشتراكً .وبما َّ
أن
الدولة لٌست سوى مإسسة مإلتة تستخدم فً النضال ،فً الثورة من أجل
تحطٌم األعداء بالموةٌ ،كون الكالم عن دولة شعبٌة حرة مجرد لغو فراغ .وطالما
ظلت البرولٌتارٌا تحتاج إلى الدولة ،فإنها ال تحتاج إلٌها من أجل الحرٌة ،بل
لممع أعدابها ،وما ْ
أن ٌصبح باإلمكان التحدث عن الحرٌة حتى تزول الدولة
بوصفها دولة .ولذا نمترح استبدال كلمة „المشاعة„  Gemeinwesenفً كل
مكان بكلمة „الدولة„ ،وهً كلمة ألمانٌة لدٌمة مالبمة ٌمكنها ْ
أن تمابل كلمة
„ Communeكومٌن„ الفرنسٌة”(.)26
وإنجلز هنا ٌكتفً ْ
بؤن ٌعدنا بزوال الدولة بعد تحمٌك االشتراكٌة ،وٌفضل
استخدام كلمة كومٌونة ً
بدال منها .هكذا علٌنا ْ
أن نعتمد على وعده ونكتفً بتبدٌل
اللفظ.

) )24ممدمة  2672لكتاب 8الحرب األهلٌة فً فرنسا
()25
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ثم فً  2672لال إنجلز فً ممدمته لكتاب “الحرب األهلٌة فً فرنسا“ عام
82672

“والدولة فً أحسن األحوال هً شر ترثه البرولٌتارٌا بعد كفاحها الظافر من
أجل السٌطرة الطبمٌة؛ والبرولٌتارٌا المنتصرة ،مثلها مثل الكومٌونة ،ال تستطٌع
إال ْ
أن تبتر أسوأ جوانب هذا الشر فً ألرب لحظة ممكنة ،حتى ٌحٌن ذلن الولت
الذي ٌستطٌع فٌه جٌل ترعرع فً ظل ظروف اجتماعٌة جدٌدة حرة ْ
أن ٌلمً
بزبالة الدولة بؤكملها فوق كوم النفاٌات”(التشدٌد من عندنا).
وهذه عودة واضحة لـ  .2626فالكالم ٌدور على دولة لكن من نوع ٌختلف
عن دولة البورجوازٌة.

أما الشرح الذي استنجد به لٌنٌن ،من كتاب “ضد درنج” فهو“ 8تستولً
البرولٌتارٌا على السلطة السٌاسٌة وتحول وسابل اإلنتاج من أول لحظة إلى
ملكٌة الدولة .لكن وهً تفعل ذلن تمضً على نفسها كبرولٌتارٌا ،وتمضً على
الفروق الطبمٌة والتنالضات الطبمٌة ،كما تمضً على الدولة بوصفها دولة”(.)27
ثم راح ٌتكلم (إنجلز ثم لٌنٌن) عن اتجاه تلن الدولة إلى التالشً.
هذا المولف تجاه فكرة حل الدولة كانت موضوعًا للصراع النظري الحاد بٌن
الماركسٌٌن واألناركٌٌن (الفوضوٌٌن) .ولد افتمد المولف الماركسً بوضوح إلى
أي تصور عن إمكانٌة ْ
أن تتحول دولة البرولٌتارٌا إلى بٌرولراطٌة متسلطة حتى
ّ
على البرولٌتارٌا نفسها ،وهو ما تصوره األناركٌون .وهل من دولة عبارة عن
أن ٌتالشى دون ْ
جهاز مسلح للممع ٌمكن ْ
أن ٌحاول االستمرار كموة مستملة عن
المجتمع! وهنا نتذكر ما ٌعرف بـ نبوءة باكونٌن ،لبل ظهور االتحاد السوفٌتً
بعمود (" 8)2651دعنا نتساءل؛ إذا ما أصبحت البرولٌتارٌا طبمة حاكمة ،فعلى

من ستمارس سلطتها؟ باختصار ستظل هنان برولٌتارٌا أخرى تكون خاضعة
للحكم الجدٌد ،لتلن الدولة الجدٌدة"(ٌ .)28عنً َّ
أن لادتها سٌحلون مكان الطبمة

الحاكمة التً حاربوا ضدها.
الحتمٌة التارٌخٌة8
مثٌرا للجدل بٌن الماركسٌٌن ،وبٌنهم وبٌن
هذا الموضوع كان داب ًما
ً
مخالفٌهم .وفً رأٌنا أنه طرح ملتبس لدي مإسسً الماركسٌة.
وهذه الفكرة تختلف عن الحتمٌة الطبٌعٌة ،فموانٌن التارٌخ لدى ماركس
وإنجلز هً مٌول أكثر منها لوانٌن ،تختلف عن لوانٌن الفٌزٌاء .وال ٌتحرن
التارٌخ وفمًا لموانٌن فٌزٌابٌة ،بل بالتفاعل بٌن الحرٌة والضرورة ،أو “لوانٌن”
التارٌخ واالختٌار البشري .ومن هنا ٌؤتً االلتباس؛ فالمشكلة تكمن فً التوفٌك
بٌن لوانٌن التارٌخ واالختٌار البشري.
(Anti - Dühring, Part III: Socialism, Theoretical )27
)Statism and Anarchy (28
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ونجد فً كتابات ماركس وإنجلز ما ٌفٌد باعتمادهما بمبدأ الحتمٌة التارٌخٌة.
فالفكرة المابلة بؤنه فً إنتاج الناس االجتماعً لحٌاتهم ٌدخلون فً عاللات
محددة ،ضرورٌة ومستملة عن إرادتهم ،تتضمن الحتمٌة التارٌخٌة ،على أساس
محصلة إرادات األفراد التً تتحدد حت ًما تحت ضغط العامل االلتصادي ،وهو ما
مرارا .ومما لاله إنجلز بهذا الخصوص“ 8ولذلن
تضمنته األدبٌات الماركسٌة
ً

كان من الضروري تناول أسلوب اإلنتاج الرأسمالً وروابطه التارٌخٌة ،وفً
حتمٌة ظهوره فً مرحلة تارٌخٌة محددة ،ومن ثم ،كذلن تناول حتمٌة
انهٌاره”(( )29التشدٌد من عندنا) .وهنان إشارات كثٌرة فً أعمال ماركس

وإنجلز عن الدور التارٌخً للبورجوازٌة ،وللبرولٌتارٌا بعد ذلن ،وعن العاللة
المحددة بٌن لوى اإلنتاج وعاللات اإلنتاج ،منها العبارة الشهٌرة حول الطاحونة
الهوابٌة واآللة البخارٌة“ 8الطاحونة الهوابٌة تعطٌن مجتمعًا ٌحكمه السٌد
االلطاعً ،والطاحونة البخارٌة تعطٌن مجتمع الرأسمالٌة الصناعٌة”(،)30
والعبارة التً جاءت بعدها بكثٌر“ 8من بٌن كل وسابل اإلنتاجَّ ،
فإن أعظم لوى
إنتاج هً الطبمة الثورٌة نفسها”( .)31لكن نفى داب ًما ماركس وإنجلز وكثٌر من
تالمٌذهما المخلصٌن صفة المدرٌة عن حركة التارٌخ ،كما لم ٌنفوا دور الصدف
ودور الفرد ،متبعٌن فكرة هٌجل 8الضرورة تظهر نفسها فً الصدف .والمفهوم
من هذا َّ
أن الحتمٌة التارٌخٌة تتعلك بالتحوالت العامة ولٌس بكل لحظة فً
التارٌخ الملًء بالصدفْ .
لكن فهم معظم التالمٌذ َّ
أن لوانٌن التارٌخ تشبه لوانٌن
الفٌزٌاء ،ومن ثم تمسكوا بؤن الماركسٌة علم حمٌمً ولٌست رإٌة.
َ
وإنجلز َّ
أن االشتراكٌة هً مصٌر البشرٌة
والمفهوم من عموم كتابات ماركس
كحتمٌة تارٌخٌة.
ومع ذلن هنان ماركسٌون ٌنكرون مبدأ الحتمٌة التارٌخٌة وطرح ماركس
له ،وٌدعً بعضهم – عكس الحمٌمة  -أنه لم ٌذكر هذا المصطلح صراحة ،ولذلن
سنولً األمر اهتما ًما خاصًّا.
تتضمن نظرٌة “االشتراكٌة العلمٌة” هذه الحتمٌة .وهذه الفكرة الجوهرٌة فً
الماركسٌة ٌُمصد منها شًء مهم؛ َّ
أن الماركسٌة هً علم وحمٌمة ولٌست مجرد
وجهة نظر .ومن األفكار الراسخة َّ
أن هذه هً نظرٌة البرولٌتارٌا ،لكنها هً
الحمٌمةَّ ،
ألن البرولٌتارٌا تحمل مهمة تارٌخٌة ،هً تحرٌر العالم فً سٌاق
مبكرا“ 8لٌست الشٌوعٌة بالنسبة لنا
تحرٌرها لنفسها .ولد كتب ماركس وإنجلز
ً

حالة ٌجب خلمها؛ ً
مثال أعلى على الوالع ْ
أن ٌتماثل معه ،بل إننا نطلك كلمة

(Anti - Dühring, Introduction )29
(“The hand - mill gives you society with the feudal lord; the steam - )30
society with the industrial capitalist” mill,
Karl Marx, The Poverty of Philosophy, Chapter Two: The Metaphysics of
Political Economy, The Method, Second Observation
(Ibid., Strikes and Combinations of Workers)31
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الشٌوعٌة على الحركة الوالعٌة التً تنمض األوضاع المابمةَّ ،
وإن شروط هذه
الحركة تنتج من الحالة المابمة فعال” .والمفهوم َّ
أن الشٌوعٌة هً مآل الوالع
الحالً ولٌست مشروعًا مفروضًا .ألٌست هذه ممدمة لفكرة الحتمٌة التارٌخٌة؟
وٌنتمل بنا ماركس نملة أكثر صراحة بعد ذلنَّ “ 8
إن البورجوازٌة تُنتج ،لبل كل

شًء ،ح ّفاري لبرها .فانهٌارها وانتصار البرولٌتارٌا ،أمران حتمٌّان بنفس
المدر”(( )32التشدٌد من عندنا) ،ثم“ 8فً مرحلة معٌنة من التطور ،تدخل لوى
اإلنتاج المادٌة للمجتمع فً تنالض مع عاللات اإلنتاج المابمة ...وتتحول عاللات
اإلنتاج تلن من الصٌغة المالبمة لتطور لوى اإلنتاج إلى لٌد علٌها .ومن ثم تبدأ
حمبة ثورة اجتماعٌة”َّ ” ...
إن نمط اإلنتاج البورجوازي هو آخر صورة تناحرٌة
()33
لعملٌة اإلنتاج االجتماعٌة”  .وفً رسالة إلى زاسولٌتش استخدم لفظ الحتمٌة
التارٌخٌة ،فعن نشوء طرٌمة اإلنتاج الرأسمالً لال“ 8لمد أوضحت َّ
أن الحتمٌة
التارٌخٌة لهذه العملٌة تمتصر فمط على بلدان غرب أوروبا”(( )34التشدٌد من
عندنا) .وفً إحدى رسابله“ 8صراع الطبمات ٌفضً بالضرورة إلى دكتاتورٌة
البرولٌتارٌا”( .)35وفً إشاراته الملٌلة عن طبٌعة ودور الحزب الثوري مال

ماركس إلى تغلٌب دور االلتصاد والعفوٌة العمالٌة فً الثورة ،بما ٌوحً َّ
أن
وعً البرولٌتارٌا ونضالها أمر حتمً (سنعود لهذا بعد) .وكذلن عند
كاوتسكً( ،)36وتروتسكً( )37بعد ذلن .ولد انتمد إنجلز هذا بوضوح فً ولت
متؤخرٌ“ 8مع اللوم على ماركس وأنا جزبًٌّا لتؤكٌد الشباب أحٌا ًنا على الجانب

االلتصادي أكثر مما ٌستحك .لمد كان علٌنا ْ
أن نإكد مبدأنا األساسً فً مواجهة
خصومنا الذٌن أنكروه ،ولم ٌكن لدٌنا داب ًما الولت وال المكان وال الفرصة إلعطاء

()32
()33
()34

Manifesto of the Communist Party, 1848, Bourgeois and Proletarians
A Contribution to the Critique of Political Economy, preface
Marx - Zasulich Correspondence February/March 1881

(Abstract from Marx to J. Weydemeyer in New York 8 )35
“What I did that was new was to prove: (1) that the existence of classes
is only bound up with particular historical phases in the development of
production (historische Entwicklungsphasen der Production), (2) that
the class struggle necessarily leads to the dictatorship of the
proletariat, (3) that this dictatorship itself only constitutes the transition
”to the abolition of all classes and to a classless society.
( )36طرٌك السلطة ،ص ص .7 - 6

( )37لال تروتسكً“ 8إنَّ االشتراكً الدٌمولراطً الثوري ال ٌمتنع فمط بالنمو الحتمً(!) لحزب البرولٌتارٌا
السٌاسً ،بل كذلن بحتمٌة(!) انتصار أفكار االشتراكٌة الثورٌة داخل هذا الحزب”ً .
نمال عنErnest 8
Mandel, The Leninist Theory of Organization, II. Proletarian class
struggle and proletarian class consciousness
“The revolutionary social democrat is convinced not only of the
inevitable (!) growth of the political party of the proletariat, but also of
the inevitable (!) victory of the ideas of revolutionary socialism within
”this party.
12

العوامل األخرى التً تدخل فً التفاعل حمها من االهتمام”( .)38والحمٌمة َّ
أن
المسؤلة لم تكن مجرد نمص الولت الكافً ،بل ٌجدر بنا ْ
أن نتذكر نفً ماركس
لوجود تارٌخ لألٌدٌولوجٌا كما أشرنا من لبلَّ 8
"إن األخالق والدٌن والمٌتافٌزٌما

وكل بمٌة مكونات األٌدٌولوجٌا ،وأشكال الوعً الممابلة لها ،لم تعد تتمتع
بمظاهر االستمالل .إنها ال تارٌخ لها ،وال تطور ،لكن الناس إذ ٌطورون إنتاجهم
المادي وعاللاتهم المادٌةٌ ،بدلون بالتوازي مع وجودهم الفعلً طرٌمة تفكٌرهم
ومنتجات هذا التفكٌر؛ فالوعً ال ٌحدد الوالع ،بل الوالع هو الذي ٌحدد
الوعً"( .)39وغٌاب تارٌخ لألٌدٌولوجٌا ٌساوي بالضبط أنها تنتج وٌعاد إنتاجها
أي أنها إنتاجه المباشر فً كل لحظة؛ المتغٌر التابع طول
بتؤثٌر الوالع الماديْ ،
الولت ،ال تإثر فٌه لط.

مرارا على أهمٌة الصراع الطبمً ووعً العمال حتى
لكن أكد ماركس وإنجلز
ً
ٌتحمك المشروع االشتراكً .من ذلن الموضوعة الثالثة من أطروحات ماركس
إن النظرٌة المادٌة التً تمر َّ
حول فوٌرباخَّ “ 8
بؤن الناس هم نتاج الظروف

والتربٌة ،وبالتالً َّ
بؤن الناس الذٌن تغٌروا هم نتاج ظروف أخرى وتربٌة
أن الناس هم الذٌن ٌغٌرون الظروف َّ
متغٌرة؛ هذه النظرٌة تنسى َّ
وأن المربً هو
نفسه بحاجة للتربٌة .ولهذا فهً تصل بالضرورة إلى تمسٌم المجتمع لسمٌن
أحدهما فوق المجتمع (عند روبرت أوٌن ً
مثال(َّ .
إن اتفاق تبدل الظروف والنشاط
اإلنسانً ال ٌمكن بحثه وفهمه فه ًما عمالنًٌّا إال بوصفه ً
عمال ثورًٌّا” .المفهوم من

مجمل كالم ماركس وإنجلز َّ
أن الرأسمالٌة هً آخر أشكال االستغالل ،وأنه لو
وعت البرولٌتارٌا بطبٌعة هذا النظام وبطبٌعة دورها التارٌخً فً تحرٌر البشر،
ومارست الصراع الطبمً ،فسوف تكون النتٌجة هً تحمٌك الشٌوعٌة .وتنبؤ
كالهما بهذه النتٌجة بالفعل .إذن ال تتحول الرأسمالٌة إلى االشتراكٌة لدى
ماركس وإنجلز تلمابٌّا ،رغم ضرورة ذلن تارٌخًٌّا – حسب رإٌتهما  -بل البد ْ
أن
()40
تموم البرولٌتارٌا الواعٌة والمنظمة بثورة تطٌح بالرأسمالٌة ،حٌن تعً ذاتها
وتدرن َّ
أن دورها التارٌخً لد جاء ولته (أضاف كاوتسكً  -فً ممال ما  -أنها
ستكون مضطرة إلى المٌام بهذه المهمة).
(Engels to J. Bloch In Königsberg: )38
“Marx and I are ourselves partly to blame for the fact that the younger
people sometimes lay more stress on the economic side than is due to
it. We had to emphasise the main principle vis - à - vis our adversaries,
who denied it, and we had not always the time, the place or the
opportunity to give their due to the other elements involved in the
”interaction.
(The German Ideology, 4. The Essence of the Materialist Conception )39
of History.
( )40هذه فكرة ماركس فً األصل؛ فالبرولٌتارٌا تظل “فً ذاتها” كطبمة فً مواجهة رأس المال ،وتصٌر
“لذاتها” بعد ْ
أن تمتلن الوعً بمصالحها كطبمة ،وٌمصد الوعً السٌاسًThe Poverty of .
Philosophy, Strikes and Combinations of Workers
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الواضح َّ
أن هنان غموضًا حول مفهوم الحتمٌة التارٌخٌة ،ولد لدمت أدبٌات
الماركسٌٌن المعترضٌن على هذا المفهوم بعض الكالم العاطفً غٌر المفهوم عن
االختٌار بٌن االشتراكٌة أو البربرٌة ،واعتبار االشتراكٌة هً المخرج الوحٌد من
مصٌر البربرٌة ومن مآسً الرأسمالٌة .كما استخدم البعض مفهوم الحتمٌة
النسبٌة أو االحتمالٌة( )41باعتباره الممصود بالحتمٌة التارٌخٌة الماركسٌة .وهو
مفهوم ٌجمع بٌن “لوانٌن” التارٌخ وضرورة الوعً بها والنضال من أجل
االشتراكٌة .والمفهوم َّ
أن الحتمٌة الماركسٌة تارٌخٌة ولٌست فٌزٌابٌة (بل حتى
أي مجرد مٌل ولٌست لانونًا صار ًما .لكن
الفٌزٌاء الحدٌثة لٌست مٌكانٌكٌة)ْ ،
الواضح فً األدبٌات الماركسٌة هو تولع مإكد بمآل العالم وهو االشتراكٌة.
ولد طال انتظار مإٌدي الحتمٌة االلتصادٌة أو التارٌخٌة دون ْ
أن تصل
أي من تنبإاتهم؛ فلم تنتصر
الرأسمالٌة إلى طرٌك مسدود ،ولم تتحمك ٌّ
انتصارا نهابًٌّا ولم تظهر البربرٌة بالمعنى الحرفً للكلمة ،إال إذا
االشتراكٌة
ً
اعتبرنا االشتراكٌة كما ُ
طبمت هً أحد أشكالها .بل نحن نرى َّ
أن مجمل تارٌخ
البشرٌة هو تارٌخ للبربرٌة .فهل شهد العالم فترة ما دون صراعات وحشٌة
واستغالل بشع ولمع تموم به جماعة بشرٌة ضد جماعات أخرى؟
أخٌرا نمول إ َّنه إذا لم تكن هنان فكرة الحتمٌة التارٌخٌة ،فما الداعً لكل هذا
ً
الدٌالكتٌن والمادٌة التارٌخٌة ولوانٌن التارٌخ؛ العاللة بٌن لوى وعاللات
اإلنتاج ،والبناء التحتً والفولً ..إلخ؟ ففً هذه الحالة ٌصبح المشروع
االشتراكً ببساطته النظرٌة كافًٌا تما ًما كمجرد دعوة إنسانٌة .وفً نظرنا ٌؤتً
اللبس بسبب تمٌٌز الماركسٌة بٌن الحتمٌة التارٌخٌة والحتمٌة الفٌزٌابٌة.
فاألولى هً مٌل تارٌخً لد ٌمنع تحممه كارثة طبٌعٌة ً
مثال ،أو حرب إبادة
متبادلة بٌن الدول أو الطبمات كما جاء فً البٌان الشٌوعً ،على نمٌض الحتمٌة
الفٌزٌابٌة .وٌجد هذا المفهوم أصله فً فكرة المادٌة التارٌخٌة الجدلٌة ،النافٌة
ً
مثاال رابعًا بروما المدٌمة ،حٌث توفرت
للمادٌة المٌكانٌكٌة .ولد ضرب ماركس
لها عوامل التحول إلى الرأسمالٌة ،لكن ما حدث فً الوالع هو تفكن التصادها،

“فالمرء ال ٌمكنه ْ
أن ٌصل إلى هنان بجواز مرور لنظرٌة تارٌخٌة – فلسفٌة
()42
تفسر كل شًء ،تتكون من مكون فوق تارٌخً” .

وفً الوالع درج ماركس وإنجلز فً كتاباتهم على استخدام مفهوم الضرورة
التارٌخٌة ولٌس الحتمٌة التارٌخٌة ،باعتبار الضرورة تتضمن ًّ
كال من العنصر
الموضوعً ،وهو تنالضات الرأسمالٌة ،والعنصر الذاتً ،وهو وعً العمال.
وهذا ٌعنً لنا َّ
أن لدٌهما لبس حول مسؤلة الحتمٌة التارٌخٌة ،فهنان ما ٌدل على
تبنٌها وما ٌدل على العكس.
ولد برهنت الماركسٌة على ضرورة (أو حتمٌة!) االشتراكٌة كاآلتً8
( )41جون مولٌنو ،هل الماركسٌة فلسفة حتمٌة؟
(Letter from Marx to Editor of the Otecestvenniye Zapisky )42
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 َّإن هنان تنالضًا متفال ًما داخل الرأسمالٌة ،هو التنالض بٌن الطابع
االشتراكً لعملٌة اإلنتاج والملكٌة الفردٌة لوسابل اإلنتاج ،وهكذا شرح ماركس
هذه العملٌةَّ “ 8
إن الملكٌة الرأسمالٌة ،المرتكزة فعلًٌّا على اإلنتاج الجماعً ،ال
()43
تستطٌع إال ْ
أن تحول نفسها إلى ملكٌة اجتماعٌة” َّ “ ،
إن نمط التملن ،الناتج

عن نمط اإلنتاج الرأسمالًٌ ،خلك ملكٌة رأسمالٌة خاصة .وهذا هو النفً األول
للملكٌة الفردٌة الخاصة المرتكزة على عمل المالن .لكن اإلنتاج الرأسمالً ٌخلك
بموة لانون الطبٌعة الصارم نفٌه الخاص .إنه نفً النفً .وهذا ال ٌعٌد خلك
الملكٌة الخاصة للمنتج ،بل ٌمنحه ملكٌة فردٌة مرتكزة على ما تم اكتسابه فً
ي التعاون والحٌازة الجماعٌة لألرض ووسابل اإلنتاجَّ .
إن
المرحلة الرأسمالٌة؛ أ ْ
تحوٌل الملكٌات الخاصة المبعثرة ،نتاج العمل الفردي إلى ملكٌة خاصة
رأسمالٌة ،هً بالطبع عملٌة ممتدة ،عنٌفة ،صعبة ال تمارنها عملٌة تحوٌل
الملكٌة الخاصة الرأسمالٌة المعتمدة على اإلنتاج المشرن إلى ملكٌة اشتراكٌة.
ففً الحالة األولى تم انتزاع ملكٌة جماهٌر الشعب بواسطة للة من المغتصبٌن،
لكن فً الحالة الثانٌة ٌتم نزع ملكٌة الملة من المغتصبٌن بواسطة جماهٌر
الشعب”( .)44وٌوجد أٌضًا تنالض بٌن الطابع المنظم لعملٌة اإلنتاج على مستوى

المنشؤة وفوضى اإلنتاج على مستوى المجتمع .ونظن َّ
أن مفهوم ضرورة
االشتراكٌة ممدم هنا بمانون التارٌخ وبمنهج الدٌالكتٌن كذلن ،كحل لتنالضات
الرأسمالٌة .ولد أسهب ماركس وإنجلز فً شرح هذا التنالض وفً شرح حله
عن طرٌك التحول إلى نمط اإلنتاج االشتراكً.

 التنالض بٌن مصالح الرأسمالٌة والبرولٌتارٌا؛ فاإلفمار متزاٌد والثراءأٌضًا متزاٌد( ،)45والممصود هو اإلفمار النسبً .كما تصور ماركس َّ
أن المجتمع
الرأسمالً ٌزداد استمطابًا باستمرار بتحول البورجوازٌة الصغٌرة أو أغلبها إلى
برولٌتارٌا ،ومن ثم ٌزداد عدد العمال فً المجتمع باستمرار ،مما ٌحفز إمكانٌة
انتصارهم (تصور كاوتسكً أٌضًا َّ
أن كثرة عدد العمال هو سالحهم
األساسً( .))46فالرأسمالٌة تنتج حفار لبرها؛ البرولٌتارٌا.
 ومن البراهٌن الهامة لانون مٌل معدل الربح لالنخفاض مع الولت ،بفضلزٌادة لٌمة رأس المال الثابت (المعدات) ممابل األجور ،بغض النظر عن وجود
عوامل أخرى عرضٌة .ولد وضع ماركس عدة نماذج حسابٌة .فمع التمدم العلمً
تزداد لٌمة رأس المال المستثمر فً معدات اإلنتاج بالنسبة لألجور ،حٌث ٌكون
من الممكن تشغٌل لدر أكبر من رأس المال الثابت بنفس عدد ساعات العمل..
الخالصة َّ
أن معدل فابض المٌمة (الفرق بٌن لٌمة عمل العامل واألجر الذي ٌدفع
إلٌه) ٌنخفض مع تراكم رأس المال وزٌادة اإلنتاجٌة ،بفضل انخفاض عدد العمال
(Ibid. )43
(Capital, Vol. I ch. 32 )44
(Capital, Vol. I. Chapter 25 )45
(The Struggle of the Masses )46
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للوحدة من اآلالت ،وبالتالً ٌنخفض معدل الربح المنتزع منهم .وبالفعل مع
التمدم ٌستطٌع العامل فً ساعات عمل ألل ْ
أن ٌنتج أكثر وٌستخدم آالت أكثر
تكلفة ،فٌزداد التركٌب العضوي لرأس المال (= لٌمة اآلالت بالنسبة لمٌمة
األجور لدورة رأس المال) .ومع ذلن فمانون مٌل معدل الربح للهبوط ال ٌنفً
إمكانٌة زٌادة كمٌة الربح ،وكمٌة فابض المٌمة .فانخفاض معدل الربح ٌعود إلى
انخفاض نسبة رأس المال المتغٌر (األجور) إلى رأس المال الثابت(.)47
لكن هنان عوامل أخرى مضادة لمٌل معدل الربح لالنخفاض ،ولذلن ٌكون
المانون هو فمط مٌل معدل الربح لالنخفاض دون كارثة مفاجبة ،وهً
باختصار(8)48
* رفع معدل استغالل العمال ،بزٌادة ساعات العمل ،وتكثٌف العمل ،وزٌادة
إنتاجٌته.
* خفض لٌمة األجور لتكون ألل من لٌمة لوة العمل.
* خفض لٌمة رأس المال الثابت (رأس المال الكلً نالص بند األجور) إذا
حسبت بساعات العمل ،عن طرٌك رفع اإلنتاجٌة.
* فٌض السكان ٌإدي لوفرة لوة العمل ،وبالتالً ٌكبح جماح األجور.
* التوسع فً التجارة الخارجٌة لتوسٌع السوق ،وبالتالً ٌصبح من الممكن
زٌادة حجم وحدة اإلنتاج فٌمكن تخفٌض تكلفة إنتاج البضاعة باالستفادة من
التصادٌة الحجم الكبٌر .لكن ماركس ٌعتبر َّ
أن هذا ٌإدي الرتفاع معدل الربح
على المدى المصٌر ،لكن ٌإدي النخفاضه من جدٌد على المدى الطوٌل.
ولد أشار ماركس فً موضع آخر إلى إمكانٌة انخفاض لٌمة لوة العمل بفضل
انخفاض لٌمة وسابل المعٌشة ،مما ٌإدي الرتفاع معدل فابض المٌمة ،ومن ثم
معدل الربح(.)49
فالرأسمالً ٌلجؤ إلى رفع معدل االستغالل ،وتخفٌض لٌمة رأس المال الثابت
بالنسبة للمتغٌر ،وتخفٌض لٌمة لوة العمل ،وذلن للتغلب على مٌل معدل الربح
لالنخفاض .كل هذا ٌشكل عوامل لنمو الصراع الطبمً ووعً البرولٌتارٌا ،لكن
لم ٌشر ماركس إلى احتمال حدوث أزمة نهابٌة للرأسمالٌة بسبب مٌل معدل
الربح إلى االنخفاض ،وال تحولها التلمابً إلى االشتراكٌة ،بل أكد داب ًما على
أهمٌة وعً العمال وكفاحهم للمٌام بدورهم التارٌخً.
والخالصة َّ
أن نمط اإلنتاج الرأسمالً غٌر مستمر وٌحمل فً أحشابه عوامل
األزمة ،التً ال حل لها – حسب التصور الماركسً  -أبدًا سوى االشتراكٌة.
()47
()48
()49

Capital, Vol. III, Chapter 13
Capital, Vol. III, Chapter 14
Capital, Vol. III, Chapter 6
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 - 1الثورة االشتراكٌة8
* لم ٌضع ماركس نظرٌة متكاملة فً االشتراكٌة ،بل أكد َّ
أن مثل هذا العمل
هو بمثابة عمل مثالً غٌر والعًَّ ،
وأن كل ما ٌمكن هو رسم مجرد مالمح أولٌة
للنظام المرتمب .ولد بشر بمرحلتٌن للنظام المادم 8االشتراكٌة ،حٌث تإمم الملكٌة
الرأسمالٌة لحساب الدولة ،التً ستصبح دولة عمالٌة ،وٌعمل كل فرد حسب
طالته وٌؤخذ حسب عمله ،أما المرحلة الثانٌة؛ الشٌوعٌة ،فمد تنبؤ أنها عصر
ذهبً سٌؤتً فً المستمبل البعٌد ،حٌث تختفً الدولة ،وسٌكف العمل عن ْ
أن
ٌكون ضرورة ،وحٌث كل فرد سٌعطً حسب طالته وٌؤخذ حسب احتٌاجاته .وال
ٌعتبر ماركس االشتراكٌة مجرد نظام جدٌد للملكٌة ،حٌث ٌحصل العامل على
نصٌب أكبر وال ٌكون عبدًا عند الرأسمالً .ولٌس الهدف هو تحوٌل ملكٌة
الرأسمالً إلى العمال فحسب .بل إنه نظام ٌتحرر فٌه كل البشر من االغتراب،
حتى الرأسمالٌٌن أنفسهم ،فٌصٌر اإلنتاج موج ًها إلشباع حاجات الناس المادٌة
والروحٌة ،وال ٌكون من أجل الربح أو مراكمة الثروة أو حتى زٌادة االستهالن،
بل ٌكون العمل أشبه بالهواٌةٌ ،حمك فٌه المرء ذاته وٌبرز إبداعاته .كما ٌختفً
تمسٌم العمل ،فٌستطٌع المرء تغٌٌر عمله ولتما شاء ،من مزارع إلى راعٍ إلى
فنان ..إلخ .وحٌث ٌختفً السوق (سٌحصل كل فرد على ما ٌحتاجه كما أشرنا)
فال ٌعود اإلنتاج محكو ًما بموانٌن السوق العمٌاء ،وال المنافسة ،بل الحتٌاجات
الناس ،فٌتم اإلنتاح بوعً وتخطٌط بمشاركة األفراد ،وتختفً صنمٌة السلع.
أخٌرا خطواتها األولى
عصرا تخطو فٌه اإلنسانٌة
وباختصار ،ستكون الشٌوعٌة
ً
ً
فً مملكة الحرٌة ،فٌبدأ التارٌخ الحمٌمً للبشر ،حٌث سٌصنعون تارٌخهم
بوعً ،وستمفز البشرٌة من ملكوت الضرورة إلى ملكوت الحرٌة.
المالحظ أنه نعت اشتراكٌته بؤنها االشتراكٌة العلمٌة ممابل ما أسماه
باالشتراكٌة الطوبوٌة .فماركس لم ٌمدم دعوته إلى الشٌوعٌة من منطلك
أخاللً“ ،بل ألامها على تملص نظام اإلنتاج الرأسمالً المإكد”( .)50كذلن أكد
إنجلز على هذا المعنى“ 8االشتراكٌة أصبحت المحصلة الضرورٌة للصراع
الطبمً بٌن طبمتٌن تكونتا تارٌخًٌّا”( ،)51والمفهوم من “الضرورٌة” هنا8
الضرورة التارٌخٌة؛ التوافك مع لوانٌن التارٌخ“ ،منذ ظهور نمط اإلنتاج

الرأسمالً فً التارٌخ ظلت فكرة سٌطرة المجتمع على مجمل وسابل اإلنتاج
حل ًما راود كثٌ ًرا من األفراد والجماعات ،لكنه بمً مجرد حلم غامض؛ مجرد
طموح مستمبلً .لكنه أصبح ممك ًنا ،بل ضرورة تارٌخٌة فمط حٌن توفرت شروط
تحممه الفعلٌة .ومثل كل تطور اجتماعً ،صار من الممكن عملًٌّا ،لٌس فمط َّ
ألن
هنان من فهموا َّ
أن وجود الطبمات ٌتنالض مع العدل والمساواة ..إلخ؛ لٌس
( )50ممدمة إنجلز لكتاب “بإس الفلسفة”.
()51
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()52

بمجرد الرغبة فً إلغاء تلن الطبمات ،بل بفضل أوضاع التصادٌة جدٌدة”
(التشدٌد من عندنا).

* البد للبرولٌتارٌا ْ
أن تحطم جهاز الدولة البورجوازي فور لٌامها بالثورة
وتمٌم دولتها فً صورة دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا ،وهذا ٌتطلب العنف ،والممصود
العنف الجماهٌري ال اإلرهاب الفردي .وتحتاج دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا إلى جهاز
دولة خاص ،لكن جهاز دولة برولٌتاري ،تكون مهمته تصفٌة الرأسمالٌة كطبمة
ومإسساتها جمٌ ًعا ثم تضمحل وتتالشى .وٌكون تحطٌم جهاز الدولة البورجوازي
شر ًطا أساسًٌّا لنجاح الثورة ،حٌث إنه بحكم تكوٌنه الخاص من مإسسات
سلطوٌة متعالٌة على المجتمع أهم معالل الرأسمالٌة؛ فـ “الطبمة العاملة ال

ٌمكنها ببساطة ْ
أن تمسن بآلة الدولة الجاهزة وتستخدمها لتحمٌك أهدافها
الخاصة”( .)53فبداٌة الثورة البرولٌتارٌة هً السٌاسة؛ االستٌالء على السلطة

السٌاسٌة ً
أوال ،ال االلتصاد كما كانت الثورة البورجوازٌة .وهنا ٌنتمدا وبحدة
فورا دون إلامة دولة أخرى؛ فٌرى
مولف األناركٌٌن ،الذٌن ٌرٌدون إلغاء الدولة ً
ماركس وإنجلز َّ
أن االنتمال إلى الشٌوعٌة ٌحتاج إلى مرحلة انتمالٌة من
دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا .ولكً تنجح ثورة البرولٌتارٌا َّ
فإن الظروف االجتماعٌة
أن تكون مالبمة؛ ْ
البد ْ
أن تصل درجة تمدم لوى اإلنتاج ألصى ما ٌمكن فً ظل
ا لرأسمالٌة ،ولذلن انتظرا وتولعا لٌام تلن الثورة فً أكثر البلدان الرأسمالٌة
تمد ًما .والثورة البرولٌتارٌة ثورة عالمٌة ،فالعمال ال وطن لهم حسب ماركس
وإنجلز ،وهم ٌشكلون طبمة عالمٌة واحدة ،ولذلن شاركا فً المنظمة الشٌوعٌة
العالمٌة ،أو األممٌة ،األولى والثانٌة ،لتضم المنظمات العمالٌة فً العالم .فإذا
لامت الثورة فً بلد واحد ٌتواصل تعاون عمال العالم سواء فً الدولة
البرولٌتارٌة أو العمال الوالعٌن تحت نٌر الرأسمالٌة ،لتستمر حلمات الثورة
البرولٌتارٌة(.)54
* لم ٌشرح ماركس وإنجلز بالتفصٌل طبٌعة الدولة البرولٌتارٌة ،لكنهما
وصفاها بؤنها شبه دولة ،دولة “تتالشى” لتفسح الطرٌك إلى نظام شٌوعً
بالكامل ،حٌث ٌدٌر الناس شإونهم بؤنفسهم .ولد وصف ماركس كومٌونة
كبٌرا مع هذا النوع من الحكومة 8إلغاء الجٌش الدابم وسلن
بارٌس ،مبدًٌا تعاطفًا ً
أي ولت)
الموظفٌن ،اختٌار مفوضٌن للشعب ْ
(أي ٌمكن سحب الثمة منهم فً ّ
(Ibid., the chapter of Historical Materialism )52
(The Civil war in France )53
ولد استخدم ماركس كلمة تحطٌم8
“The unity of the nation was not to be broken, but, on the contrary, to
be organized by Communal Constitution, and to become a reality by the
”destruction of the state power.
(التشدٌد من عندنا).
(Frederick Engels, The Principles of Communism )54
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ولٌس ممثلٌن له ،إلرار اإلدارة الذاتٌة لأللالٌم ،إختفاء جمٌع االمتٌازات
والعالوات التً كان ٌتماضاها كبار موظفً الحكومة مع اختفاء هإالء الموظفٌن.
كان ٌتعٌن أداء الخدمة العامة لماء أجرة تساوي أجرة العامل ،وكفت الوظابف
العامة عن ْ
أن تكون ملكًا خاصًّا للموظفٌن الذٌن تعٌنهم الحكومة المركزٌة.
وانتملت إلى أٌدي الكومٌونة ال اإلدارة البلدٌة فحسب ،بل أٌضًا كامل المبادرة
التً كانت تمارسها الدولة حتى ذلن الحٌن .وصارت جمٌع المإسسات التعلٌمٌة
مجانٌة بالنسبة للجمٌع ،ووضعت خارج تؤثٌر الكنٌسة والدولة .وفمد الموظفون
المضابٌون استماللهم الصوري ،وصار علٌهم ،شؤنهم شؤن سابر موظفً
ْ
المجتمعْ ،
وأن ٌكونوا مسإولٌن
أن ٌُنتخبوا فً المستمبل بصورة مكشوفة،
()55
وعرضة للخلع ٌ .تضمن كل هذا إلغاء مبدأ فصل السلطات .هذه تُسمى أٌضًا
دولة – كومٌونة ،وهً أكثر دٌمولراطٌة من الدٌمولراطٌة البورجوازٌة ألنها
دٌكتاتورٌة األغلبٌة .هذه هً الرإٌة الماركسٌة.
َّ
إن ثورة البرولٌتارٌا ال تحرر العمال فمط ،بل تحرر المجتمع كله ،فتختفً
()56
الطبمات فً النهاٌة ،وحٌنذ ال تصبح الدولة ضرورٌة ،فتضمحل مع الولت .

 - 2االلتصاد السٌاسً الماركسً8
استعرض ماركس تحلٌله للرأسمالٌة فً عدد كبٌر من الكتب ،أهمها “رأس
المال” ،وهو لمة إبداعه النظري.
توجد بذرة الرأسمالٌة فً خلٌة صغٌرة هً السلعة .وهً تتكون من لٌمة
استعمالٌة ،ولٌمة تبادلٌة ،حٌث إنها منتجة من أجل السوق .ولد أخذ ماركس
بنظرٌة رٌكاردو التً اعتبرت َّ
أن لٌمة السلعة تتحدد بعدد الساعات المستخدمة
فً إنتاجها .وباعتبار لوة عمل العامل سلعة ،تكون لٌمتها محددة بنفس الطرٌمة.
وكانت مؤثرة ماركس هً فً اكتشافه َّ
أن لوة عمل العامل ،ولٌس عمله ،هً
السلعة التً ٌبٌعها .وهذه السلعة تستطٌع إنتاج ساعات عمل أكثر من لٌمتها هً
بالذات ،إذ ٌحتاج العامل من أجل تجدٌد لوة عمله إلى استهالن ما ٌعادل جز ًءا
فمط من ساعات عمله ،أما الفرق فهو ما ٌحصل علٌه الرأسمالً ،وٌُسمى
“فابض المٌمة” .وٌحلل ماركس عملٌة إنتاج فابض المٌمة بالتفصٌل وتحممه من
خالل التبادل ،فٌصبح رب ًحا ،ثم تحوله إلى رأسمال فً عملٌة إعادة اإلنتاج
الموسع أو تراكم رأس المال .وفً التبادل ٌبدو األمر كؤنه ٌجري بٌن أشٌاء بٌنما
هو ٌعبر عن عاللة اجتماعٌة ،وٌُسمى هذا بـ “صنمٌة السلعة” .هكذا أوضح
ماركس َّ
أن الرأسمالٌة تموم على استغالل العمال ومراكمة الثروة على حساب
جهدهم .وفً هذا النظام ٌنتج العامل فً النهاٌة رأس المال الذي ٌمهره ،فٌكون
مغتربًا عن ناتج عمله .وٌتحمك تراكم رأس المال من جهة وبإس العامل من
( )55المصدر السابك.
()56
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جهة أخرى ،وهذا هو التنالض الذي ٌسم المجتمع الرأسمالًٌ .ضاف َّ
أن العامل
لد ُجرد من ملكٌته لصالح الرأسمالً ،فمد صارت عملٌة العمل جماعٌة ،أو
اشتراكٌةً ،
بدال من العمل الحرفً المدٌم ،بٌنما صارت ملكٌة أدوات اإلنتاج فً ٌد
للة .أوضح ماركس أٌضًا دور الرأسمالٌة فً تثوٌر اإلنتاج وحفز التمدم العلمً
وأن هذا كان دورها التارٌخً .إال َّ
َّ
أن نمط اإلنتاج
بهدف زٌادة أرباحها،
الرأسمالً سٌصل إلى مرحلة ٌصبح عندها ألل لدرة عن تحمٌك المزٌد من النمو
والتمدم ومراكمة رأس المال ،حٌث ٌمٌل معدل الربح إلى االنخفاض ،فتصبح
الثورة االجتماعٌة ضرورٌة لتغٌٌر عاللات اإلنتاج الرأسمالٌة الستبناف عملٌة
التطور .فهنا تصبح الرأسمالٌة مجرد طبمة طفٌلٌة وٌنتهً دورها التارٌخً
لتفسح المجال أمام طبمة أخرى .وتكتظ كتابات ماركس االلتصادٌة بإبراز آلٌات
عمل رأس المال ،من إنتاج فابض المٌمة ،وتحوٌله إلى ربح ،ثم توزٌع الربح إلى
ربح للرأسمالً ،وإٌجار للمالن العماري ،وفابدة بنكٌة .كذلن آلٌات عملٌة التراكم
الرأسمالً وجهود الرأسمالٌة لرفع معدل فابض المٌمة بوسابل مختلفة ،منها
تطوٌر عملٌة اإلنتاج وغٌرها ،كما حلل األزمات الدورٌة الناتجة عن فوضى
اإلنتاج التً ٌنتج عنها فابض سلعً ٌصعب تصرٌفه فتحدث األزمة… فً النهاٌة
ٌكون على البرولٌتارٌا ْ
أن تحل محل الرأسمالٌة كطبمة ثورٌة ،محررة نفسها
ومعها المجتمع كله من االستغالل ،وحٌنبذ ستكف عن ْ
أن تكون برولٌتارٌا،
وكذلن الرأسمالٌة ستختفً كطبمة ،لتزول الطبمٌة فً المجتمع .وهذه هً
االشتراكٌة.
**********************

مالحظات نمدٌة على نظرٌة ماركس – إنجلز8
 -2الدٌالكتٌن ومذهب هٌجل8
 دٌالكتٌن هٌجل 8تموم الهٌجلٌة على فكرة َّأي تبرٌر
أن العالم معمول (دون ّ
أي له علة ال تحتاج لتبرٌر من خارجها ،وهو هللا
“معمول” لهذه الفكرة نفسها!) ْ
نفسه فً الفكر الدٌنً .وكان كل هدف فلسفته هو الوصول إلى علة العالم
المعمول حسب تصوره .والعمل أو علة العالم فً ذاته لٌس كابنًا بل عمل محض
غٌر مدرن لذاته ،أو “عمل متحجر” ،كما وصفه بؤنه “لطعة من العظم” (هٌجل
أي موضوعً وغٌر واع ،وهو فً تحممه ٌصبح
ال ٌإمن بوجود كابن أعلى)ْ ،
أي الكابن البشري؛ اإلنسان كنوع .فالعمل ٌتحول منطمًٌّا إلى ضده8
“الروح”ْ ،
الطبٌعة ،ثم ٌعود إلى ذاته فً “الروح” التً تمثل وحدة العمل الخالص
والطبٌعة .وفً مرحلة الروح ٌصٌر العمل متحممًا؛ ً
عمال لذاته ،وفً النهاٌة ،فً
آخر مفهوم فً فلسفة هٌجلٌ ،صبح مفهوم الفلسفة العمل مدركًا لذاته .فمد اعتبر
الوجود لٌس إال الفكر ،وما األشٌاء الجزبٌة إال تمثالت لهذا الفكر ،بشكل عرضً
غٌر ضروري منطمًٌّا .وكل حركة فً العالم ما هً إال حركة الفكر ،فالتارٌخ لٌس
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سوى تمدم الفكر ،أو تمدم الوعً بالحرٌة ،واإلنسان (الروح حسب تسمٌته) هو
الفكرة المطلمة فً اتحادها بالطبٌعة.
حمك هٌجل نملة فً المٌتافٌزٌما بعد كانط .فاألخٌر كشف عن مموالت العمل،
أن ما نعرفه عن العالم هو فمط الذي ٌتم من خالل التجربة ،دون ْ
بٌنما اعتبر َّ
أن
نصل إلى حمٌمة األشٌاء ،وسمى هذه بـ”الشًء فً ذاته” .ما فعله هٌجل هو
اعتبار مموالت العمل هً نفسها “الشًء فً ذاته” ،وبذلن ال ٌعد “فً ذاته”؛
فالعمل البشري هو نفسه العمل الموجود فً العالم ،فالوجود الحمٌمً لدٌه هو
فكر .وبفضل هذه الوحدة بٌن العملٌن أصبح من الممكن ْ
أن نعرف حمٌمة األشٌاء.
ومن المهم هنا ْ
أن نشٌر إلى َّ
أن مموالت العمل عند كانت هً مجرد أفكار متناثرة
ال ٌربطها رابط ،لكن هٌجل لرر ربط المموالت فً سلسلة متصلة منطمًٌّا
وعرضها فً كتابٌه 8علم المنطك ،وموسوعة العلوم الفلسفٌة.
و حسب هٌجل ،الدٌالكتٌن متضمن فً المذهب ككل الذي ٌبدأ بـ علم المنطك؛
ً
وهو لٌس منه ًجا صور ًٌّا مثل منطك أرسطو ،بل ال ٌمكن ْ
أصال إال فً
أن ٌتولف
آخ ر ممولة فً فلسفة هٌجل؛ فٌنتمل من الفكرة المطلمة إلى فلسفة الطبٌعة،
ففلسفة الروح التً تنتهً بممولة “الفلسفة”؛ فتصٌر الفلسفة “فً بٌتها” بتعبٌر
هٌجل .وتتضمن عملٌات االنتمال المنطمً بٌن مموالت علم المنطك منهج
الدٌالكتٌن .والممصود َّ
أن هٌجل – حسب كالمه  -لم ٌبدأ بالمنهج وطبمه لصناعة
علم المنطك ،بل – وفمًا لمذهبه – راح ٌمدم علم المنطك مستعرضًا الحركة
المنطمٌة للمموالت .هذه الحركة التً تموم بها المموالت المنطك نفسها هً
الدٌالكتٌن ،وبطرٌمة أخرى نمول َّ
إن الدٌالكتٌن هو الطرٌمة التً تستنبط بها
المموالت بعضها من بعض ،وما علٌنا إال اكتشاف ذلن .فالدٌالكتٌن هو حوار
ً
مستمال عنه.
العمل الخالص مع نفسه ،ومنهج المنطك هو مضمونه ولٌس شٌبًا
والمموالت تتحرن من الموضوع إلى النفً ثم نفً النفً ،من المباشرة إلى
التوسط إلى المباشر المتحد بالتوسط ،من المجرد إلى مجرد آخر ٌنفً المجرد
األول إلى العٌنً (مركبهما) ،من الوجود فً ذاته إلى الوجود داخل ذاته إلى
الوجود لذاته ،من الكلً إلى الجزبً إلى الفردي ،وهكذا .وهذا اإلٌماع الثالثً هو
المنهج الذي تتحرن به مموالت الوجود .وداب ًما تكون اللحظة األولى فً الثالثٌة
هً لحظة المباشرة ،والوجود فً ذاته ،واللحظة الثانٌة تكون نمٌضها ،أما
الثالثة فتكون مركبًا منهما .وكل ما ٌفعله المرء ْ
أن ٌكشف عن حركة تلن
المموالت من بعضها ابتدا ًء من “الوجود الخالص” .وال شًء ٌختفً من هذه
أي
المموالت ،بل ٌتم “تجاوزها” بمعنً الرفع واالحتفاظ فً نفس الولتْ ،
االنتمال من لحظة منطمٌة إلى أخرى تستوعب وتنفً اللحظة األسبك .الخالصة
َّ
أن المنهج متضمن فً المنطك ولٌس مجرد وسٌلة لعرضه .هذا هو تصور هٌجل
عن منهجه ومذهبه .وهو ال ٌمول بـ “لوانٌن” للجدل كما فعل إنجلز ،بل ٌتكلم
عن مموالت ومفاهٌم.
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لكن هذا هو ادعاء هٌجل نفسه ،لكن فً الوالع هو لم ٌكشف عن استنباط ولم
سمها بطرٌمة
أي مموالت ،وكل ما فعله هو تجرٌد العالم فً مموالت ثم ن َّ
ٌستنبط ّ
معٌنة .ولد استخدم الدٌالكتٌن كمجرد طرٌمة لعرض فلسفته .فمد لرر منذ البدء
ْ
أن ٌعرض مموالت الوجود بهذه الطرٌمة؛ فال ٌوجد معنى للمول َّ
بؤن المموالت
تستنبط نفسها ،خاصة أنه لم ٌستنبط شٌبًا بشكل ممنع .كما لم تكن استنتاجاته
لكل ممولة من التً سبمتها ممنعة أبدًا ،مما اضطره لالستطراد وضرب أمثلة من
الوالع المادي والذي ٌعتبره وجودًا غٌر حمٌمً .ولد استخدم لغة صوفٌة لعرض
أفكاره وخالف حتى لواعد المنطك العادي فً االستنباط (االستنباط ٌتطلب
لضٌتٌن ثم حك ًما وهو ما لم ٌمدمه) .كذلن لجؤ إلى استخدام مموالت أكثر عٌنٌة؛
أي لبل ْ
أن ٌستنبطها ،لشرح مموالت أكثر تجرٌدًا ،مثل استخدام ممولة “التعٌن”
ْ
ٌعرف
 Determinationفً أول سطر فً متن كتابه “علم المنطك” وهو ِ ّ
الوجود المجرد ،بٌنما أتى شرح ممولة التعٌن فً الفصل الثانً من الكتاب! بذلن
كان منهجه كما استخدمه ً
فعال مجرد طرٌمة لعرض مموالت العالم التً تم
الوصول إلٌها فً الحمٌمة باالستمراء .هذا طبعًا رأٌنا الخاص ،والكثٌرون لالوا
بنفس الرأي .هذا الرأي ٌبرر استخدام جدل هٌجل لعرض مموالت جزبٌة مثل
مموالت رأس الم ال ،رغم أنه ادعى أنه منهج الفلسفة فمط لعرض المموالت
الكلٌة؛ المستنبطة عملًٌّا ،زع ًما.
كانت فلسفة هٌجل – فً تصورنا  -هً ألصى محاولة للوصول بالمٌتافٌزٌما
إلى منتهاها ،ولد حمك ذلن بالفعل ،ولكن فً اللحظة نفسها أثبتت المٌتافٌزٌما
عجزها النهابً .فالمحاولة الجبارة للكشف عن حمٌمة العالم العمٌمة لد فشلت
بوضوح .وحٌن نمرأ هٌجل نصاب بالدوار من الجهد الهابل الذي بذله للكشف
عن الحمٌمة النهابٌة ،وفً نفس الولت ال نجد أنه لد نجح فً إلناعنا بهذه
المذهب .فهو ٌزعم أنه لد استنبط العالم من ممولة وحٌدة بسٌطة 8الوجود
الخالص ،ثم سار من ممولة ألخرى زاع ًما أنه ٌستنبط استنبا ً
طا عملًٌّا بحتًا ،فإذا
به ٌضطر إزاء استحالة ذلن إلى اللجوء لضرب األمثلة من األحداث المادٌة
وكثٌرا ما كتب شروحات إضافٌة جانبٌة اعتبرها – ضمنًا  -تمع خارج
العادٌة.
ً
النسك الذي لدمه ،حتى ٌلتزم بالثالثٌة الشهٌرة (المضٌة – نمٌضها – المركب
منهما) ،ومع ذلن لم ٌستطع ْ
أن ٌلتزم بالثالثٌة المذكورة فً بعض الخطوات(.)57
من أبرز األمثلة على ضعف وتفكن المنهج استنباطه لكل شًء من الوجود
الخالص؛ فإذا كان الوجود الخالص مجردًا تما ًما فكٌف ٌمكن له ْ
أن ٌحتوي على
أي شًء آخر؟! ولذلن نشعر فً مفهوم “الصٌرورة” – ً
مثال – وغٌره الكثٌر،
ّ
َّ
أن هٌجل لد تورط فً هذه المحاولة كلها ولذلن راح ٌكتب فمرات طوٌلة أسماها8
“إضافات” و”مالحظات” لتبرٌر هذه الثالثٌة العجٌبة ،ومنها أول مكونات
منهجه ومذهبه 8الوجود – العدم – الصٌرورة .ومن الغرٌب َّ
أن ممولتً النفً

( )57فً كتاب “علم المنطك”  ،الجزء الثانً (االمنطك الذاتً) ،المسم األول (الذاتٌة) ،الفصل الثانً (الحكم).
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ون فً النفً غٌر مدرجتٌن فً مموالت المنطك رغم استخدامهما المتكرر فً
الشرح ،ورغم َّ
أن كل ثالثٌة من ثالثٌاته تتضمنهما.
نمطة الضعف الماتلة فً فلسفة هٌجل – حسب ظننا – هً فً االستنباط
المزعوم والوهمً بالكامل للمموالت .وبكشف هذا الوهم تصبح مسؤلة المموالت
نتاج تجرٌد عادي ،وتصبح مسؤلة أولوٌة الفكر على المادة مجرد وهم ،وٌصبح
الدٌالكتٌن بالتالً مجرد منهج لتحلٌل الظواهر وطرٌمة لعرض نتابج التحلٌل .ال
بؤس بذلن ،لكنه لٌس حمٌمة الوجود وال لانون العالم كما ذهب إنجلز.
فالموجودات ال تنتمل من الشًء إلى نمٌضه إلى مركبهما ،وال تتضمن لحظة
النفً ثم نفً النفًٌ .مكن طب ًعا ضرب أمثلة باآلالف على صحة كالم إنجلز ،لكن
ٌمكن أٌضًا ضرب أمثلة مضادة باآلالفَّ .
إن الدٌالكتٌن الهٌجلً هو حركة الفكر؛
فكرنا نحن ،ونحن نرتب فهمنا للظواهر ال أكثر.
ولفت الهٌجلٌة فً النهاٌة عاجزة أمام العالم الموجود أمامنا؛ فالموجودات
أي لٌست معلولة ،وبالتالً فهً لٌست موضوعًا للفلسفة،
المادٌة لٌست حمٌمٌةْ ،
وال تعتبر بذلن شٌبًا ً
لابال للفهم العملً .فالوجود المادي على هذا األساس هو
أي معنً .فإذا اعترفنا َّ
أن الفكر لٌس إال نتا ًجا بشرًٌّا ٌكون
عبث فً عبث ،بدون ّ
أي علة وال غاٌة .ولد شعر هٌجل نفسه بالورطة حٌن طالب
الوجود كله عبثًا بال ّ
الفٌلسوف كروج الفٌلسوف شٌلنج  -المثالً هو اآلخر ْ -
بؤن ٌستنبط له للمه من
الفكر المحض ،ولرأ هٌجل ذلن وظلت اإلشكالٌة عالمة فً ذهنه .والرد كان
متكررا 8ال ٌمكن استنباط األشٌاء المحسوسة من الفكر المجرد( .)58هذا الرد
ً
ٌتضمن اعترافًا َّ
بؤن األشٌاء المادٌة هً “الشًء فً ذاته” الكانطً الذي كرس
كبٌرا لتجاوزه ،وبذلن ولع فً شبان كانط .ولكنه لم ٌستسلم ،بل
هٌجل جهدًا
ً
اعتبر َّ
أن تناول الموضوعات المادٌة هو موضوع العلم ولٌس الفلسفة .ولكن هذا
“الحل” غٌر ممنع أٌضًاَّ ،
ألن العلم الفٌزٌابً ال ٌعلل المادٌات عمل ًٌّا ،بل ٌتبع
المنهج التجرٌبً والمالحظة المباشرة ،وبذلن تظل مشكلة “الشًء فً ذاته”.
 رفض ماركس ً -لوال  -جدل هٌجل ومذهبه ،لكنه التنص هذا المنهج
وفصله عن المذهب ككل واستخدمه كما لو كان لوانٌن طبٌعٌة للمجتمع ،وطبمه
على تحلٌل الرأسمالٌة كطرٌمة للعرض .وهذا أمر مفهوم ،لكن المول بؤنه جعله
أي ماركس – لد أزال المشرة الصوفٌة واحتفظ باللب
ٌسٌر على لدمٌه ،وبؤنه – ْ
العملً للدٌالكتٌن؛ فهذا هو غٌر المفهوم فً كالمه .فهذا مجرد وصف أدبً،
وكان المفروض ْ
أن ٌمدم على كتابة وشرح منهجه الجدلً المادي المزعوم.
وٌمكن من تعبٌر “ٌسٌر على لدمٌه” و”إزالة المشرة الصوفٌة” استنتاج أنه لد
اعتبره لانون العالم مثل إنجلز بالضبط كما سنرى ولٌس مجرد طرٌمة للعرض.
وفً الوالع لم نر َّ
أي ٍ من مموالت الدٌالكتٌن لط ،وال
أن ماركس لد عكس حركة ّ
Abramovich, Hegel and Professor Krug´s Pen: The
.Erfahrung(58) as Principle of the Logical Movement
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أي منهما بتمدٌم عرض نسمً للدٌالكتٌن كمنهج.
حتى إنجلز فعل ذلن ،بل لم ٌمم ٌّ
أعلن إنجلز بوضوح َّ
أن الجدل أداة للتحلٌل وأٌضًا لانونًا للوجود بؤسره .وٌتعلك
اإلشكال بهذه الفكرة بالذات .فعلى سبٌل المثال كل شًء لدى إنجلز ٌشٌر إلى َّ
أن
الكم ٌتحول إلى كٌف ،ضاربًا أمثلة عدٌدة (ٌمكن ضرب أمثلة مضادة لها) دون ما
برهنة على وجود ضرورة منطمٌة لهذا المانون المزعوم .ولد رد سارتر وغٌره
على هذا بالتفصٌل( .)59لدى هٌجل الكم ٌتحول إلى كٌف كممولتٌن ضمن علم
المنطك ،وال ٌنطبك هذا على األشٌاء المحسوسة ،بل على الفكر المجرد فحسب،
ومع ذلن كان ٌضرب األمثلة من الجزبٌات؛ للتوضٌح ،زع ًما .وإذا كان من السهل
دحض منهج هٌجل ،فمن األسهل دحض دٌالكتٌن إنجلز؛ فهو – ببساطة – ال
أي ال ٌمكن اعتباره لانونًا عا ًّماَّ .
إن منهج هٌجل هو منهج
ٌنطبك على كل شًءْ ،
للفلسفة فمط وال ٌنطبك – حسب كالمه – على األشٌاء الجزبٌة ،لكن الماركسٌٌن
استخدموه لتحلٌل األشٌاء الجزبٌة من طبٌعة ومجتمع ،حتى لبل استنباطه
باالستمراء ،مستخدمٌن ضرب األمثلة فحسب .الدٌالكتٌن عد هٌجل هو
المٌتافٌزٌما؛ علة العالم .وعند ماركس هو أٌضًا كذلن دون إفصاح .أما إنجلز
فتعامل مع الجدل كمٌتافٌزٌما أٌضًا ،فحٌن حاول ْ
أن ٌهرب من المٌتافٌزٌما ذهب
إلى مٌتافٌزٌما أخرى ،لكنها لألسف أفمر من مٌتافٌزٌما هٌجل؛ لوانٌن تمع خارج
العالم وتسبمه منطمًٌّا ،وال ٌربطها رابط وال تُمدَّم بطرٌمة برهانٌة ،بل بضرب
األمثلة .ولد تهرب إنجلز بوضوح من شرح أصل والعاللة بٌن لوانٌن الدٌالكتٌن
الثالثة مباشرة فً مخطوطاته التً طبعت بعد مدة طوٌلة تحت عنوان “دٌالكتٌن
الطبٌعة”“ 8إننا لسنا معنٌٌن هنا بتمدٌم كراس عن الدٌالكتٌن ،بل نود ْ
أن نوضح

فمط َّ
أن لوانٌن الدٌالكتٌن هً فً الحمٌمة لوانٌن تطور الطبٌعة ،ومن ثم فهً
صالحة للعلوم الطبٌعٌة النظرٌة .ومن هنا ال نستطٌع ْ
أن نتناول الترابطات
الداخلٌة بٌن هذه الموانٌن وبعضها البعض”( .)60ونحن ال نستطٌع ْ
أن نتفهم عدم
استطاعة إنجلز تناول الترابطات الداخلٌة بٌن لوانٌن الدٌالكتٌن إال بؤنه ال ٌجد
مثل هذه الترابطات؛ فؤٌن المنهج؟ ورغم وجود كثٌر من المماالت والكتٌبات
أي منها ْ
أن ٌمدمه كمنهج
الماركسٌة عن الدٌالكتٌن المادي المزعوم ،ال ٌحاول ٌّ
أو كنسك فكري مترابط؛ فمط الموانٌن الثالثة وبعض العبارات الشعرٌة عن اللب
العملً وإٌماف منهج هٌجل على لدمٌه ً
بدال من رأسه .ومن الغرٌب ْ
أن ٌسٌا
أي ضرورة ،بوصفه بهذه
إنجلز فهم الجدل الهٌجلً أو ٌشوه مذهب هٌجل بدون ّ
الكلمات على نحو متكرر 8فالفكرة المطلمة كانت موجودة فً مكان ما وسبمت
وجود األرض وحركتها تجري منذ األزل فً مكان مجهول ،والوجود المسبك
للمموالت المنطمٌة ...ولد تكررت هذه األفكار الغرٌبة فً عدد من كتاباته .بٌنما
ً
الحد األدنى لفهم هٌجل ٌشترط ْ
تحلٌال فلسف ًٌّا منطم ًٌّا للعالم ،بما
أن نعلم أنه ٌمدم
أي مفهوم لبل اآلخر فً الزمن ،بل فً المنطك
فً ذلن تارٌخ البشرٌة؛ فلم ٌوجد ُّ
فحسب ،وحتى إنه لم ٌمدم فلسفة التارٌخ حسب التسلسل الزمنً ،بل المنطمً،

( )59المادٌة والثورة.
(Dialectics of Nature )60
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من وجهة نظره .فلم ٌمل أبدًا ما معناه َّ
أن الفكرة المطلمة كانت موجودة ثم خلمت
العالم.
 َّإن الكالم عن دٌالكتٌن (أو جدل) مادي ٌشبه الكالم عن دابرة مربعة.
فالدٌالكتٌن هو حركة الفكر؛ سواء إنتاجنا من الفكر المجرد أو تصوراتنا عن
الظواهر وطرٌمتنا فً تحلٌلها .أما المول بؤ َّن الدٌالكتٌن موجود فً األشٌاء أو فً
فورا إلى مٌتافٌزٌما هٌجل ولٌس إلى مادٌة ماركس
المجتمع والتارٌخ فٌسولنا ً
المزعومة .فً الوالع العالم هو عبارة عن أشٌاء توجد فً فوضى عارمة
وتوازن لُ َوى محدود .هذا التوازن – ألنه محدود – ال ٌمنع الكوارث الكونٌة ،من
صدامات وانهٌار نجوم ومجرات وتكون ثموب سوداء ونجوم جدٌدة ،وصدامات
بٌن البشر وموت خالٌا وتفكن جٌنات ..إلخ .وهذا ٌنطبك على كل نمطة فً
الكون .أما التوازنات الجزبٌة فتنجم عن التصادمات التً تحدث طول الولت مع
عجز الموى المتصادمة عن سحك بعضها البعض بالكامل .وٌنتج عن تلن
التوازنات ما نسمٌه بالمانون ،أو المواعد التً تبدو وكؤنها تحكم المادة .هذه
المواعد هً تصوراتنا نحن ووصفنا لظاهرة التوازنات المذكورة .وألن معرفتنا
باألشٌاء والظواهر نالصة داب ًما فال ٌمكننا التوصل إلى صٌاغة عاللاتها النهابٌة
ببعضها ،وكلما عرفنا المزٌد تغٌرت الموانٌن التً نصٌغها لكً نفهم العالم .لذلن
وصفنا الفكرة المابلة بوجود لوانٌن تحكم الوجود بؤسره ،مثل الدٌالكتٌن ،بؤنها
مٌتافٌزٌما.
هذا الكالم ال ٌمودنا إلى “الشًء فً ذاته” ،بل إلى َّ
أن معرفة الحمٌمة ال
تكتمل ،بل تتمدم – فً أفضل األحوال – دون ْ
أن تنتهً ،فال ٌمكن الفصل بٌن ما
ندركه وبٌن لدرتنا الحالٌة على اإلدران والتً تتسع مع تمدم العلم والمعارف
عمو ًما.
 َّإن التعامل مع الدٌالكتٌن كما هو بالفعل ،مجرد منهج أدابً مفٌد – ضمن
مناهج أخرى ممكنة – ٌحل المشكلة تما ًما .فال فكرة مطلمة وال لوانٌن كلٌة وال
روح ،بل لوى بشرٌة حٌة .أما الربط بٌن الدٌالكتٌن وحمٌمة العالم فٌإدي بالتالً
إلى فكرة الغابٌة فً التارٌخ ،ومن ثم 8الحتمٌة التارٌخٌة .ولو كان ماركس
وإنجلز لد اكتفٌا باستخدام جدل هٌجل كطرٌمة للعرض والتحلٌل لكان األمر
واض ًحا ومفهو ًما .أما الزعم بتحوٌله إلى جدل مادي ٌمف على رجلٌه ً
بدال من
رأسه ،وبؤنه لانون عام للوجود ،واختصاره فً ثالثة لوانٌن واستخدام بعض
المموالت كلمحمات بتلن الموانٌن ،فهذا ما ٌثٌر اإلشكالٌات التً أشرنا إلٌها.
وبنا ًء على تطبٌك الدٌالكتٌن على الطبٌعة والمجتمع كلٌهما ظهر مفهوم “المادٌة
الدٌالكتٌكٌة” ،الذي لم ٌستخدمه ماركس وال إنجلز لط ،بل نحته بلٌخانوف فً
شرحه للمفهوم المادي للتارٌخ ( ،)61ثم لٌنٌن الذي أسهب فً شرح هذه المادٌة،
ولد لدم لٌنٌن مادٌة تستحك النمد كما سنرى .ثم توارثته الستالٌنٌة وأنصارها
مع بعض التوسٌع واإلضافات البسٌطة .واستخدمت روزا لوكسمبورج مصطلح
(The Materialist Conception of History )61
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“المفهوم المادي الجدلً للتارٌخ”( ،)62وهو أكثر اتسالًا مع روح الماركسٌة من
كل ما سبك.
 ومع ذلن ٌتسك دٌالكتٌن هٌجل مع مذهبه أكثر مما ٌتسك مع نظرٌةماركس .فالدٌالكتٌن عنده ٌتعامل مع أفكار مجردة ولٌس مع أشٌاء جزبٌة،
بؤن ممولة الكم تتحول إلى ممولة الكٌف (مع اإللرار َّ
ولذلن ٌمكن الزعم َّ
بؤن
البرهان العملً لهٌجل وهمً تما ًما) لكن ال ٌمكن البرهنة على َّ
أن هذه لاعدة
ألن البرهنة علٌها ال ٌمكن ْ
تشمل كل الجزبٌات ،ببساطة َّ
أن تتم بحٌلة االستنباط
الهٌجلٌة ،فال ٌصلح هنا إال ضرب األمثلة كما فعل إنجلز ،وهذه برهنة بالغة
الضعف أٌضًاَّ ،
ألن األمثلة المضادة موجودة بكثرة.
 َّإن نمطة ضعف المنظومتٌن تكمن فً االدعاء بمعرفة الحمٌمة بؤلف الم
التعرٌف .فً الوالع نحن نعرف “حمابك” وجوانب ومراحل من حمٌمة العالم
التً ال تنتهً أبدًا .ولد سبك ْ
أن تناولنا هذه المضٌة.
 مع ذلن تختلف الماركسٌة عن الهٌجلٌة فً كالم مإسسٌها عن كٌفٌةاكتشافهم للدٌالكتٌن ،فهٌجل لد زعم أنه استنبطه ،لكن ماركس (وإنجلز بالذات)
لد رفض هذا االستنباط واعتبر الدٌالكتٌن هو لوانٌن العالم باالستمراء ،حسب
كالمه( ،)63بٌنما هو فً الوالع التنص دٌالكتٌكه من ثناٌا دٌالكتٌن هٌجل وزعم
أنه لانون الوجود المادي.
 نختم هذا الجزء بالممارنة بٌن الماركسٌة والهٌجلٌة فً مسؤلة بالغةأي َّ
أن
األهمٌة 8فعند هٌجل تكون الفلسفة هً التحمك النهابً للفكرة المطلمةْ ،
الفٌلسوف ٌصٌر – عملًٌّا  -هو الفكرة المطلمة متجسدة ،وبذلن تتحمك سلطة
الفٌلسوف على بمٌة البشر .ورغم انتشار فكرة َّ
أن الهٌجلٌة فلسفة تؤملٌة ،إال
أنها فً الحمٌمة لم تكن كذلن فمط؛ إذ لال هٌجل بوضوح“ 8بالنسبة لنا لٌست

الفلسفة مجرد فن خاص كما كان الحال لدى الٌونانٌٌن ،بل َّ
إن لها دو ًرا عا ًّما،
أي استخدام إال فً خدمة الدولة”(( )64التشدٌد من عندنا) .وفً الوالع
ولٌس لها ُّ
صار هٌجل نفسه فٌلسوف الدولة الرسمً .وهنا نتذكر الفكرة المهمة فً
الماركسٌة 8ربط النظرٌة بالممارسة .ولدى ماركس وكل الماركسٌٌن من ٌنتج
نظرٌة البرولٌتارٌا ،هم المثمفون ولٌس العمال ،فـالشٌوعٌون “ٌتفولون على

الكتلة األكبر من البرولٌتارٌا بالفهم الواضح للمسار ،وللظروف ،وللنتابج العامة
األخٌرة لحركة البرولٌتارٌا”( ،)65كما َّ
أن “النظرٌة تصبح هً أٌضًا لوة مادٌة
بمجرد ْ
أن تستحوذ على الجماهٌر”( .)66فٌكون السٌد المثمف هو الذي ٌحدد لهم
(Stagnation and Progress of Marxism )62

( )63لال إنجلز فً كتابه 8دٌالكتٌن الطبٌعة “ 8لمد تم استخالص لوانٌن الدٌالكتٌن من تارٌخ الطبٌعة والمجتمع
البشري” .وكرر نفس المعنى فً كتابه 8االشتراكٌة الخٌالٌة واالشتراكٌة العلمٌة ،الفصل الثانً.
()64
()65
()66
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“نظرٌتهم” وٌعرف مصالحهم كطبمة أكثر منهم .وهذا مما دفع – ً
مثال  -منظمات
ماركسٌة فً بلدان بدون طبمة عاملة تمرر أنها أحزاب عمالٌة .وزعم البعض
ًّ
حال لهذه اإلشكالٌة أنها أحزاب تحمل فكر الطبمة العاملة العالمٌة ،وبذلن أصبحت
األحزاب تمثل الفكرة ولٌس الطبمة نفسها! وإذا استولت تلن األحزاب على
السلطة فإنه – وفمًا لذلن – تصبح الفكرة هً التً تحكم المجتمع ،وما الحزب
سوى حامل لمشعل الحمٌمة ،دونما عاللة له بموى المجتمع المابمة بالفعل.
وبذلن تصبح الطبمة العاملة فً السلطة لبل ْ
مرورا
أن توجد! ولد انتمل لٌنٌن -
ً
بكاوتسكً( – )67بهذه الفكرة إلى ضرورة ْ
أن ٌموم المثمفون بنمل الوعً
للبرولٌتارٌا ،ألنها ال تستطٌع إنتاج وعٌها السٌاسً( .)68ومن هنا تؤتً سلطة
المثمفٌن على جموع العمال .وفً الحالتٌن تتحمك الروح فً التارٌخ عبر انتمال
الفكر من النخبة إلى الشعب .وكان كل من هٌجل وماركس ٌرى ْ
أن تتحمك
فلسفته ،أو تتموضع الحمٌمة ،فً نظام معٌن ،رآه هٌجل فً حٌاته وتولعه
ماركس فً المجتمع الشٌوعً فً المستمبل .وفً الممارسة تموضعت الروح فً
الدولة البروسٌة الملكٌة فً الحالة األولى ،حٌث َّ
إن “الدولة هً لوة العمل،
محم ًما ذاته بوعً”( ،)69وفً الدولة السوفٌتٌة (ومثٌالتها) فً الحالة الثانٌة.
وحتى نتجنب الظلم نشٌر إلى َّ
أن دولة هٌجل كانت ألل بشاعة من دولة ماركس،
الذي عٌن نفسه  -متشب ًها بهٌجل لكن دون ْ
أن ٌدري  -فٌلسوف الدولة
أن كلٌهما كان غٌر مسإول عن إنشابهما .بل من المإكد َّ
السوفٌتٌة ،رغم َّ
أن
الدولة السوفٌتٌة لم تكن حلم ماركس لط ،بل نمٌضه.
 -0المادٌة التارٌخٌة8
* من أهم األفكار الماركسٌة تصور ماركس وإنجلز لـ “منطك” التكوٌن
االجتماعً ككل .وخالصة األمر َّ
أن مستوى لوى اإلنتاج ٌحدد عاللات اإلنتاج
االجتماعٌة ،مشكلٌن معًا نمط اإلنتاج .وٌُسمى نمط اإلنتاج بالبناء التحتً ،الذي
ً
شامال المإسسات االجتماعٌة من دولة
ٌنتج عنه ما ٌُسمى بالبناء الفولً،
وأشكال مختلفة من المنظمات ،واألٌدٌولوجٌا والبنٌة الحمولٌة .وحٌن تتمدم لوى
اإلنتاج إلى درجة تصبح عندها عاللات اإلنتاج المابمة معٌمة لهذا التمدم تصبح
الثورة االجتماعٌة ضرورٌة لفتح الطرٌك أمام استمرار تمدم لوى اإلنتاج
وتتشكل عاللات إنتاج جدٌدة تفتح الباب أمام تمدم لوى اإلنتاج ،كما ٌتغٌر البناء
الفولً لٌتالءم مع البناء التحتً الجدٌد .فالثورات هً عمل تمدمً لهذا السبب،
رغم ما لد تسببه من دمار وفوضى بشكل مإلت .ولد سار التارٌخ  -كما ٌبدو -
فً اتجاه تمدم الموى المنتجة وإزاحة العاللات المعٌمة له فً حالة واحدة فمط8
(The Class Struggle )67
(What is to be done? PDF file, p. 17 )68
(Hegel. Op. cit., 258 )69
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تحول غرب أوروبا إلى الرأسمالٌة .أما فً المجتمعات المشاعٌة البدابٌة فلم
ٌحدث تنالض بٌن لوى اإلنتاج وعاللات اإلنتاج .بل حرن الجشع اإلنسانً
والطمع الصراعات بٌن المبابل ،وهو ما أدى لنشوء الدولة وانمسام الناس إلى
أي ضرورة موضوعٌة لهذا التغٌر التارٌخً فً النظام
طبمات .فلم تكن هنان ُّ
االجتماعً .ففً تلن الحالة سبك تطور لوى اإلنتاج تغٌر عاللات اإلنتاج زمنًٌّا
مبررا وال سببًا له .وفً أوروبا لم ٌكن تطور لوى اإلنتاج هو الذي
لكن لم ٌكن
ً
أدى لتحول النظام العبودي إلى اإللطاع ،بل الغزو الجرمانً .لكن التحول
الرأسمالً هو الذي تم بفضل تطور الصناعة بعد ذلن .لكن حتى بخصوص
الرأسمالٌة خارج غرب أوروبا فلم توجد عاللة مستمٌمة بٌن لوى وعاللات
اإلنتاج على نمط فكرة الطاحونة الهوابٌة واآللة البخارٌة سابمة الذكر ،بل مجرد
مٌل فحسب .فمد كانت الصٌن والهند أكثر تمد ًما من أوروبا لبل تحولها
الرأسمالً ،ومع ذلن تم هذا التحول فً أوروبا .كما ألٌمت فً االتحاد السوفٌتً
عاللات إنتاج بالسخرة رغم استمرار تطور لوى اإلنتاج طوال العهد السوفٌتً.
ولد تم التحدٌث فً البلدان العالمثالثٌة بفضل االستعمار ولٌس بسبب تنالض
لوى وعاللات اإلنتاج .وٌتفك هذا الكالم مع تؤكٌدات ماركس على َّ
أن مخططه
حول نشوء الرأسمالٌة ٌمتصر على غرب أوروبا ،لكن هذا ٌنالض كالمه المتكرر
عن َّ
أن الثورات هً لاطرات التارٌخ ،وعن العاللة بٌن لوى وعاللات اإلنتاج
عمو ًما ،وعبارة مثل 8الطاحونة الهوابٌة تعطٌن مجتمعًا ٌحكمه السٌد .كما َّ
أن
االنتكاسات والثورات المضادة وتؤثٌر الكوارث الطبٌعٌة أمور واردة داب ًما ،ولد
مرارا .كما أنه ال توجد مراحل محددة فً التارٌخ ،وال توجد نهاٌة سعٌدة
حدثت
ً
أو خالص للبشرٌة؛ ال توجد حتمٌة للتحول االشتراكً.
* الفرق بٌن النظم الطبمٌة هو – مثلما ذهبت الماركسٌة  -شكل الفابض
أي طرٌمة النهب .وهذه تتحدد – إلى حد كبٌر  -حسب مستوى لوى
المنتزعْ ،
اإلنتاج؛ فال ٌمكن إجبار لن ً
مثال على العمل كباحث فً علوم الفضاء ،مثلما لم
ٌكن من الممكن فً بداٌة تكون المجتمعات بإنتاجٌتها المنخفضة للغاٌة لفرد ْ
أن
ٌُجبِر أفرادًا على عدم جمع الثمار والتفرغ إلنشاء بٌت كبٌر له ،ببساطة ألنهم
فورا .وحٌن تتطور التكنولوجٌا أكثر بكثٌر لن تكون هنان
سٌموتون من الجوع ً
ضرورة لطبمة البرولٌتارٌا ،وبالتالً ستتهاوى الرأسمالٌة .هنان إذن عاللة
ترابط بٌن مستوى لوى اإلنتاج وعاللات اإلنتاج .لكن ال ٌوجد متغٌر مستمل
ومتغٌر تابع طول الولت ،بل ٌتم التحول االجتماعً بشكل شدٌد التعمٌد والتفاوت
بدون لانون محدد .فمد ٌبدأ تغٌر عاللات اإلنتاج لبل لوى اإلنتاج أو العكس،
بحسب مختلف الظروف والعوامل العرضٌة فً تارٌخ المجتمعات .وكل حالة
تحتاج إلى تحلٌل خاص بها .وإذا لارنا بٌن تحول المشاعات المدٌمة إلى النمط
العبودي ،ثم تحول العبودٌة إلى اإللطاع ،ثم تحول اإللطاع فً غرب أوروبا إلى
الرأسمالٌة سنمف على فرق واضح فً العامل األول فً التحول.
* للبناء الفولً دور جوهري فً إعادة إنتاج البناء التحتً ،إذا ما اعتبرنا -
مإلتًا َّ -
أن البناء التحتً هو المكون المادي والبناء الفولً هو المكون الروحً
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مرارا .فال
للمجتمع حسب الفهم الماركسً .وهذا ما أشار إلٌه ماركس وإنجلز
ً
ٌستطٌع البناء التحتً إعادة إنتاج نفسه بنفسه فً حدود كونه التصادًا ،وهو فً
الحمٌمة لٌس كذلن فمط؛ فموة العمل لٌست مجرد آلة ،بل آلة مشبعة بالخبرة
والمٌم والمفاهٌم والمعتمدات التً تعود للبناء الفولً ،وبالتالً ٌلعب نفس البناء
دوره فً إعادة برمجة لوة العمل .فكٌف ٌعاد إنتاج لوة العمل بدون التعلٌم ً
مثال؟
فالتمٌٌز بٌن مكونات التشكٌلة االجتماعٌة االلتصادٌة ،من بنٌة تحتٌة وبنٌة
ً
تمٌٌزا صار ًما وثابتًا بٌن مإسسات أو مكونات محددة كما تناولته
فولٌة لٌس
الماركسٌة ،بل هو تمٌٌز ٌتداخل مع وظابف هذه المكونات .فتلعب الدولة ً
مثال
دور لوة إنتاج فً المجتمعات النهرٌة بجانب دورها فً البناء الفولً ،وكذلن
ً
ٌمكن ْ
(مثال تجٌٌش
دورا فً البنٌة التحتٌة للعاللات السٌاسٌة والدٌن
أن نرصد ً
الناس للعمل فً خدمة الحاكم باعتباره إل ًها) .ومن الظواهر البارزة فً مجتمعات
عدٌدة ،من أشهرها مصر طوال تارٌخهاَّ ،
أن صناعة الثروة تتم بشكل أساسً
من خالل االنتماء لجهاز الدولة.
باختصار لد ٌنتمً نفس الجهاز أو المإسسة إلى البنابٌن التحتً والفولً
أدوارا متعددة .فعلى سبٌل المثال ال توجد
معًا .وكل مإسسة أو منظومة تلعب
ً
مإسسة أٌدٌولوجٌة أو لمعٌه خالصة ،فحتى أجهزة الدولة الممعٌة ،ومنها
دورا لمعًٌّا
أدوارا أٌدٌولوجًٌّة ذات بال ،مثلما تمارس المدرسة
الجٌش ،تلعب
ً
ً
إضافة لدورها التعلٌمً ،فلها دور “تربوي” كذلن؛ تعلم األطفال السلون
المرغوب من جانب الدولة والمدرسة نفسها .كذلن المإسسات الدٌنٌة فً بعض
أدوارا بولٌسٌة ولمعٌة ،مثلما كان مسمو ًحا لهٌبة األمر بالمعروف
البلدان تلعب
ً
فً السعودٌة باعتمال الناس وضربهم ،وكما ٌلعب األزهر ً
دورا فً مصادرة
مثال ً
األعمال الفنٌة وحتى الكتب ،وٌحرض الدولة على لمع بعض الخارجٌن على
الدٌن واألخالق الرسمٌة .وحٌن كان ٌتم جمع الناس للعمل بالسخرة تتم إعادة
دورا فً إعادة تثمٌف المجندٌن فً
تؤهٌلهم ثماف ًٌّا بشكل مباشر .والجٌش ٌلعب ً
عملٌة غسٌل مخ .والبد ْ
أن نالحظ َّ
لدرا من االستمالل النسبً لكل مكون
أن هنان ً
للتشكٌلة االجتماعٌة  -االلتصادٌة .ولهذا السبب بالذات ال تتغٌر كل مكونات
التشكٌلة م ًعا ،بل لد تظل عناصر من البناء الفولً بعد تغٌر البناء التحتً لمدد
طوٌلة؛ خاصة األٌدٌولوجٌا .وٌنطبك هذا على كل مكونات التشكٌلة ،فعاللات
اإلنتاج لها دور أساسً فً عمل وإعادة إنتاج لوى اإلنتاج ،وهنان عاللة تفاعل
بٌن الدٌن والدولة ..إلخ .أما تحوالت البناء الفولً – بالمعنى الماركسً – فمد
كثٌرا دون تغٌر فً البناء التحتً .ومن أبرز األمثلة تغٌر دٌانة سكان
حدثت
ً
الشرق األوسط بعد الغزو العربً مع استمرار البنٌة التحتٌة كما هً ،تحت تؤثٌر
تغٌر السلطة السٌاسٌة وأسلوب الحكم .الخالصة َّ
أن مفهومً البناء التحتً
والبناء الفولً أكثر مرونة مما لدمته الماركسٌة؛ الجمع والفصل بٌن مكونات
معٌنة ووظابف.
* ال توجد مبادئ مٌتافٌزٌمٌة وراء حركة التارٌخ؛ فال لوانٌن ،وال حتمٌة ،وال
غاٌة نهابٌة للتارٌخ .كل ما هنالن هوً 8
أوال 8ثوابت (كما لال ألتوسٌر فٌما بعد)8
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ثابت الصراع والتعاون بٌن اإلنسان والطبٌعة ،وثابت الصراع والتعاون بٌن
البشر ،وهنان ثوابت نفسٌة وبٌولوجٌة لدى البشر .كما َّ
أن هنان ثانًٌا تصاعدًا
فً احتٌاجات البشر المترتبة على بعضها؛ فسد حاجة ما ٌخلك حاجة جدٌدة،
وهذا هو مٌل ثابت .وهذا األخٌر ٌترتب علٌه ثالثًا 8مٌل لتطور لوى اإلنتاج
وعاللات اإلنتاج والبنٌة الفولٌة؛ مجرد مٌل عام غٌر محدد المالمح.
* لم ٌهتم ماركس بتعلٌل تصرفات البشر 8لماذا سعى البعض إلى التسلط على
بمٌة البشر ،ولماذا لبل الناس االنمسام إلى طبمات ،ولماذا ٌسعى األغنٌاء إلى
مزٌد من الثراء .وكان موضوعه هو استعراض ما حدث وما ٌحدث فً المجتمع،
خضوعًا لـ “لوانٌن” معٌنة ،لم ٌحدد كٌف وصل إلٌها ،منها لانون العاللة بٌن
لوى وعاللات اإلنتاج ،وبٌن البنٌة التحتٌة والبنٌة الفولٌة ،مكتفًٌا باإلشارة إلى
َّ
أن األمر ٌتم بدون إرادة الناس ،كؤنها لوانٌن مٌتافٌزٌمٌة ،وهذا هو الجانب
الوضعً فً الماركسٌةً .
فعال المجتمع ٌتكون وتتغٌر بنٌته العامة بدون خطة
ً
مٌوال معٌنة ،وهذا
مسبمة؛ بدون إرادة الناس ،لكن الناس فً هذه الحالة ٌتبعون
ٌعنً بالضبط َّ
أن لهم طبٌعة خاصة؛ استجابات محددة لتغٌرات الوالع ،ردود
أفعال من نوع معٌن تحتاج للفهم .وهذه لٌست محض نمطة نالصة ،بل نمطة
ضعف ذات أهمٌة كبٌرة .إذ َّ
إن اإلجابة على هذه األسبلة ترد ممد ًما على أسبلة
الحمة تتعلك بكٌفٌة وضمان بناء االشتراكٌة واضمحالل الدولة واختفاء الطبمات.
ولد حاول كاوتسكً فٌما بعد سد هذه الثغرة .مع ذلن ال تخلو كتابات ماركس
وإنجلز  -األولى خاصة – من إشارات سرٌعة ألنانٌة البشر ،أو لهذا العنصر
النفسً ضمن التكوٌن البشري ،وإلى الجشع والطمع ،كعوامل لظهور واستمرار
ً
تحلٌال محددًا وال طرٌمة ما لتجاوز هذه
الطبمٌة والدولة والممع ،لكن لم ٌمدما
المٌول .لال إنجلس عن تحول الشٌوعٌة البدابٌة إلى النظام الطبمً“ 8كان

محكو ًما على لوة ذلن المجتمع البدابً ْ
أن تتحطم ،ولد تحطمت بالفعل .ولد تحمك
ً
تحلال وسمو ًطا من العظمة الروحٌة
ذلن كنتٌجة لتؤثٌرات تبدو لنا منذ البداٌة
البسٌطة للمجتمع المدٌم .ولد دشنت المجتمع الجدٌد؛ المتحضر ،الطبمً ،أحمر
المصالح؛ الجشع المنحط ،الشهوانٌة الوحشٌة ،الجشع الدنٌا ،النهب األنانً
للثروة العامة .ولد تم تموٌض المجتمع المدٌم ،المشاعً ،الرالً ،بالسرلة
والعنف والغش والخداع .ولم ٌكن المجتمع الجدٌد طوال األلفٌن وخمسمابة عام
األخٌرة إال صعودًا لألللٌة على حساب األغلبٌة المستغلة والممهورة”(.)70

إن تساإالت كثٌرة ال تجٌب عنها المادٌة التارٌخٌة .منها 8ما الذي ٌضمن ْ
َّ
أن
ٌلتزم المادة والزعماء بتحمٌك أهداف الطبمة التً ٌمثلونها؟ وماذا ٌضمن التزام
الدولة البرولٌتارٌة بحل نفسها بعد تحمٌك أهدافها؟ وماذا ٌفسر ظاهرة مٌل
المثمفٌن إلى "خٌانة" شعاراتهم الثورٌة؟ (وهً مسؤلة طرحها لٌنٌن وكاوتسكً
كثٌرا) ..إلخ.
وغٌرهما ً
()70
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لمد انتمد ماركس الفٌتٌشٌة ،لكنه خلك لنا فٌتٌشٌة كبرى 8فٌتٌشٌة العامل
صور لنا ظهور الطبمات وحركة رأس المال وحركة المجتمع
االلتصادي .فمد
َّ
عمو ًما كما لو كانت حركة األشٌاء 8المٌمة وفابض المٌمة وتراكم رأس المال
ومماومة مٌل معدل الربح إلى الهبوط ...لكنه أبدًا لم ٌمدم على طرح هذا السإال8
لماذا ٌتصرف الناس على هذا النحو؟ لماذا ٌرٌد الحاكم المزٌد من السلطة ،ولماذ
ٌسعى الغنً للمزٌد من كنز الثروات وتنمٌتها بٌنما هو ٌملن أكثر مما ٌكفٌه
لٌعٌش غنًٌّا طول حٌاته؟ ولماذا تحول الناس إلى المٌم الرأسمالٌة بعد لٌم
االكتفاء...إلخ .صحٌح هو أبرز جٌدًا َّ
أن رأس المال هو عاللة اجتماعٌة ولٌس
كمٌة من المال ،لكنه صور حركة التارٌخ كؤنها تسٌر وفمًا لموانٌن ،وسمى ذلن
بالمفهوم المادي للتارٌخ .فالناس تنشا عاللات ونظم بدون إرادة منها .وال نشن
أنه كان ٌدرن اآللٌة الفعلٌة لحركة التارٌخ ،ولكن صٌاغته للمسؤلة تضمنت
مصرا على تمدٌم علم اجتماعً – التصادي
الفٌتٌشٌة المذكورة .ذلن أنه كان
ًّ
سماه تالمٌذه بالمادٌة التارٌخٌة.
* مثلما الحظ كاوتسكً بحك ،لم ٌكن تارٌخ العالم لبل الحمبة الرأسمالٌة هو
تارٌخ صراع الطبمات حسب ما جاء فً البٌان الشٌوعً( .)71فهل ظهرت طبمة
ثورٌة حولت المشاعٌة إلى نظام الرق؟ وهل لامت ثورة فً تلن الفترة؟ صحٌح
لمد استدرن إنجلز فً ممدمته للبٌان فً طبعة  ،2661فاستثنى مرحلة البدابٌة
من هذه الماعدة .ومع ذلن فلنتذكر َّ
أن الغزو الجرمانً للدولة الرومانٌة هو الذي
َّ
وأن الغزو العربً للشرق األوسط وغٌره لد أدى إلى
حولها إلى اإللطاع،
تحوالت اجتماعٌة مهمة ،وتاله الغزو العثمانً .بل كان االستعمار األوروبً
للعالم هو الذي فكن المنظومة لبل الرأسمالٌة وأدخل الحداثة ،وحتى الملكٌة
الخاصة فً بعض البلدان .ولم تصبح أمرٌكا رأسمالٌة بفعل ثورة ألنان ضد
إلطاع ،بل بفعل الغزو األوروربً وإبادة السكان األصلٌٌن .وفً العصور المدٌمة
والوسٌطة رأٌنا َّ
أن التارٌخ كان ٌسٌر تحت تؤثٌر صراع الدول واألمم والحروب
بٌنها ال صراع الطبمات الخافت للغاٌة 8صراع الفرس والروم والبٌزنطٌٌن – ثم
ظهر المسلمون العرب على الساحة ،ثم التتار ،فالصلٌبٌون من أوروبا ..إلخ.
ومن السهل للغاٌة ْ
أن نرصد َّ
أن تحول المجتمعات المشاعٌة إلى مجتمعات طبمٌة
ً
أصال .ببساطة
لد تم بدون ال ثورة وال صراع طبمً ،حٌث لم تكن توجد طبمات
لمد انمسم المجتمع إلى طبمات مع تطور لوى اإلنتاج الذي جعل السرلة والنهب
ممكنٌن ولٌس محتمٌن ،وكانت صراعات المبابل هً الممدمة لنشوء الطبمات
والدولة .ونضٌف َّ
أي ظهور للفابض
أن تلن الصراعات كانت سابمة على ّ
االلتصادي ،لدرجة َّ
أن لتل األسرى كان هو الماعدة لعدم وجود فابدة من
استعبادهم لبل ْ
أن تظهر إمكانٌة إنتاج فابض .األهم من ذلن َّ
أن الصراع
االجتماعً لبل الرأسمالٌة لم ٌكن صراعًا طبمًٌّا ،بل كان ضمن أشكاله صراع
فمراء ضد أغنٌاء ،فحتى وفمًا لماركس وإنجلز“ 8كل نضال طبمً هو نضال
( )71النص هو“ 8إنَّ تارٌخ كل مجتمع حتى اآلن هو تارٌخ صراع الطبمات” ،لكن فً الطبعة األلمانٌة الرابعة
أضاف إنجلز فً الهامش“ 8إنَّ هذا هو التارٌخ المكتوب”.
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سٌاسً”( ،)72ولم ٌتخذ صراع الطبمات المستغَلة ضد سادتهم صورة صراع
سٌاسً لبل ظهور الطبمة الرأسمالٌة .ومن األشكال األخرى لذان الصراع
صراعات الدوٌالت واإلثنٌات؛ ولنتذكر فمط كٌف لامت الدولة العباسٌة التً
عمرت لمرون ،ومختلف الدول المبلٌة التً تتابعت على عرش البلدان اإلسالمٌة
طوال العصور الوسطى.
إن ظهور الطبمٌة واالستغالل والممع داخل المجتمع الواحد البد حت ًما ْ
* َّ
أن
ٌكون بسبب وجود نزعات أنانٌة لدى البشر .ولو كانوا أبرٌا ًء لتعاونوا والستمر
المجتمع المشاعً مع تمسٌم عمل .هذا مترافك مع وجود استعداد نفسً
للخضوع أٌضًا .أما الفكرة التً تصور ظهور الطبمٌة والدولة على أنه ضرورة
َّ
وأن الطبمات المسٌطرة لامت بدورها “التارٌخً” ،وهذا ٌبدو فً
موضوعٌة
()73
تصورا آخر كان
روح بعض كتابات ماركس وإنجلز  .فهً فكرة تتحاشى
ً
أن ٌتعاونوا معًا ً
بدال من ْ
ممكنا لو أراد البشرْ 8
أن ٌستغل بعضهم البعض .كان
ظهور الفابض فً إنتاج المجتمع وتعاظمه باستمرار هو الذي جعل ظهور
الطبمات واالستغالل ممكنًا .ولوال تطور لوى اإلنتاج إلى حد إنتاج فابض لما
ظهرت الطبمٌة والدولة (هذا أحد مظاهر وجود عاللة بٌن لوى وعاللات
اإلنتاج) .وبدٌهً َّ
أن فرض نمط إنتاج ٌموم على استغالل اإلنسان لإلنسان
ً
بدٌال عن التعاون بٌن الناس ،فلٌس من المتصور
استلزم داب ًما استخدام العنف
َّ
أن طبمة من الناس لد لبلت حٌاة العبودٌة ألسباب التصادٌة بحتة .ففً بداٌة
دورا مهما فً خلك طبمة العبٌد ،ثم كان
االستعباد لعبت الحروب وعملٌة األسر ً
للدولة طوال التارٌخ دور تعضٌد الطبمة المالكة ولهر الطبمات الممهورة ،بما فً
ذلن تكون وتطور الرأسمالٌةَّ .
إن العنف كان شر ًطا أساسًٌّا فً تشكٌل وإعادة
تشكٌل األنظمة المراتبٌة ،فً وجود الشروط االلتصادٌة المالبمة لالستغالل .ال
شن َّ
أن العامل االلتصادي هو عامل مهم فً التارٌخ .لكن العنف وطبعًا
صا الدٌن ،هً عوامل ال تمل أهمٌة .وجدٌر بالمالحظة َّ
أن
األٌدٌولوجٌا ،وخصو ً
األنظمة المراتبٌة لبل الرأسمالٌة لد تمٌزت بطرٌمة انتزاع الفابض بوسابل غٌر
التصادٌة؛ بالتسلط المباشر مدعو ًما باألٌدٌولوجٌا بالتؤكٌد .أما بخصوص أنانٌة
البشر ،فلٌست ً
أوال سوى إحدى نزعاتهم ضمن مٌول أخرى ،على رأسها مٌلهم
لالجتماع والعمل الجماعً ،بجانب التعاطف مع الضعفاء والتؤلم أللم اآلخرٌن..
إلخ .وثان ًٌا لٌست بالضرورة هً مٌلهم لمصالحهم المادٌة فً كل لحظة .فاألفكار
والعادات االجتماعٌة التً ورثوها من أسالفهم تإثر فً تصرفاتهم .وبالطبع
دورا مه ًّما فً هذا الصدد ،وإال لثارت الشعوب ضد الحكومات
تلعب األٌدٌولوجٌا ً
الفاسدة والطبمات المستغلة منذ ولت طوٌل .وهذا ال ٌنفً بالطبع َّ
أن المصالح
دورا جوهرًٌّا فً تصرفات الناس ،فً حدود تصوراتهم عن هذه
المادٌة تلعب
ً
()72

- Manifesto of the Communist Party
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المصالح ،خاصة فً العصر الرأسمالً ،حٌن أصبح كل شًء مطرو ًحا فً
السوق .وال شن َّ
دورا أساسًٌّا فً نشوء الدولة
أن “العبودٌة الطوعٌة” لد لعبت ً
والطبمات ،لكنها وجودها ارتبط وٌرتبط بوجود العنف والمسوة من الجهة
األخرى .هذه العبودٌة الطوعٌة ال تفسرها المادٌة التارٌخٌة.
أثرا لبل ظهور
* أما حدوث تنالض بٌن لوى وعاللات اإلنتاج فلم نر له ً
البورجوازٌة .فكٌف نتصور ظهور هذا التنالض فً المجتمع المشاعً؟ فما الذي
ٌجعل الناس تتصارع ً
أن تتعاون منذ ْ
بدال من ْ
أن ظهر فابض فً اإلنتاج؟ ولماذا
لم ٌستمر ذلن المجتمع (إذا افترضنا أنه كان مشاعًٌّا بالفعل) ولماذا ال ٌتفاهم
البشر اآلن وٌتجاوزون نظم االستغالل والتمٌٌز والعنصرٌة ..إلخ؟ هل مجرد
ظهور إمكانٌة الستغالل الناس لبعضهم البعض ٌدفع حت ًما إلى ظهور النظم
الطبمٌة؟ وهل ٌمكن ْ
أن نستنتج من كالم ماركس َّ
أن هنان “حتمٌة تارٌخٌة”
لتحول مجتمع المساواة البدابً إلى مجتمع طبمً بدون األخذ فً االعتبار لهذا
العامل الثابت؟ فتطور لوى اإلنتاج لم ٌجعل من استمرار النظام المساواتً ذان
ً
مستحٌال ،ولم نسمع عن حدوث أزمات فً ذلن النظام أدت إلى ضرورة تحوله
إلى نظام عبودي أو إلطاعً .فاألمر ٌنمصه – حسب ما نتصور– تحلٌل العنصر
ً ٌتجاوز البشر المنافسة
البشري نفسه؛ إمكانٌاته واستعداداته .من الضروري لك ْ
أن تتغٌر ثمافتهمْ ،
والصراع والسعً إلى التمٌز ْ
وأن تتغلب على مٌولهم األنانٌة،
فهل هذا ممكن؟ ما ٌمكن بالتؤكٌد هو السعً إلى ذلن؛ سعً ال ٌتولف وال ٌنتهً.
ولكً نوضح األمر أكثر نمول َّ
إن العنصر البشري الثابت هو وجود نزعة أنانٌة
لدى البشر ،ونزوعهم نحو اكتساب المكانة والسلطة ،لٌس بالضرورة بالحصول
على الثروة أو تحمٌك مصالح مادٌة ،بل كان األثرٌاء فً المجتمعات المدٌمة
كثٌ ًرا ما ٌحممون المكانة على حساب مصالحهم المادٌة ،بتمدٌم العون للفمراء.
وٌمكن ببساطة ْ
أن نمول َّ
إن النزعات األنانٌة للبشر هً عنصر ثابت فً التارٌخ.
فلوال ذلن لما لرر البعض منهم استعباد اآلخرٌن .وللتوضٌح نلخص المضٌة فً
تساإلٌن 8لماذا فضل الناس التحول إلى النظام الطبمً بصراعاته ومعاركه طول
التارٌخ على االستمرار فً النظام الشٌوعً المدٌم؟ وما هً األزمة التً شهدها
ذلن النظام وأجبرت الناس على تفضٌل الطبمٌة والصراع؟ فهنا ٌوجد عنصر
موجود ضمنًا فحسب فً التحلٌل الماركسً؛ العامل الحاسم فً كل التحوالت
االجتماعٌة 8نفسٌة اإلنسان نفسه .ومن المإكد َّ
أن الثمافة والخبرة تغٌر أو تعدل
من السلون الغرٌزي ،لكن ٌظل المٌل الغرٌزي موجودًا ولد ٌتسٌد المولف فً
ظروف ما .ومع ذلن فال شن َّ
أن الثمافة مما ٌمٌز الكابن البشري عن غٌره ،وهً
بالطبع مترتبة على الوالع البٌبً واالجتماعً .هذا هو العنصر المتغٌر .بل حتى
ال نستطٌع ْ
أن نمرر َّ
أن أنانٌة البشر هً عنصر ثابت إلى األبد ،لكنها حتى اآلن
عنصرا له استمالله.
تظل
ً
* ٌمٌل الماركسٌون إلى تمسٌم المجتمع إلى طبمات واعتبار الفبات األخرى
مجرد ملحمات بها ،مثل موظفً الدولة والمهمشٌن والفبات الوسطى
أواإلنتلٌجٌنسٌا .اآلن أصبح من الواضح َّ
أن اإلنتلٌجٌنسٌا بفباتها المتعددة لد
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صارت لوى ضخمة العدد والتؤثٌر ولٌست كلها فً خدمة الرأسمالٌة ،بل منهم
مهمشون أٌضًا ،وكذلن المهمشون من كل صنف أصبحوا لوة اجتماعٌة مهمة،
كما صارت البٌرولراطٌة فبة ممٌزة ولها مصالحها الخاصة وتماسم الرأسمالٌة
أرباحها .والعسكر كذلن فً بلدان عدة صاروا فبة اجتماعٌة لها مصالح ضخمة
ولٌست مجرد خادم عند رأس المال.
* التصور المادي للتارٌخ هو  -فً النهاٌة – رإٌة .زعم الماركسٌون
األرثوذكس أنها الرإٌة الصحٌحة ،رغم إلرارهم بؤنها رإٌة البرولٌتارٌا ،على
أساس َّ
أن هذه األخٌرة هً الطبمة الثورٌة صاحبة الدور التارٌخً فً إلامة
االشتراكٌة .ومتناسٌن َّ
أن البورجوازٌة – حسب منطمهم  -كانت أٌضًا الطبمة
صاحبة الدور التارٌخً فً تحرٌر العمل وتحمٌك الحداثة ،فهل كانت رإٌتها هً
الحمٌمة أٌضًا؟! ٌمول بعض الماركسٌٌن 8نعم لمد تبنت البورجوازٌة الدٌالكتٌن
فً مرحلة ثورٌتها ثم تخلت عنه بعد ذلن للبرولٌتارٌا .ولد سبك تناول طبٌعة
هذا الدٌالكتٌن .وأٌن هً الحمٌمة الدٌالكتٌكٌة حول تنالضات الرأسمالٌة وحتمٌة
االشتراكٌة حٌن راحت البرولٌتارٌا تتحلل كطبمة بعد التطور العلمً الهابل،
إن التارٌخ تراكمً ،بمعنى َّ
مفسحة الطرٌك لألتمتة والروبوتَّ .
أن المرحلة
المادمة تجد جذورها فً المرحلة السابمة .فالنتابج توجد فً الممدمات ،لكن ال
ٌمكن تولع مسار محدد وعٌنً لمراحل تطور المجتمعات إال فً العموم؛ تطور
تارٌخً بهذا المعنى وحده .وبغض النظر عن العوامل العرضٌة ،مثل حدوث
كارثة ما تغٌر مجرى المجتمع ،أو صراع بٌن بلدٌن ٌإدي إلى نتابج ال ٌمكن ْ
أن
ً
معزوال عن مجرى الصراع وتفاعالتهَّ ،
فإن إرادة البشر
تُعزى إلى والع كل منهما
لها دورها الحاسم فً حركة التارٌخَّ ،
وإن وعٌهم له استماللٌة ما عن وضعهم
االجتماعً.
* من األفكار الراسخة فً الماركسٌة َّ
أن لكل طبمة مهمة تارٌخٌة محددة ،أو
على األلل البورجوازٌة والبرولٌتارٌا .وحتى ْ
إن هً عجزت عن المٌام بها تموم
بها طبمة أخرى أو فبة أخرى تنوب عنها ،كما األمر فً حالة البونابرتٌة،
ونظرٌة الثورة الدابمة التروتسكٌة ،ومثل لٌام العمال والبورجوازٌٌن الصغار
بالثورة البورجوازٌة فً فرنسا .بل وللدولة أٌضًا مهمة تارٌخٌة ،حددها إنجلز
كما رأٌنا فً ضبط الصراع الطبمً لحفظ النظام كما أشرنا .وهذه الفكرة تجد
أساسها فً فكرة الحتمٌة التارٌخٌة الملتبسة والمختلف علٌها بٌن الماركسٌٌن.
وهً فكرة مٌتافٌزٌمٌة والكالم ٌبدو الهوتًٌّا للغاٌة ،وهو ٌسلح الماركسٌٌن
بسالح اإلٌمان بحتمٌة النصر ،مما ٌدفعهم إلى تفسٌر أحداث التارٌخ بطرٌمة غٌر
مادٌة .هنا نتذكر مثال تحلٌل روزا لوكسمبورج (وهً ممن ٌرفضون الحتمٌة
التارٌخٌة) للثورة الروسٌة؛ إذ عزت ما حدث فٌها ال إلى ظروف روسٌا بل إلى
عدم نضج البرولٌتارٌا األلمانٌة إلنجاز مهماتها التارٌخٌة( .)74وكان تصور
أن الثورة االشتراكٌة عالمٌة وأنها البد ْ
الماركسٌٌن عمو ًما فً تلن الفترة َّ
أن
( )74الثورة الروسٌة  ،2725ص .2
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تموم فً أكثر البلدان تمد ًما ،لكن تصور البالشفة أنها ٌمكن ْ
أن ٌبدأ فً روسٌا
(نظرٌة “الحلمة الضعٌفة” اللٌنٌنٌة( ))75ثم تمتد إلى أوروبا فتهرع الثورات فً
أوروبا إلى مساعدة روسٌا على تجاوز تخلفها بسرعة .وحٌث َّ
إن هذا لم ٌحدث
تك ُْون البرولٌتارٌا األلمانٌة لد تماعست أو لم تنضج للمٌام بواجبها التارٌخً.
وعلى الطرف اآلخر رفض المناشفة الروس وأنصارهم فً أوروبا فكرة استٌالء
أن طبٌعة الثورة بورجوازٌة ،رغم َّ
البرولٌتارٌا على السلطة بحجة َّ
أن الظرف
السٌاسً كان ٌسمح بذلن وهو ما حدث ً
فعال على أٌدي البالشفة .أما فكرة لٌام
طبمة ما أو فبة ما بدور فً التارٌخ نٌابة عن طبمة أخرى فهً مثال واضح على
ً
فبدال من تحلٌل الولابع على
الطابع المٌتافٌزٌمً لنظرٌة الحتمٌة التارٌخٌة.
ضوء موازٌن الموى الفعلٌة ٌتم تصور مسار محدد للتارٌخ ومهام تارٌخٌة معٌنة
لكل طبمة محددة سلفًا  à prioriفإذا لامت طبمة أخرى بتحمٌك تلن “المهام”
توصف بؤنها نابت عن الطبمة الموكول لها تارٌخًٌّا بتحمٌمها.
َّ
إن فكرة وجود دور تارٌخً للبورحوازٌة هً فكرة محافظة ،بل مضادة
للثورة .فهً ً
أوال 8تتضمن “موعدًا” محددًا للثورات ال ٌمكن ْ
أن تنجح لبله ،وهو
ولت نضوج ما ٌُسمى بالشروط الموضوعٌة لمٌام عاللات إنتاج جدٌدة .وثانًٌا8
تبرر تسلط تلن الطبمات فً مرحلة ما ٌُسمى “صعودها التارٌخً” .وثالثًا دعوة
الطبمات الشعبٌة للسٌر خلف أو التحالف مع من ٌستغلونها فً مرحلة صعودهم
التارٌخً المزعومة.
* تنطوي فكرة الحتمٌة التارٌخٌة على طلب مدد من التارٌخ؛ من لوانٌن
َّ
وكؤن الكفاح من
الوجود ،لتبرٌر كفاح البرولٌتارٌا ،مثلما تفعل بعض األدٌان.
أجل الحرٌة والتمدم والرفاهٌة ٌحتاج إلى مبرر موضوعً .وكان ٌكفً نمد
الوضع المابم واألٌدٌولوجٌا البورجوازٌة لدعوة الجماهٌر إلى النضال من أجل
تحررها.
* تذكرنا فكرة الحتمٌة التارٌخٌة بإشكالٌة “اإلنسان مخٌر أم مسٌر” فً
اإلسالم ،فمد اختُلف علٌها وعلى معناها وعلى حدودها .وال توجد إجابة لاطعة
شافٌة من لبل الماركسٌٌن .لكن السإال التالً لد ٌحسم األمر إلى حد كبٌر 8هل
تتصور الماركسٌة مسارات أخرى محتملة للتارٌخ غٌر النهاٌة الشٌوعٌة؟ لم
نمرأ سوى إجابة روزا لوكسمبورج 8االشتراكٌة أو البربرٌة ،وإجابة لٌنٌن
المراوغةَّ 8
إن الرأسمالٌة سوف تتمكن داب ًما من إٌجاد مخرج لها إذا لم ٌتم
تدمٌرها عبر التدخل الواعً للحزب الثوري .وهذه اإلجابة تتضمن ما ٌعنً َّ
أن
الرأسمالٌة ال ٌمكن ْ
أن تتحول إال إلى االشتراكٌة .وهذه هً بالضبط الحتمٌة

( )75رأى لٌنٌن أنَّ البلدان الرأسمالٌة عبارة عن حلمات تشكل سلسلة مترابطة ،ورأى أنَّ روسٌا كان الحلمة
الضعٌفة فً السلسة ،فإذا انكسرت تنفن السلسلة جمٌعها ،وألنها الحلمة الضعٌفة فإنها األكثر لابلٌة
لالنكسار ،ومن ثم تمتد الثورة إلى بمٌة السلسلة.
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وكثٌرا ما لرأنا تحلٌالت لمادة ماركسٌٌن تصر على َّ
أن الرأسمالٌة لد
التارٌخٌة.
ً
()76
وصلت إلى طرٌك مسدود وأنها على وشن االنهٌار .
فتصور
حسب كل ما سبك تنمض فكرة الحتمٌة التارٌخٌة المادٌة الماركسٌة،
ِّ
التارٌخ على أنه محكوم بموانٌن مستملة ،تحدد مهمات لمختلف الموى
أي َّ
أن الفكرة المطلمة هً
االجتماعٌة ،وتحدد للعالم
ً
مسارا بعٌنه ذا نهاٌة سعٌدةْ .
التً تحكم العالم.
ممصرا مخططه على غرب
* رفض ماركس وضع مخطط تارٌخً للعالم،
ً
أوروبا .وبناء على تحلٌلنا السابك نضٌف َّ
أن مخطط المادٌة التارٌخٌة ككل ولٌس
المخطط التارٌخً فحسب ،ال ٌصلح لتفسٌر حركة المجتمعات عمو ًما ،بل ٌنطبك
أي مخطط بدٌل.
فمط على المرحلة الرأسمالٌة فً غرب أوروبا .وال ٌوجد ُّ
فمحاولة تلخٌص العالم فً نسك داب ًما لن تنجح فً تفسٌر مختلف الظواهر
التارٌخٌة ،فسٌضطر أصحابها إلى استخدام طرٌمة بروكرست(.)77
* تنظر الماركسٌة إلى الطبمة العاملة على أنها طبمة عالمٌة واحدة بحكم
وحدة مصلحتها فً إنجاز الثورة االشتراكٌة .هذه الفكرة شكلت أساس تمدٌم
الماركسٌة كنظرٌة البرولٌتارٌا العالمٌة .وبناء على ذلن تم إنشاء المنظمات
وكثٌرا ما نمرأ عبارة8
األممٌة الواحدة وراء األخرى كنتٌجة للفشل المتوالً.
ً
العمال ال وطن لهم .وكؤن نفً الوالع ٌكفً إللغاء وجوده! شكلت هذه الفكرة
سا إلنشاء أحزاب ماركسٌة فً بلدان بدون عمال ،ممدمة نفسها للعالم
أسا ً
كؤحزاب عمالٌة .وكذلن تولع الماركسٌون فً بلد كروسٌا َّ
أن ثورتهم ستتلمى
أي
دعم البرولٌتارٌا األوروبٌة متى لامت هً األخرى بثورتها .كما تم تصوٌر ّ
ظاهرة تنمض هذا التصور كانحراف انتهازي أو كنتاج لمصور وعً العمال ،أو
خٌانة المادة البٌرولراطٌٌن للحركة العمالٌة.
فً الوالع المادي وجدنا عمال بالد ٌنخرطون فً جٌوش االستعمار وٌإٌدون
دولهم فً حروبها الخارجٌة االستعمارٌة التً هدفت لمص دماء عمال بلد آخر.
كما رأٌنا الٌسار العمالً الصهٌونً هو الذي لعب الدور األكبر فً إنشاء دولة
إسرابٌل العنصرٌة .والٌوم ٌناضل عمال الغرب لمنع الهجرات "غٌر الشرعٌة"
( )76هنان أمثلة عدٌدة ،نذكر منها 8كتاب لٌنٌن “اإلمبرٌالٌة أعلى مراحل الرأسمالٌة” .والعنوان نفسه ٌحمل
هذه الداللة  -بٌان األممٌة الرابعة عام  - 2724تروتسكً ،احتضار الرأسمالٌة وبرنامج األممٌة الرابعة،
حٌث لال فً أول موضوعة بعنوان 8الممدمات الموضوعٌة للثورة االشتراكٌة“ 8فمد بلغت الممدمات

االلتصادٌة للثورة البرولٌتارٌة ،منذ زمن طوٌل ،أعلى نمطة ٌمكن بلوغها فً ظل الرأسمالٌة 8تولفت لوى
اإلنتاج عن النمو ،ولم تعد االختراعات الجدٌدة والتطورات التمنٌة الحدٌثة تإدي إلى تنامً الثروة المادٌة.
وتؤتً األزمات الظرفٌة ،التً تحدث ضمن ظروف األزمة االجتماعٌة للنظام الرأسمالً بمجمله ،لتثمل كاهل
الجماهٌر بحرمانات وآالم متعاظمة باستمرار .وٌعمك نمو البطالة بدوره األزمة المالٌة التً تعانً منها
الدولة وٌهدم األنظمة النمدٌة المتزعزعة .أما الحكومات ،سواء كانت دٌمولراطٌة أو فاشٌة ،فتنتمل من
إفالس إلى آخر”– وحدٌثًا ،بحث “منظورات عالمٌة 0226 8عام األزمة الرأسمالٌة” ،ماٌو .0226
( )77هذه أسطورة ٌونانٌة تتكلم عن شخص ٌسمى بروكرست كان ٌعمل حدادًا ولاطع طرٌك .وكان هذا
الرجل لدٌه سرٌر حدٌدي ،ولد اعتاد ْ
أن ٌهاجم الناس وٌخطفهم وٌضعهم على سرٌره ،وٌموم بمط أجسادهم
أو لطع أرجلهم لتتناسب أطوالهم مع طول سرٌره.
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للعاطلٌن وبرولٌتارٌا شرق أوروبا والعالم الثالث .واألمثلة ال تحصى على َّ
أن
العمال لدٌهم انتماء لومً ومصالح لومٌة مثلهم مثل الرأسمالٌٌن ،الذٌن هم
أٌضًا ال وطن لهم لكنهم ٌتماتلون على جنً األرباح مستغلٌن شعارات وطنٌة.
إن الماركسٌة تصر على َّ
* َّ
أي انمسام
أن انمسام الناس إلى طبمات أعمك من ّ
آخر .وما رإٌتها هذه إال تخٌل لما ٌجب ْ
أن ٌكون علٌه األمر من وجهة نظرها.
تفسٌرا مٌتافٌزٌمًٌّا؛
فالوالع ٌدل على غٌر ذلن ،وٌفسر ذلن الماركسٌون
ً
فالمصالح الموضوعٌة للبرولٌتارٌا تحددها كطبمة عالمٌة واحدة ،وما االنمسامات
ً
فبدال من االنطالق من األرض؛ من الوالع
األخرى إال نتٌجة خداع الرأسمالٌة.
الملموس ،تنطلك الماركسٌة من السماء؛ من فكرة مٌتافٌزٌمٌة ،عكس زعمها
بؤنها تنطلك من األرض إلى السماء .كؤن البرولٌتارٌا ٌجب ْ
أن تكون طبمة واحدة
وٌجب ْ
أن تإمن بالشٌوعٌة ،ألن هذه وتلن هً الحمٌمة المطلمة .وكان من
الممكن ْ
أن نصدق هذا االدعاء إذا خالفت البرولٌتارٌا الفكرة الماركسٌة تلن بضع
مرات .لكن ْ
أن تكون مخالفة لها على طول الخط باستثناء لحظات لصٌرة وأعمال
متناثرة ،فٌشٌر إلى الطابع المٌتافٌزٌمً للماركسٌة .فمد لدمت فكرة وأرادت أ ْن
ٌتوافك الوالع معها.
وبنفس المنطك ٌتصور جل الماركسٌٌن األرثوذكس الرأسمالٌة كطبمة عالمٌة
واحدة وما الرأسمالٌات المحلٌة سوى أذرع وأفرع لهذا الطبمة العالمٌة ،رغم
الحروب التجارٌة والعسكرٌة بٌنها طول الولت .وال ننكر وجود رأسمالٌة
عالمٌة ،لكنها لٌست مجموع الرأسمالٌات المحلٌة لط (سنعود بعد إلى هذه
المسؤلة).
المضٌة َّ
أن الجماعات االجتماعٌة ال تفكر فً مصالح "تارٌخٌة" وال تسعى
إلى التضحٌة بمصالحها فً المدى المنظور من أجل مصالح متخٌلة فً األفك
غٌر المنظور ،وإال لمامت الطبمات المالكة للثروة بالتنازل عن ثرواتها وحل
جٌوشها ولجلست مع بمٌة الناس إلى مابدة حوار عام حول مستمبل البشرٌة
لتحمٌك تعاون إنسانً أجمل وأكثر راحة وٌحمك السعادة للجمٌع! فعموم البشر
ٌنظرون إلى األفك المنظور ،ولهذا ٌنمسمون إلى طبمات وشعوب وأمم وإثنٌات
وغٌرها ،بدرجات متفاوتة .هذا هو الوالع.
ونحن نرى جذر المٌتافٌزٌما الماركسٌة فً هذه النمطة فً نظرٌة العاللة بٌن
البناء التحتً والبناء الفولً ،بل وفً تعرٌف كل منهما .فالعامل االلتصادي
حسب الماركسٌة هو المحدد النهابً للبناء الفولً الذي ٌشمل المنتجات الفكرٌة
والتنظٌمٌة للبشر .هكذا ٌتم تجاهل النوازع الكامنة فً بنٌة النفس البشرٌة،
دورا جوهرًٌّا فً التكوٌن االجتماعً وحركة التارٌخ فً المدى
والتً تلعب
ً
البعٌد ،أكثر من ،وتمف خلف ،العامل االلتصادي نفسه .كما ٌتم بالتالً تجاهل
دور أشكال التنظٌم االجتماعً للبشر منذ ظهورهم على األرض ،مثل تمسٌم
العمل على أساس فرق الجنسٌن وفروق السن ،وتوزٌع السلطات داخل العشٌرة
أي شًء آخر .بجانب ما أشرنا إلٌه من لبل عن انمسام الناس إلى
السابمة على ّ
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أي َّ
أن االنمسام إلى
طبمات وحكام ومحكومٌن بسبب الصراع الدموي بٌن المبابلْ ،
لبابل كان أسبك وأعمك من االنمسام إلى طبمات .وكان نشوء الدولة والطبمات
مترت ًبا على نزعات النهب واالستٌالء على عرق اآلخرٌن ولٌس نتٌجة التطور
االلتصادي .الخالصة َّ
أن انمسام الناس على أسس غٌر التصادٌة هو والع بشري
"أصٌل" ولٌس نتا ًجا لخدعة مزعومة أو توجهات انتهازٌة من لبل المادة ،مع
عدم نفً دور هذا وذان ..إلخ .هكذا كان البناء الفولً سابمًا على البناء التحتً.
وهذا التصور ال ٌنفً أسبمٌة الوالع على الفكر ،لكن لٌس نمط اإلنتاج بالذات.
فعناصر مثل الحاجات المادٌة والحاجة إلى األمن والخوف من المستمبل وبعض
أشكال التنظٌم االجتماعً تشكل والعًا موضوعًٌّا.
* إذا تؤملنا ً
للٌال دٌالكتٌن ماركس وإنجلز ،باعتباره لانون الوجود ،والمادٌة
التارٌخٌة ذات الموانٌن التً تحكم التارٌخ ،والمهمات التارٌخٌة للطبمات ،لوجدنا
أنفسنا أمام فلسفة مثالٌة موضوعٌة عكسما لُدمت الماركسٌة كنظرٌة مادٌة.
فالعالم وفمًا لها تحكمه لوانٌن ،والتارٌخ ٌتحرن فً اتجاه معٌن بفعل لوانٌن
الدٌالكتٌن .بذلن نستنتج َّ
أن الفكر ٌحكم العالم.
األكثر عملٌة و"مادٌة" أٌضًا ْ
أن ٌتم تناول الظواهر االجتماعٌة حسب الولابع
الفعلٌة بدون االستناد إلى نسك ٌشبه سرٌر بروكرست.
 -1االشتراكٌة العلمٌة8
* لم تنتصر طبمة العبٌد وال طبمة األلنان فً ثورة ما ،كما أدت ثورات
الفالحٌن والعمال إلى سٌطرة الرأسمالٌة (لذلن ٌسمٌها الماركسٌون ثورات
بورجوازٌة) ،وبالتالً كٌف ٌمكن ْ
أن نستنتج باالستمراء َّ
أن نضال العمال سٌإدي
بدال من ظهور طبمة حاكمة جدٌدة مثلما حدث ّ
إلى نظام اشتراكً ً
فعال فً روسٌا
وكل الدول االشتراكٌة سابمًا.
أن ما ٌحدث ً
فعال ً
بدال من ْ
* من الظواهر الطرٌفة َّ
أن تهزم البرولٌتارٌا
البورجوازٌة ،تمضً األخٌرة على البرولٌتارٌا تدرٌجًٌّا .فتطور اآلالت ومعدات
اإلنتاج صار ٌطرد العمالة بسرعة ،والجدٌد هو االنتشار المتسارع للطبعة
شارا ،وأصبح اآلن من
الثالثٌة والروبوت ،وٌزداد العمل الخاص الفردي انت ً
الممكن ْ
أن تحل مشارٌع فردٌة محل المإسسات الرأسمالٌة بفضل هذا التمدم .ولد
أشار ماركس نفسه لتنامً ظاهرة األتمتة كعالمة لنهاٌة الرأسمالٌة ،ومما لاله
إن اآللة تمتلن المهارة والمدرة ً
فً هذا الممال المعمد والعسٌر الفهمَّ “ 8
بدال من
العامل”ٌ“ ...ختزل عمل العامل إلى عمل مجرد” ،وٌمصد عمل ذهنًَّ “ ...
إن

ارتفاع المدرة اإلنتاجٌة للعمل وأعظم إمكانٌة لنفً العمل الضروري هو مٌل
حٌوي لرأس المال”“ ...هكذا ٌعمل رأس المال فً اتجاه انحالله باعتباره الشكل
السابد لإلنتاج”(.)78

(The Fragment on Machines )78
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* ولد ظهرت كتل ضخمة من المهمشٌن وأشباه المهمشٌن ،أغلبهم ٌعمل
وٌنتج ،بل أصبحوا ٌمثلون أكبر تهدٌد للنظام الرأسمالً والنظم العالمثالثٌة .ولم
تتنبؤ أو تستوعب نظرٌة ماركس احتمال ظهور هذه الكتل كـ “طبمة” الجدٌدة
ضخمة الحجم وجذرٌة التفكٌر ،تعمل فً اإلنتاج والتوزٌع والتبادل ،وتضم
مختلف التخصصات (سنحلل هذه المسؤلة فً فصل خاص) .كما لم تستوعب
نظرٌة ماركس أو تتصور تحول مجموعات التكنولراط إلى طبمة ضخمة العدد
تساهم فً إنتاج الفابض بنصٌب كبٌر للغاٌة ،بحٌث أصبح العمال من أصحاب
الٌالات بال أهمٌة فً عملٌة اإلنتاج الحدٌث.
* ٌضاف أٌضًا ظاهرة تراجع فوضى اإلنتاج إلى حد ما مع نمو التروستات
والكارتالت والشركات متعددة الجنسٌة ،بخالف مإسسات دراسات الجدوى .بل
أي َّ
أن الطلب
وٌتزاٌد اآلن اإلنتاج حسب الطلب بفضل التكنولوجٌا فابمة التطورْ .
أصبح ٌسبك عرض السلعة فً كثٌر من األحٌان.
* أما نظرٌة ماركس عن مٌل معدل الربح إلى االنخفاض فً ظل نمط اإلنتاج
الرأسمالً فبها مغالطةَّ .
إن األجور تتملص إذا حسبناها بساعات العمل ،كنتٌجة
لتطور اإلنتاجٌة ،كما تنخفض لٌمة رأس المال الثابت بساعات العمل كنتٌجة
أٌضًا الرتفاع اإلنتاجٌة ،وبالتالً ٌرتفع معدل فابض المٌمة نتٌجة تغٌر التركٌب
العضوى لرأس المال .ولد أشار ماركس نفسه لهذا وذان كما أسلفنا ،لكنه لم
ٌعطهما المٌمة المناسبة .ولد افترض ما أسماه بمٌل معدل الربح لالنخفاض،
معتبرا َّ
أن مٌله إلى االرتفاع ٌتم باآللٌات التً أسماها العوامل المضادة .وكؤن
ً
المٌل إلى االنخفاض هو األصل ،بٌنما – فً الوالع – َّ
أن كال المٌلٌن هما من
أسس أداء رأس المال ،الذي ٌمٌل حسب ماركس نفسه إلى تطوٌر وسابل اإلنتاج
ورفع إنتاجٌة العمل كسمة أصٌلة له .فال ٌوجد مٌل أصٌل النخفاض معدل الربح،
بل آلٌات للتراكم تحافظ على معدله ْ
إن لم ترفعه أو تعٌك انخفاضه .هذا إذا نحٌنا
جانبًا “العوامل المضادة” العرضٌة أو المفتعلة ،مثل تخفٌض األجور بؤلل من
لٌمة لوة العمل أو زٌادة ساعات العمل .ولد بٌنت الدراسات االلتصادٌة التً تمت
للكشف عن مٌل معدل الربح أنه ال ٌمٌل إلى االنخفاض باستمرار ،بل إنه ٌرتفع
وٌنخفض حسب عوامل متعددة( .)79والمإكد َّ
أن أجر العامل إذا حسبناه بساعات
العمل ٌنخفض باستمرار ،حٌث َّ
إن احتٌاجاته من السلع والخدمات تتكلف ألل
فؤلل .بل وٌنطبك الشًء نفسه على لٌمة المعدات والخامات ،فتنمص إذا حسبت
بساعات العمل الالزمة إلنتاجها ،بفضل االرتفاع المستمر فً إنتاجٌة اآلالت
والعامل نفسهَّ .
إن توظٌف عامل واحد ٌحتاج الٌوم إلى رأسمال ضخم وٌزداد
باستمرار مع التمدم ،دون ْ
أن ٌنخفض معدل الربحَّ ،
ألن معدل فابض المٌمة ٌرتفع
بشكل مدهش .فمن الظواهر الجدٌدة فً عالم الرأسمالٌة الٌوم ارتفاع أهمٌة العلم
أي َّ
أن العامل ٌضخ من المٌمة فً إنتاج السلعة جز ًءا
والمعرفة فً اإلنتاجْ ،
كبٌرا ،بل وأصبحت الكمٌة الالزمة من المواد الخام ألل بفضل تكنولوجٌا النانو
ً
( )79على سبٌل المثالMichel Husson, The debate on the rate of profit 8
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وغٌرها .كل هذا أدى الرتفاع معدل فابض المٌمةَّ .
وإن االرتفاع الفابك فً درجة
مهارة العمل جعلت وتجعل ساعات العمل إذا حسبت بالعمل البسٌط هابلة .فالعامل
الماهر؛ التمنً المتمدمٌ ،مدم من العمل أضعاف أضعاف العامل المدٌم البسٌط،
ومن ثم تصبح نسبة العمل غٌر المدفوع من عمل العامل كبٌرة للغاٌة ومتزاٌدة.
ومن المالحظ َّ
أن ماركس لد رصد ظاهرة كانت تحدث فً عصره ،وهً طرد
العمالة البسٌطة للعمالة الماهرة بفضل تطور المٌكنة .لكن ما حدث بعد ذلن هو
العكس ،فالعامل البسٌط لم ٌعد له مكان ٌذكر فً عملٌة اإلنتاج ،بل وصار هنان
دور أكبر بكثٌر للعلماء والباحثٌن والتكنولراط الذٌن على أعلى مستوى ،وصار
للسوفت وٌر وضع متمٌز فً اإلنتاج والتوزٌع .باختصار ال ٌجب التعامل مع
االلتصاد الرأسمالً على أنه شًء ثابت ،بل ٌجب األخذ فً االعتبار تطور لوى
اإلنتاج ومهارة العامل وإنتاجٌته ،ومعدل استهالن رأس المال الثابت .وكل هذا
لابل للتغٌر (ألٌس هذا هو الدٌالكتٌن؟!)َّ .
أي أرلام فً المعادالت التً وضعها
إن ّ
ماركس وروزا لوكسمبورج والماركسٌٌن بعدهما ٌمكن ْ
أن تتغٌر حسب معدل
أخٌرا نضٌف فرضٌة تصور تحول الرأسمالٌة إلى
وتوجهات تطور لوى اإلنتاج.
ً
التصاد مخطط (اشتراكً) ،فهل سٌولف تراكم “رأس المال”؟ أم أنه سٌستمر؟
وإذا استمر ألٌس هذا ٌإدي إلى انخفاض معدل “الربح” أو الفابض؟ ألن ٌستمر
تمدم لوى اإلنتاج أم أنه سٌركد؟ هذه تساإالت ممدمة للماركسٌٌن.
نضٌف ملحوظة أخرىَّ 8
إن الدراسات التً ٌموم بها ماركسٌون تإكد مٌل
معدل الربح إلى االنخفاض فً الدول الرأسمالٌة الكبرى ،وهم عمو ًما األكثر
اهتما ًما بهذه المضٌة ،ولذلن نشن فً وجود دوافع أٌدٌولوجٌة (بالضبط مثلما
تإكد كتاباتهم عن أصل الدولة نظرٌة ماركس وإنجلز) .من الناحٌة العملٌة
ٌستحٌل كما نظن اختبار فرضٌة ماركس النظرٌة ،ألسباب متعددة ،منها عدم دلة
إحصابٌات الشركات؛ المتعمدة ،وكثرة العوامل العرضٌة المإثرة فً عمل رأس
المال .ومما ٌإخذ فً االعتبار َّ
أن معدل الربح لد شهد انخفاضًا فً الغرب نتٌجة
أي ألسباب سٌاسٌة،
لدولة الرفاه ،التً نتجت عن ضغوط الحركات االشتراكٌةْ ،
ثم نتٌجة لظاهرة فابض رأس المال فً السنوات األخٌرة ،لكن هل ستستمر
ظاهرة فابض رأس المال؟ لٌس هنان تولع دلٌك لهذا األمر.
ٌمكن إذن – عكسما ذهبت روزا لوكسمبورج – ْ
أن ٌستمر التراكم الرأسمالً
فً ظل وجود نمط إنتاج رأسمالً صرف ،بتراكم أدوات اإلنتاج عند الرأسمالٌٌن
أي معادلة منطمٌة تإكد انهٌار الرأسمالٌة بعد ْ
أن
وازدٌاد معدل ترفهم ،وال توجد ُّ
ٌنفرد نمط اإلنتاج الرأسمالً .فتطور اإلنتاجٌة ٌجعل من الممكن تملٌص نصٌب
العامل من ساعات عمله كما أوضحنا .بالتالً ال نستطٌع ْ
أن نتصور حدوث
انهٌار نهابً للرأسمالٌة إال إذا أدى تطور لوى اإلنتاج إلى االستغناء عن العمل
المؤجور .وهو أمر متصور تما ًما فً ظل تنامً األتمتة والتوسع فً إنتاج
اإلنسان اآللً وتملٌل عدد العمال واستخدام الذكاء الصناعً .فٌمكن ْ
أن نتصور
ْ
أن تسٌر عملٌة اإلنتاج وتمدٌم الخدمات بدون عمال ،وٌكفً إشراف صاحب
المنشؤة أو أصحابها المالبل فً حالة المنشآت الكبٌرة .أما المجتمع التالً فال
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أن ٌكون اشتراكًٌّاْ .
ٌوجد ما ٌدل على حتمٌة ْ
أن تنشؤ أنماط إنتاج أكثر توافمًا مع
تمدم لوى اإلنتاج فهذا ما حدث ً
لكن ْ
فعال فً الوالعْ ،
أن ٌكون تحول الرأسمالٌة
أي دلٌل علٌه .واألغلب َّ
أن ما بعد
إلى االشتراكٌة بالذات بشكل محتم فال ٌوجد ُّ
الرأسمالٌة سٌكون نظا ًما لاب ًما على العمل الحر مع استمرار السوق ،أو لد
تسٌطر طبمة من التكنولراط .ولهذا الموضوع عودة.
* َّ
إن تعبٌر “االشتراكٌة العلمٌة” هو تعبٌر خادع .فكلمة “علمٌة” توحً
َّ
بؤن هذا هو المشروع “الصحٌح” وأنه لٌس مجرد هدف بل هدف ٌحمك غابٌة
أي ال عاللة
تارٌخٌة؛ إنه مشروع مبنً على اتجاه ولوانٌن تارٌخٌة موضوعٌةْ ،
له باألٌدٌولوجٌا .والفكرة مرتبطة بنظرٌة الحتمٌة التارٌخٌة .فً الوالع كانت
نمطة انطالق ماركس وإنجلز هً مشروع االشتراكٌة والتحٌز للطبمة العاملة.
ولخلك أسس “علمٌة” لهذا المشروع تم التوسع فً تحلٌل رأس المال وصناعة
المادٌة التارٌخٌة .ولد رأٌنا أنه ال دلٌل على حتمٌة االشتراكٌة وال على تمسن
البرولٌتارٌا  -التً لد تتحلل فً النهاٌة تلمابًٌّا – بهذا المشروع .أما إذا وافمنا –
ً
جدال  -على علمٌة تحلٌل الرأسمالٌة وأنها حت ًما ستإول إلى الشٌوعٌةٌ ،ظل لنا
الخٌار فً االنحٌاز إلى هذا المشروع أو ال ،وهذا المولف ال عاللة له بالعلم ،بل
أن الماركسٌة لد صورت َّ
باألٌدٌولوجٌا .فهنا نجد َّ
أن هنان غاٌة تارٌخٌة خفٌة -
َّ
وألن الشٌوعٌٌن مكلفون من لبل التارٌخ أو محتواه
رغم إنكار بعض التالمٌذ -
أي “رسالة سماوٌة” ْ
وإن بلغة
الغابً بتحمٌك هذه الغاٌة؛ شًء ال ٌختلف عن ّ
الفكرَّ .
وإن ربط ماركس النظرٌة بالممارسة وتجاوز الفلسفة التؤملٌة ٌمودنا حت ًما
فؤي ِ ممارسة تختار؟ َّ
إن الخٌار أٌدٌولوجً بالضرورة .بل
إلى هذا االستنتاج؛ ّ
ٌمكن ْ
أن نعتبر أٌضًا َّ
أن رفض االستغالل والمهر هو خٌار أٌدٌولوجً (وبالدلة
نمولٌ 8وتوبً) ولٌس المولف “الصحٌح”.
وتعبر فكرة ربط المشروع االشتراكً بموانٌن التارٌخ أو الفكر حت ًما عن
الرغبة فً الخضوع لموة ما خارج النفس؛ فاإلنسان ال ٌرٌد (هو) االشتراكٌة ،بل
إنها إرادة التارٌخ أو لوانٌن الوجود .اإلنسان هنا ضعٌف ومنسحك ومضطر
للخضوع لموة علٌا .بالضبط مثل الكالم عن الدور التارٌخً للطبمات .فالرأسمالٌة
– ً
مثال – تحمك غاٌة تارٌخٌة ،لٌست مجرمة تما ًما ،بل مرت بمرحلة ثورٌة ثم
دخلت طور الرجعٌة والتعفن بحد وصف جل الماركسٌٌن ،مضطرة إلى تحمٌك
ذاتها كدور تارٌخً لبل ْ
أن تتراجع وتصٌر رجعٌة.
* لمد أشار إنجلز إلى َّ
أن االشتراكٌة العلمٌة تفترق عن االشتراكٌة الخٌالٌة
فً َّ
أن األولى ترتبط بخٌط مع المثالٌة األلمانٌة ،وٌمصد الدٌالكتٌن بالتحدٌد .فؤٌن
العلمٌة فً هذه الحالة؟! ومما ٌدل على اضطراب تلن األطروحة وصف إنجلز
(أي
للدٌالكتٌن بؤنه علم ،كما وصف ارتباط الماركسٌة بالفلسفة األلمانٌة
ْ
الدٌالكتٌن بالتحدٌد) على أنه الجانب الفلسفً للعلم.
إن فكرة حتمٌة االشتراكٌة تتضمن بالضرورة َّ
* َّ
أن هنان غاٌة للتارٌخ،
ونهاٌة معٌنة .وهذا ٌذكرنا بؤفكار هٌجل فً هذا المجال؛ فالعمل ٌحكم التارٌخ،
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أي َّ
أن حركة التارٌخ غابٌة ،تنتهً بتحمك
وما التارٌخ إال تمدم الوعً بالحرٌةْ ،
الوعً بالحرٌة .هذه الغابٌة تفترض بالضرورة وجود إما عمل غٌر مدرن لذاته
(هٌجل) أو عمل واع ٌتحكم فً العالم ،وهً فكرة تعلن المادٌة الماركسٌة
رفضها .ولكن استبدل إنجلز لوانٌن الدٌالكتٌن الثالثة بـ العمل لدى هٌجل ،هكذا
ً
محوال المادٌة الماركسٌة إلى مثالٌة ،فؤٌن الفرق بٌن لوانٌن الوجود وعمل
هٌجل؟ ال فرق ،ففً الحالتٌن الفكرة المطلمة تحكم العالم .وكما لال هٌجل عن
التارٌخ إنه تمدم الوعً بالحرٌة ذهبت الماركسٌة إلى َّ
أن التارٌخ ٌتحرن نحو
الشٌوعٌة؛ مجتمع الحرٌة ،حٌث ٌصنع الناس تارٌخهم بوعً بعد التحرر من
االستغالل واالستالب باختفاء الطبمات والدولة .إنها نفس الفكرة المثالٌة .ولد
لال ماركس“ 8ال ٌمكن ْ
أن تختفً الفلسفة إال بتحممها”( .)80فالشٌوعٌة هً إذن
تحمٌك للفلسفة؛ للدٌالكتٌن والموانٌن التً تتحكم فً حركة التارٌخ.
* لامت بالفعل الثورة االشتراكٌة ،لكن على عكس تصورات ماركس ،فً
بلدان متؤخرة .وفً روسٌا كان احتدام الصراع الطبمً نات ًجا عن هزٌمتها فً
الحرب ولٌس نات ًجا – حسب النظرٌة – عن تفالم تنالضات الرأسمالٌة .وهذا
استلزم ابتكار نظرٌتً “الحلمة الضعٌفة” اللٌنٌنة ،و”الثورة الدابمة”
أي منهما
التروتسكٌة ،وهما نظرٌتان تنالضان أسس الماركسٌة ،ولم تحمك ٌّ
النتٌجة المتولعة.
 -2دور الدولة فً عمل النظام8
لم ٌمدم ماركس نظرٌة واضحة فً الدولة عمو ًما (غالبًا لم ٌسعفه الولت وال
حالته الصحٌة) .كما أهمل  -إلى حد كبٌر  -دور الدولة فً عمل النظام
الرأسمالً ،ودور السٌاسة عمو ًما فً تطور الرأسمالٌة ،إال فً إشارت عابرة
واف ،اللهم إال فً الفصل (من كتابه “رأس المال”)
وخطابات ،دون تمدٌم شرح
ٍ
أي المرحلة المبكرة
الذي تناول دور الدولة فً التراكم البدابً لرأس المالْ ،
لتكوٌن رأس المال .ولد اعتبرها مجرد جسد طفٌلً .رغم َّ
أن دور الدولة كان
واض ًحا فً عصره فً تحمٌك التراكم البدابً لرأس المال وفتح أسواق
المستعمرات بالموة المسلحة كما أشار بنفسه .وفً بلدان عدٌدة دعمت الدولة
التحول الرأسمالً بموة كما فً ألمانٌا والٌابان ،وحتى فرنسا النابلٌونٌة .وفً
دورا فً االستثمار الرأسمالً ،مثل روسٌا والٌابان
بلدان كثٌرة لعبت الدولة
ً
بالمشاركة مع الرأسمالٌٌن .وللدولة دور فعال فً إنتاج وإعادة إنتاج الطبمات
االجتماعٌة عمو ًما .وفً النظام الرأسمالً ككل ال ٌمكن إغفال دور الدولة فً
عمل ودورة رأس المال .ولو راجعنا تارٌخ الرأسمالٌة لوجدنا َّ
أن دور الدولة كان
مه ًما فً نمو وحماٌة نمو رأس المال الخاص .وال ٌمكن االكتفاء بالنظر إلى
ً
فعاال البد من تمدٌم بعض الفتات
الدولة كؤداة للممع ،فحتى ٌكون هذا الدور
()80
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للشعب ،حسب لوة المماومة الشعبٌة ،والبد من تدخل الدولة فً إنتاج وإعادة
إنتاج األٌدٌولوجٌا وكل مكونات ما ٌُسمى بالبناء الفولً ،عالوة على دورها فً
تشكٌل وإعادة تشكٌل البنٌة التحتٌة ،من تطوٌر لوى اإلنتاج إلى التدخل فً
تمسٌم العمل االجتماعً وحتى التمنً ،إلى إعادة إنتاج عاللات اإلنتاج والتبادل
والتوزٌع واالستهالن .هذه األدوار الثالثة تعمل معًا لتحمٌك استمرار النظام.
فالممع وحده ال ٌكفً لتحمٌك هذا االستمرار ،وحتى األٌدٌولوجٌا (أو الخداع) ال
تؤثٌرا إال إذا ظهرت كؤنها حمٌمة ،وهذا ٌشترط تمدٌم بعض المزاٌا
تنتج
ً
للجماهٌر .بل لد تموم الدولة بممع الطبمات المسٌطرة إلى هذا الحد أو ذان
إلرضاء الجماهٌر فً ظروف معٌنة بغرض المحافظة على استمرار النظام ،وهذا
كان واض ًحا ً -
مثال – فً حالة النازٌة فً ألمانٌا ،وفً حالة الناصرٌة فً
مصر( .)81كل هذا ال ٌستبعد كون الدولة هً – فً النهاٌة – جسد طفٌلً ومجرد
عصابة مسلحة من لتلة ولصوص محترفٌن ،تجر وراءها مجموعات من الخدم
من بٌرولراطٌٌن وتكنولراط ،وتزٌن وجهها بمساحٌك وألوان عدة لتبدو مإسسة
محاٌدة اجتماعًٌّا .فكل ما تموم به من أدوار فً المجتمع ٌصب لصالحها ولصالح
الطبمة المسٌطرة بشكل أو بآخر .وال ٌظهر الوجه الحمٌمً للدولة بسفور كامل
إال أثناء االنتفاضات الكبرى ،فتكون هذه هً لحظة الحمٌمة.
ومن األفكار الماركسٌة الراسخة الثابتة َّ
أن الدولة هً نتاج للتنالضات
ً
محاوال إثبات َّ
أن
الطبمٌة؛ ترتبت على تكون الطبمات .ولد تناول إنجلز األمر
انمسام الناس إلى طبمات ومن ثم نشوء الدولة لد حدثا داخل المجتمعات المدٌمة
المشاعٌة ،دون تمدٌم لرابن أو أدلة ممنعة .بٌنما المعلومات المتوفرة تمول َّ
إن
نشوء الطبمات والدولة لد حدث باألساس نتٌجة الغزوات التً كانت بٌن المبابل،
والتً انتهت إما بالمضاء على لبابل أو بسٌطرة إحداها على األخرى ،مكونة
طبمة حاكمة ودولة فً ذات اللحظة .ولد فند كاوتسكً أفكار إنجلز بعد ذلن
ً
تفصٌال(.)82
وفً حٌن وصف ماركس الدولة بؤنها زابدة طفٌلٌة فً المجتمع تعٌك تطوره
الحر؛ إال أنَّه حٌن جاء الكالم عن دولة البرولٌتارٌا وجدنا كالمه ٌنملب؛ فالدولة
تصبح فمط “البرولٌتارٌا بوصفها طبمة حاكمة” .وال ٌتكلم عن الزابدة الطفٌلٌة
وال منع تطور المجتمع الحر .هنا تصبح الدولة لوة تمدمٌة .وال نجد ما نضٌفه
هنا على نمد باكونٌن لماركس فً هذه المضٌة(.)83
()81
()82

تناولنا هذا بالتفصٌل فً كتابنا 8الناصرٌة فً الثورة المضادة.
The Materialist Conception of History, part 3, section 2, chapter 2

(“ )83إنَّ كل سلطة دولة ،وكل حكومة ،بطبٌعتها ،تضع نفسها خارج وفوق الناس ،وإنه ألمر محتم ْ
أن تموم
بإخضاعهم لتنظٌم وأهداف غرٌبة عنهم ومضادة الحتٌاجاتهم الحمٌمٌة ولطموحاتهم”
“Every state power, every government, by its very nature places itself
outside and over the people and inevitably subordinates them to an
organization and to aims which are foreign to and opposed to the real
”needs and aspirations of the people.
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ولد ترتب على إهمال ماركس لنظرٌة الدولة عدم تصوره إلمكان لٌام نظام
دولتً حدٌث ،وهو ما حدث ً
فعال ،وعدم وضع تصور لشروط وآلٌات إلامة دولة
برولٌتارٌة “تضمحل”.
َّ
إن إصرار ماركس وتالمٌذه على دور الدولة فً بناء االشتراكٌة وتسمٌتها
بدٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا شًء ٌستحك البحث والتعمك .ونحن نتصور أنه لو
أي بلد لد تبنت الماركسٌة ولامت بانمالب اجتماعً
كانت الدولة البورجوازٌة فً ّ
 التصادي وصادرت الرأسمالٌة وألامت اشتراكٌة دولتٌة على النمط الستالٌنًألٌدها الحزب الشٌوعً بحماس(.)84
لمد تبنت الماركسٌة نظرٌة مبسطة ومٌكانٌكٌة عن الدولة .فاعتبرتها مجرد
آلة للممع فً ٌد الطبمة المسٌطرة ،وأنها مجرد نتاج للتناحرات الطبمٌة ،وجز ًءا
من البناء الفولً الذي ٌنتجه البناء التحتً .واستنتجت من هذا أنها ستتالشى
تلمابًٌّا عندما ٌنتهً النظام الطبمً ،حٌث لن تكون هنان حاجة إلٌها .لذلن
ناهضت بشدة فكرة حل الدولة أو تفكٌكها (إال من أجل بناء دولة أخرى) وهو
خالفها األساسً مع األناركٌة.
 -3النزعة العلموٌة – الوضعٌة8
لدمت الماركسٌة نفسها كمجرد علم ،وما الكالم عن عاللتها بالفلسفة أو أنها
فلسفة ستختفً حٌن تتحمك ،سوى مجرد إشارات عابرة تدل على التشوش أكثر
مما تدل على أفكار راسخة .فالدٌالكتٌن ،والمادٌة التارٌخٌة ،واالشتراكٌة هً
علوم ،تمدم الحمٌمة ،ولٌست مجرد اختٌارات .بل تم نمد فكرة األٌدٌولوجٌا بعنف،
وحٌن اعترف لٌنٌن َّ
بؤن الماركسٌة أٌدٌولوجٌا ابتكر تعبٌر 8األٌدٌولوجٌا العلمٌة،
وتبعه الماركسٌون األرثوذكس .إنها إذن تمدم الحمٌمة العلمٌة ،وهً نتاج بحث
علمً ولٌست مجرد نتاج رغبة ذاتٌة فً تغٌٌر العالم .بل تم انتماد االشتراكٌة
“الطوبوٌة” ألنها “غٌر علمٌة” بالتحدٌد .هذا المشروع المستحٌل إلحالل العلم
محل األٌدٌولوجٌا ،وتحوٌل األٌدٌولوجٌا نفسها إلى علم ٌفسر لنا كٌف تحولت
الماركسٌة إلى نظرٌة جامدة ،فمٌرة وعاجزة عن تناول الوالع المتغٌر .كما تم
استخدام هذه العلموٌة فً سحك الفرد فً النظم االشتراكٌة ،وجعل الهدف
األسمى هو بناء المجتمع والدولة ،دون ما اعتبار للذات اإلنسانٌة .وٌسعنا ْ
أن
نشٌر إلى َّ
أن كتابات ماركس المبكرة؛ المخطوطات ،لد نشرت بعد تكون
الماركسٌة كـ “علم” بكثٌر ( ،)2710وهً ما اعتبرها ألتوسٌر المرحلة
األٌدٌولوجٌة فً فكر ماركس ،لبل ْ
أن ٌمٌم لطٌعة مع الهٌجلٌة .وماركس فً تلن
المخطوطات كان “إنسانًٌّا” لبل ْ
أن ٌشرع فً بناء نظرٌته “العلمٌة”.

Critique of the Marxist Theory of the State
ً
مماال فً هذه المسؤلة بعنوان 8الماركسٌة هً فلسفة الدولة ال البرولٌتارٌا.
( )84لدمنا
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فً الوالع هذه النزعة العلموٌة للماركسٌة تتضمن مٌلها إلى تمدٌم نفسها
كحمٌمة موضوعٌة ال ٌؤتٌها الباطل ،وكل من ٌخالفها ٌتمثل أٌدٌولوجٌا بمعنً
الوعً الزابف؛ شًء ٌشبه الكفر .وهذه الحمٌمة المزعزمة ال تختلف عن الدٌن،
بل هً بالتحدٌد دٌانة علمانٌة ،ممدساتها هً البرولٌتارٌا والدولة ،العمالٌة –
زع ًما – والحزب الماركسً .أما اآلخر؛ المدنس ،فٌشمل كل ما عدا ذلن .بل ٌتم
نعت البعض بالمرتد (مثل كاوتسكً) أو االنتهازي البورجوازي التافه ضٌك
األفك ..إلخَّ .
أي 8كافر بالمعنى الحرفً
كؤن هذا اآلخر ٌعرف الحمٌمة وٌنكرها؛ ْ
للكلمة.

***********************

„كانت الماركسٌة تمردًا على الفكر البورجوازي ،ولد دعت إلى تجاوز النظام
الرأسمالً لتحمٌك الشعارات اإلنسانٌة التً رفعها مفكروه .لكنها طرحت
مشروعها الثوري بنفس أدوات البورجوازٌة التً تمردت علٌها 8ادعاء تمدٌم
الحمٌمة المطلمة ،التمسن بالمٌتافٌزٌما متمثلة فً لوانٌن الوجود والتارٌخ ،تمدٌم
الوعد بالخالص فً ملكوت االشتراكٌة ،الثمة فً آلة الدولة وتنصٌبها كبا ٍن
للنظام الذي بشرت به .إنها فلسفة لبٌرولراطٌة الدولة أكثر مما هً فلسفة
أن تختفً لبل ْ
أن الفلسفة ال ٌمكن ْ
للبرولٌتارٌا .ولو طبمنا ما لاله ماركس من َّ
أن
تتحمك ،لملنا َّ
إن الماركسٌة لد ماتت بالفعل„
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