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 مقدمة
 

خفلل تارٌخافا الجدل قوانٌن مجّردة تبلورت فً إطار الفلسففة 
التفً " الثلثٌفة"وهو ٌشتمل على  .منذ البداٌات األولى فً الٌونان

قانون التفراك  الكمفً : بلورها هٌغل، حٌث تلخصت مع إنجلز فً
لكففن ٌشففار عففادة إلففى . والتغٌففر النففوعً، التنففاقي، ونفففً النفففً

، ابتدابٌفةكخطفوة ( مفاو  الاوٌة)تضمن الجدل للمنطق الصوري 
ت تبلورت كذل  ففً مسفار الفلسففة، مثفل العفا  وعلى جملة مقوال

 ...والخاص، النسبً والمطلق، الشكل والمضمون
، وبالتفالً لفاف  "التفكٌفر"، لطرٌقفة "العقفل"وهو منطق لنشفاط 

 .صٌرورة األفكار، أو الواقع، اللذٌن توّضح بأناما جدلٌان
وكان تبلور الجفدل علفى صفعٌد الفكفر، كانعكفال طوٌفل األمفد 

، واالنعكفال هنفا لف  ٌكفن مباشفرا  . الفلسفة لاذا الواقععبر نشاط 
فٌما ( أو ستوعى)وال واعٌا ، بل كان بحسب المادٌة التً ستتبلور 

مفن خفلل المشفاهدة ففً  بعد، عبر أثر الواقع فً وعً الفلسففة،
وإن كان فً  الغالب، ودون أن تلتز  الطرٌق المنطقً أو العلمً،

 .، وكتحلٌفق ففً سفماوات عالٌفةقفعالغالب ٌظار كمضاد لافذا الوا
ولقففد كففان ٌتبلففور بشففكل متنففاقي، ومتنففاثر، علففى مففد  قففرون 

 .طوٌلة
التً تصفٌ  " الفكرٌة"وفً تبلوره مع هٌغل بدا أنه الصٌرورة 

، بعكل ما ٌظاره التطور التارٌخً، الذي كان ٌوّضح الواقع ذاته
تصفاد ففً االق: بأن الجدل كان ٌتبلور كلما تحقق تطور فً الواقفع

وكففان التففراك  فففً التطففور الففواقعً، وفففً  .والفكففر، وفففً العلففو 
ٌكشف  شفٌبا  فشفٌبا  تلف  إطار متنفاقي، ومفع التحفوالت النوعٌفة، 
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القوانٌن التً باتت هفً الجفدل بعفد أن تتبلفور ، وأٌضفا  ففً شفكل 
متنففاقي ومتنففاثر، فففً الفلسفففة، عبففر فلسفففة متناقضففٌن، وٌحمففل 

دة، تبففد دة كففل مففنا  فكففرة محففد  و أناففا فففً تضففاد مففع الفكففرة المحففد 
وكما أشرنا فقد قا  هٌغل بمامة عظٌمة حٌنمفا . األخر  لد  آخر

الفلسفففً الجففدل، وجعلففه طرٌقففة " الركففا "اسففتخلص مففن كففل هففذا 
، بففل (المنطففق الصففوري)تفكٌففر كسففرت احتكففار منطففق أرسففطو 
 .وجعلت هذا المنطق عنصرا  أولٌا  فٌاا

(. أو الفدما " )العقفل"لنشفاط " لٌفةآ"،إذن، الجدل منطفق تفكٌفر
 لكن كٌ  ٌقارب الواقع؟

رورة التفً هفً الواقفع ففً حركتفه، وهفو  سنلحظ أوال  بأنفه الصٌف
رورة الفكففر وبالتفالً ففنحن، ونحففن ننطلفق مفن أن حركففة  .كفذل  صٌف

لافا، هفو ذا  " مجفّرد"الواقع والفكر هً جدلٌة، نبدأ مفن اسفتخلص 
اركل، والفذي لخصفه إنجلفز كمفا الذي تبلور مع هٌغل ومن ث  مع مف

ل ممكنفا  لنفا أن نعفً  .أشرنا للتو لاذا فنحن هنا فً حقل الفلسففة، ولٌف
الواقفففع بطرقففففة جدٌففففدة، وعلمٌفففة، دون أن نسففففتوعب هففففذا الففففدرل 

 .الفلسفً
لكن طرٌقة التفكٌر هذه، أي الجدل، باتفت منفذ مفاركل تنطلفق 

د األفكار، وبالتالً فإنمن  ضع اقتصادي كل و أن الواقع هو محدِّ
وهففذا هففو . لففه مسففتو  معٌنففا  مففن الففوعً، بعكففل مففا ذهففب هٌغففل

التغٌٌر الفذي أحدثفه مفاركل ففً جفدل هٌغفل، لكنفه عكفل زاوٌفة 
، وففري البحفث ففً الواقفع لفاف  صفٌرورة تطفور األفكفار النظر

لقففد كففان جففدل هٌغففل ٌبحففث فففً صففٌرورة  . والسٌاسففة بامجمففال
بقى فً حفدود تلف  القفوانٌن األفكار لصانع للواقع، وهو ما جعله ٌ

والمقففوالت، وتمظارهففا العملففً فففً الدولففة، بٌنمففا فففري عكففل 
ماركل تحدٌفد معنفى الواقفع مفن أجفل اكتشفا  الصفٌرورة، التفً 

وهنا طرٌفة  .هً جدلٌة وفق القوانٌن آنفة الذكر، من خلل الواقع
هففو بشففر وأرقففا  )التفكٌففر أصففبحت تنطلففق مففن وضففع ملمففول 
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وبالتفالً تخلفت عفن تعفالً الفلسففة، وعففن  .(...وعلقفات وإنتفا  
تأملٌتاففا، لتغفففوص فففً الوجفففود الحقٌقففً، ففففً حركتففه وتغٌراتفففه 

وهفو مفا بلفور  .وتناقضاته، ودور البشر بما ه  وعفً وفعفل، فٌفه
، كطرٌقففة تفكٌففر مكتملففة، تتضففمن الفلسفففة لكناففا الجففدل المففادي

أٌضفا  لٌست فلسفة، وتتضمن االقتصاد لكناا لٌست عل  اقتصاد، و
إنافففا . تتضفففمن الوجفففود االجتمفففاعً دون أن تكفففون علففف  اجتمفففا 

 .تبحث فً كلٌة المجتمع فً صٌرورته
بٌن القوانٌن المجّردة التً هً الجفدل والواقفع " الاوة"ولجسر 

ولقففد أشففرت إلففى أنففه كلٌففة الوجففود  .توجففب تحدٌففد معنففى الواقففع
ل االجتمففاعً، لكففن الراٌففة المادٌففة انطلقففت مففن االقتصففاد كأسففا

ألنففه الضففرورة األولففى لتحقففق حٌففاة البشففر، والففذي  وكماسففل،
د لوعٌا ، ولمجمفل العلقفات التفً ٌقٌمونافا فٌمفا  ٌصبح هو المحدِّ

 .بٌنا 
حاولففت توضفٌح معنففى " الماركسفٌة والفافف  المفادي"ففً كتففاب 

وعلقة الوجفود بفالفكر، ودور الفكفر ففً تحوٌفل الوجفود  المادٌة،
 حاولفت توضفٌح قففوانٌن" المففاديحفول الجفدل "وففً كتففاب  .ذاتفه

الجففدل وفعلاففا فففً القففوانٌن ذاتاففا، وصففوال  إلففى توضففٌح ماهٌففة 
 .الجدل المادي

" ألسفل المناجٌفة"ربما  ٌمكن أن أقول بأننً أرٌد توضٌح هنا
التصفففور المفففادي " الماسسفففة علفففى الجفففدل المفففادي للبحفففث ففففً

 .رٌخً، بمعنى كٌفٌة اشتغال قوانٌن الجدل فً الواقع التفا"للتارٌخ
للصفففٌرورة التارٌخٌفففة بمفففا هفففً " الخطفففوط العامفففة"أو مفففا هفففً 

 صٌرورة جدلٌة؟
إنه بحث فً مستوٌات الوجود االجتمفاعً وففً العلقفات بفٌن 

وإن )هنفا، ربمفا، ٌظافر الجفدل مجسفدا  ففً بنففى . ه المسفتوٌاتهفذ
، مثففففل موقففففع األسففففال االقتصففففادي، وعلقتففففه (تكففففن مجففففّردة

وطبٌعة فعل الجفدل . سٌة، وبالوعًبالمستوٌات االجتماعٌة والسٌا
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فً العلقة بٌن هذه المستوٌات وفً تطفور كفل منافا، وكفذل  ففً 
 .تطورها معا  

قففوانٌن للوجففود االجتمففاعً " تأسففٌل"وأنففا هنففا ال أهففد  إلففى 
قفوانٌن الجفدل " موضفعة"بدٌلة عن الجدل المادي، بل أهد  إلى 

لتفالً امشفارة وبا .المادي فً البنٌة، التً هً الوجود االجتمفاعً
حٌفث ال . ماهٌة المسابل التً ٌجب تناولاا فً البحث الواقعًإلى 

ٌفٌد الحدٌث المجرد عن الجدل المفادي، كمفا ال ٌمكفن فاف  الواقفع 
 .وفرها لنا الجدل الماديٌالتً " الذهنٌة"ماركسٌا  دون اآللٌات 
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(1) 
 

 1- هيغل وماركس
 

فٌة فً سٌاق تطفور المقوالت الفلستبلور المنطق، كما تبلورت 
. هفً البحفث ففً المقفوالت فالفلسففة باألصفل .الفلسفة منذ نشفوباا

لكففن لففنلحظ أن التجرٌففد هففو الففذي أفضففى إلففى تبلففور المقففوالت، 
والتجرٌد ٌبدأ انطلقا  من ملحظة المشّخص، أو بتأثٌر المشّخص 

عبفففر ( وهنفففا أشفففٌر إلفففى التفففأثٌر  ٌفففر المباشفففر" )المجفففرد"ففففً 
ٌتلقفى ( الحٌفاة الٌومٌفة)ٌلسو  مفادا  ٌعفٌا الواقفع فالف .الفٌلسو 

ال  ً فحتى وهفو ٌولّفد الفكفر مفن الفكفروبالتال ،انعكال هذا الواقع
، ربمفا ال ٌسفتطٌع تحدٌفد مفداه، أو "خفارجً"ٌفعل ذل  إال بتفأثٌر 
له، وإال كان العد  هو األصفل،كان " ٌخضع"دوره المباشر، لكنه 

اعتبفر هٌغفل أن الوجفود هفو  لافذا. بدل أن ٌكفون السفلب امٌجاب
حتففى وهففو ٌعتبففر مقففوالت الوجففود والعففد  )األصففل والعففد  سففلب 

كمفففا أن البفففدس الفلسففففً مفففن مقفففوالت  .(مقفففوالت فكرٌفففة خالصفففة
الوجففففففود والعففففففد ، وكففففففذل  الحركففففففة والسففففففكون، والمتنففففففاهً 

الخ ٌوضح دور الواقع فً المناقشة الفلسففٌة، بفل ... واللمتناهً،
وكل األولوٌات  .من الوجود"الخارجً"أت من ٌاكد أن الفلسفة بد

ال تسفتطٌع  التفً أتفت بافا، التً قالت باا الفلسفة، وكل التفسٌرات
كلفه  تلغٌافا، ر ف  أن مجفد الفلسففة أن أن تتجاهل هذه الواقعة، أو

د لاذا نج .على هذه الحقٌقة الواقعٌة" التعمٌة"انصّب على هذه  قد
دأ حتى مبف .وكان مثل  واقعٌا   إال أن ما من مثل على مقولة فلسفٌة

( أ)ال ٌخر  عن هفذا المنحفى ألن  (أ هً أ)الاوٌة الذي ٌقرر أن 
 . واقعً" شًس ما"ُتمث ل بـ 

جعففل إمكانٌففة ( الصففٌرورة)لكففن تعق ففد الواقففع، وتعق ففد تحّوالتففه 
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مسففتحٌلة مففّرة واحففدة، لاففذا بففدأت الملحظففة ( وعٌففه" )اكتشففافه"
مفن البسفٌط، ومفن الشفكل، وكفذل  مفن انطلقا  مما ٌلمل وٌفر ، 

 ،مفن جافة أن ظفاهر األشفٌاسبمعنى ". االستقللٌة"السكون، ومن 
 . من جاة أخر ، هما ما كان ٌنعكل فً الوعً" استقللٌتاا"و

ق الصفوري، وهفو هذا المستو  من تطور الوعً بلفور المنطف
ٌعنً  لكن معرفة المظار. العصر الزراعًو نتا  نشوس الزراعة

فففالمظار لففٌل إال  .الجففوهر، وهففذه هففً صففٌرورة الفكففرمعرفففة 
وبالتالً ففإن البحفث ". الشًس" ما ٌسمى وهما معا   سلب الجوهر،

 تحقفق وبالتفالً ،الفلسفً فً المظار سٌفضً منطقٌا  إلى الجوهر
والتفً  ،وهذه هً صٌرورة الفكر عبر مبفات القفرون .الصٌرورة

، فً إطار قفوانٌن (الجدل)أفضت إلى بلورة الصٌرورة فً الفكر 
مجففردة، وانطلقففا  مففن أناففا فففً اسففتقلل كامففل عففن الصففٌرورة 

تطفور الفلسففة " ملّخفص"وهٌغفل هفو . الواقعٌة، وفً تضاد معافا
فففً " القشففرة الصففوفٌة"كلاففا، بمعنففى أنففه محقففق التركٌففب فٌاففا، و

فلسفته هً جزس مفن تضفمناا للفلسففة السفابقة، وهفً التفً جعلتفه 
 . لصانعا الفكرة هًٌجٌب أن 

إلففففى النتٌجففففة  ه الصففففٌرورة المجففففّردة تقففففود بففففذاتاالكففففن هففففذ
والصٌرورة المجردة " امٌجاب"فإذا كان الوجود هو ". المنطقٌة"

حٌففث ٌجففب وفففق  .، فففإن التركٌففب ضففروري هنففا"السففلب"هففً 
التفففً  نفففز  االسفففتقللٌة( أي الجفففدل)اتافففا الصفففٌرورة المجفففّردة ذ

جود ففً فصفا  كامفل ٌفرضاا المنطق الصوري، والتً تجعل الو
والتركٌب هنا ٌقّرر العودة إلى األصل، أي إلى الوجود . الفكرمع 
هفففذه هفففً (. أي الجفففدل)متضفففمنا  الصفففٌرورة المجفففّردة ( الواقفففع)

ففً صفٌغة أرقفى،  "وقد أفصفحت عفن ذاتافا"ة الواقعٌة الصٌرور
من هنا أفا  األهمٌة الكبٌفرة التفً . أي الصٌرورة وهً تعً ذاتاا

وهفذه هفً . فافو عنصفر وعفً ،(أي السلب)للتوسط  ٌولٌاا هٌغل
وبالتفالً  ،حٌن ٌصبح أداة وعً الصٌرورة الواقعٌفة أهمٌة الجدل
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، (مبحث فكري فً الفكر)ٌتجاوز ذاته كمبحث فلسفً فً الفلسفة 
هفذه لٌسفت " الكشف "وعملٌفة . فً الواقفع" فلسفٌا  "وٌصبح مبحثا  

الواقففع " معرفففة"عملٌففة بسففٌطة علففى امطففلق، ألناففا تنطلففق مففن 
، مففن (وٌمكففن أن ٌقابففل ذلفف  مسففتو  الفافف  عنففد هٌغففل)بشففمولٌته 

وربمفا ٌقابفل ذلف  مسفتو  الفكفرة الشفاملة )أجل وعً صفٌرورته 
 (. عند هٌغل

وهنففا ٌمكففن إطففلق )هٌغففل أنشففأ السففلب إذن باعتبففاره مسففتقل  
وماركل هو الفذي توّصفل إلفى (. فكرة هٌغل، أي الشًس فً ذاته

، (أي الوجفود الحقٌقفً)العودة بالفكرة إلى األصفل  التركٌب، عبر
من جاة، وكذل  عبر السٌر بمنطق هٌغل إلى منتافاه، فقفد توقف  

د الواقففع، والطففابع هٌغففل فففً حففدود الفكففر، ماكففدا  علففى أنففه محففدِّ 
المففادي الففذي أعطففاه مففاركل األولوٌففة ٌتحففدد هنففا، أي أنففه أكمففل 

كتمفال الجفدل، ولفٌل فماركل إذن هو محقفق ا". العملٌة الجدلٌة"
 . فً النتٌجة "صورٌا  "هٌغل الذي كان 

، بٌنمففا   ً هففذا ٌفسففر لمففاذا ارتففبط الجففدل بالماركسففٌة كتٌففار حفف
لقد أوق  ماركل جفدل هٌغفل علفى قدمٌفه، . أصبح مٌتا  مع هٌغل

وهذا ال ٌعنً تجاهفل أهمٌفة هٌغفل، . لاذا مشى واستمر فً الحٌاة
. وري فففً الوقففت نفسففهعلففى العكففل، فاففو التوسففط الاففا  والضففر

حٌففث أن مقففوالت الجففدل ال ٌمكففن أن تسففتوعب إال باالسففتناد إلففى 
وعلٌنفا . هٌغل، إضافة إلى إضافات مفاركل، إنجلفز، لٌنفٌن ومفاو

إنجلففز، أو إشففارات مففاركل ولٌنففٌن، أو " تنظٌففر"عففد  االكتفففاس بففـ
باالسفتناد إلفى كفل هفاالس " بنابفه"مساهمات ماو، بفل ٌجفب إعفادة 

بامففادة من جاة أخفر  ، والى هٌغل من جاة، و(ا  و ٌره  أٌض)
وهنففا نلحففظ أن دراسفففة ) ن دراسففة الصففٌرورة الواقعٌففة ذاتاففامفف

الصٌرورة الواقعٌة  فدت سفببا  ونتٌجفة معفا ، أي مفن أجفل وعٌافا 
وأعتقفد (. من جاة، ومن أجل إعادة صٌا ة الجدل من جاة ثانٌفة

 ر الماركسفً،فً امطفا أن امفادة من جدل هٌغل الزالت محدودة



13 

 

القشفرة "مفاركل، لنفز  " قلفب"حٌث ل  تعاد دراسته على ضفوس 
" ضفّد دوهرنف " كتابه لقد اقتصر إنجلز فً. المبثوثة فٌه" المثالٌة

، التففً هففً التنففاقي والتففراك  ونفففً علففى القففوانٌن الثلثففة فقففط
لكفن ر ف  جوهرٌتافا فإنافا ناقصفة، حٌفث ٌجفب االنتبفاه  ،(1)النفً

وهفو مفا ركففز )مامففة، مثفل السفبب والنتٌجففة إلفى مقفوالت أخفر  
( ولففد  مففاركل إشففارة مامففة)، والفكففر والواقففع (علٌففه لوكففاا

والمجرد والمشخص والعا  والخاص والكلً والجزبً، والجوهر 
وهففو مفففا )أحادٌففة التنفففاقي  والمظاففر، والبسففٌط والمركفففب، وال

 فإنجلز أشار إلفى القفوانٌن الجوهرٌفة التفً هفً. الخ(.. تناوله ماو
الففذي تفعففل فٌففه هففذه " الشففكل"لففب المنطففق، لكنففه لفف  ٌشففر إلففى 

الجفففدل لكفففً ٌكفففون مادٌفففا  ٌففففري " قلفففب"كفففذل  ففففإن . القفففوانٌن
ص، أي المقفوالت التفً هفً نتفا  " اكتشا " قوانٌن الواقع المشخ 

، أي مقففوالت (أو المجففرد والمشففخص)الواقففع مففع اتحففاد الفكففر 
 ،لمسفتو  السٌاسفًالمستو  االقتصادي والمستو  االجتمفاعً وا

 . ومن ث  مقوالت صٌرورتاا فً امطار التارٌخً

ٌرتبط بوعً الواقفع،  الجدل الماركسً" تكوٌن"ألحظ أن  وهنا
 ". عملٌة ذهنٌة خالصة"وبالتالً فاو لٌل 
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(2) 
 

 الكلمات واألشياء
 

إننا نحّل الكلمات محّل األشٌاس، وهذا هفو مسفتو  اللغفة، وهفو 
مفن  ألشفٌاس سفابقة للكلمفات بالضفرورةا لكفن". ترمٌفزي"مستو  

ده لوكفااو)الناحٌة النشفوبٌة  حٌفث ال . (2)(ففق المعنفى الفذي ٌحفدِّ
والحاجفة هفً نتفا   ،كلمفة دون وجفود حاجفة إلٌافا" إنشفاس"ٌمكفن 
ر ف  ". الترمٌزي"بمعنى أن النشوس المادي سابق للنشوس . الواقع

ٌُفدفع بافا إلفى ". االسفتقلل" ذل  تتشفكل للغفة بنٌتافا الذاتٌفة، التفً 
لكن ٌجفب أن نعفر  أن الصفٌرورة تفتفري التركٌفب، الفذي هفو 
الرابط بٌن الشًس والكلمفة، حٌفث عبفر ذلف  ٌصفبح للكلمفة معنفى 

 . فة، أي معر"وجود"وللشًس 

ففالمقوالت باألسفال  ،هذا ٌنطبق على مقوالت الجفدل الاٌغلفً
 وجوداللاذا فإن كلمة . وبالتالً فإناا تخضع لمنطق اللغة ،كلمات

لٌل مفن الممكفن إعطااهفا معنفى إال عبفر الوجفود الفعلفً، كفذل  
 . الخ... الصٌرورة والجدل

" طفرازا  خاّصفا  "وأقول هنا إن تعقٌد الفلسفة نابع مفن تأسٌسفاا 
عفن " اسفتقللٌتاا"من اللغة، منفصل  عن الوجود الفعلً، أي مفن 

 لحظففة تتلشففىوبالتففالً كففان مففن الطبٌعففً أن  .الوجففود الفعلففً
 . تركٌباا مع الوجود الفعلً، ر   أناا متضمنة فً هذا التركٌب

د لفكففرة مففاركل عففن نااٌففة الفلسفففة  وهففذا هففو المعنففى المحففد 
، حٌفث إن الفلسففة القدٌمفة متضفمنة ففً الجفدل الاٌغلفً (3)القدٌمة

، والجدل متضمن فً الصٌرورة الواقعٌة عبر (كما أشرت سابقا  )
عملٌفة انفصفال  إنافا. جفدل والواقفعتحقق التركٌب المستمر بفٌن ال

لاذا . واتحاد مستمرة تفضً إلى وعً أعمق بالصٌرورة الواقعٌة
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بما أنهاا  ـوأنها  ،أن جوهر الماركسية هو الجدلأاكد عادة على 
تفرض إعادة إنتاج ذاتها بشكل مستمر، وهاي هناا عملياة  ـ جدل

بفٌن  وهنا ٌجب التمٌٌفز. إعادة إنتاج مستمرة للصيرورة الواقعية
، وبففففٌن (أي السففففابقة للففففراهن)اكتشففففا  الصففففٌرورة التارٌخٌففففة 

(. الراهنففة والمسففتقبلٌة)االكتشففا  المسففتمر للصففٌرورة الواقعٌففة 
، إلفى "تجرٌبٌفة"وباذا تكون كفل البحفوث الماركسفٌة ففً التفارٌخ 

، ومفن ثف ، ثانٌفا ، (أي املمفا  بوقابعفه)أن ٌتحقق أوال  فا  التارٌخ 
( وففً الفراهن)تالً فإن البحث فً التارٌخ وبال. تحدٌد صٌرورته

( أي الجفدل)بلورة للصٌرورة ففً المسفتو  المجفّرد  ـ أٌضا  ـ هو 
 . أي إعادة إنتا  مطّورة للجدل

هٌغففل ٌكمففن فففً أنففه رّد اللغففة إلففى " خطففأ"وأر  أن أسففال 
ٌجفب أن ٌفرّد إلفى الواقفع،  ـ الفكر، بٌنما ـ بما هو فكفر بمعنفى مفا

مقولفة فلسففٌة  لاذا فإن الوجود لفٌل. ا معا  لٌتشكل تركٌب ٌضمام
الوجفود أي إلى )ٌشٌر إلى العودة إلى األصل  فقط، بل إنه تركٌب

رورة ،متضففمنا  المقولففة( الففواقعً وبالتففالً فففإن أسففال . وكففذل  الصفٌف
/ الكلمفة)خطأ هٌغل ٌكمن هنا بالتحدٌد، وأقصد أنه انطلق مفن السفلب 

وففً هفذا الوضفع تصفبح . ركٌفبولف  ٌنطلفق مفن الت( المقولة الفلسففٌة
فكففرة الوجففود التففً هففً مبتففدأ الجففدل الاٌغلففً، هففً الوجففود الحقٌقففً 

 ولٌصفبح العفد  ففً الجفدل الاٌغلفً ،الذي هو مبتدأ الجفدل الماركسفً
رورة  هففو الفكففر ذاتففه فففً الجففدل الماركسففً، وتركٌبامففا هففو الصفٌف

  .وهنا نلمل مادٌة الجدل الماركسً. الواقعٌة

لفن ٌكفون الفكفر جوهرهفا  هفً مظافر األشفٌاس فما دامت اللغفة
ألن اللغفة هفً وسفٌلة التعبٌفر عفن الفكفر،  ،(وفق ما ٌاكفد هٌغفل)

بمعنففى أن الفكففر هففو . فففالفكر ٌعففً األشففٌاس والعلقففات فٌمففا بٌناففا
وهفذه المسفألة  .(أو ٌمكفن أن ٌوجفد)وعً البشفر لمفا هفو موجفود 

بٌنمفا . فاعفل األخٌرة هً، ربما، التً تقود إلى تحوٌفل الفكفر إلفى
الممكفن علفى ضفوس مفا هفو " اكتشفا "إن ما ٌستطٌعه الفكفر هفو 
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وبالتففالً فففإن الفكففر هففو  .موجففود، وقابففل ألن ٌتحففول إلففى ممكففن
صٌغة وعً ما هو موجود وممكناته، وِفعله ٌتحدد بمفا هفو ممكفن 

. تففه معففا  ومففن هنففا تنبففع موضففوعٌته ومنطقٌ. فففً مففا هففو موجففود
ما أشرت فإن الفكر هنا هو العد  وك) وكذل  خضوعه للجدل ذاته

، لافذا ففإن التركٌفب (فً مقولة هٌغل فً صٌرورة الوجود والعد 
 ، وهفً حالفة مطفورة للوجفود ففً ذاتفههو الوجود متضفمنا  الفكفر

 (. الوجود بما هو وجود بمعزل عن وعٌنا به)

(3) 
 

 الوجود البشري
 

حث عن تدفعا  إلى الب لى إعادة إنتا  ذواتا إن حاجة البشر إ 
الغففذاس، وهففذه هففً طبٌعففة المجتمففع البففدابً، الففذي هففو األسففال 

 ٌتوق  استمرار البشرٌة أو فنااهالكل مجتمع، إن علٌه " البسٌط"
والبحث عفن الغفذاس ٌاسفل لنشفوس العمفل والملكٌفة  .(وهذا سبب)

وبالتالً األسال االقتصادي برمته، من امنتا  والتبادل إلى النقد 
ا تعمففل القففوانٌن الموضففوعٌة االقتصففادٌة والسففلعة والسففوق وهنفف

وتحق فق ذلف   .(وهذه نتٌجة، لكناا تتحول إلى سبب كمفا سفنلحظ)
ٌففففري نشفففوس علقفففات معٌنفففة بفففٌن البشفففر، أي بفففٌن المفففالكٌن 

وهففً )لعمففل، أي نشففوس البنٌففة االجتماعٌففةوالمنتجففٌن فففً مجففال ا
وضففبط كففل ذلفف  ٌفتففري السففلطة (. نتٌجففة، لكناففا سففبب أٌضففا  

وهً نتٌجة، لكنافا سفبب لسفٌطرة ) األٌدٌولوجٌانٌن، وكذل  والقوا
إناففا  ،نمففط معففٌن مففن الملكٌففة والعمففل والعلقففات والقففوانٌن أٌضففا  

 (. المجتمعً إذن تعٌد إنتا  مجمل البنٌة، أي مجمل التكوٌن

نتٌجفة ففً أسفال التكفوٌن البشفري،  ـ إذن هنا  علقة سفبب  
فٌمففا لكففن العلقففة . اتاففافافً أسففال نشففوس البنففى وترابطاففا وأولوٌ
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تخضفع لعملٌفة جدلٌفة، لكنافا هفً  بٌن البنى ففً إطفار الصفٌرورة
ذاتاا جدلٌة، ألن السبب والنتٌجة ٌاسسان تركٌبا  ٌتضفمناما معفا ، 

دة هفً إلفى نتٌجفة محفد  ( الذي سفٌغدو سفببا  )ومن ث  ٌقود التركٌب 
مفع والدولة، ومن ث  ٌتشكل التركٌفب الفذي هفو المجت األٌدٌولوجٌا

 (. وهً هنا ربما، مقابلة للفكرة الشاملة الاٌغلٌة)كله 

، لٌعود مفع التركٌفب (االقتصادي)لقد ُبدئ هنا بالوجود المادي 
 . األخٌر إلى الوجود بمختل  مستوٌاته

فً التركٌب األول ٌنشأ التناقي بٌن العمل والملكٌفة المتحولفة 
ٌُنفففى، أي المجسففدة فففً البشففر، لكنففهنففا إلففى المالفف  والعامففل  ه 
ٌُتضمن فً التركٌب الثانً  . و

المتبلور فً شفكل  أن التناقي فً المستو  االقتصاديبمعنى 
اجتمففاعً فففً التركٌففب األول، والمتخففذ هنففا شففكل التنففاقي بففٌن 

ٌُنففففى عبفففر تعمفففٌ  وعفففً الطبقفففة المسفففٌطرة (أو أكثفففر)طبقتفففٌن   ،
مفن  (األجفرتحسفٌن )د هنا بحصره ففً مسفتو  اقتصفادي والمحد  
القففوانٌن )وعبففر الدولففة التففً تغففدو أداة الطبقففة المسففٌطرة  جاففة،
لكنففه ٌتضففمن عبففر تحّولففه إلففى شففكل . مففن جاففة أخففر ( والقاففر

أرقففى، هففو أٌضففا  تركٌففب مففن الوجففود والففوعً، أي السٌاسففة أي 
 . حٌن ٌصبح مجاباة على المستو  السٌاسً

وإذا كفان األسفال . لاذا تتخذ السٌاسة دور الرٌادة فً التحوٌل
د اال ( امٌجفاب" )األصفل"فافو  ـ مجمل التكوٌنلقتصادي هو محدِّ

( الذي ٌسفمى البنٌفة التحتٌفة)فً التركٌب األول، والتركٌب األول 
فإن الدولة هً أسال إعادة إنتا   ـ هو األصل فً التركٌب الثانً

تفتري هفذه ( الصٌرورة)ولاذا فإن عملٌة التحوٌل . مجمل البنٌة
 .إعففادة إنتففا  المجتمففع بطرٌقففة جدٌففدةالحلقففة بالففذات، مففن أجففل 

تعٌد إنتفا  المجتمفع كمفا تعٌفد  هً التً إذا كانت الدولة أنه بمعنى
العلقات فٌه، فإن الاد  هنا هو جعل الدولة أداة منتا  المجتمفع 

 . لكً تنتصر علقات أخر " كّ  ٌدها"وفق علقات أخر  أو 
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رورة إلى حفّل هنا ٌقود حّل التناقي فً التركٌب الثانً، بالض
بٌنما لٌل، بالضفرورة أن ٌقفود حفّل )التناقي فً التركٌب األول 

التنففاقي فففً التركٌففب األول، إلففى حففّل التنففاقي فففً التركٌففب 
 (. الثانً

ضففرورة، هففً المجتمففع  البنففى التففً ٌُنشففا كففل مناففا اآلخففر هففذه
وإذا كففان لاففا طففابع نشففوبً، فإناففا متضففمنة فففً كففل مجتمففع  .بكلٌتففه
رورة وٌعاد طبقً، ففً امطفار  ،هفً إنتاجاا بشفكل مسفتمر عبفر صٌف

ٌعنففً انطلقففا  مففن كلٌففة  "فففً امطففار العففا "وتعبٌففر . العففا ، ارتقابٌففة
مففن جاففة  وٌحتمففل االرتكففال فففً لحظففات محففددة العففال  مففن جاففة،

رورة الواقعٌفففة فففً تارٌخافففاوهنفففا سففنلحظ . أخففر  لٌسفففت  أن الصففٌف
اناٌفار، ارتقفاس /رورة ارتقاسارتقاس  ذاتٌا ، بل إناا تحمل فً جوفاا صٌ

 . (4)أعلى
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(4) 
 

 تكوين المجتمع
 

اآلن ٌمكن من خلل مقولة الجوهر والمظار، ملحظة تكفوٌن 
 : المجتمع

إن البدس من المباشر ٌفري تناول المسفتو  االقتصفادي  :أولا 
العمففل،أي امنتففا ، هففً الجففوهر، /وهنففا تكففون الملكٌففة. كأسففال

التففالً السففوق، وفففً اتحادهمففا ٌتشففكل النقففد، وب/ومظاففره السففلعة
إذن، المباشففففر  ..ادي الففففذي ٌصففففبح جففففوهرا  المسففففتو  االقتصفففف

هو امٌجاب، ٌفضً إلى السلب الذي هو الفدورة ( العمل/ الملكٌة)
مل  ففً لتتحقق العودة إلى المباشر حا ،(النقد، السوق/ أي السلعة)

وهفففو ٌحفففوي (. مبفففدأ الاوٌفففة واالخفففتل  متحفففدٌن) جوففففه سفففلبه
 (. ومباشر)تناقضا ، هو تناقي فردي 

ااي أي إنااو وعااي اقتصااادي م ااض . الااوعي هنااا مباشاار  س 
 (.وعي يومي)وفردي 
إذن، لقد اتحفد الجفوهر والمظافر ففً المسفتو  السفابق،  :ثانياا 

لمسففتو   عففاد فأصفبح جففوهرا  ( تو  االقتصفاديالمسفف)واتحادهمفا 
، آخففر هففو المسففتو  االجتمفففاعً، حٌففث االقتصففاد هففو الجفففوهر

العلقات االجتماعٌة التفً تنشفأ عفن الملكٌفة والعمفل  هو ومظاره
وفففً اتحادهمففا تتشففكل بنٌففة  .أي الطبقففات ،العامففل/ المالفف بففٌن 

ظافر بشفكل أعقفد مفن المجتمع، التً تعود لتصبح جفوهرا ، لكنفه ٌ
وتتبففد  الاوٌفة واالخففتل  هنففا ففً شففكل أرقففى ) اللحظفة السففابقة

إذن المباشففففر هنففففا (. قةٌضفففف  فففففً جوفففففه كففففل العناصففففر السففففاب
هو امٌجاب، والعلقفة هفً السفلب، واتحادهمفا ٌشفكل ( االقتصاد)

بنٌففففة المجتمففففع، وهففففو ٌحففففوي تناقضففففا  أرقففففى، هففففو التنففففاقي 
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 . االجتماعً، التناقي الطبقً

الفهم، الوعي هنا ينتقال مان الفاردي : الوعي هنا غير مباشر
لكنااااو يبقااااا فااااي  اااادود الااااوعي  ،(أبقااااي)إلااااا إأااااار أشاااامل 

 ". وعي المصل ة القتصادية" ،قتصاديال
وفففق تعبٌففر هٌغففل، الففذي هففو البنٌففة " المجتمففع المففدنً" :ثالثاااا 

بتشففكل الدولففة،  هففذا، ٌاسففل نفٌففه (5)التحتٌففة وفففق تعبٌففر مففاركل
حٌففث بنٌففة المجتمففع االقتصففادٌة . وهففذا هففو المسففتو  السٌاسففً

ر، هفً الجفوه( المسفماة، عنفد مفاركل البنٌفة التحتٌفة)االجتماعٌة 
 . والدولة هً مظارها، واتحادهما ٌشكل المجتمع، كلٌة المجتمع

هو امٌجفاب، والدولفة هفً السفلب، وكلٌفة ( البنٌة)المباشر هنا 
، (الاوٌفة واالخفتل  ففً الشفكل األرقففى)المجتمفع هفً اتحادهمفا 

وكلٌففة المجتمفع هنففا . وهفو ٌحفوي التنففاقي ففً شففكل أكثفر تعقٌفدا  
 . لتً تشكلااتحوي فً جوفاا كل العناصر ا

-2 ،إيااديولوجيا الساالأة-1العقاال، وهااو : الااوعي هنااا مركاا 
 . الوعي السياسي( نفيها)انشقاقها 
أفففردت للففوعً حٌففزا  خاصففا ، فففً المسففتوٌات الثلثففة، : رابعففا  

ألوّضح أنه ال ٌظار فً شفكله العقلفً، إال ففً المسفتو  األخٌفر، 
اا ففً وٌصفٌغ ،وهو ٌتضمن فً جوفه كل لحظات الوعً السابقة

لكنففه ٌنففت  مففن خففار  هففذا المسففتو  لاففذا ٌاسففل  .ترتٌففب جدٌففد
مسففتو  مسففتقل ، لاففذا نلحففظ أنففه ٌنففت  مففن قبففل فبففة ذات أصففول 

متمٌفففزا ، إنافففا فبفففة متمٌفففزة " تكوٌنفففا  "اجتماعٌفففة مختلففففة، تشفففكل 
إنتاجافففا وبفففدورها، وتركٌبافففا، إننفففا هنفففا إزاس مسفففتو  " مفففادة"بفففـ

 . الفكر/اس مقولة العملنوعً، هو المقابل للعمل وإننا إز

وهذا الوعً الذي أصبح فكرا  ٌشمل على التناقي الكفامن ففً 
، "النففً" ،"الضفدّ "بنٌة المجتمفع، وهنفا ٌقفود التنفاقي إلفى تبلفور 

 . فما كان كامنا  ٌكتمل هنا .بشكل أوضح
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(5) 
 

 ترابأ وتناقض المستويات
 
كان لافا  التً)الملكٌة العامة هً التركٌب لتضاد اللملكٌة  -1

والملكٌة، وهً هنفا تعفود إلفى ( أولوٌة النشوس فً المجتمع البدابً
فقففد بففدأ المجتمففع البشففري دون . (6)األصففل، لكففن متضففمنا  السففلب

، واألشفٌاس "تمل  الزوجفة"عبر  ملكٌة، وتقد  بشكل بطًس نحوها
ث  منتفو  العمفل، واألري، ثف  النقفود، إلفى الشخصٌة، والقطٌع، 

فففً مرحلففة أصففبح فٌاففا  بحت الملكٌففة ممكنففةولقففد أصفف. الصففناعة
نظففا  "العمففل قففادرا  علففى إنتففا  فففابي مففا، ومففن ثفف  تحولففت إلففى 

 ". عا 

لكناا كانت تنفً ذاتافا دابمفا ، أي أنافا كانفت تفضفً إلفى تملف  
أقلٌففففة وحرمففففان أ لبٌففففة، وهففففذا هففففو التركٌففففب فففففً المجتمففففع 

لكنامفا  الطبقً،حٌث الملكٌة واللملكٌة متحفدتان ففً بنٌفة واحفدة،
 (. متجاورتان)منفصلتان 

هففا هففً بففدورها الملكٌففة  ذن كمففا اسففتدعت اللملكٌففة الملكٌففةإ
أي كان ٌنمو )لكن فً النفً األول كان نشوبٌا  . تستدعً اللملكٌة

بٌنمففا التركٌففب تضففمن العنصففرٌن لكففن عبففر سففٌطرة (. تارٌخٌففا  
 ،لكٌفةلاذا تضمن التناقي بفٌن الملكٌفة واللم(. أي الملكٌة)النفً 

ممفففا ٌاسفففل لنشفففوس تركٌفففب أعلفففى ٌوّحفففد بٌنامفففا، عبفففر إلغفففاس 
ملكٌفة )التناقي، وهو هنا الملكٌة العامة، التً تتضفمن النقٌضفٌن 

ٌقفود إذن إلفى تركٌفب هفو  إن تناقي الملكٌة واللملكٌفة(. ةوعام
أي أن ٌمل  كونفه جفزسا   .أن ٌمل  الفرد وال ٌمل  فً الوقت ذاته

.  ٌملف لكنفه كففرد ال ،الملكٌفة العامفة وهذه هً ،من مجمو  مال 
 . المتضمنة تارٌخاا ولاذا فاً الصٌغة األرقى
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تقالفة إلفى توزٌعافا،وهً ان روةوهنا تنتقل المشكلة من تمل  الثف
( أي الفوفرة)ت  عن مشكلة امنتفا  ٌن هامة، لكناا تتضمن تناقضا  

مفن جافة أخفر ، أي أن املغفاس  من جاة، وعفن اسفتمرار الدولفة
ممفففا ٌجعلافففا  ال ٌتراففففق مباشفففرة وإلغففاس الدولفففة ً للطبقفففاتالفعلفف

تاسففل  ، فافً بصفففتاا الحففابزة علفى الثففروةتاسفل لنشففوس تمففاٌز
كٌففة وإذا كانفت المل. علٌففه" ٌفوز  "ومففن " ٌفوزِّ "لتمفاٌز بفٌن مففن 

فً المجتمع الطبقفً، تصفبح الدولفة  والدولة حامٌتاا" العابق"هً 
تمففاٌز، وهففذا تنففاقي ٌفففري هنففا هففً العففابق الففذي ٌعٌففد إنتففا  ال

 . الحل عبر تركٌب جدٌد

امنتففا  هففو أسففال الوجففود البشففري، فاففو الففذي ٌسففمح  -2 
. ومن ثف  المجتمفع بكلٌتفه مفن جافة ثانٌفة ،بإعادة إنتا  الذات أوال  

فامنتففا  مففرتبط بالعمففل لكنففه  ،الملكٌففة/وهنففا تكمففن مقولففة العمففل
إلففى نشففوس ٌسففتجلب الملكٌففة ضففرورة، أي حٌنمففا ٌفضففً العمففل 

فإنفه سفبب كففذل  ( سففبب)ففابي، ففإذا كفان الفففابي نتٌجفة للعمفل 
وهمفففا متحفففدان ففففً هوٌفففة واحفففدة هفففً (. نتٌجفففة)لنشفففوس الملكٌفففة 

 . امنتا 

الكل،لكنففه /إذن العمففل ضففرورة مففن أجففل إعففادة إنتففا  الففذات
واتحادهمففا ٌاسفل لتركٌففب ٌقفو  علففى أن  .ٌفضفً لنشففوس الملكٌفة

وهنفا االتحفاد ٌقفو  . اللضفرورةالعمل ضرورة تحمل فً جوفافا 
 . عبر تجاور الضرورة واللضرورة على االنفصال

وقفففد أشفففرت سفففابقا  إلفففى التنفففاقي الفففذي ٌنشفففأ بفففٌن الملكٌفففة 
واللملكٌففة، والففذي أفضففى إلففى تشففكٌل تركٌففب جدٌففد ٌتمثففل فففً 
الملكٌة العامفة، هنفا ٌنشفأ التنفاقي بفٌن الضفرورة واللضفرورة، 

لملكٌففة التففً هففً سففبب اللضففرورة وهنففا تنففاقي ٌنشففأ بتوسففط ا
اللضفرورة ففً /هنا بالتحدٌفد ٌنحفّل تنفاقي الضفرورة(. النتٌجة)

العمففففل عبففففر تحقٌففففق اتحادهمففففا فففففً اللضففففرورة التففففً تتحففففد 
بالضفففرورة، أي ٌصفففبح العمفففل ضفففرورٌا  و ٌفففر ضفففروري ففففً 
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 . الوقت ذاته

المتحففدة بمظارهففا ( أي امنتففا )الملكٌففة /لكففن مقولففة العمففل  
مفع علقفة ( جدلٌفة/ سفببٌة)هً ففً علقفة ( السوق/النقد /السلعة)

ً الففذي هففً الطبقففات، وبالتففالً فففإن المسففتو  االجتمففاع أخففر 
هفذا التنفاقي المحفّدد  كفذل ٌتضفمن  ٌتضمن كل العناصر السابقة

(. الفففابي)ال ٌملكففون منتففو  عملافف  ( العمففال)فففً أن المنتجففٌن 
هفو وهفذا . المنتفو  ، ٌمتلكون هفذا(ٌملكون)وإن الذٌن ال ٌنتجون 

فف التنففاقي فففً المسففتو  االجتمففاعً ل علففى العلقففة بففٌن الماس 
العمل والملكٌة، حٌث ٌتحول إنتفا  فبفة إلفى فبفة أخفر ، وبالتفالً 

 . فالمال  ٌسلب العامل عمله

فففً هففذا المسففتو  تتحقففق انتقالففة فففً التنففاقي حٌففث ٌتحففول إلففى 
ن البشففر  تضففمن التنففاقي ، وهففو تنففاقي ٌ(العامففل/المالفف )تنففاقي بفٌف

، ٌوضفحه، وبشفكل "ٌكشففه"، لكنه (فً المستو  االقتصادي)السابق 
بعفدما كفان نشفاط )أدق ٌجّسده، حٌفث ٌتحفول المجفّرد إلفى مشفخص، 
وحٌفث  (.العمفل ـ/العامل ـ المشخص ـ قد تحّول إلفى مجفّرد ـ الملكٌفة
أي تحفّول الففرد )ال تعود المسألة تتعلق بمال  وعامل بل بطبقات 

فففالمّلُ  (. فففً إطففار الكففل العففا  الففذي هففو المجتمففع إلففى جففزس
ٌشكلون طبقة تتضمن تناقضا  الذاتً والعمال كذل ، وهنا تصبح 

 . المجاباة أوسع ألناا تشمل كل البنٌة االجتماعٌة

وهففو تنففاقي ٌحففل عبففر االنتقففال إلففى المسففتو  األعلففى، أي 
لفة المستو  السٌاسً، حٌث ٌتشكل التركٌب، الذي هو الدولة، م مثِّ

( الفففذي أصفففبح جفففزسا  مفففن طبقتفففه)إن تنفففاقي المالففف  . المجتمفففع
ٌقفود إلفى التركٌفب ( الذي أصبح كذل  جزسا  مفن طبقتفه)والعامل 

أي المالفف ، حٌففث إن نشففوس المالفف  )الففذي هففو عففودة إلففى األصففل 
لكففن فففً  (ل، ر فف  األسففبقٌة النشففوبٌة للعمففلاسففتدعى نشففوس العامفف

ولكفففن هفففذا . ن مصفففالحهبفففرة عفففصفففٌغة أرقفففى، هفففً الدولفففة المع
. ٌُبقفً االنفصفال بٌنامفا التركٌفب الفذي ٌتضفمن امٌجفاب والسفلب
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ر الملكٌة، ُتعطى شفرعٌتاا، تصفبح قانونفا ، وفً هذا المستو  تقر  
، بمعنففى أن التركٌففب (فففً مففا قبففل الدولففة)بعففد أن كانففت مضففمرة 

: العمل، وبالتفالًالملكٌة و: ٌتحقق عبر امقرار بشرعٌة عنصرٌه
والطبقففة العاملففة هنففا تعنففً قففوة ) ة المالكففة والطبقففة العاملففةالطبقفف

، لٌتحففول التنففاقي إلففى (العمففل بغففي النظففر عففن وسففٌلة امنتففا 
وحٌفث تتحقفق انتقالفة  ،أرقى هو المسفتو  السٌاسفً مستو  جدٌد

إلفى المجفرد ( البشر المنقسفمٌن إلفى طبقفات)جدٌدة من المشخص 
عفن الملكٌفة، وبالتفالً  ، وهذا مستو  هو مسفتو  الفدفا (الدولة)

ضففّد العمففل، فففً إطففار التركٌففب المشففار إلٌففه، أي مسففتو  قففوة 
وهنا أصبح التناقي معقدا ، أي ٌخفر  عفن . القانون وقانون القوة

ففففً " ذات"إطفففاره الموضفففوعً المحفففي، إلفففى الفففذاتً، فالدولفففة 
، لكناففا فففً (تتضففمنه)مواجاففة الموضففو ، هففً فففوق الموضففو  

 . الوقت نفسه عنصر فٌه

 كما أشفرتـ الذي ٌتضمن  وهذا هو تركٌب المستو  السٌاسً
المجتمفع، لكنافا متحفدة مفع " ممثلفة"إنافا  .كفل العناصفر السفابقة ـ

طر  ضد آخر، وبالتالً فافً تتضفمن تناقضفاا ففً ذاتافا، فافً 
تركٌففب الففذات والموضففو  مففن جاففة، وهففً الففذات فففً مواجاففة 

قففد فرضففت الطبقففة المالكففة وإناففا  .الموضففو  مففن جاففة أخففر 
التفً تشفٌر إلفى  سٌادتاا المطلقة، فً الوقت نفسه وأعلنت هٌمنتاا

تعٌفد إنتاجفه ففً  أناا ممثلة المجتمع، وتعٌد إنتاجفه، وبالتفالً فافً
ففففً المسفففتو  األول،  عمفففل/تنفففاقي ملكٌفففة)صفففٌغته التناقضفففٌة 

 (. عمال فً المستو  الثانً/ومّل 

جفففود ٌصفففبح جوهرا ،حٌفففث ٌصفففبح و( الدولفففة)هنفففا المظافففر 
أي )سفففنلحظ هنفففا أن النتٌجفففة . المجتمفففع مرتبطفففا  بوجفففود الدولفففة

هفو المجتمفع بكلٌتفه  بب، وإن تركٌبامفا، قفد انقلبفت إلفى سف(الدولة
إلٌففه حففٌن  نافاففو التركٌففب الففذي توصففل(. أي بمختلفف  مسففتوٌاته)

النتٌجة، وهو التركٌب ذاته الذي توصلنا إلٌفه /مقولة السبب ناتناول
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المظاففر، وكففذل  هففو التركٌففب ذاتففه /جففوهرحففٌن تناولنففا مقولففة ال
 . الذي توصلنا إلٌه حٌن تناولنا مقولة التناقي

وبالتالً فمفا دامفت الدولفة قفد انقلبفت إلفى سفبب وإلفى جفوهر، 
وأصبحت مركز التناقي، فقد أصبحت فً المسفتو  الثالفث هفً 

تنفاقي كونافا  ،ضفرورة" الفذاتً"المباشر، وأصبح حّل تناقضاا 
أي كوناففا تحتففل كففل ( الاوٌففة واالخففتل )آن الكففل والجففزس فففً 

 . المجتمع، وتعبر عن مصالح فبة فٌه فً آن

من هنا نلمل أن الصٌرورة تفري البدس مفن السٌاسفً، وهفذا 
، أي تحفّول الطفر  اآلخفر ففً التنفاقي إلفى "الفذات"ٌقودنا إلفى 

الفكفففر، تحولفففت ففففً / وبالتفففالً نلحفففظ أن مقولفففة العمفففل". ذات"
 . الفكر/ لى مقولة الطبقةالمستو  الثانً إ
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(6) 
 

 البنا وتناقضاتها
 

، (أي البشففر كموضففو )إلففى اآلن تناولنففا مففا هففو موضففوعً 
 .لكففن وصففلنا إلففى تخففو  الففذات ،خففارجً" شففًس"لٌبففدو الفكففر كففـ

 .الموضففففو / حٌففففث إن تنففففاقي الدولففففة ٌاسففففل لمقولففففة الففففذات
لاففذا أشففرت ، (بصفففتا  بشففرا  )قففاب  لففد  البشففر وامدرا  الحسففً 

الملكٌفة ال / ، فمسفتو  العمفل(بشكل مستقل)لى مستوٌات الوعً إ
وهففو وعففً حسففً فففردي  ،(والملكٌففة)ٌنففت  سففو  وعففً بالعمففل 

، ٌتحففول فففً المسففتو  الثففانً إلففى وعففً حّسففً (وهففو المباشففر)
وبالتفالً )جزبً، وهو وعفً باالسفتقلل والتنفاقي بفٌن الطبقفات 

قتصفادي، وهفو ، لكنفه ال ٌتجفاوز اال(فاو ٌتضمن الفوعً الففردي
متوافق مع الاوٌة، بمعنى أنه متحفد ( كما فً المستو  األول)هنا 

عمال، ومختل  فً / عمل، ومّل / ملكٌة: فً األسال، الذي هو
المحفددة هنفا بتحسفٌن األجفر مفن طفر ، وضفغطه " )اللمساواة"

/ لتبففففرز هنففففا، بشففففكل أدق، مقولففففة الاوٌففففة .(مففففن طففففر  آخففففر
 .  بد  أن ٌتطور إلى تضاداالختل ،لكن االختل  هنا ال

وهنا ننتقل إلى المسفتو  الثالفث حٌفث ٌتحفّول امدرا  الحسفً 
، لكنه نفاقص هنفا، ألن االنتقفال إلفى المسفتو  (الكلً" )عقل"إلى 

سففٌادة طبقففة هففً التففً امتلكففت الثالففث، كمففا الحظنففا، أفضففى إلففى 
عنفى أن االنتقفال مفن الحسفً بم"(. العقل"وبالتالً امتلكت ) الكلً

إلفى الكلفً تحقفق لفد  الطبقفة  (الفا )الفردي إلى الحسً الجزبً 
المسٌطرة فقط، أما الطر  اآلخر فً التناقي فلف  ٌتجفاوز وعٌفه 

هفففو  المسفففٌطر" العقفففل"وهنفففا ٌصفففبح (. زبفففًالج)مسفففتو  الفاففف  
صففبح العنصففر الثففانً ٌلو ،(أي الدولففة)الطبقففة المسففٌطرة " عقففل"
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مفن جافة  "ذاتافا"وعفن كلٌفة المجتمفع مفن جافة فً تعبٌرهفا عفن 
الفوعً "، فاو (كما الدولة)وبالتالً لٌحمل تناقضه الذاتً  ،أخر 
وهو فكر الطبقفة المسفٌطرة مفن جافة أخفر ،  ،من جاة" الجمعً

وفق مصلحة الطبقفة " الوعً الجمعً"إنه الوعً الذي ٌعٌد إنتا  
(. كمفا الدولفة)وهو هنا ٌغفدو سفببا  بعفد أن كفان نتٌجفة . المسٌطرة
بالتالً ومنفدم  فٌافا ( والطبقة المسٌطرة)حرر من الدولة وهو مت

 . فً الوقت نفسه

متحففدة فففً ( أي الدولففة والفكففر)إذن، سففنلحظ أن الففذات هنففا 
  ، حٌث إن كفل  مفن الدولفة والفكفرهوٌة واحدة، تتضمن االختل

المشففففار إلٌففففه فففففً ٌشففففكل تركٌبففففا  ٌتضففففمن الاوٌففففة واالخففففتل  
كذل  فإناما ٌتحدان معا  فً تركٌفب من جاة، و المستوٌات األدنى

أي الوحففدة فففً )هففو الففذات نفسففاا وٌتضففمن الاوٌففة واالخففتل  
وهو ما ٌفضفً إلفى (   المجتمع، واالختل  فً الصٌ إعادة إنتا

وربمففا ٌمكففن القففول إن اتسففاق )علقففة شففابكة بففٌن الدولففة والفكففر 
اق الفكر ومنطقٌته، ٌاسل لاذه العلقفة الشفابكة، نتٌجفة عفد  اتسف

 (. ممارسات الدولة

وهذا المركب ٌجعل انشقاق الفكر ضرورة، وهو انشقاق الفكر 
بمعنفففى أن االخفففتل  . علفففى ذاتفففه،وبالتالً انشفففقاقه علفففى الدولفففة

المتحد مع الاوٌة فً الفكفر ٌتحفول إلفى تضفاد، ٌقفود إلفى تنفاقي 
انسفففجاما  "فكفففر، أي مركففب الففذات، لُتحقففق / فففً المركففب دولففة

الففذات تشففّكل ذاتففا  مجففردة، لكناففا . السففلب" ردطفف"، عبففر "مطلقففا  
تحمل فً جوفاا تناقي المستوٌٌن األدنفى، إنافا الضفّد المقابفل لفـ 

ففففً المسففتو  االجتمفففاعً ولكنامففا منفصفففلن، فالفففذات " الضففدّ "
منفصلة عن الموضو ، الذي هو ففً اتحفاد ففً هوٌفة واحفدة ففً 

/ د دولففةاتحففا)، وفففً شففكلاا األعلففى (الدولففة)المسففتو  السٌاسففً 
متحد فً ( الفا )، حٌث إن مستو  الوعً فً هذا المستو  (فكر

" المضففادة"وهنففا ٌكففون وعففً الطبقففة  .(الفكففر)المسففتو  األعلففى 
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الدولة فً هوٌة واحفدة مع متضمنا  فً الوعً األعلى، الذي اتحد 
 . كما الحظنا سابقا  

نااٌفة "ربما، فً أسال تصور هٌغل حول  ،هذه امشكالٌة هً
  تكفففون ولكفففن وففففق ذلففف. ، حٌفففث الدولفففة هفففً المطلفففق"ٌخالتفففار

وهذا مناقي لمناجٌة . لكً تسترٌح الصٌرورة قد وصلت نااٌتاا
وهً المسألة التً الحظاا ماركل، وأكد على أنه انطلقفا   .هٌغل

وهففو كسففر  ،"الففدابرة المغلقففة"مففن مناجٌففة هٌغففل قففا  بكسففر هففذه 
ولفٌل )مطلفق فالصٌرورة هً ال. (7)ضروري التساق جدل هٌغل

، والصٌرورة تتحفول مفن كونافا مطلقفا  إلفى (الدولة كما أكد هٌغل
وحسفب )النسفبً /نسبً فً حالة توّقفاا، وهنا تدمر مقولة المطلفق

لففٌل حففّدا  للمتنففاهً  ، فاللمتنففاهً(المتنففاهً/ متنففاهًهٌغففل الل
، كففذل  (8)حسففب تأكٌففد هٌغففل بففل إنففه ٌحففوي فففً جوفففه المتنففاهً

لاذا ٌجب أن تستمر الصٌرورة، . ً فً جوفهالمطلق ٌحوي النسب
وال شف  . جفدل هٌغفلففق مفا ٌتضفمن وٌمكن تحدٌد ذل  منطقٌفا  و

الصٌرورة، وبالتفالً " قطع"فً أن مثالٌة هٌغل هً التً فرضت 
، "إ ففلق للففدابرة"حٌففث إن الفكففرة الشففاملة هففً  ،الجففدل" وقفف "

الً دون أن ٌلحففظ هٌغففل أناففا الكٌفف  الففذي ٌنقلففب إلففى كفف ، وبالتفف
أي أناا تتحفول إلفى متنفاهي، ٌففري  ،ٌمكن لاا أن تنشق على ذاتاا

وٌتمظاففر ذلفف  بشففكل  .نزوعففه الففذاتً إلففى االتحففاد مففع المتنففاهي 
كما )أوضح فً اعتبار الدولة هً التمثٌل للفكرة الشاملة التً هً 

( والتناقضففات)تحففوي فففً جوفاففا كففل العناصففر ( الفكففرة الشففاملة
، الفذي (كما أشرت سابقا  )تناقضاا الذاتً السابقة، وبالتالً تحوي 

، وبالتففالً فقففد حففّول هٌغففل (السففلب)ٌنففز  بففدوره إلففى االنشففقاق 
 ". هوٌة صورٌة"إلى ( أي الدولة)الفكرة الشاملة وتمظارها 

انطلقففا  مففن جففدل هٌغففل ذاتففه، عبففر وٌمكففن أن نلحففظ ذلفف  
تٌجفة فكمفا الحظنفا أن الدولفة هفً الن. العلقة بٌن السبب والنتٌجفة

لتحقٌق تركٌب أعلى فً المسفتو  االجتمفاعً، لكنافا تتحفّول إلفى 
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فالدولفة : ومثالٌفة هٌغفل تكمفن هنفا)سبب السفتقرار كلٌفة المجتمفع 
التففً هففً سففبب اسففتقرار كلٌففة ، (9)هففً تمظاففر الفكففرة الشففاملة

، فبففدأ مففن "المففرآة"لقففد بففدأ مففن صففورة المجتمففع فففً . المجتمففع
لٌصل إلى ـ العٌنً  ـ جود الحقٌقًأي مقلوب الوـ الوجود المجّرد 

التركٌفب "، ولكن الدولة هفً ..(ـ الذي هو مظار الوجود الحقٌقً
الفكفر، لٌصفبحا معفا  سفبب اسفتقرار كلٌفة مفع الفذي ٌتحفد " األعلى

 . المجتمع وإعادة إنتاجه

ولقففد أشففرت إلففى تحففّول االخففتل  فففً المركففب األعلففى إلففى 
وهففذا هففو مركففز  .هتضففاد عبففر انشففقاق الفكففر، ممففا ٌفففري حسففم

الفففذي أحدثفففه مفففاركل ففففً دابفففرة هٌغفففل، أي تحوٌفففل " الكسفففر"
( وهنففا الفكففر)فقففد خففر  مففن الففذات . االنشففقاق إلففى فكففر بففدٌل

وكمففا تمظاففرت فكففرة هٌغففل الشففاملة فففً الدولففة، ٌنففز  . نقٌضففاا
وهنففا سففنلمل منطقٌففة العلقففة التففً  .الفكففر البففدٌل إلففى التمظاففر

 . تحقق هذا النزو 

. إلى المبتدأ، لقد تحّول التراك  الكمً إلى تغٌر نوعًهنا نعود 
ففً تحقٌفق . ٌفدوهنا التغٌر النوعً ٌنقلب إلى تفراك  كمفً مفن جد

انقلبت النتٌجة إلى سبب، وهفاهً تعفاود فعلافا مفن  التغٌر النوعً
ففففً هففذا التغٌٌففر النففوعً اتحففدت  .جدٌففد، لكففن فففً صففٌغة أرقففى

هففو هنفا المجتمففع القففاب   الففذي)والموضفو  ( الفكففر/الدولففة)الفذات 
، وبالتالً اتحدت المستوٌات الثلثفة ففً هوٌفة (على سٌطرة طبقة

لكنافا تتضفمن  ،(الدولفة/الطبقفة المسفٌطرة/وأقصفد الملكٌفة)واحدة 
(. أي منفصففل)مبعثففر فففً المسففتوٌات الثلثففة  الففذي هففوالتضففاد، 

مسففتو  الفكففري أسففال عملٌففة وهنففا ٌكففون تبلففور التضففاد فففً ال
الفذي هفو هنفا الحفزب )الموضفو  /شكٌل مركب الفذاتلت توحٌدها
وهففذه . لكففن هففذه العملٌففة تفففري العففودة إلففى المباشففر(. السٌاسففً

أي المجتمع القاب  ففً كفل )العودة التً كانت دابرٌة فً الفرٌضة 
، تبدو ففً السفلب كسفرا  لافذه (مستوٌاته، والتً تعٌد الدولة إنتاجه



31 

 

ضففمن كفففل مراحففل الفكفففر الدابرٌففة، ألن العفففودة إلففى المباشفففر تت
إنافا عفودة مفن )السابقة مكونة فً تركٌب جدٌفد هفو الفكفر البفدٌل 

 . جدٌدة" دابرٌة"، الذي هو سبب تشكٌل (نقطة أعلى

متضففمنا  "ذاتففه"لكففن لكففً ٌحقففق الفكففر ذلفف  ٌجففب أن ٌصففٌ  
أي الفكففر )مراحففل الففوعً السففابقة، بففاالنطلق مففن أنففه السففلب 

تبدأ مفن المبتفدأ، أي مفن " الذات"وال شّ  فً أن صٌا ة (. البدٌل
المتعلففق بأسففال المجتمففع،  العمففل، لصففٌا ة الفكففر/مقولففة الملكٌففة

لتوضففٌح أن المسففألة ( وهففذا مففا فعلففه مففاركل) تناقضففاته ومركففز
أعمففففق مففففن الخففففل  حففففول األجففففر، وبالتففففالً لتوضففففٌح عمففففق 
االسففتغلل مففن أجففل حسفف  التنففاقي بففٌن الملكٌففة واللملكٌففة مففن 

والعمففل مففن جاففة أخففر ، عبففر إلغففاس الملكٌففة / جاففة، واللعمففل
وأشفٌر إلفى أن (. العمفل آنففا  / ولقد أشرت إلفى صفٌرورة الملكٌفة)

الحس  هنا نظري وبالتالً فاو سلب الواقع، لكن التركٌب ٌففري 
االنتقال إلفى المسفتو  األعلفى، وٌتعلفق بإعطفاس الصفرا  الطبقفً 

سففف  بمعنفففى أن ح .مضفففامٌن أعمفففق مفففن المسفففتو  االقتصفففادي
الذي هو متضمن فً المستو  )التناقي فً المستو  االقتصادي 

ٌفتري حس  التناقي فً المسفتو  االجتمفاعً، أي ( االجتماعً
وهنففا تبففرز المسففألة كمسففألة صففرا   .إلغففاس سففٌطرة طبقففة المففّل 

حٌفث إن الطبقففة المسففٌطرة هففً  ،(أي علففى الدولففة)علفى السففلطة 
نى أن الفذات والموضفو  جزس من مركب هو الدولة الطبقٌة، بمع

 . لدٌاا متحدان فً هوٌة واحدة

الفففذي ٌتضفففمن إضفففافة )شفففً ٌوإذا كفففان تحسفففٌن الوضفففع المع
لتحسففٌن األجر،تحقٌففق الضففمان االجتمففاعً، والصففحً، وضففمان 

هففو المباشففر هنففا، فففإن حسفف  التنففاقي األول ٌفففري ..( التعلففٌ 
التأكٌفففففففد علفففففففى أن تحقفففففففق ذلففففففف  ٌفتفففففففري تغٌٌفففففففر الفففففففنمط 

وهففذا ٌطففرأ مسففألة حسفف  التنففاقي فففً  .جتمففاعًاال/االقتصففادي
وهنفا . المستو  السٌاسً مفن أجفل إعفادة صفٌا ة مجمفل التكفوٌن
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ٌتحول وضع الدولة من سبب فً إعادة إنتا  النمط بمجملفه، إلفى 
د وبالتالً تنقلفب الدولفة مفن لعفب دور محفد  )سبب إعادة صٌا ته 

ذاتفه، لكفن  إلى ضده، قبل أن ٌتحقق التركٌفب بعودتافا إلفى الفدور
 (. فً صٌغة أرقى

( الفكفر البففدٌل)وبالتفالً ففإن تحقفق ذلف  ٌفتففري اتحفاد الفذات 
فففً تركٌففب قففادر علففى تعمٌففق ( الطبقففة فففً ذاتاففا)والموضففو  

وهنفففا . التنففاقي الطبقففً، وهففذا التركٌففب هففو الحففزب السٌاسففً
ٌتضمن كل مناما عناصره األولٌة،  ،"ذاتٌن"ٌصبح التناقي بٌن 

ق فً الفكر إلى انشقاق ففً المجتمفع، ٌفضفً إلفى وٌتحول االنشقا
لكفن انطلقفا  مفن  ،الدولفة" إعادة صفٌا ة"تركٌب جدٌد ٌتمثل فً 

. أناا تمثل المجتمع عموما  من جاة وتمثل طبقفة مفن جافة أخفر 
وٌجففب أن ". مضففموناا"الدولففة اسففتمرت بالتففالً لكففن مففع تغٌففر 

ضمن التنفاقي نلحظ هنا أن السلب هو الذي تحّقق وأن الدولة تت
لكفن ففً صفٌغة أرقفى، فانفا الطبقفة ( الفذي أشفرت إلٌفه آنففا  )ذاته 

المسفففٌطرة لٌسفففت أقلٌفففة ولٌسفففت مالكفففة لكنافففا طبقفففة، ممفففا ٌبقفففً 
التنففاقي بففٌن الجففزس والكففل قابمففا ، الففذي ٌحففّل فقففط حففٌن تصففبح 

، وهنففا ٌتحقففق (أي بانتفففاس الطبقففات)الدولففة ممثلففة المجتمففع ككففل 
 . ً ذاتهالكل المطلق الذي ٌلغ

لنلحظ هنا أن هذه النتٌجة لف  ٌكفن مفن الممكفن التوصفل إلٌافا 
وهنففا تكمففن قٌمتففه، ودراسففة العملٌففة  ،إال علففى ضففوس جففدل هٌغففل

 . سو  توضح ذل ( الصٌرورة)النشوبٌة 
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(7) 
 

 العملية النشوئية
 (1-الصيرورة ) 

 

واعتبففرت أن  ،أشففرت سففابقا  إلففى مقففولتً الملكٌففة والعمففل -1 
فإنفه ٌفضفً إلفى  ٌصفل إلفى مرحلفة ٌنفت  فٌافا فابضفا   العمل حفٌن

أي الملكٌفة، التفً تتضفمن العمفل  ،سلب العمل، لٌنشأ تركٌب مناا
 . فً جوفاا

 .لكفففن ال ٌتحقفففق ذلففف  دون توسفففط، الفففذي هفففو وسفففٌلة امنتفففا 
. فالملكٌة تتعلق بوسٌلة امنتا ، والعمل هو عمل فً وسفٌلة إنتفا 

إلففى ملكٌففة ٌتعلففق باففا، ولاففذا فمففن وبالتففالً فففإن انتقففال اللملكٌففة 
 . ٌملكاا ال ٌعمل ، ومن ٌعمل ال ٌملكاا

لة امنتففا ،  ففرا  فففً وسفٌف ٌّ لكففن، فففً العملٌففة النشففوبٌة، سففنلحظ تغ
د  فاألّولً هنا ٌتمثل فً ما ٌمكفن أن ٌسفمى مفا قبفل العمفل، حٌفث تحفد 
المجافففود امنسفففانً ففففً تفففوفٌر وسفففابل المعٌشفففة ممفففا هفففو موجفففود 

د والجمففع ، وه(المباشففر) وهنففا نلمففل (. أي منتففو  الطبٌعففة)نففا الصفٌف
وضفعه "لإلنسان، حٌث كان خارجفا  للتفّو مفن " الطبٌعٌة" المرحلة
فقفد  (أي  فدا إنسفانا  بفعفل العقفل)نفا  وألنه ل  ٌعد حٌوا ،"الحٌوانً

هفذه الضفرورة . عمل على اكتشا  أسالٌب أفضل لتوفٌر حاجاته
إضفافة )صفٌد والجمفع فرضت علٌفه تطفوٌر أدوات تسفاعده ففً ال

 (. للحاجات المباشرة

لقد كان امنسان حٌوانا ، ث  انشق فتأنسن، وهو اآلن ففً تضفاد 
وبالتففالً كفان ضففرورٌا  أن ٌنشفأ التركٌففب  ،(الصفٌد)الحٌففوان مفع 

وهففً مرحلففة اسففتبنال  ،المتمثففل فففً تعففاٌا امنسففان والحٌففوان
ملتصفقا  كمفا كفان امنسفان  ."كعمفل"لٌشتق مناا الرعً  ،الحٌوان

، (الجمفففع)بالطبٌعففة ففففً مرحلتفففه الحٌوانٌفففة وهفففو اآلن ٌغتصفففباا 
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وبالتالً كان ضرورٌا  أن ٌنشأ التركٌب المتمثل فً الزراعة، أي 
 . العمل فً الطبٌعة

بففدأ بتطففوٌر األدوات مففن أجففل القففنص  امنسففان قففد وإذا كففان
والجمففع فاففو اآلن بحاجففة إلففى تطففوٌر األدوات التففً تسففاعده فففً 

ألن استبنال الحٌوان جعل الحاجة لتطوٌر أدوات عمل  ،الزراعة
للصٌد  ٌر ضفرورٌة، بٌنمفا زادت الضفرورة ألدوات العمفل ففً 

فقفد نشفأ التركٌفب بفأن  وألن العمل أساسً فً الزراعفة. عةالزرا
كانفففت هفففً وسفففٌلة امنتفففا  األساسفففٌة، متضفففمنة تربٌفففة الحٌفففوان 

هففو " لرعففويالففنمط ا"مففن هنففا نلحففظ أن )كوسففٌلة إنتففا  فرعٌففة 
، (وسففنلحظ دوره تالٌففا   ،(11)انشففقاق ولففٌل نمطففا  سففابقا  للزراعففة

 . وبالتالً كان هذا التوحٌد التناقضً مخضعا  لسٌطرة الزراعة

أمفا الجمفع  لصٌد كان المصدر األساسً للمعٌشفةسنلحظ هنا أن ا
لكففن هففذا الوضففع انقلففب إلففى ضففده، حٌففث أصففبحت . فكففان ردٌفففا  

وبالتففالً . ساسففً للمعٌشففة، والرعففً ردٌفففا  الزراعففة هففً المصففدر األ
لة امنتفا  هفً  ،فإن هذا االنقلب تحقق بتوسط العمل وإذا كانفت وسٌف

لة  توسط العمل والملكٌة فقد أصبح العمل هفو التوسفط ففً تحدٌفد وسٌف
 . امنتا 

ومففع الزراعففة نشففأ االسففتقرار وأصففبح ممكنففا  نشففوس الفففابي 
أمفا . وسط نشوس الملكٌة أٌضفا  وبالتالً الملكٌة، لٌكون العمل هو ت

فقفففد نشفففأت ( صفففنع أدوات العمفففل واألدوات الشخصفففٌة)الحرففففة 
أصبحت مسفتقلة نتٌجفة و لكناا انفصلتالصٌد والجمع، مع متحدة 

 (. بدس نشوس المدن)مع تطور الزراعة توسع الحاجة إلٌاا 

إذن، لقففد انشففق الرعففً عففن الزراعففة مففن جاففة، كمففا انشففقت 
فً التركٌب األعلى، أي عبر تشكل الدولة  الحر ، ولقد ُتضمِنت

لكن هذا التركٌب كان ٌحافظ . على أسال وسٌلة امنتا  الزراعً
أي انفصال فً )على انفصال كل من الرعً والحر  والزراعة 

( ومتفاعلفة)وبالتالً أصبحت وسابل إنتفا  متحفدة  ،(إطار الوحدة
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 . فً إطار هٌمنة الزراعةوفً إطار الدولة، 

علفى ضفوس )ع االستقرار مفن جافة، وتطفور الحفر  لكن توس
الرعففً، لكففن " تامففٌا"أفضففٌا إلففى  مففن جاففة أخففر  (اسففتقللاا

باألسال انقفلب العلقفة بفٌن الزراعفة والحفر ، حٌفث أصفبحت 
وففً هفذه  .والزراعفة ردٌففا   الحر  هً وسفٌلة امنتفا  األساسفٌة

الخطففوة تحققففت انتقالففة حاسففمة، حٌففث كففان العمففل فففً الزراعففة 
لكففن . مباشففرا  لكنففه أصففبح اآلن ٌمففّر عبففر توسففط هففو الصففناعة

أن الصففناعة أخضففعت الزراعففة المسففألة الاامففة هنففا تتمثففل فففً 
، (كما أخضفعت الزراعفة اسفتبنال الحٌفوان عبفر تربٌتفه) مباشرة

لكفففن (. الاوٌفففة والتمٌفففز)وبالتفففالً أصفففبحت الوحفففدة هنفففا داخلٌفففة 
  الرأسفففمالً سفففنلحظ طبٌعفففة االنشفففقاق هنفففا عبفففر تشفففكل النظفففا

العفففالمً، حٌفففث وّحفففد بفففٌن الصفففناعة والزراعفففة، لكفففن ككٌفففانٌن 
 (. األطرا /المركز)منفصلٌن 

ٌمكففن أن نسففتنت  أن تربٌففة الحٌففوان كمكمففل للعمففل الزراعففً 
، الففذي أصففبح "الطبٌعففً"كففان الشففكل األولففً الففذي أصففبح الففنمط 

بففٌن الصففناعة " العضففوٌة"كففذل  فففإن العلقففة . واقعففا  بعففد قففرون
زراعة فً المراكز الرأسفمالٌة هفً الشفكل األولفً الفذي ٌجفب وال

فالتركٌففب ٌفففري أن ٌسففتوعب ". الطبٌعففً"أن ٌصففبح هففو الففنمط 
وبالتفالً ففإن (. هنا أوال  الرعً، وثانٌا  الزراعة)السلب فً جوفه 

التوحٌد عبر المستو  األعلى مع بقاس الطرفٌن منفصفلٌن ٌحتفوي 
 . أعلى تناقضا ، ٌفري أن ٌحّل عبر تركٌب

قلت إن حفل هفذا . الحر / سنلحظ كٌ  حّل تناقي الزراعة
، وفففً هففذا (أي الدولففة)التنففاقي قففد تحقففق عبففر مسففتو  أعلففى 

الففنمط )الوضففع أخضففعت الحففر  مففن قبففل الزراعففة فففً تركٌففب 
وففً (. الرٌف /المفدن)ٌقو  على انفصفال كفل منامفا ( االقتصادي

وهنا نفدخل ففً ) هذا التركٌب كان من  ٌر الممكن حس  التناقي
امقطاعٌفة ـ مسفألة وضفع الدولفة المعّبفرة عفن الطبقفة المسفٌطرة 
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لاذا كانفت الضفرورة تفكف  هفذه (. ، وهو ما أشرت إلٌه سابقا  ـهنا
وأوروبففا فففً . الوحففدة مففن أجففل إعففادة تركٌباففا فففً صففٌغة جدٌففدة

القرون الوسطى مثفال واضفح ففً هفذا المجفال حٌفث إن اسفتقلل 
، (أي الدولة)ضوس  ٌاب المستو  األعلى الحر  قد تحقق على 

حٌففث لفف  تسففتطع القبابففل تكففوٌن دولففة، لٌتشففكل تكففوٌن ٌقففو  علففى 
المفتففت )، عففن الرٌفف  (المتمركففزة فففً المففدن)انفصففال الحففر  

ونشوس الحر  هنا، فً هذا الوضع (. أٌضا  إلى إقطاعات مستقلة
ة ال ٌفّسفففر بذاتفففه، بفففل ٌفسفففر باالسفففتمرارٌة التارٌخٌففف" المتخلففف "

وهنففا فففً )لتطففور الحففر  فففً المراحففل السففابقة لنشففوبه هنففا  
ور   أن الحر  كانت من حٌث التطور هً أدنفى ممفا (. الشرق

ضففمن التكففوٌن )كانففت فففً الشففرق، فقففد وّفففرت لاففا اسففتقللٌتاا 
بمعنففى أن االنفصففال بففٌن . ، أن تتطففور فففً مففدن مسففتقلة(المفتففت

التضفاد أفضفى لكفن هفذا . الزراعة والحر  وصل حفّده األقصفى
إلففى نشففوس تركٌففب أعلففى، حٌففث إن تطففور الحففر  كففان ٌفففري 
توّسع السوق، لكن هذا التركٌب كان ٌفري توحٌدا  ففً المسفتو  

، أي "المتطففور"وألن الحففر  كانففت القطففا  (. الدولففة)األعلففى 
، والزراعة هفً (ٌقو  على إنتا  السلأ والمبادلة النقدٌة)الفاعل 

، فقفد (النقفدي، امنتفا  للسفتال / لعً ٌفر السف)القطا  المنافار 
لكنه توحٌد ٌقفو  علفى االنفصفال . تحقق التوحٌد فً إطار هٌمنتاا

، لكففن تطففور الحففر  إلففى صففناعة هففو الففذي (وهففذا مثففال فرنسففا)
أفضى إلى التوحٌد القاب  على التماٌز وهو ما أسل لنشفوس الفنمط 

ه قفا  ، لكنف(اسفتعماري)الرأسمالً الفذي قفا  علفى أسفال توسفعً 
. على أسال انفصال الصناعة عفن الزراعفة ففً امطفار العفالمً
إن مستو  تطور الصناعة هو الذي فري هٌمنتاا على الزراعة 
. فً المراكز لكنفه  ٌفر قفادر علفى الاٌمنفة عالمٌفا  علفى الزراعفة

 فال إن تراك  تطوره سٌفضً إلى ذل ؟

هنففا نلمففل مسففألة هامففة، وتتعلففق بفففٌي امنتففا  فففً كففل مففن 
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حٌففث إن كمٌففة امنتففا  الزراعففً مرتبطففة . الزراعففة والصففناعة
بإعادة إنتا  البشر، وبالتالً كفان التوسفع ففً السفٌطرة ضفرورٌا  

مفن هنفا نفاف  . )حٌث إن توسع األري المزروعة ضفروري هنفا
أمففا فففً الصففناعة، فففإن فففٌي امنتففا  ( تشففكل اممبراطورٌففات

لاففذا . توسففٌعاا "منففع"وسففابل امنتففا  وبالتففالً " تقلففٌص"ٌفففري 
سنلحظ أن الصفناعة دمجفت الزراعفة ففً المراكفز، ولف  تمفّد هفذا 

ربما من هنا نفا  الطابع القومً الذي تبلور )الدم  إلى كل العال  
بمعنففى أن عالمٌففة الففنمط الرأسففمالً قامففت (. مففع نشففوس الصففناعة

 . على أسال توحٌد الصناعة والزراعة على أسال االنفصال

ذي سٌنشففأ هنففا؟ إن ترسففخ التشففكل القففومً مففا هففو التركٌففب الفف
ومفا دا  الحفّل ". الرٌ "عالمٌا  ٌمنع تشكٌل التركٌب عبر سٌطرة 

ال ٌتحقق عفن طرٌفق المسفتو  االقتصفادي، أي عفن طرٌفق دور 
، "االنشفقاق"، فإن الحل ٌقو  على (أي الرأسمالٌة)القطا  الفاعل 

ل ففففً ولففن أدخفف)وهنففا ٌلعففب المسففتو  السٌاسفففً دورا  مركزٌففا  
انطلقفا  " )وحفدة العفال "لكنفه ٌقفود حتمفا  إلفى نففً (. تفاصٌل ذل 

مففففن األسففففال القففففومً، وعبففففر تشففففكٌل صففففناعً ٌاففففٌمن علففففى 
وحفدة )، لكن تحقق السلب، ٌففري العفودة إلفى األصفل (الزراعة
 (. االشتراكٌة هنا)، لكن فً تركٌب أرقى (العال 

لى نشفوس الزراعة، أفضى إ" اكتشا "إن االستقرار عبر  -2 
الفابي، الذي أسل لنشوس الملكٌفة، حٌفث أصفبح مفن الممكفن أن 

مبادلفة، وبالتفالً نشفوس النقفد، ومفن ثف  تحّولفه " مفادة"ٌتحول إلفى 
لكففن ال الملكٌففة، وال النقففد كففان . ، هففو السففلع"شففًس نففوعً"إلففى 

فكمفا نشفأت . ٌمكن أن ٌنشأ دون توسط، والتوسفط هنفا هفو الدولفة
. شففأت الحٌففازة وأٌضففا  التمففاٌز االجتمففاعً، ن(المقاٌضففة)المبادلففة 

كفان ٌففري نشفوس الدولفة، وهنفا " شفًس نفوعً"لكن تحولاا إلفى 
". كامن" دت الدولة ضرورة، أي  دت ضرورة لتمظار ما هو 

هفو ( العمفل/ أي الملكٌة)وسنلحظ هنا أن المباشر الذي بدأنا منه 
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عمففل ال"وبالتففالً فففإن . األسففال النشففوبً لمجمففل التكففوٌن أٌضففا  
 . هو األسال النشوبً، كما هو أسال أي تكوٌن قاب " الفابي

إن تحقق االستقرار، والتحول إلى العمل الزراعً، أفضى إلى 
إلفى المسفاواة، عبفر تمٌفز ( فً امطار القبلفً)المساواة " انقلب"

وهذا التناقي حّل عبفر السفٌطرة (. هً األرستقراطٌة القبلٌة)فبة 
لكناففا . مسففٌطرة" فبففة"ل القبٌلففة إلففى علففى قبابففل أخففر ، لتتحففوّ 

تتضفففمن التمفففاٌز، لتشفففكل الفففدول أي تكتمفففل الفففدابرة، بمعنفففى أن 
اكتمففال الففدابرة قففاب  منففذ تشففكل الدولففة، وهففً تتشففكل باألسففال 

تناقضفاته، وففق صفٌغة " تحفل"كتركٌب أعلى لتكوٌن، وبالتفالً لفـ
ة، قدٌمفة قفد  تشفكل الدولف" نااٌفة التفارٌخ"لاذا ففإن فكفرة . محددة

، لكنافا (ففً الفدٌن مفثل  )وسنلمساا فً الوعً فً مراحل مختلففة 
كانففت تنكسففر دابمففا ، لٌعففاد تشففكٌل الدولففة مففن جدٌففد، وفففً صففٌغة 

 (. وأحٌانا  فً صٌغة أدنى)أرقى باستمرار 

وما أوّد امشارة إلٌه هو مسألة الكسر هفذه، فافل هفً طاربفة؟ 
 . تفجر التناقضات؟ ؟ أ  أناا نتا  واقعً؟ أي أناا نتٌجة"خارجٌة"

باالستناد إلى ما قلت سابقا ، فإن التناقي الداخلً ال ٌعفود إلفى 
وففً السفٌاق . كسر الدابرة إال بتشّكل ذات مضادة للذات الماٌمنفة

لففف  تتمظافففر، ألن " الفففذات المضفففادة"النشفففوبً سفففنلحظ أن هفففذه 
وهفذا مفا سفو  نلحظفه )انشقاق الوعً ل  ٌصل إلى بلورة بفدٌل 

لافففذا تحقفففق الكسفففر مفففن الخفففار ، حٌفففث إن التناقضفففات ( الحقفففا  
، (الدولفة)الداخلٌة كانت تفضً إلى تخّثر المجتمع وضع  الذات 

وتفككاففا، ممففا ٌسففمح لقبابففل منشففقة، أي لفف  تخضففع تمامففا  للدولففة 
، (لتتحول إلى طفر  هامشفً، مسفتقل وخاضفع ففً الوقفت ذاتفه)

ٌمكفن ملحظفة )لكً تدّمر الدولة وتعٌد إنشاسها فً صٌغة جدٌدة 
ذلفف  لففد  القبابففل ام رٌقٌففة التففً سففٌطرت علففى الٌونففان، لكناففا 

والخففارجً هنففا تعنففً البقففاس " خففارجً"كانففت فففً حالففة خضففو  
خار  سٌطرة اممبراطورٌة، وفً الوقت نفسه تدفع الجزٌفة لافا، 
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ومفن ثفف  سففٌطرت علفى الشففرق إلففى . أي للدولفة الفارسففٌة القدٌمففة
لتاسفل اممبراطورٌفة الٌونانٌفة علفى الاند كما علفى وادي النٌفل 

كذل  الرومفان الفذٌن . أنقاي اممبراطورٌة الفارسٌة والفرعونٌة
لإلمبراطورٌفففة " خفففارجً"بفففدوره  كفففانوا ففففً حالفففة خضفففو  

الٌونانٌة، ومفن ثف  سفٌطرت علفى أري اممبراطورٌفة الٌونانٌفة، 
لتاسففل اممبراطورٌففة الرومانٌففة، وهكففذا القبابففل العربٌففة التففً 

لنففففوذ كفففل مفففن الحبشفففة والٌونفففانٌٌن والرومفففان، لكنافففا  خضفففعت
وأخٌفرا  . سٌطرت على المنطقة الممتفدة مفن الصفٌن إلفى األنفدلل

األترا ، الذٌن أفضى تفكف  اممبراطورٌفة العربٌفة إلفى تحفرره  
وهفذه هفً (. من سٌادتاا ومن ثف  تأسفٌل اممبراطورٌفة العثمانٌفة

وبفذل  ٌمكفن القفول إن  فً المرحلة السابقة للرأسمالٌة" الصورة"
" الففنمط الرعففوي"الكسففر ٌتحقففق عبففر تنففاقي الففنمط الزراعففً و

الدولففة، ـ  أي الففذي لفف  ٌخضففع آللٌففات الففنمط الزراعففً)المنشففق 
وفكرة ابن خلفدون هامفة هنفا، فافو ( ـ وكملحق اقتصادي للزراعة

، "الحضففارات"ٌبحففث فففً هففذا الغففزو الففدوري للقبابففل وتأسٌسففاا 
أي أنافا عفودة علفى )إلٌاا من زاوٌة دابرٌفة لكن ابن خلدون نظر 

فافذه العملٌفة . ، دون أن ٌلحظ التطور التراكمفً الفذي تحققفه(بدس
تجعل التطور ٌمّر بانقطا ، حٌث ٌنشأ السلب، أي الفدمار، ففالقوة 
المسٌطرة الجدٌدة، هً أدنى فً التطفور مفن التشفكل القفاب ، لكفن 

العناصفر السفابقة، ٌعاد التشكٌل فً تركٌب جدٌد، ٌتضفمن مجمفل 
هنففا نلحففظ أن التطففور )وبالتفالً ٌعففود مسففار التطففور بعفد انقطففا  

 (. ٌقود إلى ضده، أي الدمار لٌتحقق تطور أعلى

. وهفففذه العملٌفففة تطفففور كفففل المسفففتوٌات إلفففى حفففّدها األقصفففى
فالزراعة تتطور إلفى مرحلفة اسفتنفاد دورهفا، وبالتفالً اناٌارهفا، 

قادرة علفى التطفور األعلفى،  والحر  تتطور إلى مرحلة ال تعود
لافذا تناففار، والفكفر ٌصففل إلفى مففداه األقصفى، فٌنقلففب إلفى الضففد 

، وبالتففالً ٌصففل (ربمففا مففن هنففا ٌمكففن أن نفافف  موقففع ابففن رشففد)
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إلففى حففّده األقصففى، فٌنقلففب إلففى دور " للقبابففل"الففدور التطففوري 
وربمففا هنففا تقففع  ففزوات الفرنجففة، والمغففول، ومففن ثفف  )تففدمٌري 
 (. التر 

د حاولت القبابل األوروبٌة الدخول ففً هفذه العملٌفة فأفضفت لق
وتفدمٌر المفدن )أوال  إلفى تفدمٌر اممبراطورٌفة الرومانٌفة الغربٌفة 

، ثفف  حاولففت مففن خففلل الاجمففات المتكففررة (والزراعففة والحففر 
على اممبراطورٌفة البٌزنطٌفة، وفشفلت، ثف  حشفدت الكنٌسفة هفذه 

بٌة وفشلت، ولقد أفضى هفذا القبابل باس  الدٌن فً الحروب الصلٌ
إمفارات " )نظا  امقطفا "الفشل إلى نشوس تكوٌن مفك  قاب  على 

االقتصفاد "إقطاعٌة ذات طفابع رٌففً، تسفتند إلفى االكتففاس الفذاتً 
وهذه العملٌفة، أٌضفا  كانفت تعٌفد إنتفا  التكفوٌن ذاتفه، "(. الطبٌعً

على  فً شكل مطور أوال ، ث  فً شكل منحط، وهو التكوٌن القاب 
النمط "أسال الزراعة، لنلحظ أن التناقي بٌن النمط الزراعً و

، والذي كان ٌنففى مفن قبفل هفذا األخٌفر، كفان ٌقفود إلفى "الرعوي
مطففورا ، وهففً العملٌففة ( أي الففنمط الزراعففً)عففودة إلففى األصففل 

التً كانت تقفود إلفى انتقفال متتفالي مفن الفنمط الرعفوي إلفى الفنمط 
، وهفً عملٌفة (ت أربعفة آال  سفنةوهً عملٌة اسفتمر)الزراعً 

 . كان النمط الرعوي ٌنفً فٌاا ذاته بذاته

قلت إن التناقي فً النمط الزراعفً ثلثفً، وأقصفد التنفاقي 
بففٌن الزراعففة والرعففً مففن جاففة والزراعففة والحففر  مففن جاففة 

ولقففد أشففرت إلففى أن االنشففقاق ٌتحقففق هنففا بففٌن الزراعففة . أخففر 
حسفمه ٌعفاد إنتفا  الفنمط،  والرعً وهو التناقي الذي مفن خفلل

ٌقود فقفط ( الطبقً" )الداخلً"، وأن التناقي "كسر دابرٌته"عبر 
الفنمط "بٌنمفا سفنلحظ أن . إلى إضعا  الفنمط الزراعفً المافٌمن

مففدم  فففً الففنمط الزراعففً، خاضففع لففه، فففً المسففتو  " الحرفففً
االقتصفادي، حٌففث ٌسفتند إلففى المفواد األولٌففة الزراعٌفة، كمففا إلففى 

المسففتو  السٌاسففً، ذي ٌففوفره لففه الففنمط بمجملففه، وفففً السففوق الفف
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طرة الدولففة الزراعٌففة ن الحرفففة والزراعففة . حٌففث سفٌف االنفصففال بفٌف
حٌفث اسفتقلت الحفر   ـ المشفار إلٌفه سفابقا  ـ تحقق فً وضع أوروبفا 

فففً المففدن أوال ، ثفف  اتحففدت والزراعففة فففً تركٌففب هففو الدولففة، لكففن 
أفضى إلى تناقي وجفد حلّفه مما . التركٌب احتفظ بانفصال كل مناما

. عبففر اتحادهمففا فففً تركٌففب أعلففى عبففر إخضففا  الصففناعة للزراعففة
لكنفه ( أي من داخل التكفوٌن)وهنا سنلحظ أن الكسر قد تحقق داخلٌا  

كونه تحقق لٌل نتٌجفة تناقضفات الفنمط ذاتفه، أي )ٌتضمن الخارجً 
ة واتخفذ شفكل تحفّول ففً دور الفذات، أي الدولف( الصرا  الطبقً فٌفه

وٌمكن فً وضع انكلترا المٌفل إلفى القفول إن الفذات ( إنكلترا وألمانٌا)
طر ـ الدولة ـ  ٌّفدت نفسفاا، ممفا سفمح للحفر  أن تسٌف عفوٌفا  علفى  ـح

فرنسا، وسنلحظ هنا كٌف  لعفب الصفرا  )أو شكل الثورة ( الزراعة
  (.الطبقً دورا  ردٌفا ، بشكل مباشر

، لٌفري نفسفه خارجٌفا  (بٌلةفً الق)إذن، لقد بدأ التكّون داخلٌا  
، وهفا هفو ٌعفود داخلٌفا  لكفن (القبابل األخر ، ث  الفدول األخفر )

. بتضمن الخارجً، ولقد فرضفت الرأسفمالٌة سفٌطرتاا الخارجٌفة
األقفوا  األخفر  ففً / وإذا كانت القبابل المسٌطرة ُتخضفع القبابفل

للففدابرة "، ممففا كففان ٌخضففعاا (إمبراطورٌففة)إطففار دولففة واحففدة 
إخضففا  الرعففً )وباألسففال للففنمط الزراعففً المسففٌطر " غلقففةالم

فففإن الرأسففمالٌة، أخضففعت األمففف  (. آللٌففات االقتصففاد الزراعففً
(. عبففر االسففتعمار أوال ، ثفف  عبففر السففٌطرة االقتصففادٌة)خارجٌففا  

بمعنى أن حدود التوسع الصناعً ارتبطت بالحفدود القومٌفة، ممفا 
الصناعة، األمفر الفذي  كان ٌسمح بانتقال السلع ورأل المال دون

ٌمكفففن )ففففري نشفففوس تمفففاٌز بفففٌن أمففف  صفففناعٌة، وأمففف  زراعٌفففة 
ملحظففة الشففًس ذاتففه فففً الرأسففمالٌة األولففى، حٌففث تمركففزت 

وهفذا التمفاٌز ٌنشفأ عفن إمكانٌفات التوسفع ..(. الصناعة فً المفدن
الصناعً، وبالتالً حدوده، والسبب الجوهري هنا ٌتعلق بالففارق 

حٌفث إن التوسفع المسفتمر . زراعفة والصفناعةفً امنتاجٌة بٌن ال
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فً الصفناعة ٌفضفً إلفى نشفوس السفلب، وأقصفد تفدمٌر الصفناعة 
ذاتاا، ألن فٌي امنتفا  ٌفضفً إلفى ربحٌفة أقفل، ثف  إلفى تلشفً 

هففذا ٌفسففر سففٌادة الطففابع القففومً للففدول فففً إطففار نمففط . الربحٌففة
 اقتصادي عالمً وٌمكفن القفول إن الرأسفمالٌة نمفط عفالمً و ٌفر

 . عالمً فً الوقت نفسه، وهذا هو جوهر تناقضاا

لاذا تأسست عالمٌة النمط الرأسمالً كتركٌفب ٌوّحفد الصفناعة 
لكن هذا التركٌب ٌقو  على . والزراعة، فً إطار هٌمنة الصناعة

االنفصففال وهففو كففذل  فففً المسففتو  السٌاسففً، حتففى فففً شففكله 
ب حٌففث أخضففعت المسففتعمرات للنافف( عبففر االسففتعمار)األولففً 

ولفف  ُتخضففع لقففانون الدولففة ( آللٌففات اقتصففادٌة حففرة)االقتصففادي 
ثفف  أخضففعت آللٌففات ( أي لفف  تصففبح جففزسا  مففن الدولففة)المحتلففة 

أي شفففكلت دوال  )السفففٌطرة االقتصفففادٌة، وهفففً مسفففتقلة سٌاسفففٌا  
لاذا اتخذ التناقي بٌن الصناعة والزراعة شكل  جدٌفدا ، (. مستقلة

تافا، واالنتقفال إلفى القطفب اآلخفر تنز  فٌه الزراعة إلفى إلغفاس ذا
ففففً إطفففار الفففنمط " الفففدابرة"وبالتفففالً ففففإن كسفففر (. الصفففناعة)

مفن خفار  مراكفز )الرأسمالً العالمً أصبح ٌتخذ شكل  خارجٌفا  
أي )لكنفه ٌتضفمن الفداخلً (. النمط، التً هً المراكفز الصفناعٌة

( ةالدولف)وسنلحظ هنا أن الذات . أوال  ( ٌتحقق فً الدول المستقلة
قوٌة فً المراكز، وبالتفالً ففإن التناقضفات الداخلٌفة فٌافا عفاجزة 

بٌنمفا دورهفا ففً إطفار عالمٌفة الفنمط ". الفدابرة"عن تحقٌق كسر 
وهفففذا ٌففففري تحلٌفففل مجمفففل تكفففوٌن الفففنمط عالمٌفففا ، . )أضفففع 

وهنففا )فففً المحففٌط ضففعٌفة " الفذات"لكففن ( لملحظفة هففذه المسففألة
، ممففا ٌسففمح بكسفففر (داخلٌففةأٌضففا  ٌمكففن تحلٌففل تكففوٌن البنٌففة ال

هفل ٌمكفن مقارنففة ذلف  بوضفع المفدن ففً القففرون )هنفا " الفدابرة"
الوسففطى األوروبٌففة، حٌففث حققففت اسففتقللاا، وبالتففالً سففمحت 

، وهففذا كسففر (نمطاففا؟" تعمففٌ "بتطففور الحففر ، قبففل أن تنففز  لففـ
، فً المحٌط، لكن كٌف  (إنه كسر جزبً ٌتخذ طابعا  كمٌا  )داخلً 
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/ النمط؟ ربما كان الحدٌث عفن تنفاقي صفناعةٌمكن كسر مجمل 
زحف  الرٌف  علفى "وهو أسال مفاو  ( رٌ / أو مدٌنة)زراعة 
إن مفف ل هففذا التنففاقي هففو . ، قففد قففاد إلففى مفاففو  خففاطا"المدٌنففة

، لكفً ٌتحقفق التركٌفب، وهفو (استقلل المحفٌط" )االنفصال التا "
ار داخلً أوال ، عبر التطفور الصفناعً، وهفذا هفو السفلب ففً إطف

النمط الرأسفمالً، الفذي ٌاسفل لنشفوس تركٌفب جدٌفد، ٌقفو  علفى 
 ". الوحدة العضوٌة"

من علفففى وإذا كانفففت األطفففرا   ففففً المجتمعفففات الزراعٌفففة تاففٌف
، وإذا كانت الاٌمنة تتحقق داخلٌا  ففً الرأسفمالٌة قبفل (بالقوة)المراكز 

من (بففالقوة)الاٌمنففة علففى األطففرا   ،فففإن التركٌففب الجدٌففد الففذي ٌافٌف
 عالمٌا ؟" ٌعم "أي كٌ  . ٌطرأ مسألة العالمٌة( بالقوة)داخلٌا  أوال  

ٌتمركز تارٌخٌا  فً المستو  " كسر الدابرة"اآلن، سنلحظ أن 
السٌاسففً، فاففً أسففال كسففرها لتحقٌففق تطففور تراكمففً فففً مجمففل 

االنتقفال مفن نمفط إلفى )النمط، كما أناا أسفال تحقٌفق التغٌفر النفوعً 
وإذا كففان العنفف  هففو شففكل تحقففق ذلفف  فففً التطففور التراكمففً (. آخففر

ٌّفر النففوعً كففان  لتففرا إنك" )سففلمٌا  "السفابق للرأسففمالٌة، فففإن تحقففق التغ
لكنففه كففان عنٌفففا  فففً التطففور (. وألمانٌففا وفرنسففا عبففر ثففورة داخلٌففة
الحففروب االسففتعمارٌة، الحفففروب )التراكمففً فففً إطففار الرأسففمالٌة 

ط سفنلحظ (. امقلٌمٌة فً أوروبا، الحربان العالمٌتفان، ثف  ضفد المحٌف
هنا أن الحفاظ على التكوٌن الفدابري ففً إعفادة إنتفا  البنٌفة قفا  علفى 

الدولففة فففً الففنمط الزراعففً، حٌففث إن االتحففاد فففً إطففار  أسففال دور
ن وسففابل امنتففا   ٌاسففل ( الزراعففة، الرعففً، الحففر )االنفصففال بفٌف

ألن ٌحففّل التنففاقي فففً التركٌففب األعلففى، أي الدولففة، وبالتففالً فاففً 
وهنفا نلحفظ )الموّحد لتكوٌن اقتصفادي ٌقفو  علفى الوحفدة واالنفصفال 

ة وهففذا مففا نلحظففه (. أسففال االسففتبداد وهففو )فففً الرأسففمالٌة التنافسفٌف
، بٌنما سنلحظ أنفه ففً الفنمط الرأسفمالً، (أسال استبدادٌة الدولة فٌاا

التنفاقي " حفلّ "فً المسفتو  االقتصفادي أي عبفر  فً المراكز، قا ،
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بمعنففى أن المسففتو  االجتمففاعً أصففبح )فففً المسففتو  االقتصففادي 
ن األ(االخفففتل /تركٌبفففا  ٌتضفففمن التنفففافل جفففر ، مفففن خفففلل تحسففٌف

وهنففا ٌفافف  لمففاذا نشففأت الدٌموقراطٌففة كنظففا  حٌنمففا )وشففروط العمففل 
لكن فً إطار النمط الرأسمالً كفنمط (. اكتمل تشكل النمط الرأسمالً

عالمً ونتٌجفة تشفكله علفى أسفال الوحفدة واالنفصفال كفان السٌاسفً 
 (.االستعمار، الحروب والتدخل والضغط)هو المسٌطر 
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(8) 
 

 الوعي والفكر

 (2-اركس هيغل وم)
 

منذ أصبح امنسفان كفذل  بفدأ ٌفكفر، وال شف  ففً أنفه  -أ  -3 
بدأ ٌفكر فً المباشر، أي كٌ  ٌفوفر طعامفه، وبافذا طفّور أدوات 

وبافذا تراكمفت ". عالمفه"الصٌد والجمع، لكنه أٌضا  بدأ ٌفكر ففً 
وهو هنفا كفان ". األساطٌر"، و"الفكر"، و"العلو "لدٌه ذخٌرة من 
ٌفكر فً الظواهر الطبٌعٌة، وتحوالتافا، أي أن  ملتصقا  بالطبٌعة،

ولففذل  كففان وعٌففا   ،(مففا قبففل العمففل" )للعمففل"الففوعً كففان مكمففل  
أي " )علمفً"لكن تراك  الوعً أفضى إلى تبلور مخزون . جمعٌا  

، (كل ما ٌتعلق بحٌفاة البشفر، ومفا ٌسفاعده  علفى تفوفٌر حاجفاتا 
أفضى إلفى نشفوس وهو ما . وآخر أسطوري، لكناما كانا متداخلٌن

وهففً فبفة الكانففة، إنافف   ،"العلف "فبفة ممٌففزة تخفتّص باألسففطورة و
و فففدا لاففف  مكفففانتا  االجتماعٌفففة . معفففا  " أطبفففاس الفففروأ والجسفففد"

الخاصة، لٌخرجوا من إطار العمل، ومفن هنفا بفدأ تحقفق االنقسفا  
 . إلى عمل ٌدوي وعمل ذهنً

لفذهنً إلفى العمفل، تطفور العمفل ا" ما قبل العمفل"وكما تطور 
كففذل ، وتحققففت اسففتقللٌة الفكففر، وبالتففالً اسففتقللٌة الفبففة التففً 

وسففنلحظ أن الففوعً الحّسففً هففو الففذي سففاد فففً هففذه . تعمففل فٌففه
الطففب، الاندسففة، )المرحلففة، لكففن منففه تطففورت العلففو  الطبٌعٌففة 

بعد نشوس المجتمعات الزراعٌة من جاة، والدٌن ( الفل  والحساب
 (الففدٌن والفلسفففة)د بففدأ كففل منامففا ولقفف. والفلسفففة مففن جاففة أخففر 

وال شف  ففً أن  .ملتصقا  بالطبٌعة، وبالتالً عّبر عن وعً حّسً
ففففً الفلسففففة والفففدٌن كفففان " العلفففو  الطبٌعٌفففة"تفففأثٌر األسفففطورة و
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الٌاودٌففففة وبففففواكٌر الفلسفففففة )واضففففحا ، فففففً مراحلامففففا األولففففى 
فلسففة بتفأثٌر ال "النفاقص"أن الدٌن تجاوز التجرٌفد كما (. الٌونانٌة

ففإذا كانفت األسفطورة . ، لكنفه ظفل حّسفٌا  (وربما العلو  الطبٌعٌفة)
، ففففإن الفففدٌن "مبامفففة"تفسفففر الظفففواهر الطبٌعٌفففة، بقفففو  طبٌعٌفففة 

فّسففرها بقففوة مففا فففوق الطبٌعففة، بمعنففى أن الفاعففل الففداخلً فففً 
وهففذه المسففألة هففً مففا (. فففً الففدٌن)أصففبح خارجٌففا  ( األسففطورة)

لكففن مففع  ،(املففه/ فاففو  الفاعففل األولم) لتحدٌففدكّرسففته الفلسفففة با
ال ٌحمل أي لون )ملحظة أن الفلسفة جعلت الفاعل األول مجردا  

الفوعً الحّسفً مفن الخلفط، حٌفث  انطلق بٌنما ،(من ألوان الحّسً
إذن ٌمكن القفول إن الفلسففة هفً  .على هللا كل ألوان الحّسً أسب 

. لط لفذات الفكفرةالشكل النقً للفكرة، بٌنما الدٌن هو الشكل المخفت
وإذا كانت الفلسفة قفد أسفامت ففً تغذٌفة الفوعً الحّسفً بفالمجّرد 

تضفاد )فقد انقلب التفاعل إلى تضفاد ( العقلً/ عبر تفاعل الحّسً)
 (. العقلً/الحّسً

الوعً األسفطوري الملتصفق هل ٌمكن هنا ملحظة تركٌب؟ فف
ٌنشفأ ل ،أفضى إلى السلب، الذي هو التجرٌد، أي الفلسففة بالطبٌعة

الذي هو عودة إلفى الطبٌعفة متضفمن التجرٌفد  ،التركٌب فً الدٌن
لكفن هفذا التركٌفب أفضفى إلفى تنفاقي جدٌفد، (. الذي هو هنا هللا)

ففً األسفطورة، " طبٌعفً"حٌث إن الظواهر الطبٌعٌة تفّسر بفعفل 
نشأ سلبه فً الدٌن حٌفث تفّسفر هفذه الظفواهر بفعفل ففوق الطبٌعفة 

ن الحّسففً والعقلففً، المتضففمن فففً هففذا لكففن التضففاد بففٌ(. أي هللا)
وهو ما تحقق مع هٌغفل، فحسفب  السلب كان ٌفري تركٌبا  جدٌدا  

وهففذه . العقففل هففو القففوانٌن التففً تحكفف  العلقففة بففٌن األشففٌاس هٌغففل
أو )سففففة األشففففٌاس، ومنظومففففة هففففذه القففففوانٌن العلقففففة هففففً ماسِّ 

هٌغل  وهنا نلحظ أن. هً الفكرة المطلقة التً هً هللا( المقوالت
وهفو . مضى بفكرة هللا إلى حّدها األقصى، لتصفبح تجرٌفدا  مطلقفا  

من جاة أخفر  حفّول العلقفة بفٌن المقفوالت مفن علقفة خارجٌفة 
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وهنففا التجرٌففد ال ٌكففرر التجرٌففد  .إلففى علقففة داخلٌففة( هللا/ املففه)
 ىالفففذي حققتفففه الفلسففففة القدٌمفففة، بفففل هفففو أكثفففر  نفففى لافففذا أسفففم

 ،تجرٌففده العقففل ى، وأسففم"الفافف "د بففـالمسففتو  األول مففن التجرٌفف
والمسفتو  األدنفى هفو )وهما مستوٌان من مستوٌات الفوعً لدٌفه 

أفضفى إلفى ( وهنا الفاف )العقلً / وبالتالً تضاد الحّسً ،(الحّسً
مفا / وهنا اكتمل السلب فً تنفاقي الطبٌعفة. (11)تركٌب هو العقل

معنفى أن ب. فوق الطبٌعة، حٌث إن ما فوق الطبٌعة ٌسكن الطبٌعة
الفذي كفان السفلب المطلفق للطبٌعفة  ،هٌغل هو اكتمفال المٌتافٌزٌقفا

واكتمفال السفلب أوضفح . المتضمن ففً جوففه الحسفً والفاف  معفا  
هففل أن العقففل : التضففاد بففٌن الطبٌعففة والعقففل فأصففبح التضففاد هففو

أو العكفل؟ ( الموجودات الحسٌة)هو ماسل األشٌاس ( المقوالت)
لسفلب، لقفد طرحفت المسفألة إذن ففً بمعنى أن العقل أصفبح هفو ا

هنفا موقفع . صٌغة أكثر  نى، لكناا كانت تففري نشفوس التركٌفب
لكن ". وعً الصٌرورة"ماركل، ولقد سلباا، لٌكون التركٌب هو 

هفو و. الفكفر/ التركٌب الماركسً تركٌب تارٌخً لتناقي الوجود
أي )بما فوق الطبٌعة  لتناقي الذي نشأ منذ سلب الطبٌعةتركٌب ل

 (. لتجرٌدا

أي المادٌففة  ،لكففن المثالٌففة المطلقففة الاٌغلٌففة أسسففت لنشففوس نقٌضففاا
 .(والتخصفص) ـ ٌةوالتً تطورت إلى الوضعٌة واالقتصفادـ المبتذلة 

أي العقفل الفذي ٌتضفمن الفاف  )المتناهً /بمعنى أن تناقي اللمتناهً
، أفضفى إلفى نشفوس السفلب، أي المتنفاهً (ـف وهو المتعلق بالمتناهً ـ
وال شف  ففً أن  .ب الكلّفًل  ستقل بذاته، وٌمكن القول إن الجزبً س  الم

، أد  ففً (المفادي)وضفعً الخلط بٌن التركٌب الماركسفً والسفلب ال
( اقتصفادٌة ومٌكانٌكٌفة)إلى نشوس تٌارات مادوٌفة وضفعٌة  الماركسٌة

والمٌكانٌكٌففة نابعففة بالتحدٌففد مففن االنطففلق مففن الجزبففً، حٌففث . فٌاففا
بعاففففا الجففففدلً، وتتحففففول إلففففى علقففففة مٌكانٌكٌففففة تفقففففد العلقففففة طا

وإذا كففان الفكففر البورجففوازي عمومففا  تقولففب فففً إطففار . بالضففرورة
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، فقفد أصفبح هفذا الفكفر (وتخصصفً.. مفادوي، اقتصفادوي)وضعً 
التنفاقي، ففً  وهنا تبلور. جزسا  من التناقي الداخلً فً الماركسٌة

منطفففق " الماركسففٌة، بفففٌن التركٌفففب الفففذي ٌمكففن أن ٌطلفففق علٌفففه
، أي الجففففدل المففففادي، والمادٌففففة المبتذلففففة بمختلفففف  "الصففففٌرورة
( وفً كفل الحفالتٌن المٌكانٌكٌفة. الوضعٌة، االقتصادوٌة)تلوٌناا 

والعقلففً ( بمعنففاه الحففدٌث، القففاب  علففى التجربففة)أي بففٌن الحّسففً 
بففالمعنى التخصصففً لفففرو  )، بففٌن المتنففاهً (بمعنففاه الماركسففً)

بمعنففى منطففق )والفكففر ..( جتمففع، السٌاسففةاالقتصففاد والم: العلففو 
وبالتفففالً نحفففن إزاس حاجفففة لتركٌفففب جدٌفففد، ففففً (. الصفففٌرورة
وهففو التركٌففب الففذي ٌفضففً إلففى وعففً الصففٌرورة  ،الماركسففٌة
 . بشكل أعمق

وهفففو مفففا )نشفففوس امنسفففان تضفففمن العمفففل والفففوعً   -  -3 
منذ بدأ ( ووعٌه العملً)ولقد صا  أساطٌره (. ٌمٌزه عن الحٌوان

نتاجففا  ( كمففا العمففل)وهففً هنففا كانففت . ّكففر فففً تففوفٌر طعامففهٌف
لكن نشفوس . جماعٌا ، لكناا أصبحت من اختصاص فبة، ه  الكانة

ق تقسففٌ  فعلففً للعمففل إلففى عمففل العمففل أفضففى إلففى تحقفف/ الملكٌففة
وهفذه  .وعمل ذهنً، فقد كان نشوس الفابي ضرورٌا  لفذل  ٌدوي

علفى )شفوس طبقفة مالكفة الواقعة ال تقود إلى الفربط المباشفر بفٌن ن
ونشوس العمل الذهنً، حٌث إن هذا االنقسا  ( ضوس نشوس الفابي

فكمفا . إلى عمل ٌدوي وعمل ذهنً أسل لنشوس فبة ممٌزة بذهناا
نشففوس العمففل، ولاففذا ( ومشففتق مففن)أشففرت فففإن الففوعً مففرتبط بففـ

فافو  ،أفردت للوعً حٌزا  خاصا  وأنفا أبحفث ففً مسفتوٌات البنٌفة
 . كل مستو  ٌتضمن وعً المستو  األدنىأن حٌث ٌخترقاا، و

 ،فكفر هفو لكن ٌجب أن نمٌز بٌن الوعً والفكفر، ر ف  أن الفوعً
. ففً شفكله العقلفً، والفكر وعً، لكن (الحسً)لكن فً شكله األولً 

سابق للفكر نشوبٌا ، لكن نشوس الفكر ارتبط بتطفور  (الحّسً)والوعً 
وبالتفففالً فافففو  .الدولفففة العمفففل، وبالتفففالً/ المجتمفففع، ونشفففوس الملكٌفففة
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ل  .مرتبط نشوبٌا  بالمستو  السٌاسً، لكنه منفصل عنه بمعنى أنفه لٌف
جزسا  عضوٌا  فٌه، فاو نتفا  فبفة ممٌفزة، هفً لٌسفت فبفة متخصصفة 

ومفن  .تعمفل بفالفكر( من كل الطبقفات)من الطبقة المسٌطرة، إناا فبة 
فكففرا   رةوهففً فبففة ال تنففت  بالضففرو. ممٌففزةهنففا تتحقففق اسففتقللٌتاا ال

طرة، بمعنفى أنافا فبفة تقفع خفار  مقولفة  ٌعبر عن وعً الطبقفة المسٌف
 . العمل، وتمٌزها واستقللاا نابعان من هنا/ الملكٌة

إذن نحففن إزاس وعففً ٌسففتمد نشففوسه مففن المسففتو  االقتصففادي 
هنففا نلمففل . مباشففرة، وفكففر ٌنففت  مففن خارجففه وفففً انفصففال عنففه

والفكففر  إن الففوعً حّسففً إلففى المجففّرد، حٌففث الحّسففًاالنتقففال مففن 
 ،هففو السففلب الففذي بففدأ رحلففة التجرٌففد( وهنففا الفلسفففة)فففالفكر . مجففّرد

وكففان، بالتففالً، بحثففا  عففن وعففً الكففون انطلقففا  مففن تجرٌففد مفففارق 
الففوعً الحّسففً، وهففو مففع وبالتففالً كففذل ، فاففو فففً تضففاد . للطبٌعففة

ٌُفردّ . مفارق للطبٌعة وهو ٌصٌغاا عبفر التجرٌفد إلفى  لافذا ففإن الفكفر 
وهنفا ٌكمفن جفوهر (. وهو هنا ٌتخفذ طابعفا  معرفٌفا  )الوجود ألنه سلبه 

لكنه، أٌضا ، موجود فً الوجود ذاتفه، وبالتفالً فافو ففً ". استقللٌته"
  .علقة باذا الوجود

إذا كانففت الدولففة هففً مسففتو  التركٌففب لتكففوٌن المجتمففع الففذي 
طرة، فافً ٌتضمن تناقضاته، وألناا النتفا  المباشفر للطبقفة المسفٌ

لكفن الفكفر لفٌل . تحل هفذه التناقضفات وففق مصفلحة هفذه الطبقفة
النتا  المباشر لاذه الطبقة، بفل هفو النتفا  المباشفر للوجفود ذاتفه، 

وهنفا نلحفظ أنفه نتفا  هفذا الوجفود ". مسفتقل"وبالتالً فافو متمٌفز 
المتناقي، من جاة، وأنه تعبٌر عقلً عنه من جاة أخفر ، لافذا 

بٌن الطبقة المسفٌطرة، ومفن ( تتضمن التناقي)تقو  علقة اتحاد 
 إن المسفتو  السٌاسفً. وبفٌن الفكفر (الدولفة)ث  تعبٌرهفا المباشفر 

والفكفر، ففً تركٌفب هفو ( الحّسً)هو مستو  اتحاد وعً الطبقة 
المعبففرة عففن صففٌغة حففل التناقضففات المتضففمنة فففً  األٌففدٌولوجٌا

ٌاسفً، عبفر هذا التركٌب ال ٌظافر إال ففً المسفتو  الس .المجتمع
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لكنففه تركٌففب ٌتضففمن التنففاقي، حٌففث إن . الفكففر/ اتحففاد الدولففة
كونففه النتففا  ـ الدولففة هففً أداة الطبقففة المسففٌطرة، والفكففر ٌنففز  

لكفن ففً إطفار )إلى التعبٌر عفن كلٌفة المجتمفع  ـ المباشر لألسال
 تكفون العلقفة بفٌن الدولفة والفكفر هفً لاذا(. تكوٌن المجتمع ذاته
 . عا  علقة جذب ونبذ م

، حٌفث إن الفكفر واألٌفدٌولوجٌاهنا نستطٌع أن نمٌز بٌن الفكفر 
كونفه المعبفر عفن كلٌفة  ـ ذو طابع معرفً عا  من جافة، كمفا أنفه

ٌتضمن طابعفا  محفددا  للمجتمفع مفن  ـ الوجود فً إطاره التناقضً
لاففذا فففإن الفكففر ٌففرّد إلففى أسففال طبقففً، بمعنففى أن . جاففة أخففر 

ة طبقة، كمفا أن الفبفة التفً تعمفل ففً سٌاقه العا  ٌعّبر عن مصلح
د بفذاتاا بفل تحفدد بوظٌفتافاالفكر ال تُ  وعفً  مفع واتحفاد الفكفر. حد 
ٌتخفذ نسفقا  متماسفكا   ٌعنً إخضاعه لاذا الوعً فً تركٌبالطبقة 

. ، لكنه ٌحمل مضمونا  ٌعبر عفن مصفلحة الطبقفة(وبالتالً فكرٌا  )
. لفكر بشفكل مسفتمرالتً تتغذ  بفا األٌدٌولوجٌاوهذا التركٌب هو 

إناا هنا تاسل تركٌبا  من الفوعً . بمعنى أن الطبقة توظ  الفكر
القفانون، التعلفٌ ، )الحّسً والفكر، ٌعم   وٌفري من خلل الدولة 

، حٌفث إنافا األٌفدٌولوجٌادة لاذه ع الطبقة المضطا  خضِ لتُ ( امعل 
عً وبالتفالً ٌنفدم  هفذا الفو. ال تستطٌع أن تتجاوز وعٌاا الحّسً

فً الفذي ٌفدفع . المسٌطرة ففً تركٌفب تناقضفً باألٌدٌولوجٌا الحسِّ
وأي تمفففرد . التفففً تقفففرر الخضفففو  واألٌفففدٌولوجٌاإلفففى التمفففّرد، 
ذاتاففا، لكففً توافففق وعٌاففا  األٌففدٌولوجٌا" تحففوٌر"ٌفففري علٌاففا 

لاففذا ) األٌففدٌولوجٌاالحّسففً، لكففن فففً تركٌففب ال ٌتجففاوز جففوهر 
 (. الب إصلحٌةنلحظ أناا فً هذا الوضع، تطرأ مط

والطففابع التناقضففً للفكففر فففً ذاتففه، وبٌنففه وبففٌن الدولففة، هففو 
ولتكففون إمكانٌففة اتحففاده بففالوعً الحّسففً للطبقففة . أسففال انشففقاقه

وهنففففا أعففففرِّ  ) دة أسففففال تأسففففٌل إٌففففدٌولوجٌا بدٌلففففهالمضففففطا  
بأناا المعبفرة عفن مصفلحة طبقٌفة بغفي النظفر عفن  األٌدٌولوجٌا
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أن كفل فكفر ٌسفمح بتحق فق االنشفقاق،  لكفن هفل(. اتساقاا المنطقً
ر التناقي الذاتً للفكر، وبٌنه وبٌن الدولة؟  أي تفج 

فقففد . سففنلحظ أن االنشففقاق تحقففق مففع نشففوس الرأسففمالٌة فقففط
 (الفلسفة)والعقلً ( وهنا الدٌنً)تمثل جوهر التناقي بٌن الحّسً 

ذاتاففا، وفففً هففذا امطففار كانففت " الحقٌقففة"فففً إطففار التعبٌففر عففن 
، أي كخٌففففال "ٌوتوبٌففففا"قففففٌي تطففففرأ كففففـكال مففففن الفكففففر النأشفففف
آراس أهل المدٌنة الفاضلة للففارابً، ٌوتوبٌفا  ،جماورٌة أفلطون)

 . (12)..(تومال مور،

بمعنفى أن العقفل لفف  ٌكفن ٌشففعر بأنفه قفادر علففى تأسفٌل بففدٌل، 
وتحدٌفد . كما هفو" وعً الواقع"حٌث إن جّل نشاطه انصب  على 

قدٌمة عّبرت عن مرحلة الفا  ربما ٌشفٌر إلفى أن الفلسفة البهٌغل 
ذلففف ، أي أنافففا تتنفففاول المتنفففاهً، وقفففوانٌن المنطفففق الصفففوري، 

" أ هفو أ"الاوٌة، عد  التناقي، الثالث المرفو ، ففـ )توضح ذل  
 ،(13)(وال ٌمكففن أن ٌكففون  ٌففر أ، وأ أو ال أ ولففٌل هنففا  ثالففث

وهففً . واقففعلٌبففدو أنففه انصففب  علففى التوحٌففد المطلففق لتناقضففات ال
مرحلة فً الفوعً ال تاسفل النشفقاق، بفل تففري نشفوس تركٌفب 

، لافذا نشفأ االنشفقاق علفى ضفوس "العقل"أعلى، الذي أسماه هٌغل 
مسفاهمة هٌغفل بالتحدٌفد، ولقففد أشفرت إلفى ذلفف  سفابقا ، فقفد أسففل 
التجرٌد المطلق المتضمن الواقع، أي أنفه بفالتراك  بلف  حفّده الفذي 

 . ر النوعًٌجب أن ٌفضً إلى التغٌ

ارتففبط بالصففٌرورة ( مففاركل/ هٌغففل)هففذا النشففوس  -جااـ  -3 
وال ٌمكفففن أن نفاففف  الماركسفففٌة إال ففففً هفففذا امطفففار،  ،التارٌخٌفففة

وهو التنفاقي الفذي )فالتناقي التارٌخً الذي اتخذ أشكاال  فكرٌة 
أسففل فففً لحظففة لنشففوس البففدٌل فففً المسففتو  ( أشففرت إلٌففه سففابقا  

الفلسفة القدٌمة المتحقفق عبفر ( وكمال)فاٌغل هو اكتمال . الفكري
وهفو  .والفكفر لوجفودل( فً صفٌرورته الجدلٌفة)التطور التراكمً 

بالتففالً قمففة التطففور الفلسفففً فففً الففنمط الزراعففً، وبففدس التطففور 
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أي )وكمففا أشففرت سففابقا  فففإن االكتمففال . التراكمففً لمرحلففة جدٌففدة
قففد ل. أّسففل لتحقففق التركٌففب (وصففول الفكففرة إلففى حففدها األقصففى

نشفففأت الفلسففففة القدٌمفففة كسفففلب للطبٌعفففة، وتبلفففور فكفففر هٌغففففل 
المتضففمنة العلففو  )كسففلب للتجرٌبٌففة ( المتضففمن الفلسفففة القدٌمففة)

وسفففنلحظ هنفففا أن التجرٌبٌفففة هفففً التركٌفففب للطبٌعفففة  .(الطبٌعٌفففة
. والفلسفففة القدٌمففة، وبالتففالً فففإن هٌغففل هففو السففلب لاففذا التركٌففب

ة بفٌن الطبٌعفة والفكفر، وهفً ماركل هو التركٌفب األعلفى للعلقف
وهذا تأسٌل تارٌخً، بمعنفى أنفه نتفا  كفل  .علقة الفكر بالوجود

وبشففكل أعففّ  فففً التففارٌخ )التطففور الفكففري فففً الففنمط الزراعففً 
وهو هنا منطق وعفً . ، وهو أسال تطور تالي (السابق للرأسمالٌة

الواقع، وبالتالً وعفً تناقضفاته، ومفن ثف  تأسفٌل تصفور تغٌٌفره 
لكففن هففذا . مففن جاففة أخففر " مجتمففع بففدٌل"ة، وتصففور مففن جافف

لافذا . ماسفل انطلقفا  مفن ممكنفات الواقفع ذاتفه" المجتمع البدٌل"
القففدٌ ، تحففّول إلففى حلفف  ممكففن، ومففا كففان " الحلفف  الطوبففاوي"فففإن 

ماسل فً الخٌال، بات ٌاسفل انطلقفا  مفن " نمط حٌاة"ٌبدو أنه 
وٌففة انقلبففت إلففى أحففل  وبالتففالً فففإن األحففل  الطوبا. الواقففع ذاتففه

 ". واقعٌة"

ن ظافور هٌغفل  ذا  إننً هنا أطرأ للتسفاال الفربط المٌكفانٌكً بٌف
ة ونشفوس  ن الماركسٌف ونشوس الرأسمالٌة، وبالتالً الربط المٌكفانٌكً بٌف

عة كانت بالكاد قد بدأت بالنشفوس نااٌفة الطبقة العاملة، حٌث إن الصنا
وكانفت ألمانٌفا إقطاعٌفة  حٌنما صا  هٌغل منطقه، القرن الثامن عشر

لاففذا  .بمعنففى أن التطففور الففواقعً لفف  ٌكففن قففد تاٌففأ لسففلب فكففري .بعففد
 .بفدأ نااٌفة القفرن الثفامن عشفر أٌضفا   ل الفكفرينلحظ أن نشفاط هٌغف

وأنا هنفا ال أضفع توّسفع انتشفار االقتصفاد السفلعً، وتطفور الحفر ، 
ر أن منذ القرن السابع عشفر، ففً إطفار تشفكل رأسفمالً، ألننفً أعتبف

ل الحففر )نشففوس الصففناعة  وإن  ،هففو لحظففة تشففكل الرأسففمالٌة( ولفٌف
ٌاٌفا لافذه اللحظفة، لكفن التغٌفر  كان التطور منذ القفرن السفابع عشفر
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وحتفى زمفن مفاركل كانفت الطبقفة العاملفة  .النوعً تحقق آنبفذي أٌضفا  
سففنلحظ أن  البٌففة منظمففات العمففال الثورٌففة )فففً مرحلففة التشففكل 

كففان  وأناففا كانففت أقلٌففة فففً إطففار تكففوٌن ،(ل  كانففت مففن الحففرفٌٌن مففث
ربمفففا إلففى نااٌفففة القففرن التاسفففع )الزال ٌغلففب علٌففه الطفففابع الرٌفففً 

 (. عشر

وبالتالً سأالحظ أن هٌغل كفان نااٌفة تطفور طوٌفل سفابق ولف  
. ماركل هفو الفذي كفان هفذه البداٌفة .بداٌة تطور تالي ( بذاته)ٌكن 

الفلسفففة القدٌمففة،  وملّخففص ومنضفف  ولاففذا فففإن هٌغففل هففو مبلففور
التحفّول "وإن مفاركل هفو محقفق . وموصلاا إلى نااٌتاا المنطقٌة

وسففنلحظ هنففا أنففه، لاففذا . جدٌففد" منطففق"، والماسففل لففـ"النففوعً
االقتصففاد، االجتمففا ، ـ السففبب،  ففدت كففل الفففرو  التخصصففٌة 

وإن أي . إما تتغذ  منفه، أو تقفو  علفى رفضفه ـالفكر، والسٌاسة 
عبففر العففودة إلففى وضففعٌة الفلسفففة مففا قبففل  قطففع معففه كففان ٌتحقففق

 . هٌغل

ل  ٌكن قد نض   طبقً/ ل ذل  تحقق فً وضع اقتصاديلكن ك
إن هٌغففل ومففاركل أسسففا فكرهمففا لحظففة ". فكففره"لكففً ٌاسففل 

فففً هففذا امطففار أضففع مسففألة . تشففكل الرأسففمالٌة والطبقففة العاملففة
التأسفففٌل التفففارٌخً، وأعنفففً أنفففه نتفففا  مرحلفففة طوٌلفففة سفففبقت 

، (ففففً المسفففتو  االقتصفففادي)مالٌة، وولّفففدت الرأسفففمالٌة الرأسففف
 قللٌة الفكففروهنففا أضففع مسففألة اسففت. فففً تسففاوق" الفكففر الجدٌففد"و

التففً أشففرت إلففى أساسففاا النشففوبً، وأشففٌر هنففا إلففى نسففبٌة هففذه 
وسٌتوضح ذلف  . المستو  االقتصاديوهنا ٌتحدد دور . االستقللٌة

ن تنففاول ربففط مففاركل لفكففره  لفكففرة االشففتراكٌة كمففا ل)بالتحدٌففد حفٌف
 اناففاربالطبقففة العاملفة التففً كانفت فففً طفور التشففكل، حٌفث ( صفا اا

ألن الطبقففة ( وهففً سففنوات حٌاتففه)مشففروعه فففً المرحلففة األولففى 
العاملة ل  تكن قد تبلورت بعد، حٌث كانت أقلٌة، و لب علٌاا الطفابع 

مففن ( ألن الحففر  لفف  تكففن قففد تطففورت تمامففا  إلففى صففناعة)الحرفففً 
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أو متداخلفة  حٌث كانت حدٌثة االنفكفا  عنفه)ولتداخلاا بالرٌ   جاة،
وربمفا كانفت دراسفة الصففراعات الطبقٌفة ففً فرنسفا إلفى عففا  (. معفه

كفففذل  ٌمكفففن دراسفففة مثفففال إنكلتفففرا )توضفففح هفففذه المسفففألة  1871
كمفففا انافففار (. والتصفففاق الطبقفففة العاملفففة بالبورجوازٌفففة منفففذ البفففدس

رجوازٌفة مطالفب الطبقفة حققفت الب المفّرة الثانٌفة، حٌنمفا مشروعه فً
وفففً المجففال االجتمففاعً  ،(األجففر)العاملففة فففً المجففال االقتصففادي 

 ،فً المرحلة األولفى انافارت األممٌفة األولفى..(. الضمان الصحً،)
" ردٌفف "وفففً المرحلففة الثانٌففة تحّولففت أحففزاب األممٌففة الثانٌففة إلففى 

" ل االقتصففادياألسففا"للرأسففمالٌة، وبالتففالً ففففً المففرحلتٌن لفف  ٌكففن 
  .، وال بانتصاره"الفكر البدٌل"ٌسمح ال بنشوس 

لاذا فإن منظومة هٌغل كان قد فات أواناا، ومنظومفة مفاركل 
. لتحقٌقافففا( االقتصفففادي االجتمفففاعً)لففف  تجفففد األسفففال الفففواقعً 

 . وأقصد هنا فً أوروبا، حٌث تبلورت

وال شفف  فففً أن لففربط مففاركل القففاب  علففى الوحففدة مففا بففٌن 
ـ ما ٌبفرره، فقفد انطلفق  والطبقة العاملة( كما صا اا)كٌة االشترا

التففً العمفل، / مفن صفٌرورة الملكٌففة ـ ٌغفلباالسفتناد إلفى جففدل ه
هفً مفن ٌعمفل  أن الطبقفة العاملفة" اكتشف "قا ، وأشرت إلٌافا سفاب

عتبر أن وال ٌملفف ، وأن البرجوازٌففة هففً مففن ٌملفف  وال ٌعمففل، فففا
التوحٌد بفٌن الطبقفة العاملفة  منظومته التً قاد إلٌاا منطقه تفري

واالشتراكٌة، وأن الطبقة العاملة هً حاملفة الحلف  الفذي تبفّد  لفه 
وآنبذ، حٌث الصفرا  الطبقفً ٌتففاق ، والطبقفة العاملفة . أنه واقعً

بدأت للتّو نشاطاا، وحٌث كانت ظفرو  االسفتغلل فظٌعفة، كفان 
لكفن . لكنه ربط بٌن مستوٌٌن تشكل بتساوق. هذا الربط ضرورٌا  

هفً لحظفة أولٌفة، وأن  الرأسمالٌة أبانت أن هذه اللحظة صٌرورة
الطبقففة العاملففة " ٌففدم "مسففارها التففالً سففو  ٌقففود إلففى تركٌففب 

، عبففر "مسففتو  أفضففل للحٌففاة"بففالنمط الرأسففمالً عبففر تحقٌففق 
وففق )مة النسبً االنتقال من فابي القٌمة المطلق، إلى فابي القٌ
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صففد القففول، بففذل ، أن ال رابففط بففٌن وال أق. (14)(مففا ٌشففٌر لوكففاا
الماركسففٌة والطبقففة العاملففة، فمففا تصففوره مففاركل حقٌقففً، وإن 

(. أجاضففففته: أو فألقففففل)كانففففت تحففففوالت أوروبففففا قففففد تجاوزتففففه 
فالماركسٌة أفق الخفرو  مفن المجتمفع الطبقفً، وبالتفالً ففإن كفل 

وهنفا . الذٌن ال ٌملكون، لكنا  ٌعملفون سفٌجدون فٌافا بفدٌل  ممكنفا  
ا، أٌضفا ، أشفٌر إلفى امطفار التفارٌخً، لكنفه الفذي ٌتمظافر فففً أنف

الواقففع ففففً صفففٌ  شفففتى، ُتاففز ، أو تحقفففق انتصفففارات محفففدودة، 
 . وأعتقد أن هذه هً صٌرورة تحقق الحل 

قففد أفضففت إلففى تبلففور  كففن األسففال هنففا أن صففٌرورة التففارٌخل
 وسفففلبه( الرأسفففمالً هنفففا)ٌن الواقفففع البفففدٌل، لٌصفففبح التنفففاقي بففف

وسنلحظ هنا أن المجتمع الطبقً قد وصفل إلفى . صرٌحا   تناقضا  
العمفل، /منتااه، إلى نااٌة تبلوره ونضجه، لاذا فإن مقولفة الملكٌفة

قفففد وصفففلت إلفففى اللحظفففة التفففً تففففري التحقفففق النفففوعً حٌفففث 
سلبت بالملكٌة، ممفا ٌففري التركٌفب ( المجتمع البدابً)اللملكٌة 
فً الوقت نفسفه . لكٌة العامةأي الم ،"اللملكٌة/ الملكٌة"الذي هو 

اللعمففل إلففى قمففة تففوتره، ممففا /الففذي وصففل فٌففه تنففاقي العمففل
،أي أن ٌصبح العمفل (اللعمل/العمل)ٌفري التركٌب القاب  على 

حٌفففث إن تطفففور . ضفففرورٌا  و ٌفففر ضفففروري ففففً الوقفففت نفسفففه
 تاٌففاباتففت ( ومففا أسففمً الثففورة العلمٌففة التكنولوجٌففة)الصففناعة 

 . بل أشٌر إلى أفق بات ممكنا  " اآلن"دث عن لكننً ال أتح. لذل 
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(9) 
 

 العملية النشوئية

 (-2-الصيرورة ) 
 

مففن األسففال  ً للمجتمففعحففٌن بحففث التركٌففب التناقضفف انطلقففت
العمفففل، وبالتفففالً وسفففٌلة امنتفففا ، مغففففل  / البسفففٌط، أي الملكٌفففة

النقففاس "واالنطففلق مففن هنففا ٌفرضففه . التركٌففب المعقففد للمجتمففع
التجرٌفففد ذاتفففه، وأر  أن هفففذا التجرٌفففد هفففو مففف ل  ، أي"النظفففري
الماسسفة انطلقفا  مفن هفذا  لكن حٌن تناولفت كسفر الفدابرة. تطور
انتقلت إلى خارجافا، حٌفث لف  ألحفظ إمكانٌفة كسفرها مفن  األسال

حٌففث بففدا  ،أي مففن آلٌففات المجتمففع كمففا تبففدو مجففردة". الففداخل"
تناقضفه  لٌبفدو أنفه ٌحفوي ،أطرا  أساسٌا  ففً ذلف / مفاو  مركز

الذاتً، فالطر  سفلب للمركفز، لكنفه ٌفضفً إلفى تركٌفب بتحفّول 
الطففر  إلففى مركففز متضففمنا  نشففوس طففر  جدٌففد، ولٌبففدو هففذا 
المفاو  جفزسا  مفن الصفٌرورة الواقعٌفة، ٌمكفن إدراجفه ففً إطفار 

للفنمط الفذي ٌشفكل " بدابً" مظار، لٌبدو الطر  كمظار/ جوهر
 (.مظار لوسٌلة امنتا ولٌبدو فً النمط الرأسمالً ك) مركزا  
 ،"علقفات إنتفا / قفو  إنتفا "وهنا سأشفٌر إلفى أن التنفاقي  

عمفففل علفففى / أي التنفففاقي الماسفففل انطلقفففا  مفففن مفافففو  ملكٌفففة
 ،"نقففً"المفضففً إلففى صففرا  طبقففً وأرضففٌة وسففٌلة امنتففا ، 

ٌصبح هو الفاعل المباشر، أي المفضً إلى انتصفار طبقفة عاملفة 
مفا تفدم  تكّون الفنمط، أي حٌن" ٌكتمل"ما حٌن. على الطبقة المالكة

دمجفففا  عضفففوٌا ، أي أن  وسفففٌلة امنتفففا  الجدٌفففدة الوسفففٌلة القدٌمفففة
ٌتحقفففق التركٌفففب عبفففر الاٌمنفففة المباشفففرة للوسفففٌلة الجدٌفففدة علفففى 

أشفففرت إلففى ذلفف  ففففً الففنمط الزراعففً، عبفففر )الوسففٌلة القدٌمففة 



56 

 

 أي فففً المسففتو ـ اسففتبنال الحٌففوان فففً الففنمط الزراعففً ذاتففه 
أي عبففر  ـ ودمفف  الحففر  فففً المسففتو  السٌاسففً ـ االقتصففادي

كذل  . إضافة إلى العلقة التبعٌة فً المستو  االقتصادي ـ الدولة
ث أخضففعت الزراعففة أشففرت إلٌاففا فففً المراكففز الرأسففمالٌة حٌفف

لوحفففدة بٌنامفففا قابمفففة علفففى حٌفففث إن بقفففاس ا (للصفففناعة مباشفففرة
سفً، وبالتفالً لفن ٌفري أن ٌكفون تناقضفاما هفو األسا االنفصال

ولقفد . ٌجد هذا التنفاقي حفل  لفه إال ففً تركٌفب أعلفى، أي الفدم 
، أي بفٌن تمثل هفذا التنفاقي ففً التنفاقي بفٌن الزراعفة والرعفً

وقبابل كانت ال زالت تعٌا ففً مرحلفة  تكوٌن قاب  على الزراعة
 القبابففل حففل  لمشففكلة وجودهفففا إال حٌففث ال تجففد هفففذه ،"البففداوة"

بنابففه وهففو مففا ٌشففكل حالففة )التكففوٌن الزراعففً بالسففٌطرة علففى 
القبابفففل البربرٌفففة واممبراطورٌفففة الرومانٌفففة الغربٌفففة .. تدمٌرٌفففة
أو بإعادة إنتاجه، لتعٌد تشكٌل النمط انطلقا  من تحّولاا . والمغول

 (. مسٌطرة" طبقة"إلى 

فففً الففنمط الرأسففمالً، الحظففت سففابقا  أن الوحففدة القابمففة علففى 
د حٌفث الصفناعة )لمركفز مصفن ع  فً توحٌد الفنمط االنفصال تتحد 

 (ساسففٌة، وهففً كففذل  مخضففعة الزراعففةهففً وسففٌلة امنتففا  األ
دون تجاهففل تحففّوالت الوضففع فففً )زراعففً ( أو محففٌط)وطففر  

الطر ، لكن الطابع العا  ٌتحدد فً كون وسٌلة امنتا  األساسفٌة 
: امفاوباذا فإن التناقي فً مجمل النمط ٌتحدد بٌن(. هً الزراعة

أي التكوٌن القاب  على الصناعة، حٌث ُدمجت )الصناعة من جاة 
أي )والزراعة من جافة أخفر  ( الزراعة، وكذل  الطبقة النقٌي
الففذي ٌتمظاففر فففً التنففاقي بففٌن ( التكففوٌن القففاب  علففى الزراعففة

الطبقة الرأسمالٌة المسٌطرة فً المراكز وشفعوب األطفرا  ذات 
قد طرحفت التسفاال حفول إمكانٌفة ول. الطابع الزراعً فً الغالب

بمعنفى أن حفل . تحقق الدم  فً إطار النمط، سابقا  وأجبت بالنفً
أي إقامففة )ألن الففدم  . هففذا التنففاقي ٌففرتبط بتركٌففب جدٌففد للعففال 
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ٌفري  (الزراعة تقو  على هٌمنة الصناعةعلقة بٌن الصناعة و
 ، وهفذا(أي كسفر حفدود توسفعاا الفراهن)توسعا  شفامل  للصفناعة 

قفوانٌن الرأسفمالٌة ذاتافا، كمفا أشفرت سفابقا ، مفع التوسع ٌتنفاقي 
لاذا فإن النمط الرأسمالً ٌعٌد إنتا  ذاته انطلقا  من تضمنه لافذا 

 . التناقي، ولٌل انطلقا  من حلّه

: وهففذا الوضففع، بالتففالً، ٌنفففً إمكففانٌتٌن لحففل التنففاقي، األولففى
ل التنففاقي إلففى تماثففل، ٌتحففو انطلقففا  مففن القففوانٌن الرأسففمالٌة، وهنففا

غتاا فففً الففنمط الرأسففمالً فٌسففقط : والثانٌففة. بإعففادة العلقففة إلففى صفٌف
انطلقا  من إعادة إنتا  النمط الزراعفً، وبالتفالً ٌكفّرل الوحفدة ففً 

وهنففا تنففدر  كففل محففاوالت االنطففلق مففن إٌففدٌولوجٌا )إطففار الففنمط 
هنفا أحفدد دور وأنفا (. ـ الحفل امسفلمً مفثل  ـ سابقة على الرأسمالٌة 

ة عبفففر السفففلب، لكفففن مفففن الضفففروريالما تحدٌفففد ذلففف  عبفففر  ركسففٌف
 . امٌجاب

" كفامن"إن التصنٌع مٌفل . هنا ال بد  من تلّمل وضع األطرا 
أمففا  (.بمعنففى أنففه خففار  الحّسففً، ال ٌطالففه الحسففً)ٌحففدده الفكففر 

فإنففه ٌففتلمل علقففة االسففتغلل  (الففذي هففو وعففً البشففر)الحّسففً 
والقار، وهفو ٌتلمسفاا ففً إطارهفا الخفارجً  واالضطااد، الناب

حٌنمففا ُتخضففع األطففرا  لسففٌطرة مباشففرة مففن المراكففز، أو عبففر 
لكفن ففً  ٌفاب هفذٌن العنصفرٌن . تدخلت هذه المراكز المباشرة

أي فففً إطففار صففرا  طبقففً  ،فاففو ٌتلمسففاا فففً إطارهففا الففداخلً
وهفو )وهذا هفو أسفال الفربط بفٌن الماركسفٌة واألطفرا  . محلً
علففى كففل  للماركسففٌة بالطبقففة العاملففة شففبٌه بففربط مففاركلربففط 
فقفط، بفل ( قومٌفا  )لكن الماركسٌة هنا، ال تطرأ حل  محلٌا  (. حال

كففنمط  ٌعففة الففنمط الرأسففمالًإناففا تطرحففه فففً إطففار راٌتاففا لطب
وألهمٌفة التصفنٌع الحاسفمة ففً تحقٌفق التطفور  ،عالمً مفن جافة

لف  تسفتطٌع تحقٌفق وألنافا تنطلفق مفن ذ .المحلً من جافة أخفر 
التصففنٌع فففً األطففرا ، وبالتففالً كسففر آلٌففات الففنمط الرأسففمالً 
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وإذا كانفففت تحقفففق تطفففورا  محلٌفففا ، فإنافففا تاسفففل . كفففنمط عفففالمً
وهفً هنفا  .الختلل النمط الرأسمالً، وبالتالً لتحقق نمطفا  أرقفى

ٌة وإال تحقق التطور الصناعً وفق آلٌفات  ٌفر اآللٌفات الرأسفمال
بمعنفى أن التنفاقي . مما ٌفشل التطفور ً التناقيتحقق التماثل ف

هنففا تتففرابط، فففً . هنففا ٌصففل إلففى حففّده األقصففى، أي االنشففقاق
كمنحففى )الماركسففٌة مامففات التعبٌففر عففن االضففطااد واالسففتغلل 

 ٌة تتعلفق بانتقفال المحفٌط الزراعفً، وتحقٌق مامات تارٌخ(طبقً
بمعنفى . ٌفا  إلى الصناعة، فً مرحلة سفٌادة الفنمط الرأسفمالً عالم

فقففط، بففل ( هففً الطبقففة العاملففة)أناففا ال تعففود إٌدٌولوجٌففة طبقففة 
 . تصبح أٌضا  إٌدٌولوجٌة تطور أٌضا  

ة  ن نشفففوس الماركسففٌف اق )إن وعفففً العلقفففة بففٌف انطلقفففا  مفففن سففٌف
مسففألة  ونشففوس الطبقففة العاملففة األوروبٌففة وعٌففا  صففحٌحا   ،(تففارٌخً

 لطبقة العاملفة األوروبٌفةوعً ا" لنق"حاسمة هنا، فالمسألة ال تتعلق بـ
لفذي توصففل إلٌففه إلفى األطففرا ، بفل تتعلففق بففأن المنظفور التففارٌخً ا

بالطبقفة العاملفة األوروبٌفة، مفرتبط باألسفال  ماركل، وحاول ربطفه
بتحقٌفق تطفور األطفرا ، ( فً إطار سٌادة الفنمط الرأسفمالً عالمٌفا  )

أي بففالتعبٌر عففن أحففد طرفففً التنففاقي الففذي هففو فففً جففوهر الففنمط 
لة امنتفففا  الصفففناعٌة  والتكفففوٌن )الرأسفففمالً، وأقصفففد تنفففاقي وسففٌف

لة امنتفففا  الزراعٌفففة (الماسفففل علفففى ضفففوباا والتكفففوٌن )، ووسففٌف
واالرتبففاط هنففا نشففوبً، وبالتففالً ال (. الماسففل علففى ضففوباا كففذل 

ٌنفً إمكانٌة الربط بالطبقة على ضوس التطور النفات  عفن هفذا الفدور 
 . النشوبً

( المتولففد عففن التركٌففب الماركسففً)فكففر بمعنففى أن انشففقاق ال
أي )ٌندم  أوال  مع التناقي الفواقعً ففً إطفار الفنمط الرأسفمالً 
(. بفففٌن وسفففٌلتً امنتفففا  المتحفففدتٌن والمنفصفففلتٌن ففففً اآلن نفسفففه

وٌمكفففن أن أقفففول إن أساسفففه النشفففوبً متولّفففد عفففن كونفففه تنفففاقي 
علفى  ، وبالتفالً ففإن حلّفه سفابق"الرأسمالٌة ومفا قبفل الرأسفمالٌة"
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والتأكٌفففد علفففى حفففّل هفففذا . برولٌتارٌفففا/ حفففّل تنفففاقي بورجوازٌفففة
ل أن الرأسفمالٌة وهفً تغفزو التناقي األخٌر نبع مفن وهف  مفارك

تصّنعاا، والفقرة الواردة ففً البٌفان الشفٌوعً واضفحة هنفا  العال 
تخلففق عالمففا  علففى صففورتاا "بففأن الرأسففمالٌة : حٌفث أكففد مففاركل

خلقفففت عالمفففا  علفففى صفففورة " ع، لكنافففا ففففً الواقففف(15)"ومثالافففا
، عففففال  ٌوّحففففد الففففنمط مففففا قبففففل الرأسففففمالً "مصففففالحاا ومثالاففففا

 . بالنمط الرأسمالً، انطلقا  من انفصال قاب  بٌناما( الزراعً)

أصففبح انشفقاق الفكففر  ففً إطفار الففنمط الرأسفمالً العفالمًإذن 
مٌففففل األطففففرا  مزالففففة االسففففتغلل مففففع ٌتوّحففففد ( الماركسففففٌة)

بمعنى أنافا وهفً . لتالً تحقٌق التطور الصناعًواالضطااد، وبا
التكوٌن  مشكلة تحلّ  لمٌل مزالة االستغلل واالضطاادتعبِّر عن ا

المخلّففف  لألطفففرا ، بنقلافففا مفففن الفففنمط الزراعفففً إلفففى الفففنمط 
غة أخففر ، حٌففث إناففا . الصففناعً اسففتعادة لنشففوس الصففناعة فففً صفٌف

ة هففً حاملففة تحقٌففق التطففور الصففناعً كففن هففذه ل.  ففدت الماركسفٌف
الواقعة تفضً إلى تشكٌل تكوٌن تناقضً، فمن جافة نشفوس الصفناعة 
التففً تاسففل لنشففوس مٌففل للتوافففق مففع الففنمط الرأسففمالً، حٌففث ٌنشففأ 
لة إنتففا   وضففع ٌقففو  علففى التنففاقي لكنففه ٌحففوي طففرفٌن لففدٌاما وسفٌف

ة تتحففدد فففً تجففاوز . متماثلففة ومففن جاففة أخففر  إن مطففامح الماركسفٌف
والتطفور ( الصفناعً)ي بٌن التطور الخفاص النمط بمجمله، إنه تناق

  (.االشتراكً)التارٌخً 

هل تقود هذه العملٌة إلفى إعفادة رسفملة العفال ، أ  إلفى تأسفٌل 
 تجاوزه؟

إنافففا تففففري التجفففاوز،فً كفففل األحفففوال، لكفففن عبفففر شفففكلٌن 
 : احتمالٌٌن

أن ٌفضً االنشقاق إلى الوحدة مفن جدٌفد، لكنافا وحفدة : األول
ع العففال  ٌفضففً إلففى تنففاقي الرأسففمالٌة مففع تناقضففٌة، ألن تصففنٌ

الفففذي ٌفتفففري توسفففعا  معٌنفففا  )ذاتافففا، أي تنفففاقي ففففٌي امنتفففا  
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ٌّنففا  مففن امنتففا )والسففوق ( للصففناعة (. التففً تسففتوعب مسففتو  مع
وففففً إطفففار  لتوحٌفففد انطلقفففا  مفففن تصفففنٌع العفففال وبالتفففالً ففففإن ا

شف   وال. رأسمالً، ٌعنً دمفار الصفناعة، أي اناٌفار الفنمط ذاتفه
لاذا فاً تسعى  ،فً أن حاجة الرأسمالٌة إلى توسٌع السوق دابمة

للتوحٌد، لكن انطلقا  من، لٌل تدمٌر ذاتاا، بل تفدمٌر األضفع ، 
أي تففدمٌر التطففور الصففناعً فففً األمفف  التففً تنجففذب للنففدما  
 .بالنمط، وبالتالً ففإن المٌفل االنفدماجً ٌعنفً العفودة إلفى الفوراس

نٌع األمف  المتخلففة، ومفن ثف  انفدماجاا ففً ولاذا ففإن احتمفال تصف
وبالتالً فإن وجود عفال  مصفنع . النمط الرأسمالً، ٌبدو مستحٌل  
 . ٌتناقي والنمط الرأسمالً ذاته

ٌففري حتمفا  تجفاوز  كاحتمال نظفري، ففإن تصفنٌع العفال  لكن
وهفو . النمط الرأسمالً، من أجل الحففاظ علفى التطفور الصفناعً

فففً صففٌغة  حٌففث ٌمكففن توسففٌع السففوق الشففتراكٌة،ممكففن فففً ا
نوعٌففة، عبففر حففّل التنففاقي التففارٌخً بففٌن الملكٌففة والعمففل، مففن 
جاة، فاذا الحّل ٌوّسع االستال  بالضرورة، ومفن جافة أخفر ، 

 . مجمل االقتصاد العالمً" تنظٌ "حٌث ٌمكن إعادة 

ٌفففري انشففقاق  دور الماركسففٌة فففً األمفف  المخلّفففةإن : الثففانً
طٌن متناقضٌن، وتركٌبه األول ٌقو  علفى الفدم  ففً العال  إلى نم

وأعتقففد أن هففذا مٌففل موضففوعً ٌمكففن )إطففار الففنمط الرأسففمالً 
لكفن هفذا الفدم  ٌاسفل لتناقضفات (. بحثه، كما أنفه تحقفق بالفعفل

سواس عبر ازدٌاد المنافسة، أو عبر المٌفل التفدمٌري الفذي  ،جدٌدة
مففن قففوة الففنمط  أشففرت إلٌففه سففابقا ، حٌففث ٌتحقففق الففدم  انطلقففا  

الرأسفففمالً وسفففٌطرته، فٌقفففود إلفففى سٌاسفففات تافففد  إلفففى تفففدمٌر 
التطففور الصففناعً فففً األمفف  المندمجففة، لناففب المففوارد األولٌففة، 

ممففا . ، وكسففوق( ٌففر الصففناعٌة)ولتحوٌلاففا مجففاال  السففتثماراتاا 
وبالتفففالً انشفففقاق العفففال  إلفففى نمطفففٌن  ،ٌاسفففل النشفففقاق جدٌفففد

إلفى انفدما  ( ونضجاا)الشتراكٌة متناقضٌن، وحٌث ٌقود تطور ا
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فً إطفار اشفتراكً، حٌفث ٌمكفن لعفال  مصفنع أن ٌتوّحفد ففً هفذا 
 . امطار

وهذا التوحٌد ٌتحقفق حٌنمفا ٌكفون االنشفقاق عفن الفنمط الرأسفمالً 
قففد اتسففع إلففى مرحلففة ٌففاثر فٌاففا علففى بنٌففة الففنمط الرأسففمالً ذاتففه، 

الصفناعً فقفط وتكون فٌه االشتراكٌة قد تطورت، لٌل فً المسفتو  
أي حٌن تكفون أزمفة . بل وفً المستوٌٌن االجتماعً والسٌاسً كذل 

الرأسففمالٌة قففد تفجففرت مففن جاففة، وتكففون االشففتراكٌة قففد انتقلففت مففن 
 . صٌغة تطور صناعً إلى صٌغة تطور، وعدالة

إننفففا إزاس صفففٌرورة،أفق تفففارٌخً لحفففّل التنفففاقي ففففً الفففنمط 
وهففففً . الشففففتراكٌةا :الرأسففففمالً واالنتقففففال إلففففى تكففففوٌن أرقففففى

، إلى أن ٌتحقق التركٌب األرقى  . صٌرورة انشقاق واتحاد متتالي
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(11) 
 

 الماركسية
 

جعففل الماركسففٌة معنٌففة بتنففاول  التركٌففب الففذي أحدثففه مففاركل
اللعضففففوي، العضففففوي، االجتمففففاعً، حسففففب )كلٌففففة الوجففففود 
هً السلب  (الجدل)فالصٌرورة المجردة . (16)(أنطولوجٌا لوكاا

جففود، الففذي هففو العلقففة الداخلٌففة والعلقففات فٌمففا بففٌن لكلٌففة الو
وهفففً ففففً المجتمفففع بالتفففالً العلقفففة ففففً ومفففا بفففٌن . عناصفففره

أي االقتصففاد، المجتمففع، )المسففتوٌات المتعففددة للبنٌففة االجتماعٌففة 
وتركٌباا هو إعفادة توحٌفد . بالضرورة( والفكر ـ الدولةـ السٌاسة 

ل الوضعً لتفكٌكاا إلى لمختل  هذه المستوٌات، التً أفضى المٌ
 . فرو  متعددة

وإذا كان ماركل درل المستو  االقتصادي فلكونفه المسفتو  
د  لكلٌفة البنٌفة، ولفٌل ألنفه سفاو  بفٌن الماركسفٌة ( المفادي)المحدِّ

وال شف  أننفا نلمفل لدٌفه تحلفٌلت وملحظفات تطفال . واالقتصفاد
ٌتعلفق المستوٌات األخر ، لكنه ل  ٌدرساا مناجٌفا ، لسفبب بسفٌط 

كثٌفرا  " أوسفع"، وبالتالً فإن مناجٌتفه "محدودٌة قدرته الفردٌة"بـ
. (17)كمففا أكففد لٌنففٌن" وضففع حجففر الزاوٌففة"مففن قدرتففه، لاففذا فقففد 

أكثر . وأعتقد أن مجاود إكمال الماركسٌة الزال مبعثرا ، ومتقطعا  
الوحفدة "من ذل  أن الماركسٌة ذاتاا تعرضت للسلب، فقفد سفلبت 

الواقفففع والفكفففر، الفففذات والموضفففو ، الجزبفففً بفففٌن " )العضفففوٌة
ولونافا األساسفً هنفا هفو )بالوضعٌة ..( والكلً، النسبً والمطلق

وهفذه سفمة جوهرٌفة  ،كما سفلب الجفدل بالمٌكانٌكٌفة. االقتصادوٌة
لاففذا عففادت العلقففة بففٌن (. فففً الوضففعٌة وبالتففالً االقتصففادوٌة

تشفاد تفوترا  ل ،الواقع والفكر، الموضو  والذات، الجزبفً والكلفً
: قاد إلى االنفصا ، لتبدو الماركسٌة كوحدة شكلٌة لعناصفرها، أي
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 .االقتصاد، المجتمع، السٌاسة، الفكر
التً حققاا ماركل، ( أي العضوٌة)بمعنى أن الوحدة الجدلٌة  

وحففففدة عناصففففر منفصففففلة، وحففففدة )انقلبففففت إلففففى وحففففدة شففففكلٌة 
الً جفر  ، وبالتف(موضوعات متجفاورة تحكمافا علقفة مٌكانٌكٌفة

بمعناها فً الفلسفة " )المادة"لمصلحة ( أي الجدل" )الروأ"سلب 
لتصفففبح العلقفففة بفففٌن العناصفففر، هفففً علقفففة تجفففاور (. القدٌمفففة
فففالفكر والففذات همففا صففورة االقتصففاد، وبالتففالً فامففا . سففكونً

. مرتبطففان مٌكانٌكٌففا  بففه، وهففو فففً ذاتففه ٌففنحك  لعلقففة مٌكانٌكٌففة
المبتسففر إلففى قففو  )نٌكٌففا  باالقتصففاد كففذل  الطبقففات منحكمففة مٌكا

الفاعفل األول )الماركسفٌة " هللا"بوصفه ( امنتا  وعلقات امنتا 
وبالتفالً ففإن الطفابع الفلسففً الفذي (. أو امله فً الفلسففة القدٌمفة

وهفو لافذا السفبب أكفد علفى )اندم  فً تركٌب أعلى عند ماركل 
، (حتففى هٌغففل نااٌففة الفلسفففة الكلسففٌكٌة منففذ أفلطففون وأرسففطو

، انقلفب إلفى فلسففة (وهنفا هفو الجفدل)الماركسفٌة " روأ"وأصبح 
بففالمعنى القففدٌ ، أي البحففث فففً المجففّرد، وٌففنحك  لمفففاهٌ  الفلسفففة 

أي ـ الصففورة، المٌكانٌكٌففة / مقولففة المففادة)القدٌمففة بشففكل جدٌففد 
والمنطفق الصفوري عمومفا ، الفذي  ـ الحتمٌة التً تساوي الجبرٌة

ومفن (. هٌغل، وبالتالً مفاركل، عنصفرا  أولٌفا  أصبح فً تركٌب 
ثفف  انقلبففت المادٌففة إلففى مادٌففة فلسفففٌة هففً اسففتمرار لمادٌففة القففرن 
د، الثامن عشر، وكذل  انقلفب االقتصفاد الفذي هفو العنصفر المحفدِّ 

للقتصفاد ( تراكمٌة أو انحطاطٌفة)إلى اقتصاد سٌاسً، هو تكملة 
تقلة لكفففل منافففا مسففف" ففففرو "إننفففا إزاس . السٌاسفففً البورجفففوازي

التً أعادت إنتا  الفلسفة القدٌمفة ففً )الفلسفة . الخاصة" قوانٌنه"
التففً )واالقتصففاد السٌاسففً، واالشففتراكٌة العلمٌففة (. شففكل جدٌففد

التفً " )المادٌفة الجدلٌفة"أو(. أعادت إنتفا  الٌوتوبٌفا القدٌمفة أٌضفا  
التففً هففً " )المادٌففة التارٌخٌففة"، و(هففً كارٌكففاتور هٌغلففً مسففخ

االشفتراكٌة "و" االقتصفاد السٌاسفً"،إضفافة إلفى (رة مسفخصٌرو
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( التناقضفٌة/التفاعلٌفة)العلقة " ٌدّمر"وهذا االنفصال ل  ". العلمٌة
 ". فر "القوانٌن الداخلٌة فً كل " دمر"، بل "الفرو "بٌن 

لقففد انفصففمت العلقففة بففٌن الواقففع والفكففر، فعّمففت التجرٌبٌففة، 
ل المطلفق، عبفر تنفاول الفكفر والتخصصٌة، القابمة على االسفتقل

وبالتففالً إذا كانففت الماركسففٌة هففً العلقففة الجدلٌففة بففٌن . للجزبففً
، (فلسففٌا  بفالمعنى القفدٌ )الكلً والجزبً، فقد أصبح الكلفً تأملٌفا  

اسفتقّل ( الجزبفً)بمعنى أن البحث التخصصً . والجزبً تجرٌبٌا  
سفلب ففالجزس هفو (. كلفً)بذاته، دون أن ٌكون فً تركٌب شفامل 

الكّل، وهذه مقولة أساسٌة فً الفلسفة القدٌمة، حٌث الجزس هو حّد 
هذا المستو  من الوعً، الفذي " دّمر"الكل، والعكل، لكن هٌغل 

أسماه الفا ، لكنفه أٌضفا  تضفمنه ففً جدلفه، حٌفث إن الجفزس لفٌل 
قففة لكنففه فففً عل (الحففّد مقولففة تسففتخد  فففً المتنففاهًف)حففّدا  للكففل 

هففو الكففل المتضففمن الجففزس  إلففى تركٌففبتناقضففٌة معففه، تفضففً 
لافذا (. كذل  العلقة بٌن النسبً والمطلق، المتناهً واللمتنفاهً)

فففإن االقتصففاد وعلفف  االجتمففا  والسٌاسففة والفكففر فففً علقففة فٌمففا 
مع ضفرورة فاف  مقولفة سفبب نتٌجفة ففً )بٌناا، هً علقة سببٌة 

ٌضفا  علفى أن تفاف  أ)مظار / ، وكذل  علقة جوهر(صٌغة جدلٌة
كفذل  ٌجفب أن )ذات / ، وأٌضا  علقة موضفو (فً صٌغة جدلٌة

، وهففو مففا حاولففت توضففٌحه سففابقا ، لاففذا (نفافف  فففً صففٌغة جدلٌففة
أشرت إلى أن الماركسٌة تتناول كلٌة الوجود، والجدل الماركسفً 

 . هو مناجٌة وعً صٌرورته( المادي)

ل تفككففت، أو أن وحففدتاا اتخففذت لكففن الماركسففٌة بعففد مففارك
جمفففع متناقضفففات، ففففً إطفففار االنفصفففال بٌنافففا، مفففن جافففة  شفففكل

التفأملً، الفلسففة بمعناهفا  لوضعٌة االقتصادٌة، ومن جاة أخفر ا
كفان ٌعفاد تركٌبافا مفن قبفل أففراد، ففً  وهً وحفدة شفكلٌة بالتفالً
، لكناا تعود إلفى (لٌنٌن،  رامشً، ماو)سٌاق الحركة الماركسٌة 

االشفففففتراكٌة ومفففففن ثففففف   نبٌرنشفففففتاٌسفففففنلحظ لحظفففففة .التفكففففف 
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، وهفففً السفففوفٌتٌةالدٌموقراطٌفففة، ولحظفففة سفففتالٌن والماركسفففٌة 
 . لحظات مثلت هذا التفك ، عكل اللٌنٌنٌة والماوٌة

والمسففألة اآلن، تتمثففل فففً إعففادة التركٌففب، بعففد التفكفف  الففذي 
، وبعفففد (الوضفففعٌة االقتصفففادوٌة) السفففوفٌتٌةعممتفففه الماركسفففٌة 

وهذا جزس من تركٌب (. ٌوٌةالوجودٌة، البن)لاا " الفلسفً"السلب 
أشمل ٌاسل انطلقا  من أن الوضعٌة هً السلب للمثالٌة المطلقفة 
فففً الففنمط الرأسففمالً، أي هففً تركٌففب للاٌغلٌففة والوضففعٌة التففً 

وهفففً تركٌفففب ٌتضفففمن كفففل  ،أصفففبحت سفففمة الفكفففر الرأسفففمالً
وهففففو التركٌففففب ) وإذا كففففان التركٌففففب األول. مففففا معففففا  منجزاتا

ٌاففففد  إلففففى وعففففً كنففففه ( لماركسففففًالضفففروري فففففً امطففففار ا
، ففففإن التركٌفففب الثفففانً ٌافففد  إلفففى وعفففً (منطقافففا)الماركسفففٌة 

وال شفف  فففً أنامففا تركٌبففان . الصففٌرورة الواقعٌففة بشففكل أعمففق
 .  متداخلن، والتركٌب الثانً ٌغنً األول

الماركسٌة لٌسفت الفلسففة، وال االقتصفاد، أو علف  االجتمفا  أو 
 . والجدل هو مركز هذا التركٌبالخ، إناا تركٌباا .. السٌاسة
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(11) 
 

 مال ظات تكميلية
 

الجدل ٌتضمن المنطق الصفوري، وهفذا تحدٌفد هٌغلفً  -( 1) 
أخففذت بففه الماركسففٌة، لاففذا سففنلحظ أن تحدٌففدا  صففورٌا  ٌقففع فففً 
أسال كفل الصفٌرورة الجدلٌفة، إن تحدٌفدنا مسفتوٌات الفنمط، هفو 

صادي، والمسفتو  تحدٌد صوري، بمعنً أننا نمٌز المستو  االقت
االجتمففاعً، والمسففتو  السٌاسففً، والمسففتو  الفكففري، فكففل مففن 
هذه المستوٌات هو  ٌر المستو  اآلخر، وهذا تحدٌد أولً، وهفو 

ولاذا بدأت بالعلقفة السفببٌة بفٌن هفذه المسفتوٌات،  .منطلق الجدل
وفففً كففل مففن هففذه المسففتوٌات تحدٌففد صففوري . نشففوبٌا ، وواقعٌففا  

الففخ، كففذل  ..لكٌففة والعمففل، والسففلعة، والنقففدأٌضففا ، حٌففث إن الم
الطبقففات، والدولففة هففً تحدٌففدات صففورٌة، وهففً مقففوالت أولٌففة، 

(. وهٌغل ٌسمً هذه المقوالت األولٌة، مستو  الفاف  ففً الفوعً)
 . العلقة فً كل مناا، وفٌما بٌناا" آلٌة"ٌتأسل علٌاا الجدل، فاو 

تارٌفة هفو تحدٌفد فمثل  إن تحدٌد طبقة بورجوازٌة وطبقة برولٌ
صفففوري، لكفففن المنطفففق الصفففوري ٌنطلفففق مفففن التضفففاد المطلفففق 
بٌنامفا، حٌفث ال تركٌفب، فواحفد ٌجفب أن ٌفنفً اآلخفر، وهفو هنفا 

لكففن الجففدل ٌفتففري، لففٌل  .(ٌاسففل للسففتبداد)تنففاقي تففدمٌري 
بمعنففى أن التركٌففب هففو تضففمن لامففا فففً  .امفنففاس، بففل التضففمن

العمفففل، لافففذا / لكٌفففةولقفففد أشفففرت إلفففى مقولفففة الم. صفففٌغة أرقفففى
وٌتضففمناا، لكففن )فالتركٌففب هنففا ٌتضففمن منجففزات البورجوازٌففة 

 (. كأفراد

 أ)مثل  الخٌر والشر، المنطفق الصفوري ٌنطلفق مفن أن الخٌفر خٌفر 
، لكففن (الثالففث المرفففو )والشففر شففر، وال تركٌففب بٌنامففا ، (هفًف أ
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تحدٌد الخٌر والشفر ضفروري ففً المنطفق الجفدلً، لكفن العلقفة 
ففالخٌر ٌتضفمن . معفا  تختل ، حٌث إن التركٌب ٌتضفمناما بٌناما 

أي أن هنففا  خٌففرا ، ٌتضففمن شففرا  مففا، والعكففل ) الشففر، والعكففل
 (. وما هو خٌر لً ٌمكن أن ٌكون شرا  آلخر. كذل 

لمرفو  فً المنطق الصوري قفد وٌتوضح هنا أن مبدأ الثالث ا
ة شطب لمصلحة الجدل الذي ٌاسل لعلقفة بفٌن المقفوالت مختلفف

حٌنما تاسل على أسال مبفدأ الثالفث المرففو ، لكفن  جذرٌا  عناا
ٌقففو   المنطففق الصففوري فففً المنطففق الجففدلً سففنلحظ أن تضففمن

على إلغابه فً لحظة وجوده، فً سٌاق العملٌة الجدلٌة، ففإذا كفان 
المنطففق الصففوري ٌحففدد الخٌففر كخٌففر مطلففق وال ٌمكففن أن ٌكففون 

، حٌفث (الخٌر النسبً)إلى شٌبا  آخر، فإن المنطق الجدلً ٌوصل 
فففً ( أ ولففٌل أ)وبالتففالً فاففو . إن الخٌففر ٌتضففمن فففً ذاتففه الشففر

كففذل  سففنلحظ ذلفف  فففً الصففرا  الطبقففً، حٌففث . الوقففت ذاتففه
كن فً المنطق بورجوازٌة، ل /برولٌتارٌا: المنطق الصوري ٌحدد

 ود إلففى أن البرولٌتارٌففا المنتصففرة تتضففمن نفففً ذاتاففاٌقفف الجففدلً
ٌفضفً  العمل، لكن نففً الملكٌفة/الملكٌةارٌا فً إطار ألناا برولٌت

وتعمفل (. الملكٌفة العامفة)إلى أناا تمل  وال تمل  فً الوقفت ذاتفه 
 . وال تعمل فً الوقت ذاته أٌضا  

حظ أن علفى صفعٌد التحدٌفد الصففوري لمسفتوٌات الفنمط، سففنل
فففً المنطففق الجففدلً إلففى جففوهر  المسففتو  االقتصففادي قففد تحففول

ففً " هوٌفة"تو  االجتماعً، لكنامفا معفا  أصفبحا لمظار هو المس
عبففر اتحففاد " هوٌففة"العلقففة مففع مسففتو  آخففر، هففو ذاتففه أصففبح 

ولتصفففبح ( المسفففتو  السٌاسفففً والمسفففتو  الفكفففري" )هفففوٌتٌن"
 . العلقة بٌناما مرّكبا  هو كلٌة المجتمع

 فً المنطفق الجفدلً هفً الفرٌضفة التفً تسفلب" الاوٌة"الً فـوبالت
غة جدٌفففدة مختلففففة، لكنافففا متضفففمنة " افففورالظ"لتعفففود لفففـ ففففً صففٌف

بمعنى أن المنطق الصوري ٌنفً فً لحظة تحققفه  .األدنى" الاوٌات"
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" الاوٌفففة"ولافففذا فففإن مبفففدأ . لٌعفففود مفففن جدٌففد، وهكفففذا ،(اسففتخدامه)
ق فففً المنطففق الجففدلً، وال ٌمكففن فصففله  عنففه ( المبففدأ)عنصففر لصفٌف

من المنطفففق ، لافففذا قفففال هٌغفففل إن منطقفففه ٌتضففف(المنطفففق الجفففدلً)
كمففا الفافف  فففً علقتففه ، "خطففوة أولٌففة"الصففوري، لكففن كمبتففدأ، كففـ

وهٌغففل وضففع كففل الفلسفففة  .لففذا " المسففتو  األولففً"بالعقففل، فاففو 
فففً مسففتو  الفافف ، بمعنففى أنففه ( بمففا فٌاففا المنطففق الصففوري)القدٌمففة 

ل مففن الممكففن اسففتخدا  المنطففق الصففوري مسففتقل  عففن المنطففق  لفٌف
، وبالتحدٌفد مفافو  الاوٌفة، ألن جفدل هٌغفل الجدلً، فاو متضمن فٌه

، للوصول إلى المضفمون، وهفذه (أو المظار)الشكل /ٌبدأ من المباشر
االنتقالة ال ٌستطٌع المنطق الصوري تحقٌقاا، بل إناا تتحقفق انطلقفا  

 . من المنطق الجدلً

التً هً مٌكانٌكٌة فً المنطفق  ولقد أشرت إلى العلقة السببٌة
جدلٌة فً المنطق الجدلً، وهو ما أوضفحته ففً الصوري، لكناا 

 . 8و 7و 4الفقرات 

  الاوٌففة :سأوضففح أٌضففا  أن مبففادئ المنطففق الصففوري الثلثففة هففً
ل ب)والتنففاقي ( أ هففو أ) ل )والثالففث المرفففو  ( أ لفٌف أ أو ال أ ولفٌف

فً المنطفق الجفدلً ٌقفو  التحدٌفد األولفً علفى المبفدأٌن (. هنا  ثالث
الثالث ٌتحول إلى ضده، بمعنفى أن أ ٌصفبح أ وال األولٌن، لكن المبدأ 
حٌفث إن أ هفً  وهنا سنلحظ نفً مبدأ الاوٌة ذاته،. أ فً الوقت ذاته

وهفففذا انتقفففال مفففن المظافففر (. أ هفففً أ)لفففـ ( إلغفففاس)نففففً  هفففً أ وال أ
" آلٌفة"فالجفدل إذن هفو  .إلى الجفوهر متضفمنا  المظافر الساكن/ابتالث

إلفى وعفً ( وفره المنطفق الصفوريالذي ٌف)االنتقال من وعً الشكل 
 (. الذي ٌفري المنطق الجدلً)الجوهر 

إذن ٌجففب أن ننطلففق مففن أن المنطففق الصففوري متضففمن فففً 
أو )المنطق الجدلً، وأن دوره ٌتحدد فً تحدٌد التحدٌدات األولٌة 

ٌفضففً إلففى " اسففتقلله"وأن (. حسففب هٌغففل البففدس مففن المباشففر
ي الففذي ٌحففدد األشففكال فففً العففودة إلففى المنطففق بمعنففاه القففدٌ ، أ
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سفكوناا، كمففا ففً عففد  تفاعلاففا، لٌعفود الخٌففر خٌفرا ، والشففر شففرا  
أو كمففا ٌتوضففح فففً (. وهففذه هففً إشففكالٌة المنطففق الففدٌنً عنففدنا)

االقتصفادوي ففً الماركسفٌة /الماركسٌة عبر سلب المٌل الوضعً
وهنفففا تصفففبح الفلسففففة هفففً الفلسففففة )بالمٌفففل الفلسففففً  السفففوفٌتٌة
لاا،  ـ خطً ـكل الفلسفات التالٌة هً تطوٌر تراكمً األرسطٌة و

وبالتفففالً ٌصفففبح المنطفففق . وهفففو مفففا ٌقفففول  بفففه إلٌفففال مفففرقص
الصوري هو المنطق المستخد ، لافذا ٌبفدو السفلب هنفا شفكلٌا  ألن 

علفففى بمٌلافففا الوضففعً االقتصفففادوي تقففو   السففوفٌتٌةالماركسففٌة 
تنشففأ وهنففا )بمٌففل سٌاسففوي  أو سففلبه( أسففال المنطففق الصففوري

ٌففففد علففففى جبرٌففففة المسففففتو  ، أو كففففذل  سففففلب التأك(امرادوٌففففة
وهنفففا تقبفففع )بالتأكٌفففد علفففى مسفففتو  البنٌفففة الفوقٌفففة  االقتصفففادوي

أو، أٌضففا ، إنشففاس تركٌففب  .بففالروحً" المففادي"أو سففلب ( البنٌوٌففة
 . مناا ٌقو  على انفصالاا ولٌل اندماجاا

 
 (األساس)

ي؟ ولمفاذا عفن قفو  لماذا البدس من المستو  االقتصاد -( 2) 
 امنتا ؟

البدس ٌكون مفن المباشفر، مفن الوجفود، وهنفا الوجفود العٌفانً، 
، وفففً الوجففود سففٌكون المباشففر هففو إعففادة (والملمففول)الواضففح 

وهنففا نلمففل العمففل والسففلعة (. إعففادة إنتففا  البشففر)إنتففا  الحٌففاة 
والنقفففد والملكٌفففة، وإذا كفففان االقتصفففاد السٌاسفففً قفففد بفففدأ بالسفففلعة 

أن هففذه مظاففر " الرأسففمال"، فقففد أوضففح مففاركل فففً (ولالتففدا)
 (. العمل امنسانً)لجوهر هو امنتا  

بصفففته جففوهرا ، وهففو نقطففة  لاففذا تتحففدد نقطففة البففدس بامنتففا 
 . ونقطة إعادة إنتاجه كذل  ،انطلق التكوٌن بمجمله

هذه المسألة التً هً نقطة بدس التكوٌن، هً أٌضا  نقطفة البفدس 
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 . نشوبٌةمن الناحٌة ال

، "بفدابٌا  عمفل  "منفذ نشفوس البشفر، لكنفه كفان " العمفل"فقفد نشفأ 
 ٌففر القففاب  علففى فعففل امنسففان فففً  ٌقففو  علففى القففنص والجمففع،
الطبٌعففة، حٌففث كففان البشففر " اقتنففاص"الطبٌعففة، بففل القففاب  علففى 

ولكفن تفراك   .مع الطبٌعة، لاذا كفان شفكل  أولٌفا  للعمفل" متحدٌن"
أي ) تفدجٌن الحٌفوان واكتشفا  الزراعفة ىأفضى إلف" العمل"هذا 

إلفى أن ٌلعفب  ـمنتفو  الطبٌعفة  ـمفن التعامفل مفع معطفى طبٌعفً 
وهفذا التطفور أفضفى (. مجاود البشر دورا  فً تحقق هذا المنتو 

التففً حّولففت مففن طبٌعففة العمففل، أعطتففه معنففى  الملكٌففةإلففى نشففوس 
علفت لملكٌفة الخاصفة جبمعنى أن ا .جدٌدا ، وأقصد العمل المأجور

 را ، لٌتحفول الشفكل األّولفً للعمفلبعدما كان مضفم العمل صرٌحا  
وسففٌلة " )قففو  امنتففا "بتوسفط الملكٌففة إلففى عمففل مففأجور، فتنشففأ 

 (. امنتا  والعمل

ونشففوس الملكٌففة حففّول مففن طبٌعففة العلقففة بففٌن البشففر، تفككففت 
العمففل هففو محففدد /الملكٌففة: ، وأصففبح مبففدأ(القبٌلففة" )رابطففة الففد "

الففذٌن ٌملكففون وسففٌلة امنتففا ، )لجدٌففدة، لتنشففأ الطبقففات العلقففة ا
ا علفى االسفتغلل، ، ولتقفو  العلقفة فٌمفا بٌناف(والذٌن ٌعملون فٌاا
واستمراره افترضا نشوس الدولة، حٌث إن نشفوس  لكن هذا التشكل

الملكٌة كان ٌفتري تحوٌلاا إلى حق معتر  بفه، وبالتفالً نشفوس 
جاففة . (القففانون والقاففر)ان تقففره كمبففدأ عففا  ومصفف" جاففة عامففة"
، وبالتفالً نضفعه اوحٌادٌتاف الكفً تتأكفد عمومٌتاف "فوق المجتمع"

ونشوس الدولة بصفتاا هذه كانت تفتري نشوس . فً سٌاق شرعً
 . وتبرٌر القار" القانون"تكرٌل " أداة"الوعً باا، لٌصبح 

وهفذا مفا نلحظفه ففً دوٌفلت )والدولة هنا هً الشكل األّولً 
كن إعادة إنتا  المجتمع بشكل موّسفع اعتمفد علفى نشفوس ل(. المدن
 . اممبراطورٌة التً هدفت إلى إعادة إنتا  المجتمع الطبقً/الدولة

وهففذا التسلسففل مففن االقتصففادي إلففى السٌاسففً، ومففن االقتصففاد 
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بمعنفى  ،"منطقفً"اممبراطورٌفة، هفو تسلسفل /المعقد إلى الدولفة 
ا ، وٌركففز علففى جففوهر أنففه مجففّرد، ٌامففل أشففكال تحقففق ذلفف  فعلٌفف

 . العملٌة النشوبٌة

، "تزامنٌفا  "أصفبح تأسٌسفا   وسنلحظ أن هذا التأسفٌل النشفوبً
ل نمففط امنتفا  فففً لحظففة محففددة، بمعنفى أنففه أصففبح تسلسفل تشففك  

ن إ .بمعنففى أن الصففٌرورة النشففوبٌة متضففمنة فففً أي تكففوٌن قففاب 
سففال ا، وهففذا األإعففادة إنتففا  الففذات ذات أولوٌففة علففى الففوعً بافف

 . متضمن فً كل تكوٌن معقد أٌضا   "البسٌط"النشوبً 
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 القتصادي ـ المادي ـ الواقعي

با   الففواقعً ـ المففاديـ  هففل ٌمكففن اعتبففار االقتصففادي (3)  شفٌف
 واحدا ؟

ن الوجفود والفوعً؟ باألسفال مفا الوجفود؟  مثل  ما هفً العلقفة بٌف
والفففوعً هفففو . «مفففادي»أي ( ملمفففول)إنفففه كفففل مفففا هفففو مشفففّخص 

هففذا الوجففود ففً الففذهن، الرمففوز والمففاهٌ  التففً ٌعطٌاففا « كفالانع»
إنفه  ،وبالتالً فالوجود هو المفادي أمفا الفوعً ففل. الذهن لاذا الوجود
 .المجّرد، الذهنً

لكفففن مفففا العلقفففة بفففٌن الوجفففود والعلقفففة؟ مفففا العلقفففة بفففٌن 
الموجففودات؟ العلقففة بففٌن المالفف  والمنففت  مففثل ؟ هففل نضففعاا فففً 

دي؟ إناا علقتان متحدتان، واحدة مادٌة، عبر العمفل، امطار الما
عبففر اللغففة، هففل ٌمكففن إدرا  هففذه األخٌففرة فففً امطففار   خففرأو

 المادي؟
مففا العلقففة بففٌن االقتصففادي والمففادي؟ االقتصففاد هففو الوجففود 

لكفن كلٌفة المجتمفع هفً . المادي فً المجتمع، هو األسال المادي
نفا تصفبح العلقفة فٌمفا وجود مفادي، ألن المجتمفع هفو البشفر، وه

 .بٌنا  جزسا  من هذا الوجود المادي
دث عففن وجففود مففادي بففٌن بشففر نتحفف حففٌن نتحففدث عففن طبقففات

 لاذا ٌنقسمون إلفى عنصفر مالف ،. عملبداللة الملكٌة وال منقسمٌن
 .وعنصر عمل، وعنصر توزٌع، وعنصر استال 

ول وإذا كانت العلقة فٌما بٌنا  تمّر عبر اللغة، فافل ٌمكفن القف
 .أناا مادٌة؟ ربما

إذن ما العلقة بٌن المادي والواقعً؟ هل ٌمكن اعتبفار كفل مفا 
 (ه موجفود ففً الواقفعبمعنفى أنف)هو واقعفً مفادي؟ الفكفر واقعفً 

وهففو المقابففل للمففادي، لاففذا ال ( أي أنففه نتففا  الففذهن)لكنففه ذهنففً 



73 

 

 (مسفففاوي للمفففادي)اقعً ردٌففف  المفففادي ٌمكفففن أن نعتبفففر أن الفففو
 .المادي والفكري معا  فالواقعً ٌض  

والمثالٌففة، وبٌنامففا  المٌتافٌزٌقففالاففذا سففنلحظ أن الفففارق بففٌن 
فالمٌتافٌزٌقففا هففً الفكففر المقابففل للواقففع،  .وبففٌن المادٌففة ٌكمففن هنففا
بٌنمفا المثالٌفة هفً الفكفر . فوق الواقع( ذاتاا)ألناا تنطلق من أناا 

د  المقابل للمادي، وأولوٌة الفكر فً ذل  تعنً أن الفكري هو محدِّ
والمادٌففة تقلففب هففذه الصففٌغة لٌصففبح . المففادي فففً إطففار الواقففع
د الفكري  .وكذل  فً إطار الواقع. المادي هو محدِّ

 

 التركي  التاريخي

ممٌففزا  إٌففاه عففن سلسففلة " التركٌففب التففارٌخً"أشففرت إلففى  - (4) 
الواقفع / طوٌلة مفن التركٌبفات، ولقفد حّددتفه أوال ، ففً تركٌفب الفوعً

ةونشففوس ا) نشففوس )الملكٌففة /، وثانٌففا ، فففً تركٌففب اللملكٌففة (لماركسفٌف
، كمففا أشففرت إلففى أسففل تشففكل التركٌففب األول، حٌففث (االشففتراكٌة

انقلففب التجرٌففد األقصففى للوجففود إلففى وجففود حقٌقففً، وانقلففب التأمففل 
إلفى ( جفدل هٌغفل)األقصى إلى تصور واقعً، والصٌرورة المجّردة 

رورة واقعٌففففة، والففففوعً المفففففارق للط بٌعففففة بففففوعً الطبٌعففففة صفففٌف
لكفففن لمفففاذا ٌتحقفففق التركٌفففب الثفففانً . الفففخ( ... وبضفففمناا المجتمفففع)
لمفاذا تففري هفذه اللحظفة : ففً هفذه اللحظفة؟ أو( الملكٌفة/ اللملكٌفة)

 تحقق هذا التركٌب؟

لقفففد نشفففأت الملكٌفففة الخاصفففة منفففذ خمسفففة آال  سفففنة، وظلّفففت 
، إلغاباا ر   أن أفكارا  نشأت تدعو إلى. ل  ٌطلاا الش . مترسخة

بمعففزل عناففا، وكففل أشففكال النشففوس ( فففً الففذهن)أو تقففٌ  عالمففا  
 . كانت تعٌد إنتاجاا( الدول)واالضمحلل للحضارات 

الذي أفضى إلى نشوس تصور هل نعزو ذل  إلى تراك  الوعً 
 ٌقو  دون الملكٌة الخاصة؟ للمجتمع
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سنلحظ هنا أن الفكر توّصل إلى هذه الضرورة مع بدس تشكل 
حففول ضففرورة ( والخجلففة)ثرة لتتحففول األفكففار المتنففا ،سففمالٌةالرأ

إلى تصفور متبلفور ٌسفتند إلفى النشفوس التفارٌخً مفن جافة  إلغاباا
وإلى الواقع مفن جافة أخفر  ( وجود اللملكٌة قبل وجود الملكٌة)
مفففن ٌملكفففون وال ٌعملفففون كأقلٌفففة مفففن جافففة، ومفففن ال ٌملكفففون )

أقصفد هنفا، بالتحدٌففد، و(. كأ لبٌفة ـٌنتجفون الففابي  ـوٌعملفون 
 . الماركسٌة

فأ ( والواقعً)لكن سنلحظ ثانٌا  أن منجز الرأسمالٌة الفكري  ٌّ قفد ه
ادة العقلنٌففةألن ٌصففبح هففذا التصففو كعنصففر  ر ممكنففا ، وأقصففد سفٌف

ادة مففاهٌ  المسفاواة والمواطنفة (فً الفكر)أّولً،   والدٌمقراطٌفة، وسٌف
غلل واالضفطااد، ، وكفذل  توضفح الموقف  مفن االسفت(فً السٌاسة)

والتنففاقي، حٌففث إن المسففاواة التففً قففررت فففً المسففتو  السٌاسففً 
 . أعادت إنتا  اللمساواة فً المستو  االقتصادي االجتماعً

وسنلحظ ثالثا  أن الماركسٌة هً التً حققت هفذا التركٌفب بمعنفى 
أن الفكر لعب دورا  ماما  فً، لٌل إعادة إنتا  الفنمط الرأسفمالً، بفل 

 . هتجاوز

لكن، المسألة األهف ، تتمثفل ففً أن أشفكال إعفادة إنتفا  الفنمط، 
التففً تحققففت فففً الففنمط الزراعففً باتففت مسففتحٌلة بعففد أن تحقففق 

وألن المٌفففل نحفففو . اسفففتقرار الشفففعوب ، وتشفففكل الدولفففة القومٌفففة
وهنفا . فإن شكل  جدٌدا  للتطور ٌصفبح ممكنفا   فري نفسهالتطور ٌ

مففن الملكٌفة الخاصففة، أصففبحا " الموقفف "تفداخل تحقٌففق التطفور و
 (الفذي هفو جفوهر أي تطفور)التصفنٌع  متحدٌن، حٌفث إن تحقٌفق

بعد أن أصبح النمط الرأسمالً عالمٌفا ، أن ٌتحقفق  ،أصبح ٌفري
هنففا أصففبح تحقففق . نفففً الرأسففمالٌة ذاتاففا، ولففٌل إعففادة إنتاجاففا

ضرورة بمعنى أن الخٌار أصبح االشتراكٌة " التركٌب التارٌخً"
أو  شفتراكٌة لتحقٌفق التصفنٌع والتحفدٌثأي تحقفق اال. ٌةأو البربر
 (. بالمعنى االقتصادي والدٌمو رافً والجغراسً)الدمار 
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، القفادرة علفى االتحفاد "الفذات"وبالتالً  فدت الماركسفٌة هفً 
 . وهنا تكمن أهمٌتاا. مع الموضو  لتحقٌق التطور

قففا  قلففت إن الدولففة تعٌففد إنتففا  المجتمففع بمجملففه، انطل -( 5)  
 . طبقة محددة( مصلحة)من وجاة نظر 

 ـ العمفل ـ وأشرت إلفى أن الترتٌفب النشفوبً تمثفل ففً الملكٌفة
الدولففة، ولكففن فففً تركٌففب متشففاب ، حٌففث إن النففزو  نحففو حففق 
التمل ، أو النفزو  إلفى تحوٌفل الحٌفازة إلفى ملكٌفة، ففري نشفوس 

ر وبالتففالً فففإن تطففو. الدولففة، وهففذه العملٌففة ذاتاففا أوجففدت العمففل
المجتمففع نحففو االشففتراكٌة، ٌفففري أوال  إلغففاس الملكٌففة الخاصففة 

لكففن هففذا االكتمففال ال ٌلغففً (. ملكٌففة/ اكتمففال صففٌرورة الملكٌففة)
العمل وال الدولة، وهنا الدولة تعٌد إنتا  المجتمع بمجملفه انطلقفا  

 . الطبقة العاملة( مصلحة)من وجاة نظر 

تفتفري اسفتمرار ( ٌضفا  بما هفً ملكٌفة أ)بمعنى أن الملكٌة العامة 
لكن صٌرورة العمل ذاتفه تففري أن ٌصفبح ضفرورٌا  و ٌفر . العمل

ضروري فً الوقت ذاته، وهذه هً االنتقالفة الثانٌفة ففً االشفتراكٌة، 
 . وهً انتقالة تاٌا ملغاس الدولة، أي حٌنما ٌصبح ممكنا  إلغاس الدولة
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 الاواما
 

ـ  139الصففحات ) 1984سفكو دار التقفد  ـ مو" ضد دو هفرن "إنجلز   (1)
167 .) 

أحادٌفث مفع "هانل هفاٌنز هفولتز، لٌوكفوفلر، فولفا فان  آبنفدروت : انظر  (2)
، منشففففورات وزارة الثقافففففة تعرٌففففب أنطففففون شففففاهٌن" جففففور  لوكففففاا

ولوكففاا هنففا ٌعففود إلففى ( 17) 1983 ـدمشففق  ـد القففومً وامرشففا
عٌنفً وٌمكفن أن أشكال الوجفود ال"ماركل فً تعرٌفه للمقوالت التً هً 

 ". نلحظ على الفور أن الطرٌقة النشوبٌة تترتب على هذا التعرٌ 

لودفٌففف  فوربفففاي ونااٌفففة الفلسففففة الكلسفففٌكٌة "ٌشفففٌر إنجلفففز ففففً كتابفففه   ( 3)
ولفف  ٌبفق للفلسفففة، المطفرودة مففن الطبٌعفة ومففن التفارٌخ، سففو  " األلمانٌفة

علف  قفوانٌن حركفة : بمفا  مٌدان الفكرة البحتة بقدر ما الٌزال هذا المٌدان قا
منتخبفات ففً "مفاركل إنجلفز : التفكٌر ذاتافا، المنطفق والفدٌالكتٌ ، انظفر

 (. 231ص) 1981موسكو / دار التقد  2جـ 3 " ثلثة مجلدات

ٌشٌر ماركل وإنجلز لٌل إلى انتصار طبقفة علفى أخفر  فًف عملٌفة صفرا    (4) 
ن المتناضففلتٌن"الطبقففات، بففل كففذل  إلففى  معففا ، [ المتصففارعتٌن] "اناٌففار الطبقتفٌف

وعً"إنجلففز /مفففاركل: انظففر ( ت.د)موسفففكو /دار التقفففد " بٌفففان الحفففزب الشفٌف
  .41ص

ترجمفة أنطفون " إساا  فً نقد االقتصفاد السٌاسفً"كارل ماركل : أنظر  ( 5)
حمصففً، منشففورات وزارة الثقافففة والسففٌاحة وامرشففاد القففومً، دمشففق 

هففً مففا ٌسففمٌه هٌغففل  "شففروط الحٌففاة المادٌففة"، حٌففث ٌوّضففح أن 1971
ٌجب البحث عن تشرٌح المجتمفع المفدنً، بفدوره "لاذا " المجتمع المدنً"

 (. 25- 24ص)وهً مقابل الدولة " فً االقتصاد السٌاسً

، 1844مخطوطفات "كفارل مفاركل : حول هذا الموضو  ٌمكن العفودة إلفى (6) 
لثقاففة، ترجمة إلٌفال مفرقص، منشفورات وزارة ا" االقتصاد السٌاسً والفلسفة

  (.فما بعد 219ص" )الملكٌة الخاصة والشٌوعٌة"، فصل 1971دمشق 

 1جفـ" محاضفرات ففً فلسففة التفارٌخ"هٌغفل : انظر فا  هٌغل للدولفة ففً (7) 
(. 181- 181) 2/1981ط( بٌففففروت)دار التنفففوٌر للنشففففر والتوزٌففففع 
موسفكو  -دار التقفد  " رأل المفال"مفاركل : ٌمكن فاف  دور مفاركل ففً

الكشففف  عفففن اللفففّب العقلنفففً تحفففت القشفففرة "ث ٌشفففٌر إلفففى ، حٌففف1985
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 (. 28ص )، لكً ٌق  الدٌالكتٌ  على قدمٌه "الصوفٌة

المجلففد األول، ترجمففة وتقففدٌ  " موسففوعة العلففو  الفلسفففٌة"هٌغففل : انظففر  (8)
 1/1983بٌفففروت ط -إمفففا  عبفففد الفتفففاأ إمفففا  دار التنفففوٌر . وتعلٌفففق د

 (. 121ص)

إن "، و(115ص" )ن حٌفث هًف التحقفق الفعلًف للحرٌفةالدولة م"ٌعتبر هٌغل   (9)
الدولفففففة هففففًف فكفففففرة الفففففروأ فففففًف التجلففففًف الخفففففارجً لفففففإلرادة البشفففففرٌة 

الجفزس األول " محاضرات فً فلسففة التفارٌخ"هٌغل : ، أنظر(112")وحرٌتاا
( بٌففففروت)دار التنففففوٌر للنشففففر والتوزٌففففع . «العقففففل ففففًف التففففارٌخ»المعنففففون 

الدولفة "حٌفث ٌعتبفر أن ( 175ص) انظر كفذل  نففل المصفدر. 2/1981ط
ر إلٌفه إنجلفز ". هً الحٌاة الروحٌة الكلٌة التًف تفرتبط مفع األففراد وهفذا مفا ٌشٌف

 . (191)سبق ذكره " لودفٌ  فٌورباي"فً كتابه 

دار الناضفة " مفا وراس التفارٌخ"ولٌا  هفاولز : حول هذه الفرضٌة انظر  (11)
( 246- 189ص ) 1/1984بٌففففروت ط/ العربٌففففة للطباعففففة والنشففففر

 (. 239)خصوصا  

-211)مصففدر سففبق ذكففره " موسففوعة العلففو  الفلسفففٌة"هٌغففل : انظففر  (11)
217 .) 

المدٌنفففة "مارٌفففا لفففوٌزا برنٌفففري : حفففول هفففذا الموضفففو  ٌمكفففن العفففودة إلفففى  (12)
إصفدار المجلفل للثقاففة  225سلسلة عال  المعرففة رقف  " الفاضلة عبر التارٌخ
حٌففث ٌفّصففل ففًف مسففألة (. 1997سففمتمبر /ولأٌلفف)الكوٌففت / والفنففون واآلداب

نشوس الٌوتوبٌا، وإن كان ٌتجاهل هذه المسألة لد  العفرب فًف العصفر العربًف 
 . امسلمً

ر بلنشً : ٌمكن العودة إلى  (13) " المنطفق وتارٌخفه مفن أرسفطو حتفى راسفل"روٌب
ففروت . ترجمففة د ففل، الماسسففة الجامعٌففة للدراسففات والنشففر، ٌب ففل أحمففد خٌل خٌل

  (ت.د)1ط

سففبق " أحادٌففث مففع جففور  لوكففاا"الففخ ..هففانل هففاٌنز هففولتز: انظففر  (14) 
 (. 89ص)ذكره 

 (. 46)مصدر سبق ذكره " بٌان الحزب الشٌوعً: "ماركل إنجلز  ( 15)

مصفدر سفبق " أحادٌفث مفع جفور  لوكفاا"الفخ .. هانل هاٌنز هفولتز  (16) 
 (. 19ص)ذكره 

الشفففعب وكٌففف  مفففن هففف  أصفففدقاس "انظفففر فكفففرة لٌنفففٌن ففففً كتابفففه  (17)
المختفارات ففً "لٌنفٌن : ورد ففً" الفدٌمقراطٌٌن؟ ـٌحاربون االشفتراكٌٌن 
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 (. 114) 1978موسكو  ـدار التقد   1 " مجلدات 11
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